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مقدمة ال�سل�سلة

الرتاث  كتب  اإ�سدار  »اإعادة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�سروع  هذا  فكرة  اإن 
/ التا�سع ع�سر  الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
«، قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ساأن  والع�سرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ساهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�ساري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�سبة بعطاء ال�سابقني، واإن التجديد الفعال ل 
يتم اإل مع التاأ�سيل. و�سمان هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�سطلعت بها، منذ ن�ساأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �سائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�سي  وال�سبب 
امل�سلمون  والعلماء  املفكرون  بها  قام  التي  الكبرية  الإ�سهامات  اأن  وهو  �سحيح؛ 
املوثقة  احلقائق  ولكن  تتجاوزها.  ومل  قدمية،  تاريخية  فرتات  عند  توقفت  قد 
النه�سوي  الفكر  يف  امل�سلمني  املفكرين  عطاء  اأن  وتوؤكد  ذلك،  غري  اإىل   ت�سري 
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التنويري - واإن مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�سل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف 
ذلك احلقبة احلديثة واملعا�سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�سم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�سدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًسا على �سبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�ستهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�سباب ولالأجيال اجلديدة ب�سفة خا�سة. 

وي�سبق كلَّ كتاب تقدميٌ اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�سبطة، 
بال�سياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
التاريخي/ الجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الجتهادات من جهة اأخرى؛ مبا كان 
فيه من حتديات وق�سايا نه�سوية كربى، مع التاأكيد اأ�سا�ًسا على اآراء املوؤلف واجتهاداته 
والأ�سداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، فاإن التقدميات التي 
كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة املتخ�س�سني، وذلك بعد 
مناق�سات م�ستفي�سة، وحوارات علمية ر�سينة، ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي، 
امل�سروع  الذين �ساركوا يف هذا  الباحثني  فريق  التقدمي ونظراوؤه من  فيها كاتب  �سارك 
الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�س�سني على تدقيق ن�سو�ص الكتب ومراجعتها مبا 

يوافق الطبعة الأ�سلية للكتاب.
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًسا - يف اإطار هذا امل�سروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�س�سات �سناعة  �ستتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�ساعد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويهات 
التي يل�سقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�سلمون يف جملتهم، خا�سة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�سالمي  الفكر  والإ�سالح يف  التنوير  رواد  كتابات  كبرًيا من  ق�سًما  اإن 
خالل القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�سواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. 
اأ�سباب  النه�سوي الإ�سالمي �سبًبا من  الق�سم من الرتاث  ورمبا كان غياب هذا 
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �سياق واقعهم 
الأزمات  تفاقم  اأ�سباب  من  �سبًبا  اأي�ًسا  الغياب  هذا  كان  ورمبا  عا�سروه.  الذي 
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص لها اأبناوؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا 
العربية والإ�سالمية وخارجها. ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، 
والأفغاين، والكواكبي، وحممد اإقبال، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، 
ل الفا�سي، والطاهر ابن عا�سور، وم�سطفي املراغي، وحممود  ومالك بن نبي، وعالَّ
 �سلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�سا - وغريهم - 
ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال اجلديدة من ال�سباب يف اأغلبية البلدان العربية 
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اأو  اأوروبية  جمتمعات  يف  يعي�ص  الذي  امل�سلم  ال�سباب  عن  ف�ساًل  والإ�سالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ساعًفا  عبًئا  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
ا  )ورقيًّ عليها  احل�سول  وتي�سري  بالعربية  ن�سرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال، 

ا(. واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والتوا�سل مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�سارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�سبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�ساين  الرتاث  اإ�سهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�سادر  اإتاحة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�ستنه�ص هذه الإ�سهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�سها الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه اأولئك الرواد الذين عا�سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�سايا اأمتهم، وبذلوا ق�سارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�سرهم من اأجل نه�ستها وتقدمها. 
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مكتبة  يف  م�سئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سباب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية بالعطاء احل�ساري للعلماء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�سائد اخلاطئ، الذي  امل�سار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرنا اإليه؛ فلي�ص �سحيًحا اأن جهود العطاء احل�ساري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليها عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�سافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�سانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�سر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�ساد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�سرف العام على امل�سروع
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عبده إبراهيم علي

امل�شكلة الكربى التي اأراد رفاعة الطهطاوي معاجلتها هي م�شكلة التنظيم 
االجتماعي اجلديد الذي كان يريد اقرتاحه على اأهل وطنه مبا ينا�شب احتياجات 
ع�شره، التي ال تتمثل يف �شرورة حماكاة اأوروبا وح�شب، بل كذلك يف �شرورة 
التي  ال�شخ�شية  الطهطاوي  رفاعة  ت�شورات  اأي�ًشا  وينا�شب  وجهها،  يف  الوقوف 
تو�شل اإليها مبا �شاهده وقراأه عن فرن�شا، وبتاأمله يف تاريخ م�شر وبالد االإ�شالم، ويف 
حال االإن�شان ب�شفة عامة، ومكانته يف الكون)))، وال�شوؤال الرئي�شي الذي �شغل 
الطهطاوي – ح�شب األربت حوراين - هو: كيف ميكن للم�شلمني اأن ي�شبحوا 

جزًءا من العامل احلديث دون اأن يتخلوا عن دينهم؟))) 

قدم الطهطاوي روؤيته التي حفزت العقل العربي واالإ�شالمي للنهو�ض بهذه 
املجتمعات واإحلاقها بركب التقدم من خالل امل�شروع الفكري الذي بثه يف العديد 

عزت قرين، يف الفكر امل�شري احلديث: حماوالت يف اإعادة التف�شري، القاهرة، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب،   (((
995)م،  �ض3).

األربت حوراين، الفكر العربي يف ع�شر النه�شة 798)م -939)م، لبنان، دار النهار، الطبعة الرابعة، 986)م،   (((
�ض))).



عبده اإبراهيم علي
(616

ه بربنامج للنهو�ض بهذه االأمة، جاء يف �شكل  من موؤلفاته وكتاباته العديدة، وتوجَّ
الع�شرية«، وكما  االآداب  مباهج  امل�شرية يف  االألباب  »مناهج  اأطلق عليه:  كتاب 
يوؤكد العديد من دار�شي))) الطهطاوي فاإنه يف »مناهج االألباب..« طرح للم�شريني 
برناجًما ومنهاًجا وا�شًحا كان يتنا�شب مع و�شعهم ال�شيا�شي واالجتماعي والثقايف 

حينئذ))).

املوؤ�ش�شة االأزهرية التي كان معظم  اأمام مفكر جاء من قلب  بداية نحن 
رجالها يهتمون بالعلوم ال�شرعية ب�شورة تقليدية بعيًدا عن التجديد اأو االهتمام 
ذلك  يف  الغرب،  يف  منت�شًرا  كان  عما  خمتلًفا  كان  ما  وهو  االأخرى،  بالعلوم 
وتعرفه  الغربية،  العلوم  على  الطالعه  ونظًرا  الطهطاوي«  »رفاعة  اأن  اإال  احلني، 
على تلك الثقافة من منابعها االأ�شلية؛ �شاهم يف قيادة املجتمع امل�شري والعربي 
واالإ�شالمي ب�شورة كبرية نحو التقدم، و�شلك م�شالك النه�شة �شواء مبا اأبدعه 
اأو درَّب وعلَّم  اأو اقرتحه من موؤ�ش�شات،  اأو نقله من علوم ومناهج،  اأفكار،  من 
من عقول قادت االأمة من احلالة التي كانت تعي�ض فيها اإىل حالة اأف�شل لها من 

التقدم والنهو�ض.

رائد  الطهطاوي:  رفاعة  ندوة  اأعمال  �شمن  الطهطاوي،  رفاعة  عند  ال�شلطة  مفهوم  ال�شلق،  زكريا  اأحمد   (((
007)م،   ع�شر  ال�شاد�ض  العدد  املوؤمترات  اأبحاث  �شل�شلة  للثقافة،  االأعلى  املجل�ض  القاهرة،  التنوير)00)م، 

�ض))).
لوي�ض عو�ض، تاريخ الفكر امل�شري احلديث »الفكر ال�شيا�شي واالجتماعي« اجلزء الثاين، القاهرة، دار الهالل،   (((

اأبريل 969)م، �ض48).
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وهو االأمر الذي برز يف اعتبار العديد من املحللني للطهطاوي باأنه واحد ممن 
لهم الف�شل يف التغيري الثقايف امل�شري وما و�شلت اإليه م�شر حتى االآن.))) 

حي�ته ون�ش�أته 

هو رفاعة بن بدوي بن حممد بن علي بن رافع، يت�شل ن�شب والده بالر�شول 
الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص، ويت�شل ن�شب والدته باالأن�شار، ولد يف طهطا مبديرية جرجا، وكانت 
ل الفتى ال�شغري مع اأبيه الذي �شاقت  والدته �شنة )6)))هـ/ )80)م))))، وتنقَّ
لدى  احلال  به  ا�شتقر  اأن  اإىل  البلدان  من  الكثري  بني  بلده  يف  العي�ض  �شبل  به 
الكرمي،  القراآن  اأمت حفظ  قد  االأثناء،  اأخرى، وكان يف هذه  مرة  اأخواله يف طهطا 
وحفظ الكثري من املُُتون املتداولة يف املعقول واملنقول مب�شاعدة اأخواله)3)، ثم وفد 
اإىل االأزهر ومكث به نحو خم�ض �شنوات ختم فيها درو�شه واأ�شبح اأهاًل للتدري�ض 
الوقت يرتدد على مدينته  نف�ض  بذلك، وكان يف  يقوم  به عامني  فيه)4)، وق�شى 
طهطا، ويلقي بع�ض الدرو�ض بجامع جده اأبي القا�شم، وامتازت درو�شه بجاذبية 

كانت حتببه اإىل امل�شتمعني وترغبهم يف اال�شتفادة منه)5). 

بهاء طاهر، اأبناء رفاعة: الثقافة واحلرية، كتاب الهالل، العدد 4)5، اأكتوبر 993)م، �ض38 - 39.  (((
، مكتبة  العامة للكتاب  امل�شرية  الهيئة   ، القاهرة   ، الثالث  ، اجلزء  الرافعي، ع�شر حممد علي  الرحمن  عبد   (((

االأ�شرة 000)م، �ض)43.
للتاأليف  امل�شرية  الدار  القاهرة،   ،53 العدد  العرب،  اأعالم  �شل�شلة  الطهطاوي،  رفاعة  النجار،  فوزي  ح�شني   (3(

والرتجمة، �ض56. 
املرجع ال�شابق، �ض56.   (4(

عبد الرحمن الرافعي، ع�شر حممد علي، مرجع �شابق، �ض433.   (5(
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�شنة   َ فُعنينِّ االأزهر،  يف  التعليم  عن  يتحول  جعله  العي�ض  �شيق  اأن  ويبدو 
)39))هـ/ 4)8)م) واعًظا واإماًما الإحدى فرق اجلي�ض امل�شري النظامي الذي 
اأ�ش�شه حممد علي يف ذلك الوقت)))، وظل رفاعة الطهطاوي يف من�شب االإمامة، 
حتى قررت احلكومة امل�شرية اإيفاد اأكرب بعثاتها العلمية واأهمها اإىل فرن�شا، حيث 
كان قد �شبقتها ثالث بعثات، اإال اأن هذه البعثة التي �شحبها رفاعة الطهطاوي اإىل 
الوطني  للعن�شر  الهامة  باري�ض �شنة ))4))هـ/ 6)8)م) كانت بحق االإطاللة 
هذه  فتعترب  الطهطاوي  لرفاعة  بالن�شبة  اأما  ربوعها)))،  يف  الغربية  احل�شارة  على 
هناك  ق�شاها  التي  اخلم�ض ))4)) - 47))هـ/ 6)8) - )83)م)  ال�شنوات 

اأهم اأعوام تكوينه الفكري)3).

وبعد عودته من باري�ض وخالل فرتة تقرتب من ع�شرين عاًما، وامتدت من 
)47))هـ/ )83)م) اإىل )66))هـ/ 850)م)، توىل العديد من املنا�شب، وترجم 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  العديد من  اإن�شاء  االأمر  اأويل  واقرتح على  الكتب،  كثرًيا من 
والفكرية، وهي �شنوات ، اإال اأن هذه احلال مل تدم، فقد تعر�ض بعدها للنفي اإىل 
ال�شودان خالل الفرتة )66)) - 70))هـ/ 850) - 854)م)، ثم عاد مرة اأخرى 

اأحمد اأحمد بدوي، رفاعة الطهطاوي بك ، القاهرة ، جلنة البيان العربي، مطبعة جلنة البيان العربي 950)م،   (((
�ض7). 

حممد عمارة، رفاعة الطهطاوي: رائد التنوير يف الع�شر احلديث، القاهرة، دار ال�شروق، الطبعة الثالثة، 007)م،   (((
�ض50. 

األربت حوراين، الفكر العربي يف ع�شر النه�شة 798) – 939)م، مرجع �شابق، �ض)9.  (3(
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اإىل القاهرة، وذلك يف الفرتة من )70))هـ/ 854)م) وحتى وفاته يف )90))هـ/ 
873)م)، وهي فرتة حكم فيها كل من اخلديوي �شعيد واخلديوي اإ�شماعيل))).

اأ�ش�تذة رف�عة الطهط�وي

كان  االأ�شاتذة،  من  كثري  اأيدي  على  وثقافته  تعليمه  الطهطاوي  رفاعة  تلقى 
اأبرزهم ال�شيخ ح�شن العطار )80))– 50)) هـ/ 766)– 835)م) الذي كان 
يختلف كثرًيا عن �شيوخ ع�شره خ�شو�ًشا يف عالقتهم بالفرن�شيني، فلم يحفل العطار 
عبد  مثل  ال�شلطة  تبهره  ومل  الفرن�شية،  احلملة  مع  اأتت  التي  وال�شكالنية  باملظاهر 
اهلل ال�شرقاوي )50))- 7))) هـ/ 737)- ))8)م)، ومل ي�شادقهم مثل خليل 
�شلوكهن مثل اجلربتي )67))-  واإدانة  الن�شاء  يركز مالحظاته على  البكري، ومل 
علم وحياة  الفرن�شيني من  عند  ما  اإىل  انتبه  ولكنه  هـ/ 756)- 5)8)م)،   ((40
تخالف ما عرفته م�شر، وراأى �شرورة معرفة ما عندهم اأماًل يف م�شتقبل اأف�شل، وقد 
امتداًدا  االأجنبية  الثقافات  وراأى يف االنفتاح على  مبا لديهم من علم،  العطار  اهتم 
لالنفتاح الذي كان �شائًدا يف ع�شر ازدهار احل�شارة االإ�شالمية)))، وتوىل العطار رفاعة 
بالرعاية والتهذيب، كما حبب اإليه االأدب والقراءة يف خمتلف الفنون واالآداب، ومل 

)))  حممد عمارة، رفاعة الطهطاوي: رائد التنوير يف الع�شر احلديث، مرجع �شابق، �ض37 - 40. 
والن�شر  للطباعة  دار غريب  القاهرة،  الطهطاوي،  العربي احلديث عند  الفكر  اأ�شول  فهمي حجازي،  حممود   (((

والتوزيع، 994)م، �ض0).
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ن له �شبل العي�ض  اأن يوؤمنِّ يتوقف دور العطار عند حدود تعليمه، ولكنه عمل على 
الكرمي؛ فاأوجد له العديد من الفر�ض الإعطاء درو�ض يف اللغة والفقه لبع�ض االأثرياء..

وبعد عامني من تدري�ض رفاعة يف االأزهر ا�شتطاع �شيخه ح�شن العطار اأن يقنع 
حممد علي بتعيينه اإماًما يف اجلي�ض)))، كما ا�شتطاع العطار مرة اأخرى اأن يقنع الوايل 

ا واإماًما الأفراد البعثة))).  باإر�شال رفاعة الطهطاوي ليعمل واعًظا دينيًّ

ال�شيخ  فاأحبه  املودة؛  من  بكثري  والتلميذ  االأ�شتاذ  بني  العالقة  وامتازت 
ه برعايته، وكان رفاعة الطهطاوي يرتدد عليه كثرًيا يف منزله وياأخذ  العطار، وحفَّ
عنه العلم واالأدب واجلغرافيا والتاريخ، و�شاهم ال�شيخ العطار اأبلغ اإ�شهام يف تن�شئة 
رفاعة الطهطاوي هذه الن�شاأة العلمية، وال�شيخ العطار كما يقول رفاعة هو الذي 
اأن يدّون رحلته يف تلك االأقطار؛ فكانت هذه  فرن�شا  اإىل  اأ�شار عليه قبل رحيله 

الرحلة هي كتابه »تخلي�ض االإبريز يف تلخي�ض باريز«)3).

وكان لرفاعة الطهطاوي العديد من االأ�شاتذة خالل رحلته اإىل فرن�شا اأبرزهم 
»م�شيو جومار« الذي اأ�شرف على البعثة، وهو من علماء احلملة الفرن�شية الذين 
للجمعية اجلغرافية،  رئي�ًشا  بعد ذلك  واأ�شبح  اإىل م�شر،  بونابرت  نابليون  �شحبوا 

لطالئع م�شر،  الثقافية  ال�شل�شلة  لل�شباب،  القومي  املجل�ض  النه�شة،  رائد  الطهطاوي  رفاعة  ال�شافعي،  حممد   (((
العدد 50، اأغ�شط�ض 008)م، �ض)). 

املرجع ال�شابق، �ض5).   (((
عبد الرحمن الرافعي، ع�شر حممد علي، مرجع �شابق، �ض434.    (3(
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وع�شًوا يف املعهد الفرن�شي، وتعهده جومار بالرعاية ملا تو�شمه فيه من جنابة واإقبال 
على الدر�ض والقراءة وتعلم اللغة الفرن�شية، ف�شجعه على درا�شة اللغة، ووجهه اإىل 
االهتمام بالرتجمة، وعمل على ت�شجيعه ورعايته حتى اإنه كان يقدم له الهدايا 
املفيدة حلثه على الدرا�شة وزيادة االطالع من اأجل النبوغ والتفوق، ومن هداياه: 
كتاٌب ي�شمى رحلة اإنخر�شي�ض يف بالد اليونان الجتيازه االمتحان االأول، ويتكون 
من �شبعة جملدات جيدة التجليد مموهة بالذهب، كما اأهداه الجتيازه االمتحان 
الثاين كتابني وهما: االأني�ض املفيد للطالب امل�شتفيد، وجامع ال�شذور من منظوم 
ومنثور تاأليف »م�شيو د�شا�شي«)))، الذي كان اأي�ًشا من اأ�شاتذة رفاعة، واأ�شاد به 

كثرًيا خ�شو�ًشا يف تقريره النهائي عنه.

ع�شر رف�عة

متيز ع�شر رفاعة الطهطاوي بوجود حركة علمية، كان هو نف�شه نتاًجا لها؛ 
حيث بداأها »حممد علي« باقتبا�ض النظم االأوروبية يف ن�شر لواء العلم والعرفان، 
فاأ�ش�ض املدار�ض احلديثة، واأخذ من احل�شارة االأوروبية خري ما اأنتجته من العلوم، 

مما �شاهم يف ن�شر العلوم واملعارف، ويف تنفيذ م�شروع جتديد م�شر))).

ح�شني فوزي النجار، رفاعة الطهطاوي، مرجع �شابق، �ض79 - 80.  (((
عبد الرحمن الرافعي، ع�شر حممد علي، مرجع �شابق، �ض)40.   (((
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لتحقيق  العليا  املدار�ض  من  العديد  الفرتة  تلك  يف  علي  حممد  اأ�ش�ض 
النه�شة التي ي�شعى اإليها، ومنها تاأ�شي�ض مدر�شة املهند�شخانة ببوالق، ومدر�شة 
الطب، ومدر�شة ال�شيدلة، ومدر�شة الوالدة، ومدر�شة االأل�شن، ومدر�شة املعادن، 
ومدر�شة املحا�شبة، ومدر�شة الفنون وال�شنائع، ومدر�شة ال�شيدلة بالقلعة، ومدر�شة 
زعبل،  باأبي  )الثانوية)  التجهيزية  واملدر�شة  البيطري،  الطب  ومدر�شة  الزراعة، 
واملدر�شة التجهيزية باالإ�شكندرية، وكذلك املدار�ض احلربية والبحرية، اإ�شافة اإىل 
بتاأ�شي�ض  البداية  ُعني يف  اإن حممد علي  االبتدائية حيث  املدار�ض  العديد من 
املدار�ض العليا، ثم نظر فيما بعد اإىل تاأ�شي�ض املدار�ض االبتدائية؛ حيث اإن االأوىل 

�شوف ت�شاهم يف �شنع النه�شة، وت�شاهم يف ت�شغيل واإدارة الثانية))).

�شاهمت البعثة التي ا�شرتك فيها رفاعة الطهطاوي يف متيزه بهذا ال�شكل. 
اخلارج،  اإىل  اإر�شالها  يتم  التي  االأوىل  تكن  البعثة مل  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
عام  من  ابتداء  احلجم  يف  �شغرية  اأخرى  بعثات  �شبقتها  فقد  متيًزا،  االأكرث  فاإنها 
اإىل  البعثات  اأوىل  علي  حممد  بعث  حيث  بعدها؛  وما  3)8)م)  )8)))هـ/ 
ال�شفن  وبناء  الع�شكرية  الفنون  لدرا�شة  الطلبة  من  طائفة  من  وتكونت  اإيطاليا، 
وتعلم الهند�شة وغري ذلك من الفنون، واأر�شل اإىل فرن�شا واإجنلرتا بع�ض الطلبة، 
اإال اأن - وكما �شبق القول - اأهم هذه البعثات جميًعا واأكربها من حيث احلجم 
طالًبا  اأربعني  من  موؤلفة  وهي  بعثة ))4))هـ/ 6)8)م)،  بعد هي  فيما  والتاأثري 

املرجع ال�شابق، �ض404 - 0)4.   (((
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وحلق بهم اأربعة اآخرون، فاأ�شبح عدد طالبها يف عام )43))هـ/ 8)8)م) اأربعة 
اأفراد هذه البعثة، ثم تبعتها بعثة  اأنبغ  واأربعني طالًبا. ويعد رفاعة الطهطاوي من 

اأخرى �شنة )60))هـ/ 844)م) موؤلفة من �شبعني طالًبا.

�شنة  من  اأوروبا  اإىل  علي  حممد  اأوفدهم  الذين  الطلبة  جمموع  بلغ  وقد 
 (8 منهم  مبعوًثا،   3(9 847)م)  )63))هـ/  �شنة  اإىل  3)8)م)  )8)))هـ/ 
طالًبا يف البعثات الثالثة االأوىل، واملو�شوفة بالبعثات ال�شغرى، و)9) طالًبا يف 
البعثات الكربى))) ابتداء من عام ))4))هـ/ 6)8)م). نتج عن هذه البعثات 
العديد من العلماء واملفكرين الذين عادوا من هذه البعثات و�شاركوا اإىل جانب 
 -((39( مبارك  با�شا  علي  هوؤالء  ومن  وتقدمها،  البالد  نهو�ض  يف  الطهطاوي 
التعليم  �شيا�شة  يف  الكلية  بامل�شائل  اهتم  الذي  893)م)   -(8(3 ))3)هـ/ 
هـ/   (307-((50( فكري  با�شا  اهلل  وعبد  وتنفيذها،  وتخطيطها،  وتنظيمها 
834)- 890)م) الكاتب وال�شاعر واالأديب وهو موؤلف له قيمته يف معرفة ما 
ينا�شب ع�شره من التاأليف فيوؤلف فيه، ومن ذلك عندما وجد اأن تالميذ املدار�ض 
يتعلمون االأدب يف مقامات احلريري والنحو من كتاب �شرح ال�شيخ خالد على 
االآجرومية، فاألف كتبه على منط جديد. وكان تالميذ املدار�ض االبتدائية ال يجدون 
ما يطالعون فاألف لهم الفوائد الفكرية)))، باالإ�شافة للكثريين ممن �شاهموا يف هذه 
النه�شة ومنهم؛ م�شطفى بهجت با�شا املهند�ض امل�شهور، والذي توىل العديد من 

املرجع ال�شابق، �ض))4 - 3)4.   (((
العامة للكتاب: مكتبة االأ�شرة، 008)م،  الهيئة  القاهرة،  الع�شر احلديث،  اأمني، زعماء االإ�شالح يف  اأحمد   (((

�ض0)) - ))).
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املنا�شب ورئا�شة االإدارات واملدار�ض التعليمية حتى و�شل لرئا�شة ديوان الوزارة 
كبري  اأفندي،  بيومي  وحممد  اإ�شماعيل،  اخلديوي  عهد  يف  العام  من  يقرب  ما 
االأ�شاتذة مبدر�شة املهند�شخانة ومن نوابغ علماء الريا�شيات، وحممد مظهر با�شا 
اأجّل  توىل وظائف هند�شية عديدة وكان من  الذي  )ت 90)) هـ/ 873)م) 
التني يف ذلك  راأ�ض  �شبه جزيرة  بطرف  القائم  الكبري  االإ�شكندرية  فنار  اأعماله 
الوقت، وغريهم من العلماء والنوابغ يف العديد من العلوم والوظائف الهند�شية 
وبناء  البحرية  والعلوم  واملالحة  الع�شكرية،  واالإدارة  واحلربية  والفلكية  والطبية 
ال�شفن، واحلقوق والعلوم ال�شيا�شية، والطبيعيات والزراعة، والطباعة وال�شحافة 

والن�شر))).

ومما �شبق يت�شح اأن اإر�شال البعثات مل يكن م�شاألة اعتباطية، فقد احتكمت 
علي  عهدي حممد  ذهبت يف  التي  البعثات  هذه  ومتثل  اإر�شالها،  يف  منهج  اإىل 
متيز  وقد  للخارج،  الثالثة  امل�شرية  البعثات  اأجيال  من  االأول  اجليل  واإ�شماعيل 
يف  يكن  مل  حيث  الطهطاوي  رفاعة  على  تنطبق  ال  معينة  ب�شمات  اجليل  هذا 
البعثة بغر�ض التعليم، ولكن كان اإماًما لها، يحافظ على التزام اأفرادها بال�شعائر 
الطالب  تعليم  على  االأ�شا�شي  البعثة  تركيز  كان  فقد  االإ�شالمية،  والعبادات 
امل�شريني للعلوم واملعارف التقنية والفنية والطبيعية مثل الهند�شة والطب والفنون 
الع�شكرية وفنون الطباعة وال�شناعة والزراعة، وعندما اأجاد رفاعة الفرن�شية؛ اهتم 
برتجمة العديد من الكتب الهند�شية والطبية، وكان اأول من�شب �شغله الطهطاوي 

عبد الرحمن الرافعي، ع�شر حممد علي، مرجع �شابق، �ض468 - 488.    (((
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بعد عودته من البعثة هو »مرتِجم« يف مدر�شة الطب باأبي زعبل، هذا اجليل يطلق 
عليه جيل رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك، يف حني اأن اجليل الثاين - وهو جيل 
اأحمد لطفي ال�شيد و�شالمة مو�شى وقا�شم اأمني ومن�شور فهمي واإ�شماعيل مظهر 
القرن  وبدايات  ع�شر  التا�شع  القرن  من  االأخري  الربع  يف  بعثاتهم  كانت  فقد   -
الع�شرين وكان ن�شاطهم وعطاوؤهم طوال الن�شف االأول من القرن الع�شرين، وقد 
غلب عليه الطابع الفل�شفي واالجتماعي واالأدبي. اأما اجليل الثالث - وهو جيل 
عبد الرزاق ال�شنهوري وحممد ح�شني هيكل وغريهم - فكانت بعثاتهم يف الربع 
االأول من القرن الع�شرين، وتوزعت اهتماماتهم بني النواحي االأدبية والفل�شفية 

وال�شيا�شية، وجذبتهم اأفكار املذاهب االجتماعية اجلديدة))).

دور رف�عة يف نه�شة م�شر

اأ�شهم رفاعة الطهطاوي بقدر كبري يف نه�شة م�شر واالأمة العربية واالإ�شالمية 
ب�شورة وا�شحة، و�شارك يف العديد من مراحل هذا البناء على الرغم مما تعر�شت 
ورعاها  اإحيائها  على  علي  حممد  عمل  اأن  فبعد  خمتلفة،  تقلبات  من  م�شر  له 
يف الفرتة من )0))) - 64))هـ/ 805) - 848)م) تعر�شت البالد للرتاجع 
والتحجيم خ�شو�ًشا يف اإطار ال�شغوط اخلارجية بتلك الت�شوية التي فر�شتها الدول 
الكربى على حممد علي واأدت اإىل انكما�ض هذه النه�شة، اإال اأن هذه النه�شة 

اإبراهيم البيومي غامن، الهجرة من العلمانية اإىل االإ�شالم، جملة املجتمع، العدد 333)، 8) رم�شان 9)4)هـ/   (((
5 يناير 999)م.
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ملتابعة حركة  ب�شعيه  وذلك  احلكم  اإ�شماعيل  اخلديوي  تويل  مع  منوها  ا�شتعادت 
االإ�شالح التي بداأها جده حممد علي با�شا، ليعيد اإىل م�شر مكانتها التي فقدتها، 
اإ�شماعيل يف ا�شتكمال  وكان رفاعة الطهطاوي واحًدا ممن �شاهموا مع اخلديوي 

هذه النه�شة وخ�شو�ًشا التعليمية التي اأ�شبح له فيها دور ال ميكن اإنكاره. 

ا�شتقاها من  التي  الوا�شعة  ثقافته  تعرب عن  رفاعة من جهود  به  قام  ما  اإن 
العديد من امل�شادر؛ ففي اأثناء بعثته اإىل  فرن�شا اهتم بكثري من الكتب ال�شيا�شية 
ببع�ض االأ�شاتذة)))، كما تعرب مكتبته عن جزء من  اأو م�شتعيًنا  فيها وحده  وقراأ 
هذه الثقافة مكتبته، فمكتبة طالب العلم اأداة رئي�شية يف التعرف عليه، فهي من 
ناحية مو�شوعاتها ت�شري اإىل جماالت اهتمامه، ومن ناحية عددها وحجمها ت�شري 
اإىل مدى ا�شتعداده وحبه للعلم))) ومن ناحية ما يخ�شه يف هذه املكتبة من تاأليف 
واإنتاج ت�شكل مدى جهده واإخال�شه يف طلب العلم وحر�شه على ن�شره وذيوعه 
تنوعها  وتب�شر حمتواها ومالحظة  رفاعة  تاأمل جمموعة  »اأن  بني وطنه، كما  بني 
الكبري  الرائد  هذا  �شخ�شية  من  رحيبة  تك�شف عن جوانب  اأن  �شاأنها  من  اأمور 
للثقافة العربية/ االإ�شالمية احلديثة.. وتك�شف اأي�ًشا عن التنوع املده�ض للرتاث 
العربي االإ�شالمي وهو التنوع الذي اأحاط به رفاعة واختار ن�شو�شه اخلطية بعناية 
فائقة، وهو ما ي�شاعدنا على فهم ال�شبب يف عدم انبهار رفاعة الطهطاوي باحل�شارة 
الغربية كما انبهر كثريون ممن جاءوا بعده؛ الأنه اأدرك طبيعة التكوين الرثي لثقافته، 

حممود فهمي حجازي، اأ�شول الفكر العربي احلديث عند الطهطاوي، مرجع �شابق، �ض33.  (((
اإبراهيم البيومي غامن، امل�شادر الفكرية لالإمام ح�شن البنا، جملة القاهرة، دي�شمرب 993)م، �ض0).     (((
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بحيث مل تغلبه م�شاعر الدونية جتاه ثقافة االآخر االأوروبي«))) هذه هي املكتبة التي 
بقدر  �شاهمت  والتي  الطهطاوي،  رفاعة  عليها  ن�شاأ  التي  الثقافة  وكونت  تكونت 
الذي  املتميز  الفكري  اإنتاجه  فكان  والعقلي؛  العلمي  ت�شكيل وجدانه  كبري يف 
تنوع بني التاأليف والرتجمة، واإ�شهاماته يف العديد من املواقع التي �شغلها �شواء يف 
قاعة الدر�ض اأو يف العديد من املنا�شب التي توالها والتي دل ما اأ�شافه اإليها وما 
قدمه من خاللها على عقلية مثقفة ومبدعة وقادرة على العمل واالإجناز، كما جتلت 
هذه العقلية يف العديد من اإجنازاته الفكرية بني ترجمة وتاأليف؛ حيث تناول يف 
كل هذه املوؤلفات واملرتجمات العديد من االأفكار واالأطروحات والتي كانت يف 
معظمها جديدة ومغايرة ملا هو �شائد يف املجتمع امل�شري وال�شرقي ب�شفة عامة، كما 

اأ�شبحت له جمموعات مفاهيمية خا�شة به ومنها: 

املجموعة الأوىل: ت�شم اأعم االأُُطر لالجتماع االإن�شاين وفيها جند: الدين، 
العام،  التاآن�ض  التاآن�شية،  اجلمعية  اخللق،  االإ�شالم،  اأمم  االإ�شالم،  يد  االإ�شالم، 

االأمة، وقد تن�شم اإليها كلمات مثل: االإن�شان وال�شخ�شية واجلن�شية. 
امل�شرية،  الدولة  جند:  وفيها  ال�شيا�شي  النظام  تخ�ض  الث�نية:  املجموعة 
االأقطار  امل�شرية،  الديار  م�شر،  بالد  امل�شري،  القطر  م�شر،  امل�شرية،  احلكومة 

امل�شرية، بر م�شر، الدولة، اململكة، ال�شلطة، امللك، النظام املدين.

يو�شف زيدان، فهر�ض خمطوطات رفاعة رافع الطهطاوي، القاهرة، معهد املخطوطات العربية )املنظمة العربية   (((
للرتبية والثقافة والعلوم) اجلزء االأول، 996)م، �ض7 - 8. 
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املجموعة الث�لثة: واأبرز مفاهيم هذه املجموعة هو مفهوم املنافع العمومية، 
امللة،  الرعايا،  الرعية،  الرعية، عموم  اأبناء  الرعية،  اأخرى مثل؛  باالإ�شافة ملفاهيم 
االجتماعية،  الهيئة  اجلمعية،  اأفراد  اجلمعية،  اأع�شاء  اململكة،  جمعية  اجلمعية، 
االأهايل، اأهايل اململكة، اأبناء االأهايل، االأهلية، الوطنية، اأبناء الوطن، اأهل الوطن، 
الراأي العمومي، ال�شواد االأعظم، العامة، النا�ض، الوطن، البلد، االأمة امل�شرية))).            

امل�شرية عرب  لالأمة  اجلمعي  العقل  بناء  الطهطاوي يف  رفاعة  �شاهم  هكذا 
الثقافية والفكرية،  اأويل االأمر  بناء م�شر احلديثة وتنفيذ م�شروعات  م�شاركته يف 
موؤلفاته،  بكثافة يف  تتواجد  التي مل  املو�شوعات  العديد من  اإ�شهاماته يف  ومنها 
عن  الفرن�شية  احلملة  اكت�شفته  مما  وا�شتفادته  امل�شري  التاريخ  عن  حديثه  مثل 
م�شر من اإبراز التاريخ امل�شري يف مراحله املختلفة وبرز ذلك يف كتابه االأول))): 
تخلي�ض االإبريز..؛ حيث تعامل مع التاريخ امل�شري على اأنه ممتد ومت�شل)3)، ومما 
اأ�شهم فيه اأي�ًشا الفقه الد�شتوري فهو رائد الكتابة فيه، ذلك اأنه در�ض اأثناء اإقامته 
»تخلي�ض االإبريز« د�شتور فرن�شا  بباري�ض نظام احلكم يف فرن�شا وعّرب يف كتابه 
عام )45)) هـ/ 830)م)، وما ت�شمنه من نظام املجل�شني، واختيار اأع�شائهما، 

وحقوق االأمة اأفراًدا وجماعات)4).

عزت قرين، يف الفكر امل�شري احلديث: حماوالت يف اإعادة التف�شري، مرجع �شابق، �ض4).  (((
ح�شني فوزي النجار، رفاعة الطهطاوي، مرجع �شابق، �ض40).  (((

عزت قرين، يف الفكر امل�شري احلديث: حماوالت يف اإعادة التف�شري، مرجع �شابق، �ض0).  (3(
عبد الرحمن الرافعي، ع�شر حممد علي، مرجع �شابق، �ض438.  (4(
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التي  التعليمية  النه�شة  ا�شتمرار  كبري  يف  بقدر  الطهطاوي  رفاعة  و�شاهم 
تبناها حممد علي واإعالء �شاأنها، وكان حممد علي قد اهتم بالتعليم قبل عودة 
رفاعة الطهطاوي من فرن�شا، حيث اأن�شئت اأول مدر�شة عليا يف م�شر هي مدر�شة 
املهند�شخانة �شنة ))3))هـ/ 6)8)م)، وكان التعليم فيها جمانًا، بل كان مينح 
تالميذها رواتب واأغرا�ًشا معي�شية اأخرى،  كما مت تاأ�شي�ض مدر�شة اأخرى للهند�شة 
يف بوالق عام )50))هـ/ 834)م)، كما اأ�ش�ض حممد علي مدر�شة الطب �شنة 
))4))هـ/ 7)8)م)، وكان مقرها »اأبو زعبل« لقربها من امل�شت�شفى الع�شكري 
هو  التعليم  اأن  يعترب  الطهطاوي  وكان  بامل�شت�شفى)))،  املدر�شة  اأن�شئت  حيث 
الو�شيلة العظمى التي يكت�شب بها االإن�شان معرفة ما يجهله بالكلية، اأو ما بقي له 
من تكميل علمه ببع�ض اأ�شياء جزئية، فالتعليم جزء من الرتبية املعنوية التي هي 

تهذيب العقل وتروي�ض الذهن))).

الطهط�وي والنه�شة التعليمية

 متيز رفاعة الطهطاوي يف الرتجمة/ التعريب؛ الإدراكه ملهمته واأهمية الرتجمة
يف نه�شة البالد وتقدمها، وبعد عودته توىل عملية الرتجمة وتدري�ض اللغة الفرن�شية 
يف مدر�شة الطب باأبي زعبل، ويف �شنة )49))هـ/ 833)م) انتقل من مدر�شة الطب 

املرجع ال�شابق.   (((
العربية  املوؤ�ش�شة  بريوت،  عمارة،  حممد  ودرا�شة  حتقيق  الثاين،  اجلزء  الكاملة،  االأعمال  الطهطاوي،  رفاعة   (((

للدرا�شات والن�شر، 973)م، �ض385.
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اإىل املدفعية)))، وا�شتمراًرا الإدراكه الأهمية الرتجمة يف تقدم البالد ونه�شتها اقرتح 
على حممد علي اإن�شاء مدر�شة االأل�شن، وقد وافق على اقرتاحه واأن�شاأها بالقاهرة 
�شنة ))5))هـ/ 836)م)، وكانت ُتعرف حني اإن�شائها مبدر�شة الرتجمة، ثم عرفت 
من  ا�شتطاع  الذي  الطهطاوي  لرفاعة  بنظارتها  وعهد  االأل�شن،  مبدر�شة  ذلك  بعد 
خاللها اأن يعلم جياًل من املرتجمني �شاهموا ب�شورة كبرية يف نه�شة م�شر وتطورها، 
واأحيل اإليه يف �شنة )57))هـ/ )84)م) - عالوة على نظارة مدر�شة االأل�شن - 
تويل نظارة املدر�شة التجهيزية، ومعهد للفقه وال�شريعة االإ�شالمية، ومدر�شة حما�شبة، 
ومدر�شة اإدارة اإفرجنية، فكان رفاعة الطهطاوي يدير هذه املعاهد جمتمعة، اأي كان 
اإليه رئا�شة  اإليه تفتي�ض مدار�ض االأقاليم، كما اأ�شندت  مبثابة مديٍر جلامعة، واأحيل 
حترير جريدة الوقائع امل�شرية التي اأ�ش�شها حممد علي عام )43)) هـ/ 8)8)م). 

وظل الطهطاوي ناظًرا ملدر�شة االأل�شن مع نظارة قلم الرتجمة اإىل اأن اأُقفلت 
يف عهد عبا�ض با�شا االأول عام )67))هـ/ )85)م)، ومل يكتف االأخري باإقفالها، 
بل اأمر باإر�شال رفاعة الطهطاوي اإىل ال�شودان اأي نفيه بحجة توليه نظارة مدر�شة 
ابتدائية اأمر باإن�شائها يف اخلرطوم، وقد عاد رفاعة من منفاه مع وفاة عبا�ض االأول عام 
)70))هـ/ 854)م)، وتويل �شعيد با�شا احلكم، فاأ�شندت اإليه املنا�شب املختلفة 
اأدهم  اإبراهيم  رئا�شة  حتت  )القاهرة)  م�شر  مبحافظة  االإفرجني  للقلم  ناظًرا  فُجعل 
الرتبية  وزارة  مبثابة   - املدار�ض)))  لديوان  ناظًرا  لذلك  باالإ�شافة  كان  الذي  با�شا 

عبد الرحمن الرافعي، ع�شر حممد علي، مرجع �شابق، �ض443 -444.   (((
حممد عمارة، رفاعة الطهطاوي: رائد التنوير يف الع�شر احلديث، مرجع �شابق، �ض95.   (((
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املدر�شة  وكالة  855)م)  ))7))هـ/  �شنة  با�شا  �شعيد  اإليه  عهد  ثم  ـ  والتعليم 
اأن�شاأها  التي  احلربية  املدر�شة  نظارة  توىل  قليل  وبعد  املر�شود،  باحلو�ض  احلربية 
املنا�شب ونظارة قلم الرتجمة ومدر�شة املحا�شبة  بالقلعة، وجمع بني هذه  �شعيد 

والهند�شة امللكية ومدر�شة العمارة. 

ويف �شنة )76)) هـ/ 860)م)، األغيت هذه املدار�ض كما اأُلغي قلم الرتجمة، 
فبقي رفاعة الطهطاوي بغري من�شب اإىل عهد اإ�شماعيل با�شا الذي با�شر االهتمام 
بالتعليم مرة اأخرى، فاأعيد قلم الرتجمة بوزارة املعارف العمومية، وعهد اإىل رفاعة 

برئا�شته �شنة )80))هـ/ 863)م)، وعني ع�شًوا يف قوم�شيون املدار�ض))).

وانت�شرت املوؤ�ش�شات التعليمية التي اقرتحها رفاعة الطهطاوي �شواء يف عهده 
بني  التعليمية  العدالة  ب�شرورة حتقيق  موؤمًنا  كان  الطهطاوي  واأن  مماته خا�شة  بعد  اأو 
هو  العمومية  املنافع  مفهوم  وكان  التعليم.  تعميم  �شرورة  اإىل  ه  نَبَّ اأنه  كما  امل�شريني، 
املرجعية املعرفية ملفهوم تعميم التعليم)))، وخلقت هذه الروؤية ا�شتجابة عامة يف املجتمع 
خا�شة يف ظل اجتاه عدد كبري من اأفراد االأ�شرة احلاكمة وكبار املوظفني واالأعيان يف 
ذلك الوقت اإىل تخ�شي�ض كثري من املمتلكات كاأوقاف على العديد من املجاالت 

عبد الرحمن الرافعي، ع�شر حممد علي، مرجع �شابق، �ض449 - 450.   (((
والقوم�شيون جلنة مكونة من اأع�شاء يف جمال ما خمولة بالقيام ببع�ض املهمات والواجبات.   

اإبراهيم البيومي غامن، التطور التاريخي للعدالة االجتماعية يف التعليم امل�شري، املجلة االجتماعية القومية،   (((
االجتماعية  للبحوث  القومي  املركز  القاهرة،  005)م،  �شبتمرب  الثالث،  العدد  واالأربعون،  الثاين  املجلد 

واجلنائية، �ض70 - )7.  
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والأن�سطة ومنه� التعليم، حيث اأ�س�ست الأمرية عفت ه�من ث�لث زوج�ت اخلديوي 
ال�سيوفية،  بحي  للبن�ت  حديثة  مدر�سة  أ�سهر  اعة  بب�س رف�عة  وف�ة  عقب  اإ�سم�عيل 
َوتكفلت بجميع نفق�ت التلميذات، وبلغ عددهن م�ئتني �سنة )1290هـ/ 1873م(،  َّ
وكن من اجلواري البي�ص يف البيوت الكربى اأو من بن�ت املوظفني، وفتح اإ�سم�عيل 
يف الع�م الت�يل )1291هـ/ 1874م( مدر�سة مم�ثلة للبن�ت يف حي الغربية، خ�سو�ًس� 

أوق�ف جميع الأ�سرة امل�لكة)1(. ا من بني  اأن اأوق�ف اإ�سم�عيل ك�نت الأكرب حجًم�

امل�صروع الفكري لرفاعة الطهطاوي

اأ�سهم رف�عة الطهط�وي ب�لعديد من الأفك�ر خلدمة بالده ودينه يف جم�لت 
عدة، منه�: 

بعث فكرة الوطنية 

والجتم�عي  ال�سي��سي  الفكر  على  جديدة  نظرية  الطهط�وي  رف�عة  اأدخل 
امل�سري يف القرن الت��سع ع�سر وهي نظرية »الأخوة يف الوطن«)2( ف�لفكر الذي قدمه 
الطهط�وي عن الوطنية مل يكن جمرد فكرة قدمه� دار�ص يف مو�سوع يقوم عليه، ولكن 

اإبراهيم البيومي غ�من، الأوق�ف وال�سي��سة يف م�سر، الق�هرة، دار ال�سروق، الطبعة الأوىل، 1998م، �ص135،   )1(
2002م،  التنوير  رائد  الطهط�وي  رف�عة  ندوة  اأعم�ل  �سمن  الفكرية،  رف�عة  و�سية  لوق�،  اأنور  انظر:  وكذلك 

الق�هرة، املجل�ص الأعلى للثق�فة، �سل�سلة اأبح�ث املوؤمترات العدد ال�س�د�ص ع�سر، 2007م، �ص147.
لوي�ص عو�ص، ت�ريخ الفكر امل�سري احلديث »الفكر ال�سي��سي والجتم�عي«، مرجع �س�بق، �ص190.   )2(
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م� قدمه يعد نت�ج جتربة وطنية عميقة �سهدته� م�سر وع��سه� الطهط�وي م�س�رًك� بفكره 
وجهده)1(، وجتلت هذه املحبة يف العديد من اأعم�له واأبرزه� »من�هج الألب�ب«، كم� اأن 
كل م� قدمه الطهط�وي من موؤلف�ت ومرتجم�ت ك�ن خلدمة هذا البلد والنهو�ص به.

ويرجع الف�سل اإىل الطهط�وي يف بعث فكرة الوطنية امل�سرية؛ فهو الذي حتدث 
عن م�سر وعالقته� ب�سن�عة احل�س�رة والتمدن منذ اأقدم ع�سور الت�ريخ)2(، ول ميكن 

جت�هل اأن الطهط�وي هو من نقل فكرة الوطنية اإىل م�سر عن الغرب الأوروبي)3(.

ومزج الطهط�وي بني حب الوطن وال�سعي من اأجل متدنه، واأظهر يف كت�به 
الت�ريخي  الدور  وعن  املك�نة  هذه  عن  فتحدث  م�سر؛  مك�نة  الألب�ب«  »من�هج 
مل�سر وعالق�ته� ب�لدول املج�ورة، مركًزا على دوره� عقب الفتح العربي الإ�سالمي، 
م�سرًيا لنتق�ل اخلالفة اإىل م�سر يف الع�سر الف�طمي واإىل ت�أثري ذلك على جميع 
البالد، ور�سد ا�ستمرار هذا الدور امل�سري بعد ذلك وخ�سو�ًس� حتت قي�دة حممد 
علي وموقفه من الحتالل الفرن�سي للجزائر ودعمه للمق�ومة قدر ط�قته، حيث 
بني  ا�ست�س�ف حممد علي بع�ص املق�ومني اجلزائريني، واأكرم وف�دتهم، ونبذ املرحنِّ
ب�ل�ستعم�ر الفرن�سي، وك�نت له العديد من املواقف امل�سرفة التي �سجله� الت�ريخ، 

حممد عم�رة، رف�عة الطهط�وي: رائد التنوير يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص197- 198.  )1(
املرجع ال�س�بق، �ص199.  )2(

رائد  الطهط�وي  رف�عة  ندوة  اأعم�ل  �سمن  الطهط�وي،  رف�عة  فكر  يف  قراءة  الوطنية:  فكرة  حج�زي،  اآمنة   )3(
ال�س�د�ص ع�سر، 2007م،  املوؤمترات، العدد  اأبح�ث  للثق�فة، �سل�سلة  الق�هرة، املجل�ص الأعلى  التنوير2002م، 

�ص41.
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ف�لذين دافعوا عن عروبة اجلزائر وا�ستقالله� ك�نت لهم مك�نة مب�سر، وتقدير من 
ح�كمه� على عك�ص الذين فرطوا اأو ق�سروا ومل ي�سعوا للن�س�ل �سد الفرن�سيني)1(.

وقد تن�ثرت فكرة الوطنية يف ثن�ي� موؤلف�ت رف�عة الطهط�وي املتعددة �سواء 
يف »من�هج الألب�ب« اأو غريه من الكت�ب�ت حتى اإن حممد عم�رة حمقق الأعم�ل 
الك�ملة لرف�عة الطهط�وي و�سف اجلزء الث�ين من هذه الأعم�ل والذي �سم فيه 
والوطنية  ب�ل�سي��سة  والبنني«  للبن�ت  الأمني  و»املر�سد  الإبريز«  »تخلي�ص  كت�بي 
ب�أنه »اأول مفكر م�سري لديه فكرة الوطنية وم�س�غة  والرتبية؛ لذا ي�سهل القول 
اأيدي  على  ن�سوًج�  اأكرث  واأ�سبحت  تبلورت  التي  الفكرة  تلك  ال�سكل،  بهذا 
�سل�سلة متع�قبة من املفكرين، ُكّل عمل من ج�نبه واأ�سهم يف تو�سيع وتعميق، بل 

واإيج�د فكرة الوطنية امل�سرية لدى ال�سعب امل�سري«)2(.

مل َيَر رف�عة الطهط�وي تن�ق�ًس� بني فكرة الوطنية والإ�سالم فقد اأكد على 
اأن  من  عو�ص  لوي�ص  اإليه  ذهب  م�  ينفي  م�  وهو  الإمي�ن،  من  الأوط�ن  حب  اأن 
الطهط�وي �سعى اإىل ف�سل الدين عن الدولة وذلك بقوله: ».. ك�ن الراأي الع�م 
يجدون  يومئذ  ك�نوا  الذين  املح�فظني  امل�سريني  املثقفني  من  وقي�دته  التقليدي 
غ�س��سة يف الثورة على اخلليفة العثم�ين، وقد ك�نوا ب�لفعل ي�سعون العراقيل لهذا 
َد على �سلط�ن تركي�.. اأم� رف�عة الطهط�وي  ال�سبب يف طريق حممد علي حني مَتَرَّ

حممد عم�رة، رف�عة الطهط�وي: رائد التنوير يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص203.    )1(
اآمنة حج�زي، فكرة الوطنية: قراءة يف فكر رف�عة الطهط�وي، مرجع �س�بق، �ص48.  )2(
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فقد ك�ن  طريقه غري هذا الطريق، مل يكن طريقه التم��ص حق الثورة يف ال�سريعة 
واإمن� ك�ن طريقه  العثم�ين،  اأو وجوب اخلروج على ط�عة اخلليفة  لإثب�ت �سرعية 
حتقيق ا�ستقالل م�سر بف�سل الدين عن الدولة«)1( فعلى عك�ص م� �سوره لوي�ص 
عو�ص، جند رف�عة الطهط�وي يدافع عن الوطنية امل�سرية ول ي�سعى لف�سل الدين 
الدينية،  والرابطة  الوطنية  الرابطة  بني  كثرًيا  الطهط�وي  ربط  فقد  الدولة،  عن 
موؤكًدا على اأن م� ي�سميه الأوروبيون حب الوطن هو م� يتم�سك به اأهل الإ�سالم 
من حمبة الدين، ف�أ�سبحت الرابطة الوطنية هي الرابطة الدينية، ومع تطور فهم 
من غري  امل�سريني  املواطنني  من  العديد  بوجود  واإمي�نه  العالقة،  لهذه  الطهط�وي 
امل�سلمني اأكد على اأن هن�ك روابط كثرية تربط بني اأفراد الوطن الواحد اإل اأنه مل 
التقليدية فح�سب، بل لأن معظم  الرابط الديني، ومل يكن ذلك لرتبيته  يغفل 
دة الوطنية، كم�  امل�سريني م�سلمون، ومل يكن اختالف الدين ليثري م�سكلة الَوحنْ

اأنه مل يخرج عن نظرة الإ�سالم التقليدية لأهل الكت�ب)2(.

السياسة

وهي  )البوليتق�(  الأوروبي  ب��سطالحه�  ال�سي��سة  الطهط�وي  رف�عة  عرَّف 
اإدارته� و�سي��سته� وم� فيه� من  الداخلية واخل�رجية من جهة  الدولة  اأحوال  تتن�ول 

لوي�ص عو�ص، ت�ريخ الفكر امل�سري احلديث »الفكر ال�سي��سي والجتم�عي«، مرجع �س�بق، �ص133.   )1(
ن�زك �س�ب� ي�رد، الرح�لون العرب وح�س�رة الغرب يف النه�سة العربية احلديثة: ال�سراع الفكري واحل�س�ري،   )2(

بريوت، موؤ�س�سة نوفل، �ص46 - 53.
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التولية والعزل ونحو ذلك، وق�سم الطهط�وي البوليتق� كم� هو متع�رف عليه يف اأوروب� 
اإىل: خ�رجية، تتن�ول م� ك�ن بني الدول وامللوك، وبوليتق� داخلية، تتن�ول م� ك�ن يف 
دولة واحدة مم� يتعلق ب�نتظ�مه� وتدبريه�، وتقوم الدولة يف راأي الطهط�وي على ركنني 
اأ�س��سيني هم�: احل�كم واملحكوم؛ اأي وجود الدولة ي�سرتط وجود جمموعة ب�سرية 
الطهط�وي  وا�ستخدم  واحدة)1(.  ح�كمة  �سلطة  ل�سي�دة  خ��سعة  كبرية،  اأو  �سغرية 
كلم�ت »احلكومة« اأو »القوة احل�كمة« اأو »ويل الأمر« اأو »امللك« للتعبري عن ال�سلطة 
احل�كمة يف الدولة اأو اململكة،  ف�لدولة تقت�سي ح�كًم� وحمكوًم�، يعني ملًك� ورعية، 

فال يفهم امللك اإل ب�لرعية ول تفهم الرعية اإل ب�مللك ك�لأبوة والبنوة)2(.

وهن�ك العديد من الأفك�ر الأخرى التي ميكن التعرف عليه� من خالل 
كت�به »من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية« والذي يعد روؤية �س�ملة 
لآراء الطهط�وي يف ال�سي��سة والجتم�ع والقت�س�د، وهو م� �سن�سري اإليه يف جزء 

منف�سل بذاته. 

االجتهاد والتجديد

ال�سديد  »القول  ر�س�لته  يف  الجته�د  م�س�ألة  الطهط�وي  رف�عة  ع�لج 
وطبق�ت  الجته�د،  اأرك�ن  مبيًن�   ، امل�سطلَحنينْ متن�وًل  والتقليد«  الجته�د  يف 

رف�عة الطهط�وي، من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية، الطبعة احل�لية، �ص 460-457.  )1(
املرجع ال�س�بق، �ص460.  )2(
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الأئمة  اجته�دات  اأن  على  واأكد  عالته،  على  ب�لقدمي  والتم�سك  املجتهدين، 
الأربعة ل تنفي جهود غريهم يف هذا املج�ل)1(.

َية الدينية التقليدية للمجتمع وللعلم  ويرى الطهط�وي اأن الإ�سالم، بل والِبننْ
� للتقدم والزده�ر؛ مم� جعله يحر�ص على دفع  الديني الأزهري  ميثل دافًع� رئي�سيًّ
الأزهريني للتعرف على العلوم الع�سرية؛ وذلك حتى ي�ستطيعوا تنظيم اأمورهم، 

وفهم الرتاث الديني والع�مل ب�سكل اأف�سل)2(.

احلقوق الطبيعية

ركز الطهط�وي على فكرة احلقوق الطبيعية، وترجم كت�ب بورمل�كي »مواقع 
»املر�سد  الفكرة، وقد حتدث يف كت�به  ت�أثره بهذه  تليم�ك« من  اأخب�ر  الأفالك يف 
الأمني« عن التم�زج والرتابط الذي اأدركه يف جتربته بني احلقوق الطبيعية واأ�سول 
الفقه، فمنه�جهم� متط�بق يف الهدف على اختالفهم� يف املنطوق، ويعترب رف�عة 
الطهط�وي اأن اأغلب هذه النوامي�ص الطبيعية ل يخرج عنه� حكم من الأحك�م 

فهي فطرية خلقه� اهلل مع الإن�س�ن وجعله� مالزمة له يف الوجود)3(.

التنوير  رائد  الطهط�وي  رف�عة  ندوة  اأعم�ل  �سمن  الثق�فية،  النه�سة  وم�سروع  املدار�ص  رو�سة  عب��ص،  رءوف   )1(
2002م، الق�هرة، املجل�ص الأعلى للثق�فة، �سل�سلة اأبح�ث املوؤمترات، العدد ال�س�د�ص ع�سر، 2007م، �ص371.

ر�سوان ال�سيد، ح�سور الرتاث العربي يف كت�ب�ت الطهط�وي الوظ�ئف والدللت، �سمن اأعم�ل ندوة  رف�عة   )2(
ال�س�د�ص  العدد  املوؤمترات،  اأبح�ث  للثق�فة، �سل�سلة  الق�هرة، املجل�ص الأعلى  التنوير2002م،  رائد  الطهط�وي 

ع�سر، 2007م، �ص390.
اأنور لوق�، و�سية رف�عة الفكرية، مرجع �س�بق، �ص158 - 162.  )3(
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و»اأ�سول  الطبيعية«  »احلقوق  نظرية  بن�ء  بني  الت�س�به  اإىل  رف�عة  فطن  وقد 
اإىل  املقدم�ت  من  التدرج  حركية  اأي  ال�ستنب�ط،  �سكلي�ت  حيث  من  الفقه« 
اإىل  بع�سه�  و�سم  متعددة،  ن�سو�ص  من  خمتلفة  بوق�ئع  ال�ست�سه�د  عند  النت�ئج 

بع�ص ل�ست�سدار احلكم م�ستنًدا اإىل الق�عدة الن�سية امل�ستخل�سة)1(.

احلرية

ُيعرف رف�عة الطهط�وي احلرية ب�أنه�: رخ�سة )اأي اإب�حة( العمل املب�ح من 
اأق�س�م  اإىل خم�سة  عنده  احلرية  وتنق�سم  مع�ر�ص حمظور.  ول  �سرعي  م�نع  دون 
ا�سطالحية: حرية طبيعية، وحرية �سلوكية)2(، وحرية دينية، وحرية مدنية، وحرية 

�سي��سية:

• ك�لأكل 	 عليه�  وانطبع  الإن�س�ن  مع  خلقت  التي  هي  الطبيعية:  احلرية 
وال�سرب وامل�سي، مم� ل �سرر فيه على الإن�س�ن نف�سه ول على اإخوانه. 

• الو�سف 	 وهو  الأخالق..  ومك�رم  ال�سلوك  ح�سن  هي  ال�سلوكية:  احلرية 
العقل  امل�ستنتج من حكم  اأفراد اجلمعية )املجتمع(  الالزم لكل فرد من 
ن اأخالقه يف  مب� تقت�سيه ذمة الإن�س�ن، وتطمئن اإليه نف�سه يف �سلوكه وُح�سنْ

مع�ملة غريه.

املرجع ال�س�بق، �ص 158 – 162.  )1(
ر�سوان ال�سيد، ح�سور الرتاث العربي يف كت�ب�ت الطهط�وي: الوظ�ئف والدللت، مرجع �س�بق، �ص386.  )2(
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• تخرج 	 ل  اأن  ب�سرط  واملذهب  والراأي  العقيدة  حرية  هي  الدينية:  احلرية 
اأرب�ب  واآراء  العق�ئد  و»امل�تريدية« يف  »الأ�س�عرة«  ك�آراء  الدين،  اأ�سل  عن 

املذاهب املجتهدين يف الفروع)1(.

• احلرية املدنية: هي من احلقوق التي دع� اإليه� وبثَّه� يف كتبه وموؤلف�ته، ويعتربه� 	
هم�:  �ن  مهمَّ اأمران  وي�سمه�  احلديثة،  الدولة  عليه�  تقوم  التي  الأ�س�ص  من 
امل�س�واة واحلرية، وقد اأكد على ذلك، فحقوق العب�د والأه�يل املوجودين يف 
مدينة م� مت�س�وية، فك�أن الهيئة الجتم�عية املوؤلَّفة من اأه�يل اململكة ت�س�منت 
وتواط�أت على العمل بع�سهم لبع�ص، واأن كل فرد من اأفراده� �سمن للب�قني 
اأن ي�س�عدهم على فعلهم كل �سيء ل يخ�لفهم، واأن ل يع�ر�سوه واأن ينكروا 

جميًع� من يع�ر�سه يف اإجراء حريته ب�سرط اأن ل يتعدى حدود الأحك�م)2(.

• احلرية ال�سي��سية: وهي املتعلقة ب�لدولة، واخل��سة بت�أمني الدولة لكل فرد 	
من اأفراده� على اأمالكه ال�سرعية، و�سم�ن حريته الطبيعية بدون اأن تتعدى 
اأن يت�سرف فيم� ميلكه ب�سكل  عليه يف �سيء منه�؛ فبهذا يب�ح لكل فرد 

�سرعي واآمن، وترتبط احلرية القت�س�دية بهذا النوع من احلرية)3(.
حممد عم�رة، رف�عة الطهط�وي: رائد التنوير يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص266 - 267.  )1(

رائد  الطهط�وي  رف�عة  ندوة   اأعم�ل   �سمن  احل�س�ري،  الآخر  مع  الطهط�وي  رافع  رف�عة  الفريح،  �سه�م   )2(
ال�س�د�ص ع�سر، 2007م،  املوؤمترات، العدد  اأبح�ث  للثق�فة، �سل�سلة  الق�هرة، املجل�ص الأعلى  التنوير2002م، 
�ص533، وانظر كذلك، حممود فهمي حج�زي، اأ�سول الفكر العربي احلديث عند الطهط�وي، مرجع �س�بق، 

�ص58.
حممد عم�رة، رف�عة الطهط�وي: رائد التنوير يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص268 - 269.  )3(
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الصحافة

يعد رف�عة الطهط�وي »اأبو ال�سح�فة امل�سرية«، فهو �س�حب نه�سته� احلقيقية 
يف هذا املج�ل، وك�نت فيم� �سبق ق��سرة على غري امل�سريني؛ ف�ل�سحيفة الأوىل 
التي عرفته� م�سر هي »األكورييه ديجيبت«)1( اأي بريد م�سر �سدرت لأول مرة يف 
)18 ربيع الأول 1213هـ/ 29 اأغ�سط�ص 1798م( ب�أمر ن�بليون بون�برت، واختفت 
ب�نته�ء احلملة الفرن�سية، وبعد اأكرث من ربع قرن من �سنوات الفو�سى ال�سي��سية 
الأمر يف  له  ا�ستتب  اأن  بعد   - علي  اأ�س�ص حممد  ال�سلطة؛  اأجل  من  وال�سراع 
اأثن�ء  1828م(  )1243هـ/  ع�م  امل�سرية«  »الوق�ئع  الر�سمية  اجلريدة   - البالد 
بعثة رف�عة وزمالئه يف فرن�س�، وعني رف�عة الطهط�وي ع�م )1258هـ/ 1842م( 
رئي�ًس� لتحريره�، وك�نت حينئذ املواد الرتكية ت�سغل الن�سف الأمين من �سفح�ته� 
ب�عتب�ر اأن الرتكية ك�نت لغة البالد الر�سمية، بينم� ك�نت العربية ت�سغل الن�سف 
الأي�سر ب�عتب�ره� الفرع ل الأ�سل، فلم� راأ�ص رف�عة حترير الوق�ئع عك�ص الو�سع، 
وخ�س�ص العمود الأمين للم�دة العربية والأي�سر للم�دة الرتكية، كم� جعل امل�دة 
الأ�سلية تكتب اأوًل ب�للغة العربية ثم ترتجم اإىل الرتكية، وقد ا�ستط�ع اأن يح�سل 
على ترخي�ص بذلك من ديوان املدار�ص الذي ك�ن ي�سرف على اإ�سدار الوق�ئع 

امل�سرية)2(.

لوي�ص عو�ص، ت�ريخ الفكر امل�سري احلديث »الفكر ال�سي��سي والجتم�عي«، مرجع �س�بق، �ص100- 101.  )1(
حممد عم�رة، رف�عة الطهط�وي: رائد التنوير يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص77 - 83.  )2(
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الأخب�ر  ذلك  بعد  ت�أتي  ثم  الأخب�ر،  كل  تتقدم  م�سر  اأخب�ر  جعل  كم� 
وقد  البالد،  على  ال�سي�دة  �س�حبة  تركي�  اأخب�ر  ذلك  يف  مب�  اخل�رج  من  الواردة 
ا�ستط�ع اأن ُيَثبنِّت هذا النظ�م ع�ًم� ك�ماًل ولكن الطبقة احل�كمة الرتكية مل تلبث 
فع�دت)1(  اإ�سالح�ت،  من  اأجرى  عم�  الرتاجع  على  واأرغمته  عليه،  ت�ألََّبت  اأن 
اللغة الرتكية حتتل اجل�نب الأمين واللغة العربية حتتل اجل�نب الأي�سر، ولكن ظلت 
اأ�سوله� تو�سع اأوًل ب�للغة العربية ك�أي �سحيفة عربية، ثم ترتجم هذه الأ�سول اإىل 
الرتكية، كم� ترك على ال�سحيفة اآث�ًرا اأخرى اأبعد من هذا التغيري؛ ومنه� ظهور 
املق�ل ال�سي��سي يف اجلريدة. وُيَعّد مق�ل الطهط�وي الذي عنونه ب�لتمهيد وحتدث 
فيه عن حمالت كّت�ب الغرب على م�سر ع�م )1256هـ/ 1840م( ت�أريًخ� لظهور 
النتظ�م  الطهط�وي  عهد  ال�سحيفة يف  عرفت  كم�  امل�سرية،  �سح�فتن�  املق�ل يف 
مرا�سلني  تعيني  ومت  اأ�سبوع،  كل  من  اجلمعة  يوم  ت�سدر  ف�أ�سبحت  ال�سدور  يف 
له� ل�ستق�ء الأخب�ر من الدواوين احلكومية، وب�لإ�س�فة لذلك اأ�سبح لل�سحيفة 
حمررون يعملون به� ب�سكل منتظم، وحتدد له� �سعر ث�بت وا�سرتاك�ت حمددة ربع  

�سنوية ون�سف �سنوية واأي�ًس� ل�سنة ك�ملة)2(.

ب�لعربية  ت�سدر  ك�نت  والتي  الع�سكرية،  املجلة  حترير  على  اأ�سرف  كم� 
والفرن�سية، وهي جملة متخ�س�سة للجندية وعلوم احلرب يهتم به� الع�سكريون، 
1287هـ/  )املحرم  �سدوره�  منذ  املدار�ص«  »رو�سة  جملة  حترير  راأ�ص  كم� 

لوي�ص عو�ص، ت�ريخ الفكر امل�سري احلديث »الفكر ال�سي��سي والجتم�عي«، مرجع �س�بق، �ص100- 101.  )1(
حممد عم�رة، رف�عة الطهط�وي: رائد التنوير يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص77 - 83.  )2(
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والثق�فية يف ع�سر  العلمية  النه�سة  م�سروع  ذروة  مثلت  اأبريل 1870م(، حيث 
يف  احتجبت  �سنوات حتى  ثم�ين  ملدة  �سهرية  ن�سف  ت�سدر  وظلت  اإ�سم�عيل، 
)رجب 1294هـ/اأغ�سط�ص 1877م( يف ظروف الأزمة امل�لية التي �سهدته� م�سر 

يف ذلك الوقت)1(. 

املرأة 

ب�ملراأة مبكًرا منذ ترجمته لأول كت�ب وهو  الطهط�وي  رف�عة  اهتم�م  ج�ء 
»قالئد املف�خر يف غريب عوائد الأوائل والأواخر« الذي اأكد فيه على اأن احرتام 
ف�إن عدم  نف�سه،  الوقت  واأدبهم، ويف  القوم واحرتامهم  الن�س�ء دليل على حت�سر 
رف�عة  لن�  اأخرج  كم�  القوم)2(  هوؤلء  بربرية  على  يدل  حقوقهن  الن�س�ء  توفية 
الطهط�وي يف اأخري�ت حي�ته  كت�ب »املر�سد الأمني للبن�ت والبنني« وهو الكت�ب 
الع�م  وهو  البن�ت،  لتعليم  مدر�سة  اأول  فيه  افتتحت  الذي  الع�م  يف  طبع  الذي 
فيه  ع�م)1290هـ/ 1873م()3(، وحتدث  الطهط�وي  رف�عة  فيه  تويف  الذي  نف�سه 
عن الإن�س�ن وعن الرتبية وعن التعليم. وج�ء فيه ب�ب ك�مل وهو الب�ب الث�ين عن 

رءوف عب��ص، رو�سة املدار�ص وم�سروع النه�سة الثق�فية، مرجع �س�بق، �ص366.  )1(
الثق�فة،  وزارة   )15( اجلديدة  الثق�فة  كت�ب  الثق�فة،  لق�سور  الع�مة  الهيئة  الق�هرة،  اإ�س�ءات،  ع�سفور،  ج�بر   )2(
اأكتوبر 1994م، �ص18، وانظر اأي�ًس� اإمي�ن ع�مر، ق�س�ي� التعليم والعمل .. املراأة بني رف�عة الطهط�وي واملثقفني 
امل�سريني، �سمن اأعم�ل  ندوة  رف�عة الطهط�وي: رائد التنوير2002م، الق�هرة، املجل�ص الأعلى للثق�فة، �سل�سلة 

اأبح�ث املوؤمترات، العدد ال�س�د�ص ع�سر، 2007م، �ص186.
ج�بر ع�سفور، اإ�س�ءات، مرجع �س�بق، �ص18، وانظر اأي�ًس� اإمي�ن ع�مر، ق�س�ي� التعليم والعمل .. املراأة بني رف�عة   )3(

الطهط�وي واملثقفني امل�سريني، مرجع �س�بق، �ص186.
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املراأة، وحتدث فيه عن ال�سف�ت امل�سرتكة بني الذكور والإن�ث، واملخ�سو�سة ب�أحد 
الفريقني وع�لج فيه ال�سف�ت امل�سرتكة بني الرجل واملراأة وم� يفرقهم�، وحتدث عن 
مميزات الن�س�ء وت�سلطهن على قلوب الرج�ل ب�حلي�ء،  كم� اعترب اأن اأعظم �سف�ت 

الن�س�ء والتي ينبغي اأن تتحلى به� هي ح�سن املع�ملة واملع��سرة واحللم)1(.

اأ�سوة  وتثقيفهن  البن�ت  وتعليم  املراأة  نه�سة  اإىل  دع�  من  اأول  هو  ورف�عة 
بقوله:  الأمني  املر�سد  الذكر  �س�بق  كت�به  مقدمة  يف  ذلك  على  ودلل  ب�لبنني، 
من  واإن�ًث�،  ذكوًرا  اململكة،  واأطف�ل  الأمة  و�سبي�ن  امللة  اأولد  فرتبية  »وب�جلملة، 
اأوجب الواجب�ت«)2( وَدلَّل بعد ذلك على اأهمية الرتبية امل�سرتكة بقوله: »وكل 
اأولده� يف كربه�«)3( والدعوة  اأمه� يف �سغره� مل ترغب يف تربية  امراأة مل تربه� 
اإىل نه�سة املراأة يف م�سر ترجع اإىل رف�عة الطهط�وي، ثم ج�ء من بعده ق��سم اأمني 
فجدده� وو�سع نط�قه�، ونظًرا اإىل اأن املجتمع يف ذلك احلني مل يكن يتقبل فكرة 
تعليم البن�ت يف مدار�ص خ��سة بهن، فقد اجتهت العديد من الع�ئالت الكبرية 

لتعليم بن�تهن من من�زله� عن طريق مدر�سني اأو مدر�س�ت فقط)4(.

التج�هل  من  كبرًيا  قدًرا  العربية  املجتمع�ت  يف  املراأة  ق�سية  واحتلت 
اأدان خروج املراأة الفرن�سية اإىل احلي�ة الع�مة  اإن اجلربتي  واملع�ملة  ال�سيئة حتى 

رف�عة الطهط�وي، الأعم�ل الك�ملة، مرجع �س�بق، �ص319 - 381.  )1(
املرجع ال�س�بق، �ص293.  )2(
املرجع ال�س�بق، �ص295.  )3(

عبد الرحمن الرافعي، ع�سر حممد علي، مرجع �س�بق، �ص451.  )4(
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جملة وتف�سياًل، حيث ك�نت الأمور ال�س�ئدة يف املجتمع امل�سري والعربي وحتى 
م�سر،  على  الفرن�سية  احلملة  ب�أحداث  مرتبطة  املراأة  �سفور  عن  الطهط�وي  ع�سر 
حيث اإن �سفور املراأة والختالط بني املراأة والرجل يف الأم�كن الع�مة مرتبط�ن 
عند اجلربتي واملجتمع العربي يف ع�سره ب�ملجون واخلالعة. اإل اأن الطهط�وي مل 
ي�ست�سلم لهذه الروؤية التب�سيطية ولكن ذكر اأن وقوع مثل هذا اخللط ب�لن�سبة لعفة 
الن�س�ء ل ي�أتي من ك�سفهن اأو �سرتهن بل من�س�أ ذلك الرتبية اجليدة واخلري والتعود 
على حمبة واحد دون غريه، وعدم الت�سريك يف املحبة. ف�لعفة يف راأي الطهط�وي 

نتيجة الرتبية، اأم� خروج املراأة اإىل احلي�ة الجتم�عية فُيَعّد ق�سية اأخرى)1(.

قراءة رفاعة الطهطاوي

هن�ك قراءات متنوعة للرجل متثلت يف حم�ولت اجتذابه، ُكلٌّ اإىل جم�ل 
اهتم�مه حتى ولو ِبَلّي اأعن�ق ن�سو�سه وتطويعه� مب� ين��سب هذا الجت�ه اأو ذاك، فه� 
هو لوي�ص عو�ص يف درا�سته عن ت�ريخ الفكر امل�سري احلديث؛ الفكر ال�سي��سي 
الطهط�وي  فيه�، ففي حديث  لي�ص  مب�  الن�سو�ص  ُينطق  اأن  والجتم�عي يح�ول 
الطهط�وي  اأن  عو�ص  لوي�ص  يعترب  العثم�نية  للدولة  ومق�ومته  الوطنية  فكرة  عن 
يريد اأن يف�سل الدين عن الدولة، ويبتعد به عن الروؤية الإ�سالمية، بينم� حممد 
عم�رة يقوم مب� ميكن اأن نطلق عليه ا�سرتداد الطهط�وي مرة اأخرى من روؤية لوي�ص 

حممود فهمي حج�زي، اأ�سول الفكر العربي احلديث عند الطهط�وي، مرجع �س�بق، �ص88.  )1(
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اإىل موقفه من تطوير  اأ�س�ر  روؤيته الإ�سالمية احلقيقية، فقد  عو�ص والك�سف عن 
الأزهر حيث اأكد الطهط�وي اأن العلوم الغربية التي تربز تقدمه يف ذلك الوقت 
هي »علوم اإ�سالمية« فيقول: »اإن هذه العلوم احلكمية العملية التي يظهر الآن اأنه� 
اأجنبية، هي علوم اإ�سالمية نقله� الأج�نب اإىل لغ�تهم من الكتب العربية، ومل تزل 

كتبه� اإىل الآن يف خزائن ملوك الإ�سالم..« )1(.

ويقول عنه به�ء ط�هر اإنه ك�ن يقي�ص احل�س�رة احلديثة كله� »ح�سًن� وقبًح�« 
ه فهمي جدع�ن من مفكري الإ�سالم  مبقي��ص الإ�سالم وقيمه الرفيعة)2(. كم� َعدَّ
الُكتَّ�ب  عن  فيه  حتدث  الذي  الإ�سالم«  مفكري  عند  التقدم  »اأ�س�ص  كت�به  يف 
هوؤلء  اأو  الإ�سالمية،  الفع�لي�ت  جممل  يف  الأ�سلية  جت�ربهم  تقع  الذين  العرب 
� م�ستلهًم� من الدور الذي راأوا اأن الإ�سالم من  �ب الذين قدموا اإ�سه�ًم� قويًّ الُكتَّ
اأن هن�ك من  اإل  التقدم)3(،  حيث هو دين وح�س�رة مدعو لأن يحتله يف ق�سية 
اإي�ه ب�أنه فقيه  اعتربه ت�بًع�، واأنه مل ي�ستطع اأن يرتقي اإىل احلليف الثق�يف، وا�سًف� 
الب��س�)4(، اإل اأن هذه الروؤية غري دقيقة، فقد حتدث ف�دي اإ�سم�عيل خالل ف�سل 
ك�مل من كت�به »اخلط�ب العربي املع��سر: قراءة يف مف�هيم النه�سة والتقدم« عن 

حممد عم�رة، رف�عة الطهط�وي: رائد التنوير يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص149.  )1(
به�ء ط�هر، اأبن�ء رف�عة : الثق�فة واحلرية، مرجع �س�بق، �ص178.  )2(

فهمي جدع�ن، اأ�س�ص التقدم عند مفكري الإ�سالم يف الع�مل العربي احلديث، الق�هرة، دار ال�سروق، الطبعة   )3(
الث�لثة، 1988م، �ص16. 

املتحدة  الولي�ت  واحلداثة،  والتقدم  النه�سة  مف�هيم  يف  قراءة  املع��سر:  العربي  اخلط�ب  اإ�سم�عيل،  ف�دي   )4(
الأمريكية، املعهد الع�ملي للفكر الإ�سالمي، 1994م، �ص88.
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رف�عة الطهط�وي معتمًدا على اأكرث من ت�سعني مرجًع� لي�ص من بينه� عمل واحد 
لرف�عة الطهط�وي رغم اأن طبيعة الكت�ب اأ�ساًل اأطروحة ج�معية، كم� اأنه� حديثة 
اإ�س�فة  والأعم�ل الك�ملة لرف�عة الطهط�وي مطبوعة منذ )1393هـ/ 1973م(، 
لذلك، ف�إن التطور الفكري عند الطهط�وي غ�ئب عن الك�تب، الذي اأظهر من 
وذلك  الطهط�وي  لرف�عة  والفكري  الزمني  للتطور  اإدراكه  عدم  كتبه  م�  خالل 
بقوله: »اإن حممد علي عندم� اأراد �سمح بتدري�ص كت�ب رف�عة املُع�دي للطغي�ن 
)كت�ب املر�سد الأمني للبن�ت والبنني( يف املدار�ص التجهيزية وحني ي�س�ء حجز 
حقيقتني  هن�ك  اأن  املعروف  ومن  بولق«)1(  مطبعة  طبعته�  التي  الكتب  معظم 
غ�بت� عن �س�حب هذه الروؤية غري الدقيقة حيث اإن حممد علي تويف قبل ت�أليف 
الطهط�وي لكت�به »املر�سد الأمني« ب�أكرث من ع�سرين �سنة، واإن �سئن� الدقة بربع 
قرن، كم� اأن الكت�ب املعروف للطهط�وي ب�أنه يق�وم الطغي�ن هو »تخلي�ص الإبريز 
عهد  يف  اأخرى  مرة  طبعه  اإع�دة  عند  نفيه  يف  ت�سبب  والذي  ب�ريز«  تلخي�ص  يف 

عب��ص الأول ولي�ص حممد علي. 

الرتاث  اإىل  الرجوع  يف  الطهط�وي  طريقة  ال�سيد)2(  ر�سوان  انتقد  اأي�ًس� 
وخ�سو�ًس� يف كت�به »من�هج الألب�ب..« موؤكًدا اأن الطهط�وي نقل حوايل ن�سف 

املرجع ال�س�بق، �ص89.  )1(
ر�سوان ال�سيد، ح�سور الرتاث العربي يف كت�ب�ت الطهط�وي: الوظ�ئف والدللت، مرجع �س�بق، �ص382،   )2(
انظر وق�رن »من�هج الألب�ب..« بكت�ب جنم الدين اإبراهيم بن علي الطر�سو�سي، حتفة الرتك فيم� يجب اأن يعمل 
يف امللك، ر�سوان ال�سيد )حتقيق ودرا�سة(، بريوت: دار الطليعة للطب�عة والن�سر، الطبعة الأوىل، 1992م، ومن 
خالل املق�رنة نفند راأي ر�سوان ال�سيد من ن�حيتني؛ الأوىل: ن�حية �سكلية: يتكون كت�ب الطر�سو�سي من= 
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ف�سول كت�ب »حتفة الرتك فيم� يجب اأن يعمل يف حق امللك« للق��سي احلنفي 
جنم الدين اإبراهيم بن علي الطر�سو�سي، اإل اأن الدكتور ر�سوان ال�سيد تع�مل مع 
ا�ستف�دة الطهط�وي من كتب الرتاث مب� تن�ص عليه من�هج البحث العلمي احلديثة 
الرتاث  كتب  من  ال�ستف�دة  يف  الطهط�وي  اتبعه�  التي  الطريقة  هذه  اأن  غ�فاًل 
اأنهم من  اأنف�سهم  يعتربون  امل�سلمني وك�نوا  املفكرين  وبقوة لدى  ك�نت موجودة 
م�سك�ة واحدة يكمل بع�سهم بع�ًس� وي�ستكملون جهود بع�سهم البع�ص وي�ستفيد 
كل منهم من الآخر، ول يعني ذلك اأن اأحدهم ي�ست�أثر ب�لف�سل لنف�سه، ولكنهم 
يجدون  ول  وامل�سلمني،  لالإ�سالم  خدمة  ال�سكل  بهذا  ب�أعم�لهم  يقومون  ك�نوا 

ال�سيد يكون عدد �سفح�ت الكت�ب 85 �سفحة، ميثل منه�  =اثني ع�سر ف�ساًل وبعد حذف مقدمة ر�سوان 
الف�سالن الأول والث�لث )27 �سفحة( بن�سبة 32% تقريًب� من �سفح�ت الكت�ب وهو م� ل ميثل اأكرث من ن�سف 

الكت�ب كم� زعم ر�سوان ال�سيد.
»من�هج  الطهط�وي يف  كتبه  م�  وبني  بينه  ت�س�به  اأي  به  يوجد  الأول ل  الف�سل  ف�إن  امل�سمون،  ن�حية  اأم� من 
الألب�ب ..« فقد ج�ء يف ف�سل الطر�سو�سي الأول »يف بي�ن �سلطة الرتك« حديث عن �سرورة ط�عة ويل الأمر، 
حتدث عن �سروط تويل اخلالفة، وعن العالقة بني احل�كم والرعية يف العديد من الأمور ك�لزك�ة، وال�سالة، 
و�سيطرة احلك�م على بيت امل�ل، وهن� ل ميكن القول اإن هذه امل�س�ئل مل يتن�وله� الطهط�وي يف كت�به ولكن 
تن�وله له� ج�ء يف �سي�قه�، ف�حلديث عن �سروط تويل اخلالفة هي �سروط ع�مة وتن�وله� العديد من املفكرين 
 - القول  �سبق  كم�   - نف�سه  الطهط�وي  ولكن  اإنك�ره�  ميكن  ل  الطهط�وي  وا�ستف�دة  امل�سلمني،   والأئمة 

اأكد يف مقدمة كت�به اأنه ا�ستف�د من الكتب العربية والكتب الفرن�سية التي اطلع عليه�.
ف�سله »يف  الطر�سو�سي  ق�سم  ال�سكل فقط حيث  ت�س�به كبري ولكن من حيث  ففيه  الث�لث  الف�سل  اأم� عن 
اجلواب عن الق�س�ص« اإىل ثالثة اأنواع هي التي حتدث عنه� الطهط�وي يف خ�متة كت�به، وق�سمه� اإىل اأربعة اأق�س�م 
ت�سمنت اأق�س�ًم� اإ�س�فية مل� اأورده الطر�سو�سي يف كت�به، اإل اأن اأق�س�م الطر�سو�سي الثالثة فيه� كثري من التداخل 
وعدم الو�سوح على عك�ص احل�ل مع الطهط�وي الذي ق�سم هذه الفئ�ت اإىل اأربع وو�سح �سروطه� وحدوده� 
وم� تقوم به من اأعم�ل، ومن املمكن القول ب�أن م� ق�ل به ر�سوان ال�سيد عن �سرقة الطهط�وي لأكرث من ن�سف 

ف�سول كت�ب الطر�سو�سي فيه الكثري من املب�لغة.



عبده اإبراهيم علي
4848

حرًج� يف ذلك؛ لأنهم ل يبغون حتقيق م�س�لح �سخ�سية، كم� اأن رف�عة يف مقدمة 
كت�به »من�هج الألب�ب ..« اأ�س�ر اإىل امل�س�در التي ا�ستقى منه� اأفك�ره ب�سورة ع�مة 
الفرن�س�وية  موؤلف�ت  من  واجتنيته�  الي�نعة،  العربية  الكتب  ثم�ر  من  »..اقتطفته� 

الن�فعة،..«)1( مم� يوؤكد على اعرتاف الرجل ب�لرجوع اإىل م�س�در متنوعة و�ستى.

اأ�س�ر  فقد  امل�ست�سرقني،  �سن�عة  هو  الطهط�وي  رف�عة  اأن  اعترب  من  وهن�ك 
حممود �س�كر يف كت�به »ر�س�لة يف الطريق اإىل ثق�فتن�«)2( اإىل اأن البعث�ت العلمية 
اإىل اأوروب� من اأ�س��سه� فكرة غربية، واأنه� بديل عن م�سروع ن�بليون لتكوين حزب 
الأزهر،  بتقلي�ص دور  الإ�سالم  ت�آمر على  اأن حممد علي  واأكد  لفرن�س� يف م�سر، 
واأن ذلك مت مب�س�عدة القن��سل الغربيني يف م�سر، وامل�ست�سرقني يف فرن�س�، واعترب 
»ومل  فرن�س�  يف  وامل�ست�سرقني  جوم�ر  امل�سيو  قبل  من  ا�ستغالله  مت  الطهط�وي  اأن 
يكد حتى اأخذ امل�سيو جوم�ر بن��سيته، واأ�سلمه لط�ئفة من امل�ست�سرقني ي�س�حبونه 
ويوجهونه، وعلى راأ�سهم اأحد ده�قني ال�ست�سراق الكب�ر وده�ته وهو امل�ست�سرق 
الب�رون �سلف�سرت دي �س��سي. مل يكن لهذا الفتى الأزهري ال�سعيدي  امل�سهور 
ومداهنتهم،  ح��سيتهم  ورقة  ومكرهم  وده�ئهم  اأح�بيلهم  من  خَمَل�ص  املفتون 
اأذنيه، وطرحوا يف قرارة قلبه مع�ين واأفك�ًرا  اأبرع ا�ستغالل، و�سبوا يف  ف��ستغلوه 
كم�  نف�سه«،  دخيلة  يف  تنمو  حني  وثمراته�  عواقبه�  وعرفوا  ودر�سوه�  بيتوه�  قد 

رف�عة الطهط�وي، من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية، مرجع �س�بق، �ص 7-6.   )1(
دار  الق�هرة،  �سبتمرب 1991م،  الث�لثة،  الطبعة  الهالل،  كت�ب  ثق�فتن�،  اإىل  الطريق  �س�كر، يف  حممود حممد   )2(

الهالل، 1991م، �ص211.
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اإن�س�ء  اأفك�ر رف�عة »وق�سة  اأن فكرة مدر�سة الأل�سن لي�ست من  اأكد �س�كر على 
مدر�سة الأل�سن لي�ست من فكر رف�عة الطهط�وي ول من بن�ت عبقريته، ولكنه� 
مدة  ون�س�أوه  وغذوه  وربوه  احت�سنوه  الذين  وده�ته  ال�ست�سراق  ثم�ر  من  ثمرة 
اإق�مته يف ب�ريز«)1( اإل اأن موقف رف�عة الطهط�وي نف�سه وانتق�ده لكثري من املظ�هر 
وال�سي��س�ت الفرن�سية ومنه� احلرب على اجلزائر والتع�سب امل�سيحي الذي جتلى 
يف هذه احلرب، اإ�س�فة ملوقفه من الأزهر، و�سعيه اإىل اإ�سالحه يعرب ب�سورة ق�طعة 
عن دور رف�عة ومك�نته بعيًدا عن ال�ست�سراق وامل�ست�سرقني، فهو قد ا�ستف�د من 
املنهج، ولكن �سعى اإىل نقل الأفك�ر التي تتن��سب مع ال�سريعة، كم� اأكد رف�عة 
عن  تعرب  مي�سرة  ب�سورة  العربي  النحو  كت�ب يف  ت�أليف  طريقته يف  ولعل  مراًرا، 
م�س�ر رف�عة وتوجهه، كم� اأن اإجن�زات مدر�سة الأل�سن تدل على عظمته� ودوره� 

يف حتقيق نه�سة وتقدم الدولة امل�سرية.

حممود حممد �س�كر، يف الطريق اإىل ثق�فتن�، مرجع �س�بق، �ص213، وميكن الإ�س�رة اإىل اأنه ل يوجد م� يثبت   )1(
م� ذهب اإليه ال�سيخ حممود �س�كر اأو ينفيه، ولكن م� قدمه رف�عة الطهط�وي خلدمة وطنه ودينه يوؤكد وطنيته 
واإخال�سه، ل يثبت ب�أي ح�ل جن�ح املخطط�ت ال�ستعم�رية التي عملت على تعليمه لال�ستف�دة منه فم� ك�ن 
منه اإل اأنه هو الذي ا�ستف�د منه� ووظف م� تعلمه منه� لنهو�ص وتقدم وطنه، وجممل اإجن�زاته واأعم�له تدل على 
ذلك وعلى راأ�سه� »من�هج الألب�ب امل�سرية..« وم� قدمه فيه من روؤية اإ�سالمية للنهو�ص يوؤكد بعده وانف�س�له 

عن اأي خمطط�ت ا�ستعم�رية. 
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الطهطاوي واملنظور احل�صاري الإ�صالمي

الفكرية  روؤيته  ت�سكل  رف�عة  فكر  يف  اأ�س��سية  مع�مل  اإىل  الإ�س�رة  وميكن 
والفل�سفية:

• اعتم�ده يف »من�هج الألب�ب..« على كثري من الآي�ت القراآنية والأح�ديث 	
النبوية ال�سريفة، ومنه�  احلديث ال�سريف: »اإذا م�ت ابن اآدم انقطع عمله 
غريبتني  لي�ست�  وامل�س�واة  احلرية  اأن  بي�ن  على  وحر�سه  ثالث..«،  من  اإل 
كثرًيا  حتدث  كم�  ب�مل�س�واة.  ت�أمر  املنزلة  ال�سريعة  اأن  ف�أكد  الإ�سالم،  عن 
عن اأن احلرية من طب�ع العرب قدمي�)1(، كم� يوؤكد اأن املوؤ�س�سية الت�سريعية 
ت�ستمد القوانني التي ت�سنه� من ال�سريعة الإ�سالمية، وتع�مل مع ال�سي��سة 
من املنظور الإ�سالمي مفهوًم� وروؤية وفهًم� كم� تع�مل معه� مفكرو الرتاث 

ال�سي��سي الإ�سالمي، مثل املواردي وابن تيمية وابن خلدون.

• موظفي 	 كب�ر  اأ�سهر  من  فهو  املح�سوبني  الوقف  رج�ل  من  الطهط�وي 
اأخري�ت حي�ته يف �سنتي  بقي�مه يف  اأوق�ًف�، وذلك  اأ�س�سوا  الذين  احلكومة 
�سمال  وقفني  بت�أ�سي�ص  1870م(،  )1287هـ/  1869م(،  )1286هـ/ 
معظم ممتلك�ته، ت�سمن الوقف الأول الذي مت ع�م )1286هـ/ 1869م( 
جميع ممتلك�ته العق�رية وبلغ عدده� 52 عق�ًرا مبدينة طهط�، وك�نت عب�رة 
ن�زك �س�ب� ي�رد، الرح�لون العرب وح�س�رة الغرب يف النه�سة العربية احلديثة: ال�سراع الفكري واحل�س�ري،   )1(

مرجع �س�بق، �ص36 - 38. 
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مرًتا   4683 وقتئذ  م�س�حته�  بلغت  وقد  وحوانيت،  ووك�لت  من�زل  عن 
مربًع�، وا�ستمل وقفه الث�ين والذي اأن�س�أه )1287هـ/ 1870م( على ثلث 
بلغت  وقد  مديرية جرج�،  بنواحي  الزراعية  الأرا�سي  من  تقريًب�  ممتلك�ته 
على  اأهلية  اأوق�ًف�  وك�نت  �سهًم�)1(،   و16  فدانً�   832 الوقف  هذا  م�س�حة 

نف�سه واأولده واأولدهم من بعدهم.

• م�سر، 	 يف  الإ�سالمي  العربي  الرتاث  لإحي�ء  م�سروًع�  اأ�س�ص  من  اأول  هو 
فنجح مب�س�عدة بع�ص الأمراء يف ا�ست�سدار اأمر اخلديوي �سعيد بطبع جملة 
كتب عربية على نفقة احلكومة لعموم النتف�ع به� يف الأزهر وغريه، ومن 
كتب الرتاث هذه: تف�سري القراآن للرازي، ومع�هد التن�سي�ص على �سواهد 
التلخي�ص لعبد الرحيم العب��سي )868 - 963هـ/ 1464 - 1556م(، 
ك�نت  التي  الكتب  من  ذلك  وغري  احلريرية،  واملق�م�ت  الأدب،  وخزانة 

عدمية الوجود يف ذلك الوقت)2(.

• ك�ن للطهط�وي موقف من الغرب متثل يف رف�سه لتع�سب قط�ع�ت منهم 	
اإزاء الإ�سالم، ذلك عندم� نقل م�س�عر الغربيني نحو الإ�سالم عندم� احتلوا 
الكني�سة  اإىل  ملكهم  ذهب  وكيف  1830م(  )1246هـ/  �سنة  اجلزائر 
العلم�نية  الطهط�وي ل دينية  انتقد  ربه على هذا الحتالل، كم�  لي�سكر 

اإبراهيم البيومي غ�من، الأوق�ف وال�سي��سة يف م�سر، مرجع �س�بق، �ص138، 139.   )1(
حممد عم�رة، رف�عة الطهط�وي: رائد التنوير يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص97، 98.  )2(
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والإ�س�دة  الالدينية  هذه  رف�ص  بني  التمييز  �سرورة  على  ه  ونبَّ الفرن�سية 
الفل�سفة  اأدان  كم�  ومدنية،  علوم حكمية  من  فرن�س�  لدى  مب�  وال�ستف�دة 
كم�  احلديثة،  الأوروبية  النه�سة  عليه�  ت�أ�س�ست  التي  الالدينية  الو�سعية 
رف�ص اأن تكون العلم�نية والقوانني الو�سعية بدياًل عن املرجعية الإ�سالمية 
للنه�سة التي يرغب فيه� للبالد العربية والإ�سالمية، وت�سدى للدف�ع عن 
القوانني  ت�سلل هذه  بواكري  راأى  وقوانينه� عندم�  الإ�سالمية  ال�سريعة  فقه 
 الو�سعية اإىل الق�س�ء التج�ري يف املواين امل�سرية - يف التج�رة مع الأج�نب - 

فكتب مزكًي� البديل الق�نوين الإ�سالمي)1(.

• الإ�سالمي 	 الفقه  لدرا�سة  الأل�سن  مبدر�سة  ق�سًم�  الطهط�وي  رف�عة  اأن�س�أ 
ف�أحدث  الق�سم،  هذا  من  يتخرجون  الق�س�ة  وك�ن  الأجنبية،  والقوانني 

� يف عملية تنظيم الق�س�ء واإ�سالحه وتطويره)2(.  بذلك تطوًرا ع�مًّ

• كت�به 	 يف  الوطن  اأهل  طبق�ت  عن  حديثه  يف  الطهط�وي  رف�عة  خ�س�ص 
هذه  عن  وحتدث  املج�هدين،  لطبقة  م�س�حة  امل�سرية«  الألب�ب  »من�هج 
الطبقة انطالًق� من حديث الر�سول : »اإن اأقرب الن��ص درجة من درجة 
النبوة اأهل اجله�د، واأهل العلم، اأم� اأهل العلم فق�لوا م� ج�ءت به الأنبي�ء، 
انطالًق� من  به الأنبي�ء«، وحدد  اأهل اجله�د فج�هدوا على م� ج�ءت  واأم� 

املرجع ال�س�بق، �ص185.  )1(

املرجع ال�س�بق، �ص249.  )2(
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هذا احلديث �ستة موا�سع للجه�د؛ الأول: حم�ربة امل�سركني، واأهل احلرب، 
والث�ين: حم�ربة امللحدين؛ لأنهم �سر اخلالئق، والث�لث: حم�ربة املرتدين، 
والرابع: حم�ربة البغ�ة، واخل�م�ص: حم�ربة قط�ع الطريق، وال�س�د�ص: حم�ربة 

الق�تلني ليقت�صَّ منهم)1(..

• دائرة 	 وتو�سيع  العب�د،  وراحة  البالد  الأ�سي�ء يف حفظ  اأقوى  اأن  اإىل  اأ�س�ر 
املن�فع العمومية، وت�أ�سي�ص قواعد متدن الوطنية اإمن� هو مراع�ة الأه�يل واإب�حة 

مت�سكهم بعق�ئدهم)2(، وط�لب بحفظ العق�ئد وال�سرائع.  

وهن�ك بع�ص النتق�دات التي يجب الإ�س�رة اإليه� ومنه�: 

• انتق�د رف�عة الطهط�وي لتع�سب امللوك لدينهم وتدخلهم يف ق�س�ي� الأدي�ن، 	
واعترب اأن تع�سب الإن�س�ن لدينه لي�ص اإل جمرد حمية، واعترب اأن الت�سبث 
اأنه  اإل  املرغوب،  املحبوب  هو  العلي�  هي  اهلل  كلمة  لتكون  الدين  بحم�ية 
وقع فيم� انتقد فيه غريه؛ وذلك لعتب�ره اأن اجله�د ال�سحيح - كم� يراه 
اإعالء كلمة اهلل عز وجل واإعزاز الدين ون�سرة امل�سلمني، ل حلي�زة  هو - 
ال�سيت  وحت�سيل  ال�سج�عة  ا�سم  واكت�س�ب  العبيد  وا�سرتق�ق  الغنيمة، 
اأن  ولي�ص مبج�هد)3(، وهن� جند  اأو ط�لب  ت�جر  فف�عل ذلك  الدني�،  وطلب 

رف�عة الطهط�وي، من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية، مرجع �س�بق، �ص527.  )1(
املرجع ال�س�بق، �ص251.   )2(
املرجع ال�س�بق، �ص526.  )3(
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ب�لدين  يق�سد  الإ�سالمي؛ حيث  للدين  يتع�سب  نف�سه  الطهط�وي  رف�عة 
الدين  اأن حم�ية  واعترب  الدي�نة  تغيري  رف�ص  الإ�سالمي، كم�  الدين  فقط 
لتكون كلمة اهلل العلي� هي املحبوبة واملرغوبة، كم� اعترب حم�ربة املرتدين 
من اجله�د، وط�لب ب�حلف�ظ على ا�ستقرار العق�ئد، معترًبا ذلك من اأقوى م� 
يحفظ البالد، فيقول: وت�أ�سي�ص قواعد متدن الوطنية اإمن� هو مراع�ة الأه�يل 
واإب�حة مت�سكهم بعق�ئدهم)1(، واعترب الطهط�وي اأن وظيفة امللوك من اأعظم 
الدين  قوام  الأمور هم  اأن ولة  اأ�س��ص  الأمور على  واأهم  الدين  واجب�ت 

والدني�.

• اإف��سة رف�عة الطهط�وي يف الإ�س�دة ب�حلك�م بدًءا من »حممد علي« و�سوًل 	
اإىل »اخلديوي ا�سم�عيل« وط�لب الرعية بط�عتهم على اأ�س��ص اأن ط�عتهم 
من ط�عة اخل�لق ب�عتب�ر اأن امللك خليفة اهلل يف اأر�سه، كم� نفى اأي م�سئولية 
عن احلك�م، موؤكًدا اأنه ل اأحد ي�ستطيع اأن يح��سبهم واأن ح�س�بهم على اهلل 

� والت�ريخ �سيتكفل بذلك. �سبح�نه، فح�س�بهم معنويًّ

املرجع ال�س�بق، 251.   )1(
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ا�صتقبال الكتاب يف �صاحة النه�صة

اأجمع الدار�سون واملهتمون برف�عة الطهط�وي على اأن كت�به هذا من اأهم 
الذي  الرئي�سي  كت�به  ب�أنه  الدار�سني)1(  اأحد  و�سفه  حتى  ن�سًج�،  واأكرثه�  كتبه 
و�سع فيه خال�سة فكره، وثمرة ت�أمله خالل كل حي�ته حول طرائق تعديل النظم 
والعقلية امل�سرية، وهو كت�ب برن�مج ب�أدق املع�ين؛ لأنه ل ي�سف الواقع بل يقرتح 
العنوان حتديث م�سر، يف حني  اأنه يعني بهذا  اآخر)2(  الطريق اجلديد، كم� يرى 
�سرحه�  وح�ول  امل�سرية  الأمة  فكرة  ك�تب حلل  اأول  ب�أنه  ث�لث)3(  ب�حث  يوؤكد 
وتربيره� ا�ستن�ًدا اإىل اعتب�رات اإ�سالمية، وي�سفه ب�حث رابع)4( ب�أنه اأخطر كت�ب يف 
فل�سفة الجتم�ع وال�سي��سة والت�سريع �سدر يف الن�سف الث�ين من القرن الت��سع 
ع�سر ولي�ص يف ع�سر اإ�سم�عيل وحده، وي�سفه ب�حث خ�م�ص)5( ب�أنه يعد اأكمل 
�سرٍح لأفك�ر الطهط�وي قدم فيه روؤية وا�سحة للطريق الذي ينبغي مل�سر اأن ت�سلكه 

وت�سري فيه.

عزت قرين، العدالة واحلرية يف فجر النه�سة..، مرجع �س�بق، �ص64 - 65.  )1(
ح�سن حنفي، الوطن والتمدن واملن�فع العمومية والدولة الت�ريخية الوطنية: قراءة يف من�هج الألب�ب امل�سرية   )2(
يف مب�هج الآداب الع�سرية للطهط�وي، �سمن اأعم�ل  ندوة  رف�عة الطهط�وي: رائد التنوير2002م، الق�هرة، 

املجل�ص الأعلى للثق�فة، �سل�سلة اأبح�ث املوؤمترات، العدد ال�س�د�ص ع�سر، 2007م، �ص291.
األربت حوراين، الفكر العربي يف ع�سر النه�سة 1798 - 1939م، مرجع �س�بق، �ص91.  )3(

لوي�ص عو�ص، ت�ريخ الفكر امل�سري احلديث »الفكر ال�سي��سي والجتم�عي«، مرجع �س�بق، �ص99.  )4(
اأحمد زكري� ال�سلق، مفهوم ال�سلطة عند رف�عة الطهط�وي، مرجع �س�بق، �ص115- 116.  )5(
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قراءة يف »مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية«

يحدد رف�عة الطهط�وي من البداية الهدف من ت�أليفه للكت�ب ب�أنه يف اإط�ر 
تقدم م�سر وبلوغه� درج�ت التمدن والعمران ف�إنه »من الواجب على كل ع�سو 
من اأع�س�ء الوطن اأن يعني اجلمعية )اأي جمموع الأمة( بقدر ال�ستط�عة، ويبذل 
م� عنده من راأ�ص م�ل الب�س�عة ملنفعة وطنه العمومية وين�سح لبالده ببثنِّ م� يف 
و�سعه من املعلومية«)1( ويحدد منهجه يف الكت�ب بقوله: »بذلت جهدي وجدت 
مب� عندي.. بت�سنيف نخبة جليلة وتر�سيف حتفة جميلة يف املن�فع العمومية التي 
به� للوطن تو�سيع دائرة التمدنية«)2(، وي�سري اإىل اأنه يف هذا ال�سي�ق ا�ستع�ن ببع�ص 
امل�س�در التي من خالله� متكن من اإجن�ز هذا العمل خلدمة الوطن، وهي ك�لت�يل: 
الفرن�س�وية  موؤلف�ت  من  واجتنيته�  الي�نعة،  العربية  الكتب  ثم�ر  من  »اقتطفته� 
ب�لآي�ت  وعززته�  اإقب�ل،  اأح�سن  اخل�طر  على  واأقبل  ب�لب�ل،  �سنح  م�  مع  الن�فعة، 
من  الغفري  اجلم  و�سمنته�  املبين�ت،  والدلئل  ال�سحيحة  والأح�ديث  البين�ت، 
الأفه�م،  اإليه  ترت�ح  م�  ال�سعراء، ومع كل  البلغ�ء وكالم  واآداب  اأمث�ل احلكم�ء، 
وتنزاح به عن الذهن الأوه�م، وتت�أيد به ال�سع�دة، وب�جلملة فقد اأودعته� م� يكون 

رف�عة الطهط�وي، من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية، مرجع �س�بق، �ص6.  )1(
املرجع ال�س�بق، �ص6.  )2(
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الألب�ب  )من�هج  و�سميته�  واأخرى،  دني�  النج�ح  ويعقبه�  ذخًرا،  الوطن  لأهل 
امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية(« )1(.

ويهدي رف�عة كت�به لويل العهد حممد توفيق بن اإ�سم�عيل ح�كم م�سر يف 
ذلك الوقت، وك�ن هذا الإجراء متبًع� ولي�ص له دللة اأكرث من ذلك يف ارتب�ط 
اأن  اأجل  من  الطهط�وي  و�سعه  الأ�سل  والكت�ب يف  ب�حل�كم،  الطهط�وي  رف�عة 
هذه  وك�نت  املدار�ص  لطالب  القراءة)2(  م�دة  درا�سي يف  كمقرر  ا�ستخدامه  يتم 

ال�سي��سة واحدة من م�س�لكه يف نه�سة التعليم. 

الأبواب  ق�سمة  ق�سمه�  اأبواب، وخ�متة  مقدمة، وخم�سة  والكت�ب ج�ء يف 
الأخرى مم� يجعلن� نعتربه� ب�بً� �س�د�ًس�، واأكد رف�عة الطهط�وي اأن املو�سوع الأ�س��سي 
للكت�ب ـ كم� اأ�س�ر يف املقدمة ـ حول اأهمية م�سر وقدمه� يف التمدن والعمران، 
واأن مثل هذه الأمور لي�ست بجديدة عليه�، واأكد على اأن الكت�ب يدر�ص املن�فع 
العمومية التي تعود على الوطن ب�خلري والإ�سع�د)3( وحتقق متدنه وعمرانه، واأ�س�ف 
ب�لآداب  الأخالق  تهذيب  اأحدهم�:   : نينْ ه�مَّ عن�سرين  توافر  لذلك  يلزم  اأنه 

املرجع ال�س�بق، �ص7، وهو م� يوؤكد عدم دقة م� يذهب اإليه البع�ص من اأن ا�سم الكت�ب اأطلقه بع�ص املوؤرخني   )1(
ولي�ص رف�عة وهو الراأي الذي ق�ل به اأحمد اأحمد بدوي  يف كت�به رف�عة الطهط�وي بك، �ص139 »هذا وقد 
فيه�  ي�ستبدل  وهو  الع�سرية«  الآداب  من�هج  امل�سرية يف  الألب�ب  مب�هج  ب��سم  الكت�ب  موؤرخيه  بع�ص  �سمى 
كلمتي من�هج و مب�هج بحيث يقدم الث�نية على عك�ص املعروف، وعلى عك�ص م� اأ�س�ر اإليه هو نف�سه �ص7 )من 

تقدمي من�هج على مب�هج(. 
اأحمد زكري� ال�سلق، مفهوم ال�سلطة عند رف�عة الطهط�وي، مرجع �س�بق، �ص115 - 116.   )2(

اأحمد اأحمد بدوي، رف�عة الطهط�وي بك، مرجع �س�بق، �ص134.   )3(
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اأنه يق�سد  اإىل  الدينية والف�س�ئل الإن�س�نية، والث�ين: هو املن�فع العمومية، واأ�س�ر 
اأن للتمدن اأ�سلني: اأولهم� معنوي، وهو التمدن يف الأخالق والعوائد والآداب 
املن�فع  يف  التقدم  وهو  م�دي  متدن  والآخر  وال�سريعة،  الدين  يف  التمدن  ويعني 

العمومية)1(.  

واأكد على اأن الرغبة يف متدين الوطن ل تن�س�أ اإل عن حبه)2(، وحتدث الب�ب 
الأول عن بي�ن املن�فع العمومية حيث تن�ول يف ف�سله الأول حديث »اإذا م�ت ابن 
اآدم انقطع عمله اإل من ثالث ..«، ويف الف�سل الث�ين، حتدث عن العمل ب�عتب�ره 
القوة الأولية يف اإبراز املن�فع الأهلية ويف تطبيقه على الأر�ص الزراعية، ويف الف�سل 
ويف  له�،  منتجة  وغري  لالأموال  منتجة  بني  الأعم�ل  تق�سيم  عن  حتدث  الث�لث، 

الف�سل الرابع، مدح ال�سعي والعمل وذم البط�لة والك�سل. 

مراتب  ثالث  اإىل  العمومية  املن�فع  تق�سيم  عن  الث�ين، حتدث  الب�ب  ويف 
اأ�سلية، عرَّف يف الف�سل الأول من هذا الب�ب املن�فع العمومية ب�ملعنى ال�سن�عي، 
ويف  القدمية،  الأزم�ن  يف  العمومية  املن�فع  ح�لة  عن  حتدث  الث�ين،  الف�سل  ويف 
الف�سل الث�لث، اأكد على اأن الأ�سف�ر وال�سي�حة تعني على تقدم املن�فع العمومية، 

ويف الف�سل الرابع اأ�س�ر اإىل مث�ل عن اأهمية ال�سفر.

رف�عة الطهط�وي، من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية، مرجع �س�بق  �ص11 - 13.  )1(
اأحمد اأحمد بدوي، رف�عة الطهط�وي بك، مرجع �س�بق، �ص135.  )2(
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الأزم�ن  العمومية يف  املن�فع  اأق�س�م  الث�لث، حتدث عن تطبيق  الب�ب  ويف 
الأولية على م�سر، حيث اأ�س�ر يف الف�سل الأول اإىل تقدم م�سر وغن�ه� يف عدة 
اأزم�ن �س�بقة، ويف الف�سل الث�ين، حتدث عن ت�أييد تقدم م�سر وامتي�زه� ب�ملع�رف 
املم�لك  ب�أه�يل  الت�س�ل  ف�ئدة  اإىل  اأ�س�ر  الث�لث،  الف�سل  القدمي، ويف  الزمن  يف 
الأجنبية، ويف الف�سل الرابع، اأكد على دور الفتوح�ت والتو�سع�ت اخل�رجية يف 

ازده�ر املن�فع العمومية.

يف  تن�ول  م�سر؛  حكم  يف  علي  حممد  بتجربة  اأ�س�د  الرابع،  الب�ب  ويف 
الف�سل الأول �سف�ت حممد علي، ويف الف�سل الث�ين، اأ�س�ر اإىل ا�ستف�دة حممد 
علي من املن�فع العمومية يف ترقية م�سر وتقدمه�، ويف الف�سل الث�لث، حتدث عن 
اإجن�زات حممد علي، ويف الف�سل الرابع، حتدث عن تنقالت حممد علي اخل�رجية 

من اأجل رفعة �س�أن البالد.

ويف الب�ب اخل�م�ص، اأ�س�د ب�خلديوي اإ�سم�عيل، وحتدث عن الآم�ل احل�سنة 
ذلك  يف  م�سر  تقدم  عن  حتدث  الأول،  الف�سل  يف  امل�سرية؛  الإ�سالح�ت  من 
وتقدمه�،  نظر خمتلفة حول م�سر  تعر�ص لوجه�ت  الث�ين،  الف�سل  الوقت، ويف 
ويف الف�سل الث�لث، تن�ول م� و�سلت اإليه م�سر من تقدم، وا�ستكمل هذه املظ�هر 

يف الف�سل الرابع، ومنه� الإ�س�رة اإىل ت�أ�سي�ص جمل�ص �سورى النواب. 
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م طبق�ت الوطن اإىل اأربعة  ويف اخل�متة، والتي هي جم�ًزا الب�ب ال�س�د�ص، َق�سَّ
اأق�س�م، وجعل لكل منه� ف�ساًل بذاته: طبقة ولة الأمور، وطبقة العلم�ء والق�س�ة 
واحلرف  والتج�رة  الزراعة  اأهل  وطبقة  املج�هدين،  الغزاة  وطبقة  الدين،  واأمن�ء 

وال�سن�ئع. وركز على دور كل فئة يف تقدم البالد وعمرانه� ومتدنه�.

ويعترب الب�ب الأول هو اأطول الأبواب ثم اخل�متة، ف�لب�ب الرابع، ثم الب�ب 
اخل�م�ص، ثم الب�ب الث�ين، واأخرًيا الب�ب الث�لث. والب�ب الأول واخل�متة )يف بي�ن 
املن�فع العمومية، وطبق�ت اأهل الوطن( يف راأيي هم� اأهم مو�سوع�ت هذا الكت�ب، 
وقد ربط الطهط�وي بني مو�سوع�ت الكت�ب رغم اأن البع�ص يرى فيه� مو�سوع�ت 
غريبة، اإل اأن القراءة اجل�معة للكت�ب تك�سف عن مدى وحدة الكت�ب وت�س�بك 
وذلك  تنظيمية  بوحدة  الكت�ب  ربط  الطهط�وي  اأن  كم�  وتك�مله�،  مو�سوع�ته 
الف�سل  اإىل مو�سوع  الف�سول الأربعة والع�سرين  اآخر كل ف�سل من  ب�إ�س�رته يف 
مقدمة  يف  الإح�لت  تكون  واأحي�نً�  مو�سوعه،  عن  الإعالن  طريق  عن  ال�س�بق 
الف�سل الالحق اإىل مو�سوع الف�سل ال�س�بق، وهذا يدل على توا�سل املو�سوع 
وربط البنية والتذكري به�، والك�سف عن امل�س�ر من البداية اإىل النه�ية)1(، ومث�ل 
الب�ب اخل�م�ص »و�سي�أتي ب�سط الكالم على �سي��سة  اإليه يف خت�م  اأ�س�ر  ذلك م� 

ولة الأمور يف )اخل�متة(« )2(.

ح�سن حنفي، الوطن والتمدن واملن�فع العمومية والدولة الت�ريخية الوطنية: قراءة يف من�هج الألب�ب امل�سرية   )1(
يف مب�هج الآداب الع�سرية للطهط�وي، مرجع �س�بق، �ص294.

رف�عة الطهط�وي، من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية، مرجع �س�بق، �ص451.  )2(
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النظري�ت  من  العديد  الألب�ب«  »من�هج  كت�به  الطهط�وي يف  رف�عة  وقدم 
وبرن�مٍج  عملية  خطة  لو�سع  ع�مًدا  الوقت،  ذلك  يف  امل�سرية  لل�سئون  التحليلية 

ٍد ميكن من خالله النهو�ص مب�سر وو�سعه� يف م�س�ّف الدول املتقدمة:  حُمدَّ

اأوًل: نظريته يف القت�صاد والرثوة

أ( املنافع العمومية

لراحة  مملكة  اأو  مدينة  اأو  بلدة  تخ�ص  مل�سلحة  يفعل  م�  ب�أنه�  املن�فع  عرف 
مه� اإىل اأربعة اأق�س�م: زراعة، وجت�رة، و�سن�عة، ونت�ج  اأهله� وتنظيم اأحواله�، وقد ق�سَّ
حيوان، وقد ا�سرتط لدوام املن�فع دوام العدل والإن�س�ف، كم� اأكد على م�سروعية 
التع�ون على املن�فع الع�مة ودلل بحديث الر�سول : »اإذا م�ت ابن اآدم انقطع 
اأو ولد �س�لح يدعو له«، وقد  ُينتفع،  اأو علم  اإل من ثالث: �سدقة ج�رية،  عمله 
خ�س�ص الف�سل الأول ل�سرح احلديث ال�سريف، وا�ستخال�ص روؤى يف الجتم�ع 
اآدم يف احلديث  ب�بن  املق�سود  اأن  اإىل  الطهط�وي  اأ�س�ر  وقد  والرتبية،  والقت�س�د 

الإن�س�ن، فهو يعم اأ�سخ��ص امللوك وال�سوقة. 

الزراعة  هي  اأ�سلية،  مراتب  ثالث  اإىل  العمومية  املن�فع  م  وق�سَّ ع�د  لكنه 
بلفظه  اأو  ال�سن�عة  هي  ب�أنه�  العمومية  املن�فع  عرَّف  وقد  وال�سن�عة،  والتج�رة 
»اأندو�سرتي�« واأ�س�ر يف تعريفه� اإىل فن حتويل امل�دة الأولية اإىل هيئ�ت جديدة متكن 
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من ال�ستف�دة منه�، وهي ت�س�عد بهذا ال�سكل على تكثري الغنى والرثوة وحتقيق 
اأكد   ،� ت�ريخيًّ م�سر  العمومية يف  املن�فع  ملك�نة  ا�ستعرا�سه  ويف  الب�سرية،  ال�سع�دة 
على درجة املدنية والتقدم التي و�سلت اإليه� م�سر يف قدمي الزم�ن، كم� اأ�س�ر اإىل 

اأهمية الت�س�ل ب�ملم�لك الأجنبية ودوره� يف تعظيم املن�فع العمومية للبالد. 

ب( العمل

اأهمية  وبني  العمومية،  املن�فع  اإبراز  يف  الأولية  القوة  هو  العمل  اأن  اعترب 
الإم�رة كقوة مدبرة ملن�بع الرثوة، وقد اأكد على اأن العمل هو اأ�س��ص التقدم حتى 
ف�علية،  اأي  املقوم�ت  لهذه  يكون  العمل ل  فبدون  النج�ح  مقوم�ت  لو وجدت 
وانتقد نظ�م الزراعة الق�ئم؛ الذي يعطي كل الربح ل�س�حب الأر�ص ويغفل حق 
العم�ل، وراأى اأن يكون النظ�م يف الزراعة ق�ئًم� على اأ�س��ص اأن ي�س�رك الع�مل يف 

الأرب�ح.

ق�سم  اأنه  اإل  ال�سن�عة  اأهل  عند  مرتادف�ن  وال�سغل  العمل  اأن  على  واأكد 
ق بني الع�مل واخل�دم، حيث  العمل اإىل ق�سمني: منتج للم�ل، وغري منتج له، وفرَّ
اإن الأول منتج ي�أكل من كّد يده، يف حني اأن اخل�دم غري منتج، اإل اأنه اأ�س�ر اإىل 
اأن الأعم�ل جميعه� ممدوحة مل� فيه� من ال�سعي، حيث مدح الطهط�وي يف ف�سل 

ك�مل ال�سعَي والعمل وَذمَّ البط�لة والك�سل.
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ثانًيا: نظريته يف الجتماع ال�صيا�صي 

أ( الوطن

ال�سي��سي حيث  الجتم�ع  نظرية يف  ن�سميه  اأن  ميكن  م�  الطهط�وي  قدم 
اأ�س�ر اإىل م� اأطلق عليه »الأخوة الوطنية« وفيه� يجب على اأع�س�ء الوطن الواحد 
يتعلق  الأمر ل  اأن هذا  واأكد على  نظ�مه،  وتكميل  الوطن  التع�ون على حت�سني 
ي كم� للم�سلم، وهي نف�ص الروؤية التي يطرحه�  منِّ بدين معني دون الآخر فهو للذنِّ
الآن امل�ست�س�ر ط�رق الب�سري)1( ويطلق عليه� »اجلم�عة الوطنية«، كم� اأ�س�ر رف�عة 
املن�فع  دائرة  وتو�سيع  العب�د،  وراحة  البالد،  حفظ  يف  الأ�سي�ء  اأقوى  من  اأن  اإىل 
واإب�حة مت�سكهم  اإمن� هو مراع�ة الأه�يل  الوطنية،  وت�أ�سي�ص قواعد متدن  العمومية، 

بعق�ئدهم)2(، وط�لب بحفظ العق�ئد وال�سرائع.

ب( اإلشادة باحلكام

• العقل 	 ال�سخ�سية من  به وب�سم�ته  الطهط�وي  اأ�س�د  الإ�س�دة مبحمد علي: 
بني  وربط  القول،  على  الفعل  يوؤثر  وكونه  املعتدل،  والتدين  والفرا�سة 
الإ�سكندر وحممد علي، ور�سد م� ق�م به  حممد علي يف بن�ء الدولة امل�سرية 

ط�رق الب�سري، اجلم�عة الوطنية ينب العزلة والندم�ج، الق�هرة، دار الهالل، 2005م.  )1(
رف�عة الطهط�وي، من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية، مرجع �س�بق، �ص251.   )2(
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وا�ستغالله ملوارد م�سر املتنوعة وتكثيفه�، وجهوده يف اإحداث التمدن مب�سر 
عن طريق الزراعة يف ب�دئ الأمر، ثم اهتم ب�ل�سن�عة والتعليم واجلند، واأكد 
َد يف م�سر الزراعة والتج�رة وال�سن�عة التي هي املن�فع  اأن حممد علي َمهَّ
العمومية. وكرثت ثروة م�سر ب�لأخذ والعط�ء، وحظي اأهله� بطيب العي�ص 
والرف�هية، وذاقوا ثمرة العدل والإح�س�ن والف�سل والمتن�ن، وك�ن اأواخر 
ع�سر املرحوم حممد علي ب�لن�سبة اإليهم م� ك�ن ي�سمى ع�سر الذهب عند 
اأمة اليون�ن يف اأوائل تلك الأزم�ن، حيث عو�ص اهلل �سبح�نه وتع�ىل اأهل 
الهن�ء  طعم  ذوقهم  الأمر  اأول  يف  ال�سدائد  من  ذاقوه  م�  مق�بلة  يف  م�سر 

والراحة الت�مة يف اآخره)1(. 

• الإ�س�دة ب�خلديوي اإ�سم�عيل: اأ�س�د ب�إ�سم�عيل حيث اأكد اأن م�سر بلغت 	
يف ع�سره درجة من التقدم جعلت رف�عة يعتربه� من اأح�سن البالد ال�سرقية 
فيه� من م�س�ريع حتقق  مب� حتقق  اإدارة، ودلل على ذلك  واأف�سله�  حكومة 

املنفعة الع�مة وجتعله� من اأعظم مدن الدول الكربى واملم�لك)2(.

املرجع ال�س�بق، �ص325.  )1(
املرجع ال�س�بق، �ص369 - 372.  )2(
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ثالًثا: نظريته يف ال�صيا�صة واحلكم

الأمور،  ولة  طبقة  اأوله�:  طبق�ت:  اأربع  اإىل  الوطن  اأهل  الطهط�وي  ق�سم 
والث�نية: طبقة العلم�ء والق�س�ة واأمن�ء الدين، والث�لثة: طبقة الغزاة واملج�هدين، 

والرابعة: طبقة اأهل الزراعة وال�سن�عة والتج�رة.

أ( طبقة والة األمور

الأمور،  واأهم  الدين  واجب�ت  اأعظم  من  الأمور  ولة  وظيفة  اأن  على  اأكد 
حيث اعترب اأن ولة الأمور هم قوام الدين والدني�، واأكد على اأن امللك ك�لروح 
العمراين  النتظ�م  اأن  على  واأكد  بروحه.  اإل  قوام جل�سد  ول  ك�جل�سد،  والرعية 
يتم بوجود قوتني عظيمتني: اإحداهم� القوة احل�كمة؛ اجل�لبة للم�س�لح، الدارئة 
احلرية  لكم�ل  املحرزة  الأهلية  القوة  وهي  املحكومة؛  القوة  وث�نيهم�:  للمف��سد، 

املتمتعة ب�ملن�فع العمومية)1(.

وقوة  القوانني،  تقنني  قوة  وهي  اأرك�ن:  ثالثة  له�  احل�كمة  القوة  اأن  واأكد 
الق�س�ء وف�سل احلكم، وقوة التنفيذ لالأحك�م بعد حكم الق�س�ة به� وهو التق�سيم 
املعروف لل�سلط�ت يف الدولة الآن؛ ف�لأوىل يق�سد به� القوة الت�سريعية، والث�نية: 

املرجع ال�س�بق، �ص455.  )1(



عبده اإبراهيم علي
6666

ال�سلطة الق�س�ئية، والأخرية: وهي ال�سلطة التنفيذية. ومن املعلوم اأن مونت�سكيو)1( 
هو اأول من فرق بني ال�سلط�ت الثالثة، كم� اأن الطهط�وي قراأ مونت�سكيو، واأكد 
امل�سروطة  امللكية  القوة  واحدة، وهي  قوة  اإىل  ترجع  الثالثة  القوى  اأن هذه  على 

ب�لقوانني.

ال�سي��سة  فن  ت�سمى:  اململكة  اإدارة  به�  التي  والأحك�م  الأ�سول  اأن  كم� 
امللكية، اأو فن الإدارة، اأو علم تدبري اململكة، كم� اأ�س�ر اإىل اأن هذا العلم ي�سمى 
وعالئقه�  واأحك�مه�  ب�لدولة  يتعلق  م�  كل  ب�أنه�:  وعرفه�  �سي��سة،  اأي  بوليتيقة 
وروابطه�، وط�لب بتعليمه� لل�سبي�ن بعد تعليمهم القراآن ال�سريف والعق�ئد ومب�دئ 
يقوموا  العلوم حتى  الرعية هذه  اأبن�ء  تعلم  اأن  اأن على احلكومة  واعترب  العربية، 
املعطلة،  الزك�ة  بدياًل عن  و�سرائب  اأموال  من  الرعية  تدفعه  م�  مق�بل  ب�سئونهم 
موؤكًدا على اأن تعليم ال�سي��سة من حقوق املجتمع على احلكومة التي تدير �سئونه 
وحتى يت�سنى لهم فهم الأ�سب�ب وامل�سبب�ت بهذه ال�سي��س�ت ال�سرعية وفروعه�)2(. 

واأكد على اأن ويل الأمر هو رئي�ص اأمته، و�س�حب النفوذ الأول يف دولته 
وقد  راع..،  بدون  رعية  توجد  ول  مملكته،  املرعية يف  ب�لأ�سول  مت�سرف  وح�كم 
و�سي�نة  واحلرية  الأحك�م  يف  ب�لت�سوية  الرع�ي�  حقوق  حلفظ  املم�لك  ت�أ�س�ست 

بفرن�س� يف )18  �، ولد  الذي تعتمده غ�لبية الأنظمة ح�ليًّ ال�سلط�ت  نظرية ف�سل  فرن�سي �س�حب  فيل�سوف    )1(
ين�ير 1689م( وتويف يف )10 فرباير 1755م( من اأهم موؤلف�ته »روح القوانني«، وهو من اأبرز املراجع يف العلوم 

ال�سي��سية. 
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مرعية،  م�سبوطة  واأ�سول  �سرعية  اأحك�م  موجب  على  والعر�ص  وامل�ل  النف�ص 
ف�مللك يتقلد احلكومة ل�سي��سة رع�ي�ه على موجب القوانني)1(. 

مزاي�  فمن  الرع�ي�؛  واجب�ت يف حق  وعليهم  مزاي�  للملوك  اأن  اإىل  واأ�س�ر 
امللك اأنه خليفة اهلل يف اأر�سه، واأن ح�س�به على ربه، فلي�ص عليه يف فعله م�سئولية 
اأو  ال�سرعي�ت  اأرب�ب  طرف  من  واحلكمة  للحكم  يذّكر  واإمن�  رع�ي�ه،  من  لأحد 
ال�سي��س�ت برفق ولني، لإخط�ره مب� ع�سى اأن يكون قد غفل عنه، مع ح�سن الظن 
به)2(. اأي�ًس� من مزاي�هم اأن النفوذ امللكي بيدهم خ��سة)3(، وكذلك حق العفو من 

امللوك الذين هم خلف�ء اهلل يف اأر�سه على عب�ده)4(.

رعيته  تربية  يح�سن  اأن  للملك  فينبغي  متك�ثرة،  طبق�ت  فهم  الرعية  اأم� 
الزراعة  اأرب�ب  يحمل  واأن  احل�سنة،  ب�لآداب  اأخالقهم  ويهذب  اختالفهم،  على 
والتج�رة والعم�رة على ت�أدية ِحَرفهم بجميع حقوقه� وينه�هم عن ا�ستنف�د الذهب 
والف�سة فيم� ل يحل ك�لأواين والأطواق واللجم.. لئال ي�سيق عليهم املع��ص)5(، 
كم� اأن الرعية لهم حقوق ت�سمى ب�حلقوق املدنية ويعني به� حقوق اأه�يل اململكة 
الواحدة بع�سهم على بع�ص)6(، وب�جلملة، فعلى ويل الأمر اأن يجتهد حتى ير�سى 

املرجع ال�س�بق، �ص461.  )1(
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عنه جميع رعيته، واأن ينزل نف�سه منزلتهم وكل م� يحبه لنف�سه يحبه لهم، وعليهم 
الط�عة الك�ملة له)1(.  

ب( طبقة العلماء والقضاة وأمناء الدين

وعلم�ء  احلقيقة  علم�ء  ي�سمل  »م�  الطهط�وي  اأ�س�ر  كم�  هن�  بهم  واملراد 
ال�سريعة وعلم�ء احلكمة والأمور الن�فعة التي عليه� نظ�م الدين والدني�«)2(، ف�أم� 
علم�ء احلقيقة فهم اأهل الزهد والورع، واملراد بعلم�ء ال�سريعة الع�رفون ب�لأحك�م 
ب�لعمل،  املتعلقة  الأحك�م  مبعنى  وفروًع�؛  اأ�سوًل  الدينية،  والعق�ئد  ال�سرعية 
عب�دات ومع�مالت، ويلحق بهم اأهل العلوم الآلية العقلية التي يتوقف عليه� فهم 
العلوم ال�سرعية؛ لأن الو�س�ئل ت�سرف ب�سرف املق��سد)3(، كم� اأن هذه الفئة عليه� 

اأن ت�س�عد ويل الأمر.

والق�س�ة من اأجالء طبقة العلم�ء؛ فقد جعل اهلل له� منتهى الق�س�ي�، واإنه�ء 
التظلم�ت وال�سك�ي�، ول يكون �س�حبه� اإل من العلم�ء الذين هم ورثة الأنبي�ء)4(.

واأ�س�ر اإىل روؤ�س�ء امللل الأخرى ك�مل�سيحية واليهودية ب�عتب�رهم� من العلم�ء، 
وا�ستنكر التع�سب الديني، واأكد على اأن امللوك اإذا تع�سبوا لدينهم وتداخلوا يف 

املرجع ال�س�بق، �ص479.  )1(

املرجع ال�س�بق، �ص481.  )2(
املرجع ال�س�بق، �ص482- 485.  )3(

املرجع ال�س�بق، �ص490.  )4(



تقدمي
6969

ق�س�ي� الأدي�ن واأرادوا قلب عق�ئد رع�ي�هم املخ�لفني لهم ف�إنهم يحملون رع�ي�هم 
على النف�ق)1(.  

ج( طبقة الغزاة واجملاهدين

اأ�س�د يف هذا الأمر بف�سيلة ال�سج�عة، وجعله� حمور تقدم الأمم، كم� حبذ 
م�س�ركة امللوك ب�أنف�سهم يف احلروب مب� تنطوي عليه من قوة معنوية للجي�ص، كم� 
واأكد على �سرورة  ملعتٍد،  ا  اأو �سدًّ بحًث� عن حرية،  اإل  تكون  اأن احلرب ل  راأى 
ل ال�سج�عة فقد قدم الراأي عليه�، وربط  ا�ست�س�رة امللك للعقالء، وهو واإن ك�ن ف�سَّ
ال�سج�عة ب�لقوة يف وقت احلرب، والعفو يف وقت ال�سلم، واأي�ًس� العهد واملح�لفة)2(، 

وط�لب ب�أن يكون اجله�د بغر�ص اإعالء كلمة اهلل يف الأر�ص.

د(  طبقة أهل الزراعة والتجارة واحلرف والصناعة

 � اأيًّ ط�لب الطهط�وي اأبن�ء الوطن ب�أن يوؤدوا م� عليهم من احلقوق لوطنهم 
فيه �سالح  م�  على  يتع�ونوا  واأن  الأهلية،  و�سف  طبقتهم لحت�دهم يف  ك�نت  م� 
اأن  اإىل ف�سيلة الأم�نة وراأى  مملكتهم وجمعيتهم )جمتمعهم( ال�سي��سية)3(، ودع� 
يتم�سك به� اأهل احلرف، واأ�سح�ب الوطن الواحد، ثم حتدث عن دور اخلديوي 

املرجع ال�س�بق، �ص525.  )1(
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تق�سيم�ت م�سر  اإىل  نظر  واأخرًيا،  لرعيته،  وم� قدمه  الوطن،  اإ�سم�عيل يف خدمة 
الإدارية قدميً�)1(.

مراحل حتولت رفاعة الطهطاوي الفكرية

خالل هذه الرحلة الطويلة التي ا�ستغرقت حي�ته، ومر فيه� مبراحل عدة، ميكن 
�س�غه� يف  كم�  لل�سلطة  روؤيته  تطور  على  الوقوف  من  الفكرية  ا�ستخال�ص حتولته 
بداية حي�ته العملية والعلمية يف كت�به الأول »تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص ب�ريز«، وم� 
الع�سرية«،  امل�سرية يف مب�هج الآداب  قدمه عنه� يف كت�به الأخري »من�هج الألب�ب 
املختلفة  واملظ�هر  الأ�سك�ل  من  للعديد  �سرده  على  الإبريز  تخلي�ص  ا�ستمل  فقد 
التي �س�هده� يف فرن�س�، وبحثه� واأ�س�ر اإىل مظ�هر التقدم به�، واأي�ًس� للعلوم واملع�رف 
واإبرازه  والق�نوين  الد�ستوري  ب�جل�نب  لهتم�مه  ب�لإ�س�فة  واملوجودة،  امل�ستخدمة 
لكف�ح الفرن�سيني �سد امللك الذي عطل الد�ستور، وكيف اأن ال�سعب الفرن�سي ك�فح 
كف�ح الأبط�ل من اأجل اإقرار العمل ب�لد�ستور، وعدم تعطيله من اأجل م�س�لح خ��سة 
الآداب  مب�هج  امل�سرية يف  الألب�ب  »من�هج  اهتم�مه يف  اأو �سخ�سية، يف حني ك�ن 
بع�ص  مع  تختلف  قد  خ��سة  روؤية  اإىل  ويحت�ج  يق�سده  الذي  ب�لتمدن  الع�سرية« 
عن��سر روؤيته يف تخلي�ص الإبريز وتتفق مع بع�سه� الآخر خ�سو�ًس� يف عالقة الرعية 
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ب�حل�كم. ونعر�ص فيم� يلي بع�ص التف�سيل لتلك التحولت يف روؤية الطهط�وي من 
خالل كت�بيه: 

أواًل: رؤيته يف »ختليص اإلبريز«  

اأو  الد�ستور  حول  الإبريز«  »تخلي�ص  يف  ال�سلطة  عن  احلديث  يتمحور 
والتي   ،le charte كلمة  لرتجمة  رف�عة  ارت�س�ه  الذي  ال�سطالح  وهو  »ال�سرطة«، 
»ال�سرطة«  وتقوم  والتقيد،  لال�سرتاط  م�سمونً�  حرفية،  ترجمة  كونه�  فوق  حتمل 
التي »غ�لب م� فيه� لي�ص من كت�ب اهلل تع�ىل ول �سنة ر�سوله« بتنظيم العالقة بني 
احل�كم واملحكومني، على اأ�س��ص العدل والإن�س�ف العقليني، واللذين هم� »من 
اأ�سب�ب تعمري املم�لك وراحة العب�د.... فال ت�سمع من ي�سكو ظلًم� اأبًدا«، ف�لعدل 
هو اأ�س��ص العمران الذي راأى ذروته يف ب�ري�ص، وهو اأمر ي�سعه يف مف�رقة بني تقدم 
الأمة الآخذة ب�لتح�سني والتقبيح العقليني، وبني ح�ل الت�أخر الذي ُترك فيه وطن 

مل يربح التخل�ص من �سطوة احلكم اململوكي اجل�ئر)1(.

والتي ي�سف  )الد�ستور(،  ال�سرطة  الأ�س��سية يف  املواد  ب�سرد  رف�عة  ويقوم 
قدام  م�ستوون  الفرن�سيني  »�س�ئر  الأوىل  امل�دة  على  ويعلق  بـ»النفي�ص«،  اأغلبه� 
للمن��سب  الت�أهل  يف  مت�س�وون  ف�جلميع  وو�سيع،  رفيع  بني  فرق  ل  ال�سريعة 

رف�عة الطهط�وي، الأعم�ل الك�ملة، اجلزء الث�ين، مرجع �س�بق، �ص95.   )1(
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الع�مة«)1(، كم� تن�ص امل�دة الث�لثة، على امل�س�واة بقوله: »حتى اإن الدعوة ال�سرعية 
ي�سود  الذي  العدل  اإىل  وي�سري  كغريه«،  احلكم  عليه  وينفذ  امللك،  على  تق�م 
فرن�س� بحديثه عن ال�سرائب وعدم �سك�يتهم منه�، في�سري اإىل امل�دة الث�نية التي 
تت�سمن »يعطون من اأموالهم بغري امتي�ز �سيًئ� معيًن� لبيت امل�ل، كل اإن�س�ن على 
ح�سب ثروته«)2(، ويوؤكده� بقوله: »مدة اإق�متي بب�ري�ص مل اأ�سمع اأحًدا ي�سكو من 
املكو�ص والِفَرد واجلب�ي�ت اأبًدا«)3(، كم� يتن�ول النظ�م ال�سي��سي الفرن�سي ب�ل�سرح 
والتو�سيح، عندم� ي�سري اإىل وظ�ئف الربمل�ن الذي ميثل الرعية، ويقيم التوازن مع 
ال�سلطة امللكية وفًق� للق�نون، وقد كبح جم�حه� ب�لفعل عندم� ق�مت ثورة اأو م� ك�ن 
يطلق عليه� يف ذلك الوقت »فتنة« 1830م، عقب حم�ولة امللك ال�ستبداد يف 
اتخ�ذ القرار وجت�هل مط�لب ال�سعب، ف�ملج�ل ال�سي��سي ق�ئم على عقد اجتم�عي 
ط�مل� مل  ع�ملة  احل�كم  �سرعية  تبقي  )الرعية(،  واملحكومني  )امللك(  احل�كم  بني 

يخّل مب� تع�قد به)4(. 

ب�جلرن�لت  امل�سم�ة  اليومية  »الورق�ت  ال�سح�فة  دور  عن  رف�عة  ويتحدث 
�سف�فية  طريق  عن  املجتمعية  والرق�بة  الع�م،  الراأي  ت�سكيل  يف  والك�زيط�ت« 
ومو�سوعية الإعالن عن احلوادث الع�مة ومعرفة »�س�ئر الأخب�ر املتجددة« ويعقب 
عليه�: »اإذا ك�ن الإن�س�ن مظلوًم� من اإن�س�ن كتب مظلمته يف هذه الورق�ت فيطلع 
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عليه� اخل��ص والع�م، فيعرف ق�سة املظلوم والظ�مل من غري عدول عم� وقع فيه� 
ول تبديل.... فيكون مثل هذا الأمر عربة ملن يعترب«، واإن ك�ن ل يدع الأمر على 

عواهنه فينوه ب�أن »فيه� من الكذب م� ل يح�سى«)1(.

النظ�م  عمل  واآلي�ت  فرن�س�  يف  للحي�ة  املنظم  الد�ستور  عن  حديثه  وبعد 
ال�سي��سي والرق�بة ال�سعبية املمثلة يف ال�سحف والرق�بة الر�سمية املمثلة يف الربمل�ن 
تطورات  عن  للحديث  الطهط�وي  ينتقل  ب�لنتخ�ب،  اأع�س�ئه  اختي�ر  يتم  الذي 
هذه العالقة وخطورة عدم املح�فظة على القوانني؛ حيث اأدى عدم التزام امللك 
ب�لد�ستور اإىل م� يطلق عليه الفتنة، في�سري اإىل م� حدث يف ثورة 1830م، والتي 
ع�ي�سه� اأثن�ء اإق�مته يف »ب�ريز« اأثن�ء وجوده للدرا�سة فيه� )1241هـ - 1247هـ/ 
1826م - 1831م(، فقد ج�ءت ال�سرطة يف �سنة )1233هـ/ 1818م(، كو�سيلة 
لنيل الر�س� ال�سعبي من قبل »لويز الث�من ع�سر« اأول من ع�ود احلكم على »امللة 
الفرن�سية« من »اآل بوربون«، الذين اأط�حت بهم الثورة الفرن�سية، ثم اأع�دتهم القوى 
الأوروبية املح�فظة ل�سدة امللك عقب هزميتهم لن�بليون، فـ »لأجل ترغيب الن��ص 
ور�س�هم،  مب�سورتهم  الفرن�س�وية،  وبني  بينه  ق�نونً�  �سنع  ملكه  ومتكني  حكمه  يف 

واألزم نف�سه اأن يتبعه ول يخرج عنه«)2(.
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�سريعة  »هتك  فـ  ع�سر«،  الث�من  »لويز  اأخ�ه  الع��سر«  »�سرل  وخلف 
املطلق،  امللكي  للحكم  مبيله  امل�سهور  »بولين�ق«  الوزير  وىل  حني  الفرن�س�وية«، 
اأغلبية  اتفقت  الرعية«، لذا فقد  واأغلب  اأرب�ب احلرية  �س�ئر  »يبغ�سه  والذي ك�ن 
�ستة  ومعه  الوزير  ذلك  عزل  على  العم�لت«  ر�سل  »ديوان  يف  ال�سعب  وكالء 
من الوزراء، وهو م� رف�سه امللك »ل�ستع�نته بهم على تنفيذ م� اأ�سمره يف نف�سه 
يف  التعبري  حرية  تقييد  وك�ن  الفتنة،  ن�سوب  ذلك  ع�قبة  فك�نت  ف�أبق�هم)1(«، 
الفتنة،  اآخر لإذك�ء  الرقيب، ح�فًزا  مبوافقة  وارته�ن طب�عته�  اليومية،  الك�زيط�ت 
ال�سدور،  عن  )الك�زيط�ت(  ال�سحف  امتنعت  املدين، حيث  الع�سي�ن  واإعالن 
احلرب  اإىل  الرعية  ودعت  واملدار�ص«،  والفربيق�ت  واملع�مل  »الور�س�ت  واأغلقت 
على امللك و»اخلروج من ط�عته« من خالل مل�سق�ته� على اجلدران، وهو م� ت�أجج 
بح�س�ر ممثلي ال�سلطة »ولة احل�سبة« ملط�بع ال�سحف ومنعه� من الن�سر، وحب�سهم 
للط�بعني، ثم تدخل »الع�سكر امل�سلحون ب�ل�سيوف واآلت احلرب« ون�سوب القت�ل 
بينهم وبني الرعية التي تق�تل ب�لأحج�ر، وهم يهتفون »ال�سالح!  ال�سالح! اأدام 
اهلل ال�سرطة )الد�ستور( واأهلك �سدة امللك!« وي�سري كذلك اإىل حت�لف اجلنود مع 
اإخم�ده�، وهو الأمر الذي �سجع الرعية  ال�سعب وا�سرتاكهم يف الثورة بدًل من 
يف ب�ري�ص واملدن املج�ورة على ا�ستكم�ل خروجهم من اأجل حريتهم و�سهل لهم 

النج�ح يف مهمتهم)2(. 

املرجع ال�س�بق، �ص203-202.  )1(
)2(   املرجع ال�س�بق، �ص206-205.
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وقد �سهد الطهط�وي يف هذه الفرتة ظهور تي�رين من بني �سفوف ال�سعب 
ميل  و�سح  وقد  املقيدة،  ب�مللكية  ين�دي  والآخر  املطلقة،  ب�مللكية  ين�دي  اأحدهم� 
يتحدث  ثم  يون«  »احلرنِّ عليهم  يطلق  ب�أنهم  فو�سفهم  الث�ين،  للفريق  الطهط�وي 
راديك�لية،  اأكرث  لكنهم  احلريني،  فئة عري�سة بني �سفوف  وهم  »اجلمهورية«  عن 
التمثيلي،  الني�بي  النظ�م  خالل  من  نف�سه  على  ال�سعب  ب�سي�دة  ين�دون  حيث 
دون ح�جة للملك، فـ »احلكم ب�لكلية للرعية ول ح�جة للملك ولكن مل� ك�نت 
الرعية ل ت�سلح اأن تكون ح�كمة وحمكومة وجب اأن توكل عنه� من تخت�ره منه� 

للحكم«)1(. 

ثم يتحدث الطهط�وي عن نت�ئج الثورة اأو بلفظه فتنة 1830م، فعلى الرغم 
من اأنه راآه� اأي الفتنة قد فرقت الن��ص اإل اأنه يراه� ب�سكل ع�م عززت امل�س�واة، 
فـ »الفرن�س�وية م�ستوون يف الأحك�م على اختالفهم يف العظم واملن�سب وال�سرف 
والغنى، ف�إن هذه مزاي� ل نفع له� اإل يف الجتم�ع الإن�س�ين والتح�سر فقط، ل 
الد�ستور  م�دتني من  اإلغ�ء  ا�ستط�عت  الثورة  اأن  اإىل  ي�سري  اأي�ًس�  ال�سريعة«)2(،  يف 
امللة  حتديد  على  تن�س�ن  وك�نت�  1818م،  د�ستور  من  وال�س�بعة  ال�س�د�سة  وهم� 
الر�سمية للدولة »الق�ثوليقية احلوارية الرومية«، وعلى تخ�سي�ص �سيء من »بيت 
امل�ل« للكن�ئ�ص »الق�ثوليقية« دون غريه� من امللل. بينم� اأبقت الثورة على امل�دة 
اخل�م�سة، التي ت�سون حرية العب�دة، »كل اإن�س�ن موجود يف بالد الفرن�سي�ص يتبع 

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص213.

)2(   املرجع ال�س�بق، �ص213.
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دينه كم� يحب ل ي�س�ركه اأحد يف ذلك، بل يع�ن على ذلك، ومينع من يتعر�ص 
له يف عب�دته«)1(. وهو م� اعتربه الطهط�وي معزًزا للحرية ال�سخ�سية، واأن ال�سريعة 
�سمنت لكل اإن�س�ن التمتع بحريته ال�سخ�سية، حتى ل ميكن القب�ص على اإن�س�ن 
اإل يف ال�سورة املذكورة يف كتب الأحك�م«، وامللكي�ت اخل��سة يف »كل الأمالك 
على الإطالق حرم ل يهتك، فال يكره اإن�س�ن اأبًدا على اإعط�ء ملكه اإل مل�سلحة 

ع�مة، ب�سرط اأخذ - قبل التخلية - قيمته، واملحكمة هي التي حتكم«)2(. 

اأي�ًس� من نت�ئج الثورة التي يراه� الطهط�وي اأنه على الرغم من اأن احلكم 
�، ف�إن »امللة الفرن�س�وية« اأ�سبحت هي م�سدر ال�سلط�ت، بعد اأن اأزيلت  م�زال ملكيًّ
ملك  امللك من  �سفة  وعدلت  ال�ستعالء«،  على  الدالة  »العب�رات  ال�سرطة  من 
فرن�س� اإىل ملك الفرن�س�وية؛ »والفرق بينهم� اأن ملك الفرن�س�وية معن�ه كبري على 
نف�ص الأ�سخ��ص بجعلهم له ملًك�، بخالف ملك فرن�س�، ف�إن معن�ه اأن اأر�ص فرن�س� 

م� دامت ب�قية فهو �سيده� وملكه�، ول من�زع له من اأهل البالد فيه�«)3(.  

ومع تغيري �سفته من ملك فرن�س�، الذي ك�ن يبداأ خط�ب�ته وكت�ب�ته بـ »اأن� 
ملك  �سفة  اإىل  ون�أمر«،  اأمرن�  قد  ونوار...  فرن�س�  ملك  تع�ىل،  اهلل  بف�سل  فالن، 

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص213.

)2(   املرجع ال�س�بق، �ص214.
)3(  املرجع ال�س�بق، �ص214.
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الفرن�س�وية، الذي حت��سى اأن ي�سفع كينونته بقول »بف�سل اهلل«، ويقول بدًل منه�: 
»ملك الفرن�سي�ص ب�إرادة ملته ومتليكهم له«)1(.

ويخل�ص الطهط�وي اإىل اأهم نت�ئج هذه الثورة ب�أن ال�سعب اأ�سبح له دور يف 
احلي�ة ال�سي��سية يف فرن�س� حيث تخل�ص مفهوم »الوطن« من قب�سة احلق الإلهي 
وامِللكية ال�سخ�سية للح�كم. وتت�أ�س�ص �سرعية املُلك اجلديد على التقيد ب�لد�ستور 
واملح�فظة على م�س�لح ال�سعب، وهو م� يت�سح من ن�ص اليمني الد�ستورية التي 

حلفه� امللك اجلديد »لوي�ص فيليب«، والتي اأورده� رف�عة، وهي: 

ال�سرطة )الد�ستور(  اأحفظ مع الأم�نة  اأن  »اأ�سهد اهلل �سبح�نه وتع�ىل على 
املت�سمنة لقوانني اململكة، مع م� ا�ستملت عليه من الإ�سالح اجلديد املذكور يف 
اخلال�سة، وعلى اأن ل اأحكم اإل ب�لقوانني امل�سطورة وعلى طريقه�، واأن اأعطي كل 
ذي حق حقه مب� هو ث�بت يف القوانني، واأن اأعمل دائًم� على ح�سب م� تقت�سيه 

م�سلحة الرعية الفرن�س�وية وم�سلحته� و�سع�دته� وفخره�)2(.

ثانيًا: تطور هذه اآلراء يف »مناهج األلباب«

اأم� عن اآرائه يف »من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية« ف�إن 
مع  ب�لتع�ون،  بداأت  مراحل:  بعدة  مرت  قد  ب�ل�سلطة   ك�نت عالقته  الطهط�وي 

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص214.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص215.
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ا�ستقب�ل اإبراهيم ب��س� له عند عودته من البعثة، وعمله يف الدولة يف قلم الرتجمة، 
جيدة  به  عالقته  ك�نت  الذي   - اأي�ًس�  علي  وحممد  ب��س�  اإبراهيم  رحيل  وبعد 
خ�سو�ًس� اأن الطهط�وي من اأبرز من حقق ملحمد علي حلمه يف النهو�ص - مب�سر 
وتعليم من ي�س�عده يف هذا النهو�ص، ج�ءت مرحلة ال�سدام التي نف�ه فيه� عب��ص 
الأول اإىل ال�سودان، ثم عودته يف عهد �سعيد، واختتمت تلك العالقة ب�لعودة مرة 
اأخرى اإىل العالقة اجليدة التي ت�أ�س�ست من البداية على التع�ون، وذلك مع رغبة 
اإ�سم�عيل يف بن�ء م�سر، وا�ستع�دة اأحالم جده حممد علي وحم�ولته للتحديث.

ي�ستخدم رف�عة يف حديثه عن ال�سلطة يف كت�به الأخري »من�هج الألب�ب« 
عدًدا من املف�هيم، مثل: »احلكومة« و»القوة احل�كمة« و»القوة امللوكية«، و»املُلك«، 
ويوؤكد اأن النتظ�م العمراين يحت�ج اإىل قوتني عظيمتني: اإحداهم�: القوة احل�كمة، 
وث�نيتهم� م� يتفرع عنه� وت�سمى ب�حلكومة وب�مللكية، وهي اأمر مركزي تنبعث منه 
ثالثة اأ�سعة قوية ت�سمى اأرك�ن احلكومة وقواه�، ف�لقوة الأوىل: قوة تقنني القوانني 
وتنظيمه� وترجيح م� يجري عليه العمل من اأحك�م ال�سريعة اأو ال�سي��سة ال�سرعية، 
بعد حكم  لالأحك�م  التنفيذ  قوة  والث�لثة:  احلكم،  وف�سل  الق�س�ء  قوة  والث�نية: 

الق�س�ة به�)1(. وترجع هذه القوى الثالث اإىل القوة امللوكية امل�سروطة ب�لقوانني.

كم� يوؤكد اأن احلكومة - كم� عرب عنه� ب�أ�سعته� الثالثة - تقت�سي ح�كًم� 
وحمكوًم� يعني ملًك� ورعية، فال يفهم امللك اإل ب�لرعية، ول تفهم الرعية اإل ب�مللك 

رف�عة الطهط�وي، من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية، مرجع �س�بق، �ص456.  )1(
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الإبريز  تخلي�ص  قبل يف  اإليه من  ة عم� ذهب  ِردَّ يعترب  وفيم�  والبنوة)1(،  ك�لأبوة 
امللوكي يف  املن�سب  املف��سد ويقول: »وقد ك�ن  يولد  يراه  ينتقد النتخ�ب؛ لأنه 
اأول الأمر يف اأكرث املم�لك انتخ�بً� ب�ل�سواد الأعظم واإجم�ع الأمة، ولكن مل� ترتب 
املف��سد والفنت واحلروب والختالف�ت  اأ�سل النتخ�ب م� ل يح�سى من  على 
اقت�ست ق�عدة )كون درء املف��سد مقدًم� على جلب امل�س�لح( اختي�ر التوارث يف 
الأبن�ء وولية العهد على ح�سب اأ�سول كل مملكة مب� تقرر عنده�، فك�ن العمل 

بهذه الر�سوم امللوكية �س�مًن� حل�سن انتظ�م املم�لك)2(.

كم� اعترب اأن امللك خليفة اهلل يف الأر�ص ب�عتب�ر اأن هذه اخلالفة هي من 
مزاي� امللك، ومن ثم فلي�ص عليه م�سئولية من اأحد من رع�ي�ه، واإمن� يذكر للحكم 
واحلكمة من طرف اأرب�ب ال�سرعي�ت اأو ال�سي��س�ت برفق ولني لإخط�ره مب� ع�سى 
اأن يكون قد غفل عنه مع ح�سن الظن به، لقول الر�سول  الدين الن�سيحة)3(. 

ومن ثم ف�لذي يح�كم امللوك ذممهم، والت�ريخ)4(.

تر�سم  التي  اأن ك�نت هي  فبعد  املج�ل�ص،  الطهط�وي من دور  �َص  كم� همَّ
ال�سي��سة وت�سوغ القوانني يف تخلي�ص الإبريز كم� نقل عن التجربة الفرن�سية، يرى 
الطهط�وي اأن وظيفة املج�ل�ص اخل�سو�سية وجم�ل�ص النواب فقط اإعداد املذكرات 

املرجع ال�س�بق،  �ص460.  )1(
املرجع ال�س�بق، �ص462.  )2(
املرجع ال�س�بق، �ص462.  )3(

املرجع ال�س�بق، �ص464-463.  )4(
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واملداولت وعمل القرارات على م� ت�ستقر عليه اآراء الأغلبية، وتقدمي ذلك لويل 
الأمر، والذي من خ�سو�سي�ته ن�سر القوانني واإجراء مفعوله� من يوم ن�سره�)1(.

كم� ي�سري الطهط�وي اإىل �سرورة ط�عة ويل الأمر تنفيًذا لأوامر اهلل �سبح�نه 
وتع�ىل بقوله: وب�جلملة فعلى ويل الأمر اأن يجتهد حتى ير�سى عنه جميع رعيته، 
واأن ينزل نف�سه منزلتهم، وكل م� يحبه لنف�سه يحبه لهم، وعليهم الط�عة الك�ملة 
فقد   ،]59 ]الن�س�ء/  یژ  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ژېئ  تع�ىل:  لقوله  له 
الأمر  بط�عته ور�سوله، فهذه عظمة جميلة لولة  الأمر  قرن اهلل تع�ىل ط�عة ولة 

ومنزلة جليلة تبلغ النه�ية يف رفعة القدر)2(.

ويوؤكد الطهط�وي على �سرورة عدم اخلروج على احل�كم، ويو�سيهم ب�ل�سرب 
عليه والدع�ء له وعدم اخلروج حتى يهديه اهلل بقوله: ف�إذا ظهر لويل الأمر عدو 
لزمهم مع�ونة امللك عليه، ف�إذا ا�ستقر�سهم اأقر�سوه، واإذا ا�ستع�ن بهم اأع�نوه، واإن 
عدل فيهم مدحوه، واإن ثقل عليهم �سيء من اأحك�مه �سربوا اإىل اأن يفتح اهلل لهم 
ب�ب هدايته للخري واإر�س�د دولته للعدل وزوال ال�سري، وي�س�ألون اهلل تع�ىل اأن يرزقه 
بط�نة اأهل حكمة و�سج�عة وعفة وعدالة)3(. كم� يو�سيهم ب�إ�سالح اأنف�سهم لكي 
ين�سلح ح�ل ملكهم، مم� يوؤكد اختالفه كثرًيا عم� ذهب اإليه يف تخلي�ص الإبريز. 

املرجع ال�س�بق، �ص466.  )1(

املرجع ال�س�بق، �ص479.  )2(
املرجع ال�س�بق، �ص480-479.  )3(
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ثبت مبوؤلفات وترجمات رفاعة الطهطاوي

أ( املؤلفات

تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص ب�ريز، اأو الديوان النفي�ص ب�إيوان ب�ري�ص: وهو الذي كتبه ( 1)
الطهط�وي يف ب�ري�ص م�سوًرا فيه رحلته اإليه�، وقد اأ�س�ف اإليه ف�سوًل بعد عودته اإىل 
م�سر، وطبعه يف حي�ته طبعتني: الأوىل �سنة 1834م، والث�نية 1849م، والتي يرى 
البع�ص اأنه� ال�سبب يف نفيه، كم� طبع بعد وف�ته طبعة ث�لثة، وذلك ع�م 1905م، 
وقد طبع بعد ذلك كثرًيا �سواء �سمن الأعم�ل الك�ملة التي جمعه� وحققه� وعلق 
عليه� الدكتور حممد عم�رة و�سدرت عن املوؤ�س�سة العربية للن�سر ع�م 1973م، اأو 

طبع ب�سكل منف�سل مثل طبعة دار الهالل ع�م 2001م.
من�هج الألب�ب امل�سرية يف مب�هج الآداب الع�سرية: وهو الذي خ�س�سه الطهط�وي ( 2)

ملع�جلة م�س�ئل التمدن والعمران، وقد طبع يف حي�ته وذلك ع�م 1869م، كم� طبع 
مرة ث�نية بعد وف�ته 1912م)1(، وكذلك طبع �سمن الأعم�ل الك�ملة، ون�سر املجل�ص 
الأعلى للثق�فة طبعته الث�نية بتقدمي حلمي النمنم، ودرا�سة م�سطفى عبد الغني، 

وذلك ع�م 2002م.
الرتبية ( 3) لفكره يف  الذي خ�س�سه  وهو  والبنني)2(:  البن�ت  تربية  الأمني يف  املر�سد 

ي�سري حممد عم�رة اإىل اأن الطبعة الث�نية �سدرت ع�م 1911م، اإل اأن الأدق �سدوره� ع�م 1912م، وذلك كم�   )1(
ج�ء يف الن�سخة امل�سورة التي اأع�د ن�سره� املجل�ص الأعلى للثق�فة بتقدمي حلمي النمنم، ودرا�سة م�سطفى عبد 

الغني، وذلك ع�م 2002م. 
للبن�ت  الأمني  »املر�سد  ك�لت�يل  العنوان  تربية يف  لفظ  اإىل عدم وجود  برف�عة  املهتمني  الكثريون من  وي�سري   )2(

والبنني«.
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واآرائه يف الوطنية والتمدن، وطبع يف الع�م الذي تويف فيه، وذلك ع�م 1873م. 
من ( 4) الأول  اجلزء  وهو  اإ�سم�عيل:  بني  وتوثيق  م�سر  اأخب�ر  اجلليل يف  توفيق  اأنوار 

مو�سوعة الت�ريخ التي ك�ن الطهط�وي قد عَزَم على ت�أليفه�، وي�سم هذا اجلزء ت�ريخ 
  م�سر القدمية حتى الفتح العربي، وت�ريخ العرب حتى اإره��س�ت ظهور النبي

والإ�سالم، وقد طبع يف حي�ته وذلك �سنة 1868م. 
نه�ية الإيج�ز يف �سرية �س�كن احلج�ز: وهو اجلزء الث�ين من مو�سوعة الت�ريخ التي ( 5)

البن�ء  ومقوم�ت    الر�سول ل�سرية  اجلزء  هذا  خ�س�ص  وقد  ت�أليفه�،  يف  �سرع 
األفه  كت�ب  اآخر  وهو  الأوىل،  الإ�سالمية  للدولة  والق�س�ئي  والإداري  ال�سي��سي 
يف  ن�سره  اأع�د  ثم  املدار�ص(  )رو�سة  مبالحق  ن�سره  يف  �سرع  قد  وك�ن  الطهط�وي 
ت�سحيح  فهمي  علي  ابنه  ف�أكمل  الطبع،  ي�سحح جت�رب  وهو  وتويف  كت�ب،  �سورة 

جت�رب طبعه، و�سدر ع�م 1873م.
القول ال�سديد يف الجته�د والتقليد: وهو بحث يف مو�سوع الجته�د يف الإ�سالم، ( 6)

لرو�سة  كملحق  الطهط�وي  ن�سره  دينه�.  اأمر  الأمة  لهذه  ليجددوا  ي�أتون  والذين 
املدار�ص، ثم طبع ككت�ب �سغري. 

العربية ( 7) اللغة  قواعد  لتب�سيط  حم�ولة  وهو  العربية:  اللغة  لتقريب  املكتبية  التحفة 
وتي�سري تعليمه�، طبع يف حي�ته ع�م 1869م. 

جمل الآجرومية: هي منظومة يف نحو اللغة العربية، طبعت �سنة 1863م. ( 8)
تخمي�ص ق�سيدة ال�سه�ب حممود: وهي يف �ستة واأربعني بيًت�، طبعت �سنة 1891م. ( 9)
 ق�سيدة وطنية م�سرية: اأن�س�أه� رف�عة يف مدح اخلديوي حممد �سعيد، وطبعت �سنة ( 10)
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1855م. 
 ق�سيدة وطنية م�سرية: ق�له� الطهط�وي يف مدح اخلديوي اإ�سم�عيل، وطبعت �سنة ( 11)

1864م. 
لبع�ص ( 12) ته�ين  جمموعة  وهي  املقمرة:  العزيزة  اأفراح  لي�يل  يف  النرية  الكواكب   

الأمراء. طبعت �سنة 1872م. 
 مقدمة وطنية م�سرية: مطبوعة �سنة 1866م. ( 13)
 منظومة وطنية م�سرية: مطلعه�: )هي� نتح�لف ي� اإخوان(. وطبعت 1855م. ( 14)
 منظومة وطنية م�سرية: مطلعه�: )ي� جند م�سر لكم فخ�ر(، طبعت �سنة 1855م. ( 15)
 منظومة وطنية م�سرية: مطلعه�: )ي� حزبن� قم بن� ن�سود(، طبعت �سنة 1855م. ( 16)
 منظومة وطنية م�سرية: مطلعه�: )ي� �سعد اأحتف م�سمعي ب�سب� ال�سي�ح(، طبعت ( 17)

�سنة 1855م. 
 جمموع يف املذاهب الأربعة: وهو م�زال خمطوًط� مل يطبع من قبل. ( 18)
 اأرجوزة يف التوحيد، نظمه� وهو ل يزال ط�لًب� يف الأزهر، ومل تطبع من قبل. ( 19)
 خ�متة لقطر الندى وبل ال�سدى: اأن�س�أه� الطهط�وي وهو ط�لب ب�لأزهر، ومل تطبع ( 20)

من قبل. 

ب( املرتمجات

جغرافية �سغرية، طبع �سنة 1830م.( 1)
املع�دن الن�فعة لتدبري مع�ي�ص اخلاليق، طبع �سنة 1832م.( 2)
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ر�س�لة املف�خر يف غريب عوائد الأوائل والأواخر، طبع �سنة 1833م.( 3)
التعريب�ت ال�س�فية ملريد اجلغرافية، طبع �سنة 1835م.( 4)
كت�ب قدم�ء الفال�سفة، طبع �سنة 1936م.( 5)
ت�ريخ قدم�ء امل�سريني، طبع �سنة 1838م.( 6)
مب�دئ الهند�سة، طبع �سنة 1854م.( 7)
املنطق، طبع �سنة 1854م.( 8)
تعريب الق�نون املدين الفرن�سي، طبع �سنة 1866 م.( 9)
 مواقع الأفالك يف اأخب�ر تليم�ك، طبع �سنة 1867م.( 10)
 تعريب ق�نون التج�رة، طبع �سنة 1868 م.( 11)
 هند�سة �س��سري، طبع �سنة 1874 م.( 12)
روح ال�سرائع ملونت�سكيو، ومل تطبع هذه الرتجمة. ( 13)
هذه ( 14) تطبع  ومل  لأحك�مهم،  اأ�ساًل  الإفرجن  تعتربه�  التي  الطبيعية  احلقوق  اأ�سول 

الرتجمة ولكن رف�عة اأ�س�ر اإىل اأنه ترجمه� وهو يف ب�ري�ص. 
اخلواجة ( 15) نظمه�  فرن�سية  لق�سيدة  �سعرية  ترجمة  وهي  العود  ك�سر  يف  العقود  نظم 

يعقوب، طبعت يف ب�ري�ص �سنة 1827 م.
وهو ( 16) ترجمه�  القدم�ء،  ت�ريخ  من  م�أخوذة  وهي  الأكرب،  اإ�سكندر  ت�ريخ  يف  نبذة 

بب�ري�ص. 
تقومي �سنة 1244هـ الذي األفه مل�سر وال�س�م م�سيو جوم�ر، ترجمه وهو بب�ري�ص. ( 17)
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مقدمة جغرافية طبيعية، ترجمه� وهو بب�ري�ص. ( 18)
ثالث مق�لت من كت�ب اجلندر )وهن� ل يق�سد به� م� يعرف عن اجلندر يف الوقت ( 19)

وهو  ترجمه  الهند�سة،  علم  يف  الهند�سة(  يف  كت�ب  ا�سم  ولكنه  ب�لنوع،  احل�يل 
بب�ري�ص. 

قطعة من عملي�ت روؤ�س�ء �سب�ط الع�سكرية، ترجمه� وهو بب�ري�ص. ( 20)
اإىل ج�نب عدد من املرتجم�ت التي ترجمه� منفردة، ثم اأ�س�فه� عند الطبع 

اإىل كتب اأخرى من نف�ص فنه� مثل: 

نبذة يف علم هيئة الدني� التي ترجمه� وهو يف ب�ري�ص. ( 21)
نبذة يف امليثولوجي� ـ يعني ج�هلية اليون�ن وخراف�تهم التي ترجمه� وهو يف ب�ري�ص. ( 22)
نبذة يف علم �سي��س�ت ال�سحة التي ترجمه� بب�ري�ص ون�سره� يف تخلي�ص الإبريز. ( 23)
الد�ستور الفرن�سي الذي ن�سره يف تخلي�ص الإبريز اأي�ًس�. ( 24)
كت�ب اجلغرافي� العمومية: وهو كت�ب ملطربون، ترجم منه رف�عة اأربعة جملدات من ( 25)

ثم�نية، وطبع بدون ت�ريخ. 
�سنة ( 26) علي  حممد  من  بطبعه  الأمر  و�سدر  الفرن�سية  عن  ترجمه  جغرايف  اأطل�ص 

1834م.

وذلك خالف م� اأ�سرف عليه من الرتجم�ت، وم� راجعه و�سححه وهذبه، 
واخت�ره ور�سحه كي يقوم تالمذته برتجمته، وهي اجلهود التي بلغت األفي كت�ب.





�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف



�صفحة الغالف الداخلي للطبعة الثانية التي �صدرت بعد وفاة الم�ؤلف



�صفحة الغالف الداخلي للطبعة الثانية التي �صدرت بعد وفاة الم�ؤلف





رفاعة الطهطاوي

ت�أليف

ُطبع لأول مرة عام )1286هـ/ 1869م(





ٱ     ٻ ٻ ٻ 

حديث �خلري وخري �حلديث حمد �هلل �لقدمي، و�أمت �سالته و�أعم �سالمه على 
نبيه �لكرمي ذي �خللق �لعظيم، �ملر�سل بدينه �لقومي، و�له�دي �إىل �سر�طه �مل�ستقيم، 
�آله من�بع �حلكم، ومن�فع �لأمم، و�أ�سح�به �له�دين، وخلف�ئه �لر��سدين، ثم  وعلى 
�أد�م �هلل  �أ�سرف �لدرج�ت �لعلية، للح�سرة �لعزيزية �لإ�سم�عيلية،  �لدع�ء ببلوغ 

لتجديد هذ� �لع�سر ُعاَله�، وَخلَّد على جيد م�سر ُحاله�. 

�أم� بعد، فكل ع��سق جلم�ل �لعمر�ن، ون��سق ل�سذ� عبري هذ� �لزم�ن، يتهلل 
�سروًر�، وميتلئ قلبه ُحُبوًر�، حيث يرى بعني �ملحبة �أنه قد ع�د مل�سر عزه� �لقدمي، 
ة �ل�سري على  دَّ وبهوه� �لفخيم، ومده� �ملوؤثل و�سعده� �لأول، و�أنه� ل ز�لت ُمِ
غ�ية من �ل�سرعة؛ لتحظى ب�حلظ �لو�فر من منو �ملج�دة و�سمو �ملنعة، وت�ستحوذ على 
�سخ�مة �ل�س�أن وفخ�مة �لرفعة، وت�سري �أبهى قطر من �أقط�ر �ملعمورة و�أزهى بقعة، 
�إل من عهد �ملرحوم  �لتقدم �لعجيب، و�ل�سبق يف ميد�نه �لرحيب،  ولي�س هذ� 

متهيد
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بقدر  �ملح�سن�ت  من  م�سر  �أبدى يف  منهم  فكل  بعده؛  من  وورث�ئه  علي  حممد 
ط�قته وجهده، وعلى ح�سن نيته وخلو�س ق�سده، ويف هذه �حل�لة �لر�هنة ظهرت 
 ،� �إ�سم�عيل ب�سف�ء �لنية عليًّ �، و�س�ر يف معاله� م�سعى  مب�دة �لعمر�ن ظهوًر� جليًّ
ِهي.  له �ل�سَّ وحظيت مب� حتب وت�ستهي، وف�زت من ثغر �لتمدن ونية �ل�سف�ء بلثم مَقبَّ

َمْنبُته ُله قد َطاَب  اأَ�صْ َيُكْن  َثَمَرةومن  الُعال  اإْحَراِز  َغْي  له  فما 

و�ملن�فع  و�ملع�رف  ب�لعلوم  �مل�أنو�س  و�لبلد  �ملحرو�س  �لوطن  تعزز  فقد 
�لتمدين  قو�عد  فيه  و�س�رت  وت�أ�سياًل،  وت�أ�سي�ًس�  وتف�سياًل،  جملة  و�للط�ئف، 
�أحي�  َمْن  ف�هلل  متكني.  �أمت  �لبق�ء  و�سف  من  وجوده�  ومتكن  مكني،  �أ�س��س  على 
ْخَوة  �أ�سر�ر �ملُْبَهَم�ت �لعلية و�لنَّ �أ�سو�ر �لعهود، وبني  �آث�ر �ملَْكُرَم�ت، وبنى به�  به� 
وعملي�ت  �لفنون  بعو�مل  �لرب�عة،  و�آد�ب  �لعلوم  مع�مل  �ئتلفت  حتى  �لَعَلِويَّة، 
��ستق�مت  �لعدل  وبتحري  �لرب�عة،  كم�ل  �لتج�رة  بر�ءة  و�كت�سبت  �ل�سن�عة، 
�لأمور، و�عتدلت م�س�لح �جلمهور، ومنت بركة �ملن�فع �لعمومية ب�لأمنية، و�سمت 
حركة �ملع�ملة وبلغت درجة �لأهمية، و�أحرزت م�سر بني �ملم�لك �ملتمدنة �أ�سنى 
�لريب،  �سو�ئب  عن  �ملنزهة  �لأقط�ر  �أهنى  �مل�سرقية  �لبالد  يف  و�س�رت  �لرتب، 
فع�د �إىل بحره� �لعذب ُدَرُره وجو�هره، وترمن من رو�سه� فوق �لأَْيِك ط�ئُره، ووفد 
عليه� من جميع �مل�س�لك كل �س�لك، ومن رفيع �ملم�لك كل �أمري وم�لك، وورد 
متفرج،  �سّي�ح  كل  وق�سده�  يبديه�،  وب�س�عة  يوؤديه�،  �سن�عة  �س�حب  �إليه� كل 
�ح،  ومتنـّزه متربج، وم�سرقي، و�أعجمي وعربي، و�متزج �أهله� بهم �متز�ج �مل�ء ب�لرَّ
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ى ج�أ�َس �جلميع ُح�ْسُن �سي��سة �حلكومة �مل�سرية، و�سموله�  و�لأج�س�د ب�لروح، وَقوَّ
بعني �لعدل �حلقيقي �مل�سّوي بني �لرعية وغري �لرعية، مع م� يف طب�ع �أهل م�سر 
من �لوف�ء لالأق�رب، وخلو�س �لنية و�ل�سف�ء لالأج�نب، و�لتو�دد و�لتحبُّب مع �أهل 

�مل�س�رق و�ملغ�رب، كم� قيل:

َر اأَْن وَفوا بوعودهم ما يف الوفا منهم َجَفال َتْعَجُبوا من اأهِل ِم�صْ
فتعلَّـموا من نيلـهم ذاك الـوفـا َوافـى لهم يف كـل عـام نيلـهـم

وح�سن �سي��سة حكومته� يف هذه �لأزم�ن �لأخرية قد قوت ��ستعد�ده� فيم� 
يكون لزي�دة �لعم�رية عمدة وذخرية؛ فقد �ختلطت مع��سرة �لأغر�ب يف �لأطر�ف 
و�لأكن�ف بكل ع�سرية، و�قتب�س �لأه�يل لوطنهم من م�ستح�سن �ل�سن�ئع و�لفنون 
م� ل يح�سى كرثة يف مدة ي�سرية، وهذ� �أدل دليل و�أََجلُّ بره�ن على �أنه� قد ع�د 
من  فيه�  قيل  م�  و�سح  و�لأم�ن،  �لأم�ين  تعديل  بق�سط��س  وعدله�  �لزم�ن،  له� 

ُمو�فيه�:

و�صاكُنها الدنيا  هي  م�صَر  بتف�صـيِلدياُر  فقابلـها  الأنام  ُهُم 
وِدْجلِتـها ببغداد  يباِهي  َمْن  للنيِليا  ْرُح  وال�صَّ ُمَقدمٌة  م�صر 

فمن ذ� �لذي يجحد �لآن تقدمه� يف �لتمدنية، ول ي�سهد برتقيه� يف �لقي�م 
بحقوق �لوطنية، ومر�ع�ته� مل� تقت�سيه عالئق �ملودة مع �أه�يل �ملم�لك �لأجنبية، 
�أهل  �أخالق  ح�سنت  وكم�  �لأبية،  �لعمومية  �ملن�فع  لنقي�د  عظمى  و�سيلة  ف�إنه� 
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�لوطن مع �لأج�نب، وجذبوهم مبغن�طي�س �لألفة من كل ج�نب، يح�ُسن �أي�ًس� من 
�َقهم: ُنو� �أخالقهم، ويحفظو� لرف�قهم وِفَ �لأغر�ب �أن ُيَح�َسّ

اأوطانِهم يف  ا�َس  النَّ ُتعاِد  الَوَطِنل  غريُب  ُيْرَعى  َما  َقلَّ
بينـهم ا  َعْي�َصً �صئَت  ما  ح�صنواإذا  بُخلٍق  النا�َس  َخاِلِق 

ومل� ك�ن من �لو�جب على كل ع�سو من �أع�س�ء �لوطن �أن يعني �جلمعية))) 
بقدر �ل�ستط�عة، ويبذل م� عنده من ر�أ�س م�ل �لب�س�عة ملنفعة وطنه �لعمومية، 
وين�سح لبالده ببث م� يف و�سعه من �ملعلومية، بذلت جهدي، وُجْدُت مب� عندي، 
ب�أن َمْن َخَدم  �إمن� �لأعم�ُل ب�لني�ت، علًم�  َم�ر �ملح�سن�ت، وقلُت:  وُجْلُت يف ِم�سْ
وطنه ُبْرهة من �لزمن َعَطَف عليه بتن�سيِق �أحو�ِله �لوطن، ومن �ملعلوم �أن طر�ئق 
خدمه عديدة، وكله� �سديدة مفيدة، و�أدن�ه� يرجع �إىل حتري�س من يعي.. �إذ� مل 

ع. حت�رب ي� جب�ن َف�َسَجِّ

منادًيا ال�صياح  يا من يُعني على الغنى املعوانااإين �صمعت مع 

�إن  �لن�فع،  �لغري  �لع�سو  �إز�لة  ي�سلحه  ك�جل�سد،  �لوطن  �أن  �سك  ول 
�لن�فع؛ فلهذ� بذلت �ملجهود  �لثمر  و�إبق�ء  �لي�ب�س،  �لغ�سن  بتقليم  ُتْثِمر  �ل�سجرة 
لبي�ن �لغر�س و�ملق�سود، بت�سنيف نخبة جليلة، وتر�سيف حتفة جميلة يف �ملن�فع 
�لعمومية �لتي به� للوطن تو�سيع د�ئرة �لتمدنية، �قتطفته� من ثم�ر �لكتب �لعربية 

�جلمعية: �أي مموع �لأمة.  (((
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�لي�نعة، و�جتنيته� من موؤلف�ت �لفر�ن�س�وية �لن�فعة، مع م� �سنح ب�لب�ل، و�أقبل على 
�خل�طر �أح�سن �إقب�ل، وعززته� ب�لآي�ت �لبين�ت، و�لأح�ديث �ل�سحيحة و�لدلئل 
وكالم  �لبلغ�ء،  و�آد�ب  �حلكم�ء،  �أمث�ل  من  �لغفري  �جلم  و�سمنته�  �ملبين�ت، 
�ل�سعر�ء، من كل م� ترت�ح �إليه �لأفه�م وتنز�ح به عن �لذهن �لأوه�م، وتت�أيد به 
�ل�سع�دة، وتت�أبد به �ل�سي�دة، وب�جلملة: فقد �أودعته� م� يكون لأهل �لوطن ذخًر�، 
ويعقبه �لنج�ح دني� و�أُخرى، و�سميته� »من�هج �لألب�ب �مل�سرية يف مب�هج �لآد�ب 
�لع�سرية«، متحًف� به� ح�سرة ويل عهد هذ� �لوطن �ل�سريف، وح�مي حمى م�سر 
�ملنيف، �لوزير �لأعظم، و�مل�سري �لأفخم، �جل�مع لأ�سب�ب �لف�س�ئل و�حلكم، و�لر�فع 
�أعلى علم، من هو ب�ملجد �لأثيل جدير وحقيق،  �أبيه  جلمعية �ملع�رف حتت لو�ء 

ح�سرة حممد ب��س� توفيق، لز�ل يف ظل و�لده ممتًع� بطريف �لعز وت�لده.

الَيِدواإذا ال�صنيعُة �صادَفْت اأَهاًل لها َطنِع  َدلَّْت على توفيِق ُم�صْ

فقد بدت من جن�به �لع�يل دلئُل حب �لأوط�ن، ب��سطن�ع �لتطول جلمعية 
ة؛  وُجنَّ وق�يًة  له�  م�ُه  ِحَ �مِلّنة، وجعل ح�سنَي  بعقود  �لعرف�ن، حيث حلى جيده� 
فلذلك �سكر ح�سَن �سنيعه �لوطن، و�أطلق ح�س�ن مدحه على ممع �لف�س�ئل 

ل�س�نه ب�لثن�ء �حل�سن.

الذي على  بالثناِء  ل�صانك  وَغَراِئِباأطلْق  رغائٍب  ُح�ْصَن  اأولَك 
اه احَلَيا الواِجِبوا�صُكْره �ُصْكَر الرو�س َحيَّ ببع�ِس  له  تقوُم  كيما 
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وعو�ئد  مو�سولت،  �سالت  من  �لوطن  على   - �هلل  حفظه   - له  وكم 
متو��سالت، تقول بل�س�ن ح�له� معربة عم� �أ�سدته �ليد �لبي�س�ء من جزيل نو�له�:

اأ�صَديتَها قد  بي�صاَء  يٍد  من  واِدكم  كل  َعَنـان  اإليـَك  تْثِنـي 
اأوليَتـها �صنائًعـا  الإلُه  الأج�صاِد�صكر  يف  الأرواح  مع  �صلكْت 

ورتبت هذ� �لكت�ب على مقدمة، وخم�سة �أبو�ب، وخ�متة ح�سنى، بح�سنه� 
�لدع�ء م�ستج�ب، وعلى �هلل �لقبول، وهو لبلوغ �لأمل م�سوؤول.
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»يف ذكر هذ� �لوطن وم� ق�له يف �س�أن متدينه �أرب�ب �لِفَطن«

�لن��س  �أكرث من غريه�؛ مل�سري  �ملتع�رف  ب�ملعنى  ��سمه�  قد حتقق يف م�سر 
�إليه�، و�جتم�عهم فيه� ملن�فعهم ومك��سبهم، وم� ذ�ك �إل حل�سن موقعه� �لعجيب، 
�لذي �أ�سرع يف �ت�س�ع د�ئرة تقدمه� يف �لت�أن�س �لإن�س�ين و�لعمر�ن، و�إحر�زه� �أعلى 
�لزم�ن، وعلى مر �لع�سور وكر �لدهور �ن�سقلت يف مر�آة  درجة �لتمدن من قدمي 
جوهره� �سور �أخالق �خلالئق، وتهذبت طب�عهم على �لتدريج، وت�سبثو� بثمر�ت 
حالوة  ذ�قو�  �لأمم  من  غريهم  ومبخ�لطة  �حلق�ئق،  على  ووقفو�  و�ملع�رف،  �لعلوم 
نو� ب�سن�ئع �لعمر�ن تدينو� مب� �تخذوه من  �لأخذ و�لعط�ء وكرثة �لعالئق، وكم� متدَّ

�لأدي�ن، وك�ن يعرف خو��سهم وحكم�وؤهم يف �لب�طن بوحدة �مللك �لدي�ن.

رَت دفاِتٌر اإذا نَظَََََ يا�ِس  التوحيِدُوْرُق الَرّ باأدلَِّة  م�صحونٌة 

لكم�ل  ذ�ك  �إذ  مت�ن  �ملُقَوّ �لو��سطت�ن  �لقدمية  �لأحق�ب  من  فيهم  فتحقَق 
و�لف�س�ئل  �لدينية  ب�لآد�ب  �لأخالق  تهذيب  »�إحد�هم�«:  و�لعمر�ن:  �لتمدن 
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ت�سونه  حتفيظية،  م�دة  غريه  ومع  نف�سه  يف  �لإن�س�ن  ل�سلوك  هي  �لتي  �لإن�س�نية، 
عن �لأدن��س، وتطهره من �لأرج��س؛ لأن �لدين ي�سرف �لنفو�س عن �سهو�ته�، 
رقيًب�  لل�سم�ئر،  ز�جًر�  لل�سر�ئر،  ق�هًر�  ي�سري  �إر�دته�، حتى  �لقلوب على  ويعطف 
�لدين  ك�ن  �ملعنى  فبهذ�  جلو�ته�،  يف  له�  ن�سوًح�  خلو�ته�،  يف  �لنفو�س  على 
�أقوى ق�عدة يف �سالح �لدني� و��ستق�مته�، وهو زم�م لالإن�س�ن؛ لأنه ِمالُك �لعدل 
و�لإح�س�ن؛ ف�لدين �ل�سحيح هو �لذي عليه مد�ر �لعمل يف �لتعديل و�لتجريح، 
فحقيق على �لع�قل �أن يكون به متم�سًك� وحم�فًظ� عليه ومتن�سًك�؛ ف�أدب �ل�سريعة 
م� �أدى �لفر�س، و�أدُب �ل�سي��سة م� عمر �لأر�س، وكالهم� يرجع �إىل �لعدل �لذي 
به �سالمة �ل�سلط�ن وعم�رة �لبلد�ن؛ لأن من ترك �لفر�س فقد ظلم نف�سه، ومن 

خرب �لأر�س فقد ظلم غريه و�أظلم ب�لإ�س�ءة �أم�سه.

املنافع العمومية

ب�لرثوة و�لغنى، وحت�سني  �لتي تعود  �ملن�فع �لعمومية  �لث�نية هي  و�لو��سطة 
�لطبيعية؛  ة  �لأوليَّ �لب�ل، على عموم �جلمعية، وتبعده� عن �حل�لة  �حل�ل وتنعيم 
ويعد  �ل�سع�دة،  طعم  �لعب�د  به  تذوق  �لو�سيلتني  له�تني  �جل�مع  �لتمدن  نور  ف�إن 
�، و�أم� �إذ� ك�ن يف �لبلد تقدم�ت جزئية يف �أ�سي�ء خ�سو�سية، ك�لرب�عة  نً� عموميًّ متدُّ
�ملم�لك  من  كثرًي�  نرى  ولذلك  �؛  حمليًّ �إل  �لتمدن  هذ�  يعد  فال  �لفالحة،  يف 
و�لأم�س�ر �مت�ز �أهله� مبز�ي� خ�سو�سية، وبرعو� فيه� بحيث ل ت�سل �إىل ��سطن�عه� 
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�ملم�لك �ملتمدنة، ومع ذلك فال تعد يف ب�ب �لتمدن مثل غريه� متمكنة. و�أي�ًس� 
�لفنون �ملوجبة لتقدم �لتمدن خمتلفة قوة و�سعًف� فيه؛ ففن �ملالحة مثاًل �أقوى يف 
�إنت�ج �لتمدن من �لفالحة، ونفعه �أعم منه� يف تو�سيع د�ئرة �لعمر�ن عند ع�رفيه، 
بل  �أر�س،  �لدني� يف  من�فع  تع�ىل مل يجمع  �هلل  �أن  �لإلهية  �قت�ست �حلكمة  وقد 
فرقه� و�أحوج بع�سه� �إىل بع�س، فال تكت�سب �إل ب�لأ�سف�ر، َوَجْوِب مف�وز �لرب�ري 
و�لبح�ر، ف�مل�س�فر يجمع �لعج�ئب، ويك�سب �لتج�رب، ويجلب �ملك��سب، ف�ململكة 
�لتي �سخر �هلل له� �جلمع بني �سنعتي �ملالحة و�لفالحة ك�لدي�ر �مل�سرية لق�بلية 
�نتظ�مه� حُمِرَزة لو�س�ئط �لتمدن على وجه �أكمل، ب�سرط زو�ل �ملو�نع و�لعو�ئق، 
�لتي ل تخلو منه� مملكة يف �إدر�ك مر�مه�، كم� �أ�س�ر �إىل ذلك ن�بليون �لأول ملك 
فر�ن�س� بقوله: »�إن فر�ن�س� ت�س�رع د�ئًم� يف �أ�سب�ب �لتمدن، وحت�سل منه على �لكثري 
�إل �أن دولة �لإنكليز تعوقه� عن تتميم بع�س �أغر��سه�، ولول ذلك لتقدمت كل 
�لتقدم يف حي�زة جو�هر �ملن�فع و�أعر��سه�«. �نتهى. فقد ل ي�ستويف كيفه �جلوهر 

�لق�ئم بنف�سه، ولكل �سيء �آفٌة من جن�سه.
�لأخالق  يف  �لتمدن  وهو  »معنوي«،  �أ�سلني:  للتمدن  �أن  قلن�ه  مم�  وُيْفَهم 
�مللة  ِقَو�ُم  �لق�سم  وبهذ�  و�ل�سريعة،  �لدين  يف  �لتمدن  يعني  و�لآد�ب،  و�لعو�ئد 
ى ب��سم دينه� وجن�سه�؛ لتتميز عن غريه�، فمن �أر�د �أن يقطع  �ملتمدنة، �لتي ُت�سمَّ
�لذمة �سرًع�، فهو يف  �أويع�ر�سه� يف حفظ ملته� �ملخفورة  عن ملة تدينه� بدينه�، 
�حلقيقة معرت�س على موله فيم� ق�س�ه له� و�أوله؛ حيث ق�ست حكمته �لإلهية 

له� ب�لت�س�ف بهذ� �لدين، فمن ذ� �لذي يجرتئ �أن يع�نده ژٱ ٻ ٻ ٻ 
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وقد  �أم�  �ر:  �لَكرَّ قول  �ملعنى  ]هود/ 8))[، وح�سبن� يف هذ�  ٻ پ پژ 
�ت�سع نط�ق �لإ�سالم فكل �مرئ وم� يخت�ر، فبهذ� ك�نت رخ�سة �لتم�سك ب�لأدي�ن 
�ملختلفة ج�رية عند ك�فة �مللل، ولو خ�لف دين �ململكة �ملقيمة ب�سرط �أن ل يعود 
وم�  و�مللل،  �لدول  مقرر يف حقوق  هو  كم�  �أدنى خلل،  �ململكة  نظ�م  على  منه� 

�أح�سن قول بع�س �لظرف�ء:

َخالٍد اأم  ن�صرانيٌة  ودينهايقولوَن  َنْف�س  ُكلُّ  ذروها  فقلُت 
َخالٍد اأم  ن�صرانيًة  تُك  َيِزينـَهافاإن  جمياًل  وجًها  لها  فاإنَّ 
َعينها ُزْرَقِة  َغَي  فيها  ِي  ُزْرٌق ُعيوُنهاول عيَب  تاُق))) الطَّ َكذاَك ِعَ

وعلى ِذْكر زرق �لعيون يح�ُسن ذكر قول �ل�س�عر مع م� فيه من �لتورية:

ى  َمْراأَ اللواحِظ  اأزرَق  يا  ُيْزَهىلَك  الوجه  َحى على  اأَ�صْ َقَمريٌّ 
وُخدوٍد �صوالٍف  من  لَها  منهايا  اأح�صُن  الزرقاِء  حتَت  لي�س 

ك�لزر�عة  �لعمومية،  �ملن�فع  يف  �لتقدم  وهو  م�دي،  متدن  �لث�ين  و�لق�سم 
مم�ر�سة  ومد�ره على  �لبالد،  ب�ختالف  و�سعًف�  قوة  ويختلف  و�ل�سن�عة،  و�لتج�رة 
�لعمل و�سن�عة �ليد، وهو لزم لتقدم �لعمر�ن، ومع لزومه ف�إن �أرب�ب �لأخالق 
مر�تبهم  �رتف�ع  ويخ�فون  و�ل�سن�ئع،  �لفنون  �أهل  تقدم  �سولة  يخ�سون  و�لآد�ب 
يعتقدون  �لنفي�سة  �حلكمية  و�لعلوم  �لفل�سفة  و�أهل  �ملن�فع،  يف  مك��سبهم  بقوة 

�لعت�ق: مفرده� عتيق، وهي �خلي�ر من كل �سيء.) ))
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�أن �ل�سن�ئع من �ملهن و�لأمور �خل�سي�سة، و�أرب�ب �لقت�س�د يف �لأمو�ل و�لإد�رة 
يب�لغون يف تو�سيع د�ئرة �ملن�فع وو�س�ئل �لعم�رة، ويتغ�لون بتكثريه� يف دو�ئرهم؛ 
جلب�ية فو�ئدهم منه� وتي�سريه�، ويب��سرون جمع متفرقه�، ونظم منثوره�، ويبحثون 
وح�كم  تقت�سيه�،  م�سلحتهم  لأن  �آبدة؛  كل  وتقييد  �س�ردة،  كل  ن�سيد  عن 

�أغر��سهم يرت�سيه�.

حب الوطن

ب فيه  و�إر�دة �لتمدن للوطن ل تن�س�أ �إل عن حبه من �أهل �لفطن، كم� رغَّ
�بن  عمر  �ملوؤمنني  �أمري  ق�ل  �لإمي�ن«.  من  �لوطن  »ُحبُّ  �حلديث:  ففي  �رُع،  �ل�سَّ
وجهه:  �هلل  كرم   - علّي  وق�ل  �لأوط�ن«،  بحب  �لبالد  �هلل  »َعّمَر   : �خلط�ب 
�لوطن  »لول حب  بع�س �حلكم�ء:  وق�ل  بلده«،  رزقه يف  يكون  �أن  �ملرء  »�سع�دة 
مل� عمرت �لبالد �لغري �ملخ�سبة«، وق�ل �لأ�سمعي: »دخلت �لب�دية فنزلت على 
بع�س �لأعر�ب، فقلت له: �أفدين، فق�ل: �إذ� �أردت �أن تعرف وف�ء �لرجل وح�سن 
�إىل  و�سوقه  لأوط�نه،  حنينه  �إىل  ف�نظر  مولده،  وطه�رة  �أخالقه  ومك�رم  عهده، 

�إخو�نه«. ق�ل �ل�س�عر:

اإليهم الرجال  اأوطاَن  ُهَناِلَكاوَحبَّب  ال�صباُب  اها  َق�صَّ ماآرُب 
لهم ُذكرت  اأوطانُهم  ُذكرت  لذِلَكااإذا  فحنُّوا  فيها  َبا  ال�صَّ عهوُد 
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ه اأُِعزُّ اأينيِّ  اآليُت  َمْوِطٌن  واأْن ل اأََرى غيي له الدهر ماِلكاويل 

وق�ل �آخر:

وال�صبا ال�صبيبة  به  �صحبُت  ولِب�ْصُت ثوَب العي�س وهو جديُدبلٌد 
راأيُته ال�صمِي  يف  متثََّل  مَتيُدفاإذا  ال�صباِب  اأغ�صاُن  وعليه 

وق�ل �آخر:

اأر�َس ع�صيتي اأ�صتاُق  اأنا ل  مبَِكنِياإذا  النُّهى  يف  مكاين  فلي�س 
منزٍل اأوَل  اأ�صتاَق  اأن  العقل  ولنيمن  ذراه  يف  بَخْف�ٍس  َغِنيُت 
َناظري بالأ�صائِل  رعاه  ميَينيورو�ٍس  بالغداِة  ثناه  ٍن  وُغ�صْ
اأََتْت اإذا  العهوَد  اأن�صى  ل  وُدوينواإينيِّ  اخَلِليِط  دوَن  الهوى  بناُت 
باأَمنِياإذا اأنا مل اأَْرَع الُعهود على النَّوى ول  مباأموٍن  فل�صُت 

و�ملن�س�أ  حمبوب  ف�لوطن  حو�دثه؛  �أي  �لدهر،  بن�ت  �لهوى  ببن�ت  و�ملر�د 
جب�ِل  بحب�ِل  يتعلق  �جلبلي  �لب�دي  �إن  يق�ل:  بل  �ملتمدن،  لغري  حتى  م�ألوف، 
�أوط�نه، وَيْعَلُق ب�أذي�ل ب�ديته، ول يعلق �حل��سر مبدينته وح��سرته، بحيث ل ينتقل 
�جللف من ب�ديته �إل لالنتج�ع يف �لفلو�ت، وي�ست�سهل خرط �لقت�د، ويرى عزه يف 
�ل�سح�ري �لتي �ألف طبعه �سكنى خي�مه�، وتري�س عقله عليه� و�عت�د، كم� يدل 
لذلك م� ُحكي عن مي�سون بنت بحدل، �أنه� مل� �ت�سلت مبع�وية  ونقله� من 
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�لبدو �إىل �ل�س�م، ك�نت تكرث �حلنني على ن��سه�، و�لتذكر مب�سقط ر�أ�سه�، ف�سمعه� 
ذ�ت يوم وهي ُتن�سد:

فيه الأرواُح)))  َتْخِفُق  منيِفَلَبيٌت  ق�صر  من  اإيلَّ  اأحبُّ 
بيتي ِك�ْصر  من  ُك�صيٍة  غيِفواأكل  الرَّ اأَْكِل  من  اإيلَّ  اأحبُّ 

َفًجٍّ بكل  الرياح  فوِفواأ�صواُت  الدُّ َنْقر  من  اإيلَّ  اأحبُّ 
عني وَتَقرُّ  َعَباَءة  ُفوِفولب�س  ال�صُّ ُلب�س  من  اإيلَّ  اأحبُّ 
حويل اَق  رَّ الطُّ َيْنَبُح  األوِفوَكْلٌب  ِقطٍّ  من  اإيلَّ  اأحبُّ 
ْعٌب �صَ الأظعان  يتبع  زفوِف)2)وَبْكٌر  بغل  من  اإيلَّ  اأحبُّ 
عنيِفوِخْرق)3) من بني عمي نحيٌف ِعْلٍج  من  اإيلَّ  اأحبُّ 

فلم� �سمع مع�وية �لأبي�ت ق�ل: »م� ر�سيت �بنة بجدل حتى جعلتني علًج� 
ق�ل  كم�  به�،  �إل  يتمدح  فال  بب�ديته،  �لتعلق  كثري  ف�لعربي  �لعجم«!  علوج  من 

بع�سهم:

حما�ِصنِه يف  فرًدا  قر  ال�صَّ اأبو  َلِمهذا  ال وال�صَّ من َن�ْصل �صيباَن بني ال�صَّ

�لأرو�ح: �لري�ح.) ))
زفوف: م�سرع.) 2)
خرق: من مع�نيه: �سعيف �لر�أي، و�لبليد، و�لك�سول، و�لأحمق.) 3)
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َلم من �أ�سج�ر �لبو�دي ذو�ت �ل�سوك، ف�أ�س�ر �ل�س�عر بذلك  و�ل�س�ل و�ل�سَّ
�إىل م� يتمدح به �لعرب من �سكنى �لب�دية؛ لأن �لعز عندهم مفقود يف �حل�سر، 
َلم �أ�سهر من ن�ر على َعلم، �أو �أنه من �لُبعد عن  فك�ن �لعظيم منهم بني �ل�س�ل و�ل�سَّ
ْيم �سم�ٌس �أو قمر بال َغيم، بخالف �ملتمدن ف�إنه يكرث �لتنقل، ولكن  م و�ل�سَّ �لَه�سْ
يف �حلقيقة تنقله ثمرة من ثمر�ت �لتمدن مرتفعة، تعود على �لوطن ب�ملنفعة، ول 
نظر �إىل من ح�سل له ذل وهو�ن، فرغب بذلك عن �لأوط�ن، كم� ق�ل �ل�سريف 

�لر�سي:

َبْلَدٍة عن  اأرغُب  ل  يل  اديما  ُحـ�صَّ الدهر  فيها  ُيْكرُث 
زُق يف الَكْرِخ))) مقيًما ول بغداِدما الَرّ ِجيد  يف  الُعال  طوق 

وق�ل بع�ُس �أمر�ء �حلرمني:

بها ُتهاُن  اأر�ٍس  عن  خياَمك  �ْس  َتَلُبَقَوّ ُمْ الذل  اإنَّ  لَّ  الذُّ وجاِنِب 
ًة اإذا كانت الأوطاُن مْنق�صَ فاملندل)2) الرطب يف اأوطانه َحَطُبوارحْل 

ن؛ فقد مدح  فقد ُيذم �لوطن من و�حد ومُيدح من �آخر، بح�سب ح�ل �ملتوَطّ
�ل�سريف �ملرت�سى ب�بل، وت�سوق �إليه� بقوله:

ب�لب�سرة، وبغد�د، وخوز�ست�ن، و�س�مر�، وعربت�، ومي�س�ن، »فيق�ل كرخ ) )) �لكرخ: ��سم يطلق على عدة مو��سع 
بغد�د، وكرخ �لب�سرة«.. وهكذ�.

�ملندل: �لعود �لطيب �لر�ئحة.) 2)
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�َصاَلِمياأَل يا ن�صيَم الريِح من اأر�ِس بابٍل اخلياِم  اأهل  اإىل  ل  حَتَمَّ
باأر�صهم اأكون  اأن  لأهوى  اأنني منها ا�صتفدُت مقاِميواإينيِّ  على 
منهم ِم  املَُنظَّ كالِعْقِد  كنُت  ِنَظاِموقد  بغي  �ِصْلًكا  ذا  اأنا  فها 
َخَيالُهم ُيِلمَّ  اأْن  ي  اأَُرَجّ مَناِمياأباُت  دوَن  يُف  الطَّ يزور  وكيَف 
َبْيِنهم بعد  ُخلٌَّب  اإلَّ  َبرَق  َجَهاِمفال  بيا�َس  اإل  َعاِر�ٌس  ول 

وخ�لف ذلك �سرُف �لدين �لبيهقي، حيث ق�ل:

ُمْفَعٌم بالرب  واديك  ل  اآِهُلاأبابُل  ْحِب  بالرَّ ناديِك  ول  َلَديَّ 
ف�صيحٌة فالبالُد  عني  ْقِت  �صِ وح�صُبِك عاًرا اأننَّي عنِك راِحُللئن 

ُمِدلَّة  احلراِم  ْحِر  بال�َصّ ُكْنِت  ْحِر احَلالِل َدلِئُلواإْن  فعندي من ال�َصّ
باِبُلَقَواٍف ُتعي الأعنَي النُّْجَل ُح�صنها فيه  َخيََّمْت  مكان  فكلُّ 

وق�ل �آخر يخ�طب �أحد �مللوك:

َدولِتُكم َغْر�ُس  فاإيّن  تْكرموين  وِمْذعاُناإْن  فِمطواٌع  بقيُت  فما 
وا�صعٌة اهلِل  فاأْر�ُس  اأهنتم  ل النا�سُّ اأنُتم ول الدنيا خرا�صاُنواإْن 

وق�ل �آخر يف حق م�سر:

ِكبارهم اأديُن  ل  وِكربامل  تيًها  و�صغاَرهم 
احليا ماِء  من  النيُل  راما  ِة ول جميع الأر�س ِم�صْ
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فهذ� قول �ملغلوب، وكالم مهجور �لوطن ل �ملحبوب، و�أح�سن من ذلك 
ب و�أ�سيب يف �لغربة بد�ء حب وطنه وجترب: قول من َتَغرَّ

َرَمْتِني  قد  عِناداوبلدٍة  َداٍء  بكل 
لأهلي رجعُت  ِبالداولو  بالدي  كانت 

ويكفي يف حب �لوطن �أن كر�هة �لإجالء منه مقرونة بكر�هة قتل �لإن�س�ن 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تع�ىل:  قوله  يف  نف�سه، 

ڀ ڀ ڀ ژ ]�لن�س�ء/ 66[.

»مم� يحكى« �أنَّ عمر بن �خلط�ب  َمرَّ لياًل يف �ملدينة، ف�سمع �مر�أة تقول:

فاأ�ْصَربها خمر  اإىل  �صبيٍل  من  اج؟!هل  ر بن َحجَّ اأم هل �صبيٌل اإىل َن�صْ

له؛ لأنه ك�ن َح�َسَن �ل�سورة، وهو من بني �سليم، فدع�ه عمر فر�آه  �أي �إىل َو�سْ
�أح�سن �لن��س وجًه�، وله �سعر ح�سن، فحلق �سعره، فك�ن �أح�سن �لن��س بال �سعر، 
فق�ل له �أمري �ملوؤمنني: ل ت�س�كني يف بلدي، فت�سفع ن�سر �إليه �أن ل يخرجه من 
عه ن�سر ق�ل له: »ي� �أمري �ملوؤمنني �ُسمْتني قتَل  �ملدينة، فلم يقبل عمر  فلم� ودَّ

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ  تع�ىل:  ق�ل �هلل  فق�ل:  فق�ل عمر: كيف ذلك؟  نف�سي«، 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀژ ]�لن�س�ء/ 66[ فقرن هذ� بهذ�، 

ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  �أقول م� ق�ل �سعيب:  ي� ن�سر، لكن  �أبعدَت  فق�ل: »م� 
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ېئېئ ىئ ىئ ىئ یژ ]هود/ 88[، وقد �أ�سعفُت لك ي� ن�سر عط�ءك ليكون 
ذلك عو�ًس� لك«. ومن �أح�سن م� قيل يف حب �لأوط�ن قول �ل�سقلي:

والأ�صى َة  يَّ ِقَلّ �صِ َتْذَكاَرهاذكرُت  للنف�س  يهيج 
ٍة َجنَّ من  اأُخرجُت  كنُت  اأخبارهافاإن  ُث  اأَُحدَّ فاإين 
الُبكا ماِء  ملوحُة  اأنهاَرهاولول  دموعي  َح�ِصبُت 

و�سقلية جزيرة ب�إيط�لي� �مل�سم�ة �لآن �سي�سيلي�، ك�نت يف يد �لإ�سالم زمًن� 
طوياًل. وين��سب هذ� قول من ق�ل:

ل فوؤاَدك ما ا�صتطعَت من الهوى لَنَقّ الأَوَّ للحبيِب  اإلَّ  احلبُّ  ما 
الفتى ياألفه  الأر�س  يف  َمْنزٍل  منِزلكم  لأول  اأبًدا  وحنينه 

وم� �أح�سن قول بع�سهم:

َوْقَفٌة العامرية  لَرْبِع  لُيْملي عليَّ ال�صوُق والدمُع كاتُبعليَّ 
لأهلها الديار  حبُّ  مذهٌب  مذاِهُبويل  يع�صقوَن  فيما  وللنَّا�س 

وق�ل �آخر:

ههنا وقوُفك  ماذا  ذِيبها؟وقائلٍة  ر  الَع�صْ من  َيْعوي  ٍة  ِبرَبيَّ
ِفي واْن�صِ املاَلَمة  ِقَلّي  لها  هوى كّل نف�ٍس حيُث َحلَّ حبيُبهافقلُت 
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وح�سُب �ملوؤمن بحب �لوطن �أن ر�سول �هلل  حني خرج من مكة، عال 
، و�أنك �أحب  مطيته، و��ستقبل �لكعبة، وق�ل: "و�هلل لأعلم �أنك �أحب بلد �هلل �إيلَّ
�أر�س �هلل �إىل �هلل تع�ىل عز وجل، و�أنك خري بقعة على وجه �لأر�س و�أحبه� �إىل �هلل 
تع�ىل، ولول �أن �أهلك �أخرجوين منك مل� خرجت« وب�جلملة، فحب �لأوط�ن على 
عظم �حل�سب وكرم �لأدب �أبهى عنو�ن، وهو ف�سيلة جليلة، ل يوؤدي حق �لوف�ء به� 
�إل من ح�ز �ل�سم�يل �لنبيلة، ول تعني عليه� �إل �لهمم �لعلية، و�لعز�ئم �مللوكية، 
ب�لأوط�ن،  �لت�سبث  على  فتبعثهم  و�لنعمة،  �ملّنة  حلي  �لأمة  �أعن�ق  تقلد  �لتي 
و�لتعلق ب�أذي�ل �لإخو�ن و�خلالن، ل �سيم� �إذ� ك�ن �ملوطن منبت �لعز و�ل�سع�دة، 
�أعز �لأوط�ن لبنيه�، وم�ستحقة لربه� منهم،  و�لفخ�ر و�ملج�دة، كدي�ر م�سر؛ فهي 
ب�ل�سعي لبلوغ �أم�نيه�، بتح�سني �لأخالق و�لآد�ب من جهتني عظيمتني الأوىل: 
�أنه� �أم ل�س�كنيه�، وبر �لو�لدين و�جب عقاًل و�سرًع� على كل �إن�س�ن. الثانية: �أنه� 
ودود ب�رة بهم، مثمرة للخري�ت، منتجة للعرب�ت، فربه� يعود على �أبن�ئه� ثمرته، 
وترجع �إليهم ف�ئدته، ويح�سن �ل�سنيع بت�س�عف �لفو�ئد �أ�سع�ًف� م�س�عفة، وكلم� 
ف�إذ� ك�نت ل  لط�لبيه�،  �لثمر�ت  �أي�ًس�  �أه�ليه� ح�سنت  �لرب من  حت�سنت جه�ت 
�لأثر:  ففي  �لأق�رب،  به�  تتمتع  �أن  فب�لأحرى  �لأج�نب،  ثمر�ت م�سر  حترم من 
�أي�ًس�:  ويروى  منه�«،  �لغربي  ب�جل�نب  وعليه  مب�سر،  فعليه  �ملك��سب  �أعيته  »من 
�أجز�ء، ت�سعة يف م�سر وجزء يف �لأم�س�ر كله�، ول يز�ل  »ق�سمت �لربكة ع�سرة 

يف م�سر بركة م� يف �لأر�سني كله�«، وقيل يف تف�سري قوله تع�ىل: ژڭ ۇ 
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 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ ]�لأعر�ف/ 37)[ �إن 
�لأر�س،  خز�ئن  »م�سر   : وق�ل  م�سر،  �أر�س  ومغ�ربه�  �لأر�س  مب�س�رق  �ملر�د 
م�سر  �ملف�خرة بني  �حلديث �س�حب  �جلنة« ذكر هذ�  غي��س  و�جليزة غي�سة من 

و�ل�س�م.

ق�ل بع�س من �نت�سب لتف�سيل دم�سق لكونه� وطنه على م�سر: عرفن� طيب 
�لدي�ر �مل�سرية، ورقة هو�ئه�، ولكن نحن ل جنفو �لوطن؛ حيث حبه من �لإمي�ن، 
ومع هذ� فال ننكر �أن م�سر �إقليم عظيم �ل�س�أن و�أن مغله� كثري، و�أن م�ءه� منري، و�أن 
و�أن  ب�لقن�طري،  ب�ملث�قيل، ولكن  يوزن  فيه� ل  �لذهب  و�أن  �أمري،  �أو  �س�كنه� ملك 
دم�سق ي�سلح �أن تكون ب�ست�نً� مل�سر، ول �سك �أن �أح�سن م� يف �لبالد �لب�ست�ن، 

وهل دم�سق �إل مل�سر مثل �جلن�ن.

يًد�،  و�أ�سمحهم  كله�،  �لأع�جم  �أكرم  م�سر  �أهل  عمر:  بن  �هلل  عبد  وق�ل 
�إىل  بهذ�  ي�سري  خ��سة،  وبقري�س  ع�مة  ب�لعرب  رحًم�  و�أقربهم  عن�سًر�،  و�أف�سلهم 
ه�جر �أم �إ�سم�عيل ، ف�إنه� من قرية �أم دين�ر �أو قرية �أم دنني، وكالهم� مب�سر، 
�أو يق�ل �إنه� من بلدة بقرب �لفرم�، و�إىل م�رية �أم �إبر�هيم، ف�إنه� من قرية ب�سعيده� 

من �إقليم �جليزة.

»�إنكم  يقول:    �هلل  ر�سول  �سمعت  ق�ل:  �أنه  ذر  �أبي  عن  روي  وقد 
�ستفتحون �أر�ًس� يذكر فيه� �لقري�ط ف��ستو�سو� ب�أهله� خرًي�؛ ف�إن لهم ذمة وحرًم�، 
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ف�إذ� ر�أيتم رجلني يقتتالن يف مو�سع لبنة ف�خرجو� منه�« ق�ل: فمر بربيعة وعبد 
�لرحمن �بني �سرحبيل يتن�زع�ن يف مو�سع لبنة فخرج منه�.

»�إن  يقول:    �هلل  ر�سول  �سمع  �أنه    �ملوؤمنني  �أمري  عمر  عن  ويروى 
�هلل  �سيفتح عليكم بعدي م�سر ف��ستو�سو� بقبطه� خرًي�؛ ف�إن لهم منكم �سهًر� 
�ل�سالة  عليه   - نوح  دع�  عنهم�:  �هلل  ر�سي   - عب��س  بن  �هلل  عبد  وق�ل  وذمة«، 
و�ل�سالم - لولده وولد ولده م�سرمي، �لذي به �سميت م�سر م�سًر�، فق�ل: �للهم 
�إنه قد �أج�ب دعوتي، فب�رك فيه ويف ذريته، و�أ�سكنه �لأر�س �لطيبة �ملب�ركة �لتي 

هي �أم �لدني�. وم� �أح�سن قول �ل�س�عر:

اأنيَقةجميُع الأر�س فيها طيُب عي�ٍس ورو�صاٌت  ولذاٌت 
ر ِم�صْ َغي  يف  ُكلُّه  َحِقيَقةوهذا  ٍر  ِم�صْ ويف  اِزيٌّ  َمَ

فلهذ� يق�ل �إن م�سر هي �ختي�ر نوح  لولده، وكذلك �س�رت �ختي�ر 
�حلكم�ء لأنف�سهم، و�ختي�ر عمرو بن �لع��س لنف�سه، و�ختي�ر مرو�ن بن �حلكم لبنه 
عبد �لعزيز، وهكذ�.. فكيف ل وهي بلد �لعلم و�حلكمة من قدمي �لدهر وحديثه؟ 
وحكمتهم،  بتدبريهم  �لدني�  مم�لك  عمرو�  �لذين  و�حلكم�ء  �لعلم�ء  ومنه� خرج 
وفنونهم و�سن�ئعهم، ومل تزل �إىل �لآن ي�سري �إليه� طلبة �لعلم و�أ�سح�ب �لفهم من 
�س�ئر �لأقط�ر لتح�سيل درجة �لكم�ل، وكف�ه� فخًر� �أنه� ت�سمى خز�ئن �لأر�س، 

ڃ  ڄ  ژڄ  م�سر:  مللك  قوله  يف    يو�سف  عن  تع�ىل  �هلل  حك�ه  كم� 
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ڃ ڃڃ چ   چ چژ ]يو�سف/ 55[، ولذلك ق�ل بع�سهم: �إن م�سر 
خز�ئن �لأر�س كله�، و�سلط�نه� �سلط�ن �لأر�س كله�، يعني �أن يو�سف مل� متكن من 
�أر�س م�سر يتبو�أ منه� حيث ي�س�ء، ك�ن ب�سلط�نه فيه� �سلط�ن جميع �لأر�س كله�؛ 
حل�جتهم �إليه و�إىل م� حتت يديه، حتى يف �أي�م �خللف�ء ك�نت مرثية ب�مل�آثر و�ملك�رم، 

تغني �لو�فد عليه� و�لق�دم، كم� ق�ل بع�س �ل�سعر�ء:

خالئفها فاأولتنى  م�صر  من املكارم ما اأربى على الأملقدمُت 
اأَ�َصلقوم عرفُت بهم ك�صب الألوف ومن ومل  جاءت  اأنها  متامها 

ومم� يدل �أي�ًس� على �أنه� ك�نت مبك�نة من �لتمدن يف قدمي �لأزم�ن قوله تع�ىل 
خمرًب� عن مو�سى  �أنه ق�ل: ژائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ    ۆئژ  ]يون�س/ 88[، وكذ� قوله تع�ىل خمرًب� عن فرعون �أنه ق�ل: ژچ چ 
 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌژ ]�لزخرف/ )5[ ق�ل بع�س
جميع  وك�ن  م�سر،  ملك  من  �أعظم  ملك  �لأر�س  يف  يكن  »ومل  �ملف�سرين: 
�لأر�سني يحت�جون �إىل م�سر، و�أم� �لأنه�ر فك�نت قن�طر وج�سوًر� بتقدير وتدبري، 
�نتهى.  �س�وؤو�«  كيف  فيحب�سونه  و�أفنيته�  من�زله�  من حتت  يجري  �مل�ء  �إِنَّ  حتى 
ويوؤيده  و�لفنون،  �ل�سن�ئع  بتقدم  �إل  ذلك  يكون  ل  �إذ  �لتمدن؛  عني  وهذ� 
�منحى  م�  مع  يكون  ول  م�سر،  غري  يف  مثله�  ك�ن  ل  �لتي  �مل�س�هدة  �لآث�ر   بق�ي� 

ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  تع�ىل:  قولــه  ب�سه�دة   منه� 
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ۈئژ]�لأعر�ف/ 37)[ وقد قنع �مل�أمون بهذه �لآية حني ��ست�سغر م�سر يف 
عينه، وذهل عن حقيقة �لدر�ية و�لرو�ية، ف�أدرك به� من �حلكمة �لغ�ية.

ُة))) �لدني�، ُيْحمل خريه� �إىل م� �سو�ه�، فيحمل منه� من  وب�جلملة فهي ُفْر�سَ
طريق بحر �لقلزم)2) �إىل �حلرمني و�ليمن و�لهند، و�ل�سني و�ل�سند، وبالد �إفريقية، 
ومن جهة بحر �لروم)3) �إىل بالد �لروم و�لق�سطنطينية و�لإفرجن، و�سو�حل �ل�س�م 
و�لثغور �إىل حدود �لعر�ق، و�إىل �سقلية وكريد وبالد �ملغرب، ومن جهة �ل�سعيد �إىل 
بالد �لغرب، و�لنوبة و�ل�سود�ن و�حلب�سة و�حلج�ز و�ليمن، ول �سيم� �لآن بو�سل 
�لبحرين �لأبي�س و�لأحمر، و�ت�س�ل �إفريقية ب�آ�سي� على وجه �أظهر، فبهذ� يقرب 
�لنقل منه� و�إليه� من �س�ئر �لأقط�ر �ملعمورة، و�ملنظور �أنه� ت�سري مبن�فع جميع مم�لك 
�لدني� مغمورة، وتكرث خم�لطته� مع جميع �لأمم فال َغْرَو �أن ي�أتي له� زم�ن ي�سري 
�أدو�ر �جلمعي�ت  فيه متدنه� ر��سخ �لقدم؛ ف�إن لط�لع �لتمدن دوًر� خم�سو�ًس� من 

�لت�أن�سية)4) عند ح�سور �لأو�ن، ت�سطع �أنو�ره على �س�ئر �لآف�ق و�لبلد�ن.

اأنه غي  واحٌد  اإل  البُدر  املجددوما  بال�صياء  وياأتي  يغيب 
مرتددفال حت�صب الأقمار خلًقا كثية َنّي  من  فجملتها 

ُة من �لنهر: م�سرب �مل�ء، ومن �ملحيط: حمّط �ل�سفن. �لُفْر�سَ  (((
بحر �لقلزم: �لبحر �لأحمر.  (2(

بحر �لروم: �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط.  (3(
�جلمعية �لت�أن�سية: �ملجتمع �ملدين.  (4(
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و�أزم�ن، بحمية  قرون  �لتمدن مدة  نري  �لأوفر من  ت�أخذ حظه�  فكل مملكة 
�حلقيقي  �لأوط�ن  حب  بع�سهم  �سبه  فقد  �لأوط�ن؛  حب  يف  ومغ�لتهم  �أهله�، 
حلت  متى  �لأهلية،  �لأبد�ن  من  متمكنة  حملية  جديدة  بحر�رة  عليه�  و�لغرية 
�لوطنية  �حلمية  �إذ� ظهرت  فلذلك  �لغريزية؛  �حلر�رة  على  غلبت  �لإن�س�ن  ببدن 
يف �أبن�ء �لدي�ر �مل�سرية، وولعت مبن�فع �لتمدنية، فال جرم �أن تذكو ن�ره�، وتغلب 
و�مل�دي  �ملعنوي  �حلقيقي  �لتمدن  �لوطن من  لهذ�  فيح�سل  �لأولية،  �لقوة  على 
و�لإقد�م  و�لنقلة،  ب�حلركة  و�لنه�س  و�لكدح،  �لكد  زن�د  فبقدح  �لأمنية،  كم�ل 

على ركوب �لأخط�ر تن�ل �لأوط�ن بلوغ �لأوط�ر.

واْنَت�ِصْب ْب  واَْنت�صِ الُهَوْيَنا  اَحة َدِع  َكدَّ املرء  فنف�ُس  واكَدح 
َمْعزل يف  الراَحِة  عن  الراَحةوكـن  مع  موجوٌد  ـْفُع  فال�صَّ

وق�ل �آخر:

ِل التنقُّ يف  الهوى  فلذاُت  ل  اٍف ل َتِقْف عند َمْنَهِلَتَنقَّ وِرْد كل �صَ

فم� د�مت �ملن�فع متفرقة يف �جله�ت فلتكن �لهمم يف حت�سيله� من جه�ته� 
ق�س�ي� موجه�ت، فال بد لكل �إن�س�ن وكل مملكة من �حل�سول على �مل�دة �لك�فية 

لبلوغ �لَوَطر، ل �سيم� �لتي ل َيْعَرى منه� ب�سر. ق�ل تع�ىل: ژھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]�لأنبي�ء/ 8[، ف�إذ� �نعدمت �مل�دة �لتي هي 
�لإن�س�ن  على  تعذر  ف�إذ�  لأهله�  �لدني�  ت�ستقم  ومل  �حلي�ة،  تدم  مل  �لنف�س  قو�م 
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�سيء من مع�ي�س �لدني�، حلقه �لوهن و�لختالل يف دني�ه بقدر م� تعذر من �مل�دة 
عليه؛ لأن �ل�سيء �لق�ئم بغريه يكمل بكم�له ويختل ب�ختالله، ومل� ك�نت �ملو�د 
مطلوبة حل�جة �لك�فة �إليه�، وُحّب �حل�سول عليه� من جه�ته�، ثم �إن �أ�سب�ب �ملو�د 
خمتلفة، وجه�ت �ملك��سب مت�سعبة، و�إمن� ك�نت كذلك ليكون �ختالف �أ�سب�به� 
علة �لئتالف به�، وت�سعب جه�ته� تو�سعة لطالبه�؛ كي ل يجتمعو� على �سبب 
   و�حد، فال يلتئمون �أو ي�سرتكون يف جهة و�حدة فال يكتفون، وقد هد�هم �هلل
بعقولهم، و�أر�سدهم �إليه� بطب�عهم؛ حتى ل يتكلفو� �ئتالفهم يف �ملع�ي�س �ملختلفة 
�هلل  من  فيختلو�، حكمة  �ملت�سعبة  ب�ملك��سب  مو�دهم  تقدير  يع�نو�  ول  فيعجزو�، 

ىث  مث  جث  يت  ىت  ژمت  تع�ىل:  ق�ل  �لأمور،  عو�قب  على  به�  �طلع  �سبح�نه 
يث حج مجژ ]طه/ 50[ قيل يف تف�سريه: �أعطى كل �سيء م� ي�سلحه ثم هد�ه 

له. وقيل: �أعطى كل �سيء �سورته ثم هد�ه ملعي�سته، وق�ل تع�ىل: ژٺ ٺ 
وق�ل  يغر�سون.  ومتى  يزرعون  متى  مع�ي�سهم:  �أي   ]7 ٿژ]�لروم/  ٺ  ٺ 

يف  قدر  �أي   ](0 ۋژ]ف�سلت/  ۋ  ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ  ژ ۇ ۆ  تع�ىل: 
كل بلدة منه� م� مل يقدره يف �لأخرى؛ ليعي�س بع�سهم من بع�س ب�لتج�رة من 

بلد �إىل بلد.

ثم �إن �هلل تع�ىل جعل للن��س مع م� هد�هم �إليه من مك��سبهم، و�أر�سدهم 
ًم�  َقَيّ عليهم  يكون  �سرًع�  لهم  وجعل  لهم حكًم�،  يكون  ديًن�  مع�ي�سهم  من  �إليه 
لي�سلو� �إىل مر�دهم بتقديره، ويطلبو� �أ�سب�ب مك��سبهم بتدبريه؛ حتى ل ينفردو� 
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ژۉ  تع�ىل:  ق�ل  فيتق�طعو�،  �أهو�وؤهم  عليهم  ت�ستويل  ول  فيتغ�لبو�،  ب�إر�دتهم 
 ې ې ې ې ى ى ائ ائژ]�ملوؤمنون/ )7[، ثم 
�إنه - َجلَّْت عظمته - جعل تو�سلهم �إىل من�فعهم من وجهني: م�دة وك�سب، �أم� 
�مل�دة فهي ح�دثة عن �قتن�ء �أ�سول ن�مية بذو�ته�، وهي �سيئ�ن: نبت نَ�ٍم، وحيو�ن 
ب�مل�ل،  �أغنى خلقه  �أي  ]�لنجم/ 48[  ژٺ ٿ ٿ ٿژ  متن��سل، ق�ل تع�ىل: 
�ملو�سلة  ب�لأفع�ل  فيكون  �لك�سب  و�أم�  �لأمو�ل،  �أ�سول  وهي  ُقنية،  لهم  وجعل 
�إىل �لكف�ية، و�لت�سرف �ملوؤدي �إىل �حل�جة من وجهني: �أحدهم� تقلب يف جت�رة، 
�ل�س�بقني،  �مل�دة  �لوجه�ن هم� فرع لوجهي  و�لث�ين: ت�سرف يف �سن�عة، وهذ�ن 
ف�س�رت �أ�سب�ب �ملو�د �مل�ألوفة، وجه�ت �ملك��سب �ملعروفة �أربعة �أوجه: من�ء زر�عة، 
ونت�ج حيو�ن، وربح جت�رة، وك�سب �سن�عة، وكذلك حكى �حل�سن بن رج�ء عن 
�خلليفة �مل�أمون �أنه ك�ن يقول: »مع�ي�س �لن��س على �أربعة �أق�س�م: زر�عة، و�سن�عة، 
وجت�رة، و�إم�رة، فمن خرج عنه� ك�ن َكالًّ علين�« ولكن �سي�أتي لن� �أن �لإم�رة هي 

ُقْطُب رحى �ملن�فع �لعمومية.
ثم �إن �أحو�ل �ملن�فع �لعمومية تختلف بتنقل �لأحو�ل، وتغري �لع�د�ت، ول 
ميكن ��ستيع�ب طرق حت�سينه� و�أدو�ت متكنه�، و�إمن� يجتهد كل �إن�س�ن يف �حل�سول 
على م� بلغه من �لو�سع يف �سن�ئع زم�نه، وم� ��ستح�سن عرًف� من حم�سن�ت ع�سره 
و�أو�نه، ولول تغري �لأحو�ل و�لع�د�ت لك�ن �ملتقدم كفى �ملت�أخر تكلفه�، و�إمن� حظ 
م�  يعر�س  ثم  بلحظه،  �ملتفرق  وجمع  حفظه،  مع  �ل�س�رد  ُن�ْسَد  يع�ين  �أن  �ملت�أخر 
َم على حكم زم�نه، وع�د�ت وقته و�أو�نه، فيثبت م� ك�ن مو�فًق�، وينفي م� ك�ن  َتَقدَّ
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�لفو�ئد، و�خرت�ع م� به  �لزو�ئد، و��ستخر�ج  � ثم ي�ستمد خ�طره يف ��ستنب�ط  �س�قًّ
�ل�سهولة، و�بتد�ع م� يبلغ رب �لب�س�ئر م�أمولة.

اأهلها تنفُع  ار  الأَب�صَ ما  اِئُرَلَعْمُرَك  َب�صَ اإذا مل يكن للمب�صِريَن 
ُمَثقٍف غَي  ي  اخَلَطّ ينفُع  اجلواِهُروهل  َقاِل  بال�صَّ اإل  وتظهر 

فمتى �أ�سعف �لإن�س�ن ب�سيء �خرتعه حظي بف�سله، ب�سرط �أن يكون م�ألوًف� 
من  تقع  تعرف،  ومن�فع  توؤلف،  ع�دة  وقت  كل  لأهل  ف�إن  �أهله؛  وعرف  للوقت 
�لنفو�س مبوقع �ملحبة و�لرغبة؛ لو�سوح م�سلكه�، و�سهولة م�أخذه�، و�إل ك�ن �س�ئًع� 
م�ستهجًن�، و�لإتي�ن به تع�سف، و�لإلز�م به تكلف؛ ف�إن �لع�دة حقيقة بقول �لق�ئل:

ُيْدعى اجَلَماُل ول�صُت اأدري ما ُهو�صيء به ُفِتَ الورى غي الذي

�ختالف  بدليل  �سرع،  �أو  عقل  يوجبه  ل  و�لع�دة  �لعرف  م�ستح�سن  ف�إن 
� م�ألوًف�، ولأهل  ذلك ب�ختالف �لبالد، ك�لتجمل و�لزينة؛ ف�إن لأهل �مل�سرق زيًّ
�لطو�ئف،  �أجن��س  ب�ختالف  �لعرف  يختلف  وكذلك  غريه،  معروًف�   � زيًّ �ملغرب 
للن��س  �أن يكون  و�أ�سله  �لعلم�ء و�لتج�ر،  � م�ألوًف� يخ�لف م�ألوف  زيًّ ف�إن لالأجن�د 
على �ختالفهم �سمة يتميزون به�، ف�إن َعَدَل و�حد عن ُعرف بلده وجن�سه بدون 
َمْنُدوَحة، ُعدَّ ذلك منه حمًق�؛ فكل يتبع �لقي�فة �خل��سة به، ولزوم �لعرف �ملعهود، 
و�عتب�ر �حلد �ملحدود �أدل على �حلق، و�أمنع من �لذم، ورمب� توهم �لبع�س �أن �لتزيي 
بزي �لبالد �لأجنبية �مل�سهورة ب�لتمدن هو من �ملروءة �لك�ملة، و�ل�سرية �لف��سلة، 
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فب�در ب�لمتي�ز به� عن �لأكرثين بدون موجب، مع �أن قي�فة بلده ل تنق�س عنه� 
�سيًئ�، و�إمن� ق�سد بذلك �خلروج من قي�فة وطنه �لتي ��سرتذله� �لأج�نب، وخفي 

عليهم تعدي طورهم، وجت�وز قدرهم، وَقُبَح بني �أهل �لوطن ذكرهم.

َيْدَن�ْس  مل  املَْرُء  اإَذا 
ِعْر�صه وؤِْم  اللُّ من 

َجِميُل َيْرَتِديِه  ِرَداٍء  َفُكلُّ 

ف�لتمدن لي�س يف زينة �ملالب�س بعرف مهول متخيل ��ستح�س�نه، ل �سيم� 
� به �إح�س�نه. �إذ� ك�ن ل ميكن ملن تزيَّ

ٍة لِنَقي�صَ َزْيَنة  اإلَّ  احُلليُّ  راَوَما  تتمم من ح�صن اإذا احل�صن َق�صَّ
را ُمَوفَّ اجلمال  كان  اإذا  راواأما  كُح�صنك مل يحتج اإىل اأن ُيَزوَّ

فح�جة �لوطن �إىل �ملنفعة �حلقيقية �أ�سد من ح�جته �إىل تقليد �لعرف �لذي 
هو منفعة ظ�هرية، ومل� ك�نت �لدي�ر �مل�سرية ف�ئقة يف �مل�آثر، ج�هليًة و�إ�سالًم�، وله� 
�أ�سبقية �لتمدن قدميً� وحديًث�، و�لآن تن�ف�س �ملم�لك �لأخرى يف �لفنون و�ل�سن�ئع، 
و�س�ئر �أنو�ع �ملن�فع، له� �لآن �أن تز�حم يف مي�دين �سحيح �لفخ�ر، وت�سون درجة 

�ل�سلف �لت�مة �لعتب�ر، حتى ي�سح �أن نقول: 

َغاِبرَن�ِصيُد كما �صادوا وَنبْني كما بَنوا واآخر  ما�ٍس  �َصرٌف  لنا 
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فلهذ� وجب علين� �أن ن�سرد يف �سح�ئف هذ� �لكت�ب م� يبدو لن� من �أحو�ل 
�لفو�ئد  �لأه�يل  منه  ي�ستفيد  �أن  ع�س�ه  مم�  و�حل�ل،  �لوقت  ملز�ج  �ملالئمة  �ملن�فع 

�جلمة، من �أ�سب�ب �لرف�هية و�لنعمة، كم� ق�ل �لن�بل�سي:

اأَمَلي يا  احلَبّ  يف  اأَزل  بالغزلمل  التوحيَد  اأمزج 

وتكفي �لأدلة �لإقن�عية يف �إف�دة �أهمية �ملن�فع �لعمومية، وليكون للجميع 
يف و�س�ئله� ومق��سده� كم�ل �ملعلومية.

لُيْدرَكه ي�صعى  َغَر�ٌس  له  اكلٌّ  واحُلرُّ يجعل اإدراك الُعال َغَر�صَ

كم�  ف�س�ر  �لأجنبية،  �ملم�لك  من�فع  ن�س�ئم  ب�سذ�  م�سر  ملك  تعطر  ف�لآن 
قيل:

�ُصوا يَب َعرَّ ِخَتاِمكاأنَّ جتاًرا حتمل الَطّ ُكلَّ  َثمَّ  وا  َف�صُّ ثم  به 

�أي ف�سو� خت�م �مل�سك فتعطرت �لأرج�، فهو لرج�ء بلوغ �لدرجة �لكم�لية 
�أقرب ح�سوًل و�أرجى.



الباب الأول
يف بيان املنافع العمومية من حيث هي، ويف موادها 

ومتفرعاتها، وما يتعلق بها، وفيه ف�صول





فيما تطلق عليه �ملنافع وبيان مو�دها �لأ�صلية، و�أنها 
د�لة على �لتمدن و�لعمر�ن

املنافع جمع منفعة، وهي يف اللغة �ضد امل�ضرة، ومنه قوله:

فاإمنا رَّ  ف�صُ تنفْع  مل  اأنَت  ُيرجى الفتى كيما ي�صر وينفعاإذا 

وقد تطلق على الدواء، كقوله:

َمَناِفُعهم النا�ُس فالَزْم اإْن عرفَت طريَقهم العاملني  َرّ  ل�صُ ففيهم 

اأنواع  ما �ضرع من  ال�ضرعية، فتكون عبارة عن جميع  املنفعة  وُتطلق على 
اأ�ضبه  وما  والوقف،  وال�ضدقة،  والهبة،  والعارية)))،  كالقر�ض،  عليه:  للتعاون  الرب 
املعا�ض واملعاد، وتطلق يف ُعرف  يقت�ضي الألفة واتفاق الآراء يف تدبري  مما  ذلك 
اأهلها  لراحة  اأو مملكة؛  اأو مدينة  بلدة  يفعل مل�ضلحة تخ�ض  ما  املنزل على  تدبري 
وتنظيم اأحوالهم، من كل ما يعود عليهم بفائدة لها وقع يف اململكة، وبها يرتقى 
العريف  باملعنى  فهي  بالعمومية،  تقيد  فلهذا  اأربابه؛  ثمرتها  يف  وت�ضرتك  الوطن، 
يف  بها  املتاأدب  ال�ضرعية  الأو�ضاع  تقت�ضي  ل  قد  اإنه  حيث  ال�ضيا�ضة؛  تخ�ض 

العارية: ما تعطيه غريك على اأن يعيده لك.  (((
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ذلك  ومع  ال�ضريعة،  على  للتطبيق  بتاأويالت  اإل  ال�ضيا�ضية  املنفعة  عني  اململكة 
فمبنى املنفعة يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية على طريق اكت�ضاب املال من غري مهانة ول 
ع�ضف، واإنفاقه يف امل�ضارف احلميدة العاقبة، اجلميلة الذكر، ومبنى املنفعة اأي�ًضا 
الب�ضرية  القدرة  ت�ضعه  ما  بقدر  النا�ض  عن  املكروه  اإزالة  اإىل  الهمة  �ضرف  على 
تعريفها يف  الثاين  الباب  الف�ضل الأول من  واإعانتهم، و�ضياأتي يف  اإ�ضعافهم  من 
ا�ضطالح الإدارة الأوروبية، واأنها جممع الف�ضائل، وقد ذكرنا يف املقدمة انق�ضام 
اأ�ضباب املعاي�ض اإىل اأربعة اأق�ضام، وهي: زراعة و�ضناعة وجتارة، ونتاج احليوانات، 
العدل  فيها  روعي  متى  دامت  مملكة  اإذا وجدت يف  املنافع  هذه  اإن  هنا:  ونقول 
والإن�ضاف، فتكون مقابلة لال�ضتثمار والتمول، وحت�ضيل النقود واملتاع والعقارات، 
وجميع الأمالك الحتياطية، فبوا�ضطة اكت�ضاب الأهايل هذه املكا�ضب ي�ضح لهم 
الإنفاق املنزيّل مع ال�ضعة والرثوة، وبف�ضول اأموالهم يوؤدون حقوق اململكة القائمة 
�ضاء  ما  اهلل  �ضبيل  وينفقون يف  واقتدارها،  ثروتها  يوجب  مما  و�ضيانتهم،  بحفظهم 
اأن ينفقوا رحمة بذوي احلاجات، فبهذا يتم النظام املنزيّل والنظام املديّن، وقوام 
كل من النظامني على القت�ضاد يف الإنفاق، وترك احلر�ض والطمع، والإ�ضراف 
]الإ�ضراء/ 29[  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ  ژٺ   تعاىل:  بقوله  عماًل  والتبذير، 
�ضلة  وجوه  يف  واأهلك  نف�ضك  على  ت�ضيق  بحيث  الإنفاق  عن  مت�ضك  ل  اأي 
من  املمنوعة  كاملغلولة  انقبا�ضها  يف  يدك  لجتعل  اأي  اخلريات،  و�ضبيل  الرحم 
النب�ضاط، ثم قال: ژٿ ٿ ٹ ٹژ ]الإ�ضراء/ 29[ اأي: ول تو�ضع يف 

 الإنفاق تو�ضًعا مفرًطا بحيث ل يبقى يف يدك �ضيء، ثم قال تعاىل: ژٹ ٹ 
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ڤژ ]الإ�ضراء/ 29[، اأي تلوم نف�ضك واأ�ضحابك يلومونك على ت�ضييع املال 
بالكلية، ومعنى حم�ضوًرا مقطوًعا عن الإنفاق، يعنى عاجًزا متحرًيا.

 وقد ذكر احلكماء اأن لكل خلق طرفني: اأحدهما الإفراط، وثانيهما التفريط، 
وهما مذمومان؛ فالبخل مثاًل اإفراط يف الإم�ضاك، وهو مذموم، والتبذير تفريط يف 
الإنفاق، وهو مذموم اأي�ًضا، والو�ضط ممدوح، وهو العدل يف الإنفاق، وهكذا كل 
ف�ضيلة لها طرفان وو�ضط، والو�ضط عبارة عن الإن�ضاف يف الف�ضيلة، وهو املمدوح 
منها، ولكن رمبا يقع يف الوهم ف�ضيلة اأحد الطرفني؛ لعدم الوقوف على احلقيقة 
برتك معا�ضرة اأرباب الف�ضائل؛ فلهذا ينبغي تعيني حمال تعلم الف�ضائل حتى ل 
ت�ضتبه باأ�ضدادها، وبيان ذلك اأن الإن�ضان من بني جميع احليوان ل يكتفي بنف�ضه 
تتم حياته طيبة،  العدد حتى  قوم كثريي  معاونة  له من  ذاته، ولبد  يف تكميل 
ويجري اأمره على ال�ضداد؛ ولهذا قال احلكماء: اإن الإن�ضان مديّن بالطبع، اأي هو 
حمتاج اإىل مدينة فيها خلق كثري لتتم له ال�ضعادة الإن�ضانية، فكل اإن�ضان بالطبع 
ومعا�ضرتهم  النا�ض  م�ضافاة  اإىل  م�ضطر  لذلك  فهو  اإىل غريه؛  وبال�ضرورة حمتاج 
الع�ضرة اجلميلة، ويحبهم املحبة ال�ضادقة؛ لأنهم يكملون ذاته ويتممون اإن�ضانيته، 
وهو اأي�ًضا يفعل بهم مثل ذلك، فاإذا كان ذلك كذلك بالطبع وبال�ضرورة فكيف 
الف�ضيلة يف غريه؟  يرى  ما  وتعاطي  والتخلي  التفرد  بنف�ضه  العارف  العاقل  ُيوؤِْثر 
عنهم،  وتفردوا  النا�ض  وترك خمالطة  الزهد  يف  الف�ضيلة  راأوا  الذين  القوم  فاإذن 
اإما مبالزمة املغارات يف اجلبال، واإما ببناء ال�ضوامع يف املفاوز، واإما بال�ضياحة يف 
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املعهودة  املدنية  الف�ضائل الإن�ضانية  البلدان للدرو�ضة، ل يح�ضل لهم �ضيء من 
التي عددناها؛ وذلك اأن من مل يخالط النا�ض، وي�ضاكنهم يف املدن ل تظهر فيه 
هذه الف�ضائل، من العفة، والنجدة، وال�ضخاء، والعدالة، بل ت�ضري قواهم وملكاتهم 
التي ركبت فيهم بالن�ضبة للخريات املدنية واملنافع العمومية عاطلة؛ لأنها ل تتوجه 
اإىل خري، ول اإىل �ضر بالن�ضبة للعموم، فاإذا تعطلت، ومل تظهر اأفعالها اخلا�ضة بها 
�ضاروا بالن�ضبة لق�ضور �ضفاتهم عليهم، وعدم عودها باملنفعة على غريهم، مبنزلة 
اجلمادات اأو املوتى من النا�ض؛ ولذلك يظنون - ويظن بهم- اأنهم اأعفاء ولي�ضوا 

باأعفاء، فهم، كما قال ال�ضاعر:

راآين ُمذ  �َصِعيٍد  اأبو  �َصرْبُتيقوُل  ما  عام  منذ  عفيًفا 
ُقْل يل ُتْبَت  �صيٍخ  اأيِّ  يِد  ُتْبُتعلى  الإفال�ِس  يِد  فقلُت على 

وتقول العامة: من العفة اأن ل جتد، وكذلك يف �ضائر الف�ضائل، اأعني اأنه اإذا 
مل يظهر منهم اأ�ضداد هذه التي هي �ضرور، ظن بهم النا�ض اأنهم اأفا�ضل، ولي�ضت 
الف�ضائل اأعداًما، بل هي اأفعال واأعمال تظهر عند م�ضاركة النا�ض وم�ضاكنتهم، 
ويف املعامالت، و�ضروب الجتماعات، ونحن اإمنا نعلم ونتعلم الف�ضائل الإن�ضانية 
التي ن�ضاكن بها النا�ض ونخالطهم؛ لن�ضل منها وبها اإىل �ضعادات اأخر، اإذا �ضرنا 
اإىل حال اأخرى، وتلك احلال غري موجودة لنا الآن؛ فال�ضخاء مفرع عن وجود مال 
بيد الإن�ضان، ا�ضتفاد باملخالطة ح�ضن �ضرفه يف اخلري، فاإذا اأح�ضن �ضرفه بالوجه 
الأو�ضط كان حائًزا لف�ضيلة ال�ضخاء، وعلى كل حال فمن جوامع الكلم قول بع�ض 
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احلكماء: »ل خري يف ال�ضرف، كما ل �ضرف يف اخلري«، فمن يطلب زيادة املال 
ويتقرب  لي�ضرف مكا�ضبه يف وجوه اخلري،  الك�ضب  اأ�ضباب  الكرثة يف  ويلتم�ض 
بها يف جهات الرب، وي�ضنع بها املعروف، جدير باحلمد اإذا توقى مطالب التبعات 
ومكا�ضب ال�ضبهات؛ لأن املال اآلة املكارم، وعون على الدين، وموؤلف لالإخوان، 
يكن  مل  ومن  منه،  الرهبة  وكرثت  فيه  الرغبة  قلت  الدنيا  اأبناء  من  فقده  ومن 
 منهم مبو�ضع رغبة ول رهبة ا�ضتهان النا�ض به، وما اأح�ضن ما قاله - مع التورية - 

: الإمام العارف بقية ال�ضلف الطاهر، اأبو الف�ضل بن َويِفّ

مبال �صفًعا  �ُصْمُته  َحاِبيوِخّل  �صِ يا  توازعوه  فقال 
توازعته الثقيُل  احِلْمُل  قاباإذا  الرِّ على  هان  القوم  اأُكفُّ 

 ومثله يف التورية ما كتبه ابن اأبي حجلة اإىل اخلواجة �ضهاب الدين الذهبي - وقد 
مطله بحوالة ذهب - من قوله:

ْرَف الدنانري عني كثريةقد َمَنْعُتم �صَ ِهباٌت  الورى  يف  ولكم 
َنْظِمي �َصْرِع  ويف  �صاِعٌر  ال�صرورةواأنا  �صرُفها واجٌب لأْجِل 

ژۓ ۓ ڭ  قال جماهد: اخلري يف القراآن كله املال، فقوله تعاىل: 
 ڭژ ]العاديات/ 8[ يعني املال وژک ک ک گ گ گژ ]�ض/ 32[ 
يعني املال، وقوله تعاىل: ژڃ ڃ ڃ ڃ چچژ]النور/ 33[ يعني ماًل، 
وقال تعاىل عن �ضعيب: ژچ ڇ ڇژ]هود/ 84[ اأي مبال وغنى، واإمنا 
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ى اهلل املال يف القراآن خرًيا اإذا كان يف اخلري م�ضروًفا؛ لأن ما اأدى اإىل اخلري فهو  �ضمَّ
 : يف نف�ضه خري، وقد روي عن عبد اهلل بن بريدة عن اأبيه، قال: قال ر�ضول اهلل
»اإن اأح�ضاب اأهل الدنيا هذا املال« وقال عبد الرحمن بن عوف: يا حبذا املال 
اأ�ضوُن به عر�ضي واأُر�ضي به ربي، وقال ابن عبا�ض: الدراهم والدنانري خوامت اهلل يف 
الأر�ض ل توؤكل ول ت�ضرب، وحيث ق�ضدت بها ق�ضيت حاجتك. قيل لبع�ضهم: 
مل حتب الدنانري وهي تدين من النار؟ قال: هي واإن اأدنت منها فقد �ضانت عنها، 
الدين  الأكرَمني:  �ضان  فقد  ماله  اأ�ضلح  من  امللوك:  من  احلكماء  بع�ض  وقال: 
والِعر�ض، ومر رجل من اأرباب الأموال ببع�ض العلماء، فتحرك له، واأكرمه واأدناه، 
فقيل له بعد ذلك: اأكانت لك اإليه حاجة؟ فقال: ل، ولكن راأيت ذا املال مهيًبا 
بها كل �ضلح،  ويطيب  تداوي كل جرح،  مراهم؛ لأنها  الدراهم  ويقال:  فهبته، 

وقال اأحيحة بن اجلالح: 

َمُروءَته اأُْرَزْق  ومل  ُلبًّا  املالرِزْقت  كرثة  اإل  املروءة  وما 
بي تقاَعد  موا�صاًة  اأردت  احَلاِلاإذا  ُة  ِرقَّ با�صمي  ه  ُيَنَوّ ا  عمَّ

وقال بع�ضهم:

بالَقَنا َع  املَُمنَّ املاَل  َيْطُلِب  َيِع�ْس ماجًدا اأو تخرتمه اخَلَواِرُمومن 

وقال اآخر:
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واأغتِدي اأروُح  اأينِّ  َحَزًنا  ِعْر�صي كفى  به  اأ�صوُن  ماٍل  من  يل  وَما 
مبرحبا ال�صديَق  األقى  ما  يواأكرُث  ـُْر�صِ وذلك ل يكفي ال�صديق ول ي

واأما ذم جمع املال فهو حممول على من يقتني الأموال ليدخرها، ويكف 
عن �ضرفها يف وجوه اخلريات؛ حيث اإن ذلك ي�ضتدعي �ضوء ظنه بخالقه، مع اأن يف 

ح�ضن الظن باهلل راحة القلوب، م�ضداق ذلك ژڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑژ  ]التوبة/34[.

ثم اإن م�ضروعية التعاون على املنافع العمومية يدل عليها كثري من الآيات 
النبوية فمن ذلك قوله تعاىل:ژەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  والأحاديث 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعاىل:  وقوله   ،]2 ]املائدة/  ېئژ  ۈئ  ۈئ 
پژ]اآل عمران/ 92[ اأي اأن من اأنفق كان من جملة الأبرار الذين قال 
ژھ ھ ھ ھ. ے ۓ ۓژ]املطففني/ 22 - 23[ الآية.  تعاىل فيهم: 
تت�ضفوا  لن  عليه  الآية  ومعنى  جامعة.  �ضفة  فهو  اخلري،  اأعمال  اأكرث  اأي�ًضا  والرب 
فتفوزوا  پژ  پ  ٻ  ژٻ  اخلري  اأعمال  ا�ضتجماع  وهي  ال�ضفة  بهذه 
اأحبوا  اإذا  ال�ضلف  فكان  يحبه،  ما  اإنفاق  الإن�ضان  طاعات  فاأف�ضل  الرب،  بف�ضيلة 
�ضيًئا جعلوه هلل تعاىل. روي اأنه ملا نزلت هذه الآية، قال اأبو طلحة: يا ر�ضول اهلل، يل 
 : اأفاأت�ضدق به؟ فقال ،  حائط - اأي ب�ضتان - باملدينة، وهو اأحب اأموايل اإيلَّ
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طلحة:  اأبو  فقال  الأقربني«،  يف  جتعلها  اأن  اأرى  واإين  رابح،  مال  ذاك  بخ)))  »بخ 
ثابت  بن  ح�ضان  بني  جعلها  اأنه  وُيروى  اأقاربه،  يف  فق�ضمها  اهلل،  ر�ضول  يا   اأْفَعُل 
واأَُبّي بن كعب - ر�ضي اهلل عنهما - وروي اأن زيد بن حارثة  جاء عند نزول 
  هذه الآية بفر�ض له كان يحبه، وجعله يف �ضبيل اهلل، فحمل عليه ر�ضول اهلل
اأ�ضامة، فوجد زيد يف نف�ضه، فقال : »اإن اهلل قد قبلها«. وا�ضرتى ابن عمر 

جارية اأعجبته فاأعتقها، فقيل له: اأعتقتها ومل ت�ضب منها؟ فقال: ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پژ ]اآل عمران/ 92[ والإنفاق هنا ي�ضمل الزكاة وغريها من كل 

�ضيء اأنفقه الإن�ضان من ماله يبتغي به وجه اهلل تعاىل، حتى التمرة، وقوله ژپ 
پژ فيه اإ�ضارة اإىل اأن اإنفاق الكل ل يجوز، كما قال تعاىل: ژېئ ېئ 
 ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئژ ]الفرقان/ 67[ فهذا اأدب
اهلل تعاىل، وقال عليه ال�ضالة وال�ضالم: »اإن اهلل يحب الرفق يف الأمر كله«، وقال 

ال�ضاعر:

فاإنها الأمور  باأَْو�َصاط  ْعباَعَلْيَك  جناٌة ول َتْرَكب ذلوًل ول �صَ

من  والإن�ضاف  الإنفاق،  يف  القت�ضاد  الإميان:  حقائق  من  ثالثة  ويقال 
نف�ضك، والبتداء بال�ضالم. و�ضابط القت�ضاد يف الإنفاق اأن ما دبره، وناله الف�ضل 
فهو القت�ضاد اجلميل احل�ضن؛ فالعقل ال�ضليم ل مييل اإىل الفرط، ول اإىل ال�ضطط، 

بل يتبع الو�ضط الذي هو خري الأمور.

بخ بخ: ا�ضم فعل للمدح واإظهار الر�ضى.  (((
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املروءة

التي هي حلية  املروءة،  والإنفاق  الكرم  ودلئل  الرب  ف�ضيلة  �ضواهد  ومن 
عن  روي  اأحوالها.  اأف�ضل  على  النف�ض  جماراة  وهي  الهمم،  وزينة  النفو�ض 
النبي  اأنه قال: »من عامل النا�ض فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم 
فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اأخوته، وحرمت 
غيبته«. و�ضئل بع�ض احلكماء عن الفرق بني العقل واملروءة، فقال: العقل ياأمرك 
بالأنفع، واملروءة تاأمرك بالأرفع، ول ينقاد للمروءة مع ثقل تكلفها اإل من �ضهلت 
عليه امل�ضاق رغبة يف املحمدة، وهانت عليه املالذ حذًرا من املذمة؛ ولذلك قيل: 

�ضيد القوم اأ�ضقاهم، اأي اأكرثهم م�ضقة، قال املتنبي:

كلهم النا�َس  �صاد  امل�صقة  اُللول  َقتَّ والإقداُم  ُيْفِقُر  اجلوُد 

وقال:

باًرا ِكَ النفو�ُس  كانت  الأج�صاُمواإذا  ُمرادها  يف  َتِعَبْت 

الهمة  باملروءة �ضيئان: علو  التم�ضك  ا�ضت�ضهال ال�ضعب يف  اإىل  والداعي 
و�ضرف النف�ض، فاأما علو الهمة فاإنه باعث على التقدم، وداع اإىل التخ�ضي�ض، اأنفة 
من خمول ال�ضعة، وا�ضتكباًرا ملهانة النق�ض، ويف احلديث ال�ضريف: »اإن اهلل تعاىل 
يحب معايل الأمور ويكره �ضفا�ضفها، واأما �ضرف النف�ض فبه يكون قبول التاأديب، 
وتقومي التهذيب، فاإذا �ضرفت النف�ض كانت لالآداب طالبة، ويف الف�ضائل راغبة، 
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فاإذا جترد �ضرف النف�ض عن علو الهمة كان الف�ضل به عاطاًل، حتى قيل: اإن �ضرف 
النف�ض مع �ضغر الهمة اأوىل من علو الهمة مع دناءة النف�ض؛ لأن من غلبت عليه 
ًيا اإىل التما�ض ما  همته مع دناءة نف�ضه، كان متعّدًيا اإىل طلب ما ل ي�ضتحقه، ومتخطِّ
ل ي�ضتوجبه، ومن �ضرفت نف�ضه مع �ضغر همته فهو تارك ملا ي�ضتحقه، ومق�ضر عما 
يجب له، والفرق بني الأمرين ظاهر، واإن كان لكل واحد منهما من الذم ن�ضيب، 

قال ال�ضاعر:

امروؤ ُيْدِرُكها  لي�س  املروءة  اَعَهااإنَّ  وِرَث املََكارَم عن اأٍَب َفاأَ�صَ
واخَلَنا َناءة  بالدَّ َنْف�ٌس  ونَهته عن �ُصُبل العال فاأطاعهااأََمَرتُه 
ًة ُخلَّ املكاِرِم  من  اَب  اأَ�صَ باَعَهافاإذا  املكارُم  بها  الكرمي  يبني 

واأكرم  رحمه،  وو�ضل  دينه،  َن  َح�ضَّ من  املروءة  الكامل  اأنو�ضروان:  قال 
واجتنب  املكارم،  اأحب  من  املروءة  كامل  احلكماء:  بع�ض  وقال  اإخوانه. 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعاىل:ژٱ  قوله  يف  املذكـور  احلقيـقي  فالرب   املحارم، 
پژ  ]اآل عمران/ 92[ حليف للمروءة الكاملة، ويطابق هذه الآية ال�ضريفة 
قوله : »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: �ضدقة جارية، اأو علم ينتفع 
به، اأو ولد �ضالح يدعو له« رواه الإمام م�ضلم  بلفظ: »اإذا مات امل�ضلم« بدل 
»ابن اآدم«؛ فقد حث احلديث النبوي على ثالث ف�ضائل جامعة، �ضاملة لأ�ضا�ض 
الدنيا والدين يف حق �ضاحب العمل، تدمي عمله وجتعله باقًيا، كاأن �ضاحب العمل 
حيٌّ بعمله، ماأجور دائًما، فهذه الف�ضائل خملدة للذكر، موؤبدة لالأجر، وب�ضدها 
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تتميز الأ�ضياء؛ فاإن من ل �ضدقة له يف حياته، ول علم، ول ذرية، فعمله مقطوع 
من اأ�ضله، فهو ميت الأحياء، حيث عدم الف�ضائل الثالثة.

فالف�صيلة الأوىل: ال�ضدقة اجلارية، خ�ضها بع�ض العلماء بالوقف، وجعلها 
دخول  وبعدم  ال�ضدقة،  معنى  الو�ضية يف  دخول  بعدم  وقال  ت�ضريعه،  اأدلة  من 
�ضدقة التطوع، والقرينة على العموم، ل �ضيما اإذا كان احلديث يف معر�ض ف�ضائل 
الأعمال، فالعربة بعموم لفظه، فاملدار على اأن تكون ال�ضدقة جارية م�ضتمرة، باقية 
خملدة، ل ينقطع نفعها، ول ميتنع من الدر �ضرعها، كحفر الآبار يف اأي حمل من 
املحال؛ حيث ي�ضري النفع بها، ر�ضدت على جهة اأم مل تر�ضد، وغر�ض الأ�ضجار 
التي يتظلل بها، واإجراء الأنهار، وت�ضليك الطرق وجميع الأفعال اخلريية الدائمة، 
والأوقاف  العمومية،  املنافع  اأركان  لأكرث  جامعة  املعنى  بهذا  اجلارية  فال�ضدقة 
داخلة فيها، مما ير�ضد للم�ضاجد واملار�ضتانات)))، ونحو ذلك مما يبتغي به الواقف 
وجه اهلل تعاىل، حتى يكون من املنافع العمومية، والباقيات ال�ضاحلات، والأعمال 
واملدار�ض،  امل�ضاجد  بناء  الي�ضار يحر�ضون على  اأرباب  فاإن كثرًيا من  احل�ضنات، 
عليها؛  اأ�ضماءهم  ويكتبون  وغريها،  واحلوانيت  واخلانات  الدور  عليها  ويحب�ضون 
وما  البناء  هذا  كان  فاإذا  اخلري خريهم،  اأهل  �ضحف  ويذكر يف  ذكرهم،  ليتخلد 
ير�ضد عليه من وجه حالل طيب، كان من م�ضداق احلديث، يعني من ال�ضدقات 
اجلارية النفع والثواب، واإل باأن كان بوجه الغت�ضاب، اأو كان ملجرد الفخر، كان 

))) املار�ضتانات: جمع، مفرده املار�ضتان وهي امل�ضت�ضفى، وهي لفظة فار�ضية معربة اأ�ضلها بيمار�ضتان.
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را�ضده جمرًدا عن الأجر، جمازى بالعقاب، فلو كان �ضاحبه رد املال على اأربابه 
اإىل نظار  الفقراء، كمن ير�ضل  اأوىل، وكذلك من تظاهر ب�ضرف ماله على  لكان 
اجلوامع وامل�ضاجد اأ�ضياء ج�ضيمة ل ت�ضل اإىل اأربابها املحتاجني اإليها، بل اأخذها 
، فقد ت�ضاهل يف �ضدقته؛  من ل ي�ضتحقها، ويظن مر�ضلها اأن �ضدقته �ضادفت حمالًّ
اإذ قد تعدت م�ضارفها احلقيقية، فاأوىل من هذه ال�ضدقات الظاهرية �ضرف الأموال 
يف منفعة عمومية حقيقية، يكون فيها الغبطة))) واملنفعة للفقراء وامل�ضاكني، بحيث 

تعود عليهم م�ضتمرة ل منقطعة.

املدح  حب  وهي  خبيئة،  فيه  للنف�ض  يكون  ما  ال�ضدقات  جملة  ومن 
والإعطاء، والرياء، وال�ضمعة؛ ليقال: فالن يعطي ك�ضدقة املت�ضدقني يف املحافل؛ 
لق�ضد ال�ضكر واإف�ضاء املعروف، ومن النا�ض من يكرث من املالهي والأفراح بدون 
لزوم، وينفق يف ذلك النفقات اجل�ضيمة، وهو يعلم كرثة الفقراء يف قريته، واجلياع 
من جريته واأهل بلدته، بل ومن اأرحامه، فلو اأنفق عليهم ما �ضرفه يف حم�ض اللهو 
واللعب لفاز، ولو ا�ضتفتى العقل يف ذلك لأفتاه بالنجاز)2)، ولكن قد فاته كمال 
 ال�ضباق اإىل الف�ضائل يف ميدان ال�ضابقني، وما درى اأن اأداء الواجب - خ�ضو�ًضا

يف اإطعام الفقراء امل�ضتحقني - خرٌي من نوافل النوافل بيقني، ودون من ل يعرف 
وجوه امل�ضارف احلقيقية، واأبواب املنافع العمومية، من يجمع املال ويبخل باإخراجه، 
ول يت�ضدق به، ول يقر�ضه ملحتاجه، فيجهد النف�ض يف البخل املهلك، ويرى اأن 

))) الغبطة: ح�ضن احلال.
)2) النجاز: الإجناز.
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الأوىل،  مبنفعة  ول  الآخرة،  بثواب  ينتفع  فال  واأوىل،  الإنفاق  من  خري  الإم�ضاك 
�ضبل  من  احلر�ض  اأن  ول�ضك  والأمل،  احلر�ض  اأ�ضباب  على  بيده  قاب�ض  فهذا 
املتالف، واآفة من اآفات احلرمان، واإطالة الأمل من اإ�ضاءة العمل؛ وذلك ملا فيه من 
الت�ضويف، وقيل: الأمل مذموم اإل من العلماء؛ فلول اأملهم ملا �ضنفوا، واأي�ًضا ل 
يخلو الأمل من �ضر لطيف؛ لأنه لول الأمل ما تهناأ اأحد بعي�ض، ول طابت نف�ضه 
اأن ي�ضرع يف عمل من اأعمال الدنيا، فاملذموم منه ال�ضرت�ضال فيه، وعليه يحمل 
حديث اأن�ض بن رافع: »اأربعة: من ال�ضقاوة: جمود العني، وق�ضوة القلب، وطول 
الأمل، واحلر�ض على الدنيا«. اأخرجه البزار. قال بع�ض احلكماء: الرزق مق�ضوم، 

واحلري�ض حمروم، واحل�ضود مغموم، والبخيل مذموم، وقال ال�ضاعر:

الَقايلل حت�صَدنَّ اأََخا ِحر�ٍس على �َصَعٍة املاِقِت  بعني  اإليه  وانظر 
ب�ِصْقَوِتِه مل�صغوٌل  احلري�َس  املالاإنَّ  روِر وما يحوي من  ال�صُّ عن 

وكان املاأمون يعجبه قول اأبي العتاهية:

عَمرٍو بَن  يا�َصَلَم  اهلُل  َجاِلتعاىل  الَرّ اأَْعَناَق  احِلْر�ُس  اأََذلَّ 
الليايل من  اإيلَّ  نف�صي  َحاِلنعى  بعَد  حاًل  ُفُهنَّ  رُّ َت�صَ

ِبَنْف�ِصي َم�ْصُغوًل  َل�ْصُت  َمايِل؟!فمايل  املوَت  اأَخاُف  ل  وَمايل 

َباٍق َغرَي  اأَينِّ  اأَْيَقْنُت  اأُبايلَلَقْد  ل  اأََرايِن  ولكني 
َتَعاىل اهلُل يا �َصَلم بن عمرٍو... اإلخ.
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وبعده

َعْفًوا اإليَك  ُت�صاُق  ْنيا  الدُّ واِلَهِب  الزَّ اإىل  ذاَك  َم�صرُي  األي�َس 
َيبقى لي�َس  ب�صيٍء  َتْرُجو  اللَّيايلفما  ُتَغرُيه  ما  وتن�صى 

قال: فلما بلغ �ضلم اخلا�ضر قول اأبي العتاهية، قال:

واعٍظ ِمْن  التزهيَد  اأَْقَبَح  َيْزَهُدما  ول  ا�َس  النَّ ُد  ُيَزَهّ
ادًقا �صَ َتْزِهيِده  يف  كاَن  بيته امل�صِجُدلو  َحى واأَم�صى  اأَ�صْ
َباُله فَما  نيا  الدُّ َرَف�َس  وي�صتـــرِفُداإْن  املـــال  ُيْكــــرِثُ 
اأَْرَزاقـه َتْنَفَد  اأن  َيْنَفُديخاُف  ل  اهلل  عند  زُق  والَرّ
والأ�صوُدالرزق مق�صوم على من ترى الأبي�ُس  له  َي�صعى 

اإلخ - نتيجة  فقد بني ذلك البيت - وهو: تعاىل اهلل يا �ضلم بن عمرو... 
احلر�ض وعاقبة البخل، ف�ضطره الأول من التهويل املبكت)))، و�ضطره الأخري من 

جوامع الكلم امل�ضِكت.

))) املبكت: الذي ي�ضتمل على التقريع والتعنيف.
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نوادر البخالء

اأو  واقعية  اإما  للبخالء،  وقائع  النوادر يف حكاية  واأرباب  الأدباء  تفنن  وقد 
اخرتاعية، فلنذكر جملة منها لرتويح النفو�ض، فنقول: مما يحكى اأنه قيل لبع�ض 

البخالء: ما الفرج بعد ال�ضدة؟ فقال: اأن يحلف على ال�ضيف فيعتذر بال�ضوم.

حاكم  يا  فقال:  حاكم،  اإىل  بخ�ضم  ح�ضر  البخالء  من  رجاًل  اإن  قيل: 
امل�ضلمني، ا�ضرتيت البارحة راأ�ًضا فاأكلت حلمه، وتركت عظمه على بابي لأجتمل 
به، فجاء جاري هذا فنقله اإىل بابه، وتخا�ضما، ف�ضمعه احلاكم وهو يقول له: ويحك 
اأنت تقعد يوًما على باب داري، ويوًما تقعد يف ظل جداري، ويوًما تقول: كيف 

راح فالن؟ فهل بلغك اأنني على مطلب.

 قيل: وكان العماد احللي يقول: لي�ض ال�ضجاع عندي عمرو بن معد  يكرب، 
يوؤكل  طعامه  يرى  الذي  ال�ضجاع  اإمنا  الوليد،  بن  ول خالد  العب�ضي،  عنرتة  ول 
ا، فح�ضر  بح�ضرته وهو �ضابر، ويقال اإن العماد احللي املذكور ا�ضرتى مملوًكا تركيًّ
اإليه يوم �ضبت بدم�ضق املحرو�ضة، فقال له: اأريد اأن اأتفرج مع املماليك، فاأعطني 
�ضيًئا، فاأعطاه فل�ًضا، فرماه، فغ�ضب العماد وقال: ويحك ترمي الفل�ض، وهو النقطة 
التي يف و�ضط الدينار؟ فقال له اململوك: وكيف ذلك؟ فقال: ل ترى يف يدك 
وهذا  ديناًرا،  ت�ضرف  درهًما حتى  يدك  ترى يف  ول  درهًما،  ت�ضرف  فل�ًضا حتى 
الفل�ض الذي رميت به يق�ضي حاجة �ضاعة، وحاجة يوم، وحاجة اأ�ضبوع، وحاجة 
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�ضهر، وحاجة عام، وحاجة الدهر كله، فقال له مملوكه: وكيف ذلك؟ فقال: اأما 
حاجة �ضاعة فق�ضعة عقيد اأو كوز فقاع، واأما حاجة يوم فباقة بقل اأو زيت لل�ضراج، 
عام  واأما حاجة  فكربيت،  �ضهر  واأما حاجة  للقناديل،  فقطن  اأ�ضبوع  واأما حاجة 

فملح، واأما حاجة الدهر فوتد يدق يف احلائط ليعلق عليه الثياب.

و�ضحبني  يوًما  الرها  قلعة  من  نزلت  الإ�ضبع:  اأبي  بن  العظيم  عبد  قال   
اثنان من اأ�ضحاب امللك املظفر �ضهاب الدين؛ لق�ضد ال�ضالم على العماد احللي 
فلما  قال:  العادل،  امللك  قبل  من  بالرها)))  املال  بيت  وكيل  وكان  باملدر�ضة، 
اجتمعنا به طلبنا الغداء منه، فقال: نحن ب�ضريون نتخارج)2) على جاري عادتنا، 
ولكن ما اأحيف عليكم؛ لأين �ضاحب البيت، اأنا وحدي من عندي ثالثة اأ�ضياء، 
واأنتم الثالثة من عندكم �ضيء واحد: اأنا من عندي الغالم الذي ي�ضرتي احلاجة، 
الف�ضة  الثالثة من عندكم  واأنتم  عليها،  يوؤكل  التي  وال�ضفرة  للجلو�ض،  والبيت 
التي ُي�ضرَتى بها احلاجة، فقلت له: يا عماد ما اأ�ضبه هذه املخارجة مبخارجة بع�ض 
اخللفاء مع ندمي له، اجتمع به يف يوم نوروز، وعزما على ال�ضرب، فقال له ندميه: من 
عندك �ضيء ومن عندي �ضيء، وقد مت املقام، وقال: ا�ضمع مني �ضعًرا اأذكر فيه ما 

يكون من عندي وما يكون من عندك، واأن�ضد: 
ِبِه ُن�َصرُّ  يوٌم  ا  َغًدَ ومنك  ْبَحِة الَيوِم اإنَّ اليوَم َنْوُروُزِمّني  يف �صُ

))) الرها: مدينة باجلزيرة فوق حران، �ضمايل العرق.
)2) التخارج: اأي يكون من بع�ض ال�ضركاء الدار وبع�ضهم الأر�ض وبع�ضهم املتاع، وهكذا.
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�سُّ ِمنّي وِمْنَك املاُء والُكوُزالبيُت ِمْنَك وِمّني الَكْن�ُس اأْكن�صه والرَّ
َتْطُبُخه اُر  النَّ ِمْنَك وِمّنى  ْرُب ِمّنى اإذا َدَارْت َقَواِقيُز)))واللَّحُم  وال�صُّ
�صنتها �صن  ما  خمارجة  وفريوُزهذي  ِبْهراٌم  الَيوِم  َذا  مْثِل  يف 

واأما قوله: نحن ب�ضريون نتخارج على جاري عادتنا فاإ�ضارة اإىل بخل اأهل 
معي�ضته  �ضاقت  ملا  فاإنه  النحوي؛  �ضميل  بن  الن�ضر  واقعة  تفيده  كما  الب�ضرة 
بالب�ضرة، خرج يريد خرا�ضان ف�ضيعه من اأهلها نحو من ثالثة اآلف رجل ما فيهم 
اأو لغوّي، فلما �ضار باملربد)2) قال:  اأخبارّي  اأو  اأو عرو�ضّي  اأو نحوّي  اإل حمدث 
ما  باقلي  كيلجة)3)  يوم  كل  وجدت  لو  واهلل  فراقكم،  علّي  يعز  الب�ضرة  اأهل  يا 
فارقتكم، فلم يكن فيهم من يتكلف له بذلك، وهذه الواقعة ت�ضبه واقعة القا�ضي 
م�ضر،  طالًبا  منها  خرج  بغداد  به  نبت  ملا  فاإنه  املالكّي؛  البغدادّي  الوهاب  عبد 
ف�ضيعه من اأكابرها وف�ضالئها جماعة موفورة، فقال لهم ملا ودعهم: لو وجدت بني 

ظهرانيكم كل غداة وع�ضية رغيفني ما فارقت بغداد، ومن �ضعره فيها:

َطّيبٌة املَال  لأهل  َداٌر  يِقَبْغَداُد  وال�صَّ ْنِك  َدارال�صَّ وللَمَفالي�ِس 
�َصاِكِنَها بني  ا  اَعً ُم�صَ ِفيها  ِزْنِديِقاأََقْمُت  بيِت  يف  َحٌف  م�صْ كاأَنَِّني 

 قوله قواقيز: جمع قازوزة وهي م�ضربة اأو قدح اأو ال�ضغري من القوارير.) ))
املربد: يف الأ�ضل كل مو�ضع حب�ضت فيه الإبل، ومربد الب�ضرة مو�ضع من اأ�ضهر اأحيائها.) 2)
الكيلجة: مكيال، جمعه كياجلة.) 3)
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وقيل حلف بع�ض البخالء على �ضديق له فاأح�ضر له خبًزا وجبًنا وقال: ل 
ت�ضتقل هذا اجلنب؛ فاإن رطله بثالثة دراهم، فقال �ضيفه: اأنا اأجعل الرطل بدرهم 

ون�ضف، قال: وكيف ذلك؟ قال: اآكل لقمة بجنب ولقمة بغري جنب. 

َمت اإليه، فوجد فخذها قد عدم،  وقيل: �ُضِوي لبع�ض البخالء دجاجة وُقدِّ
التنور خبًزا  فنادى يف داره: من ذا الذي تعاطى فعقر؟ واهلل ل خبزت يف هذا 

ۇئ  ۇئ  وئ  ژوئ  �ضيدي  يا   - ا  ذكيًّ وكان   - غالمه  له  فقال  �ضهر،  مدة 
ژۇئ ۆئ ۆئ  تعاىل:  قوله  قراأت  اأما  فقال: ويحك  ۆئژ]الأعراف/ 55)[ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئژ ]الأنفال/ 25[ .

وقيل: �ضمع بع�ض البخالء قارئًا يقراأ قوله تعاىل: ژېئ ىئ ىئ 
ىئ یژ ]احلديد/24[ فقال: هناأهم اهلل.

ا باملال بخياًل بالطعام، �ضئل رجل كان ياأكل معه:   قيل: كان اأبو دلف �ضخيًّ
كيف كان طعامه؟ فقال: كان على مائدته رغيفان، قيل: كيف كانت �ضحانه؟ 
قال: كاأنها خرطت من اخلردل)))، قيل: فكم بني اللون واللون؟ قال: فرتة نبّي، 

قيل: فمن كان ياأكل معه؟ فقال: الكرام الكاتبون، واأن�ضد فيه:

اأَْلٍف ْلَف  اأَ ُع  َيّ ُي�صَ ُدَلٍف  ِغيِفاأَُبو  ِرُب باحُل�َصاِم َعَلى الرَّ وَي�صْ
َقَتاٌر مَلَْطَبخه  ُدَلٍف  يوِف اأَبو  ال�صُّ ـرُب  �صَ ُدوَنه  وَلكن 

))) اخلردل: نوع من احلَبّ )الثمار) �ضغري احلجم.
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والَقَتاُر رائحة القدر، ومما قيل من الأ�ضعار يف البخالء:

َعِلّي اأَبي  ئي�ِس  الرَّ َخِفيَفا َثُقْلُت على  َقِريَنِته  على  وُكْنُت 
َذْنٌب واهلِل  ِعْنَده  يل  َرغِيَفاوَما  له  َك�َصْرُت  اأَيّن  �ِصوى 

غريه:

ْعَر�َس حني ِجئُت دَخْلُتراأيُت ال�صيَخ اأَ اأَْن  َـّا  مل َيوُت  وَكاد 
ِلَقاِئي؟ ِمْن  َزُع  َتْ اأََكْلُتفُقلُت َعالَم  َقْد  فاإِيَنّ  الُب�ْصَرى  َلَك 

غريه:

ُم�ْصعٍط يِف  يِف  لل�صَّ َيْنُخُلوَيْعِجُن  ول  عرِي  ال�صَّ قيَق  ِدَ

َفر�صٍخ ِمْن  يَف  ال�صَّ َتْرَحُلوَي�ْصَتْقِبُل  َمَتى  يل  ُقْل  يُف  �صَ اأََيا 

وقال اآخر:

�صـَحًرا َعْمًرا  اِئُماأَتْيُت  �صَ اإين  فقال: 
َقاِعٌد اإين  َقِائُمفُقلُت:  اإين  فقال: 
َغًدا اآتيَك  َدائُمفُقلُت:  �صومي  َفَقال: 
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وقال ال�ضيخ �ضم�ض الدين املزين:

اَفَنا اأَ�صَ َثَمْنُم�ْصِلَمايِن  له  ما  ا  َلَبَنً
َوْجَهه اهلل  َبَْبيَّ�َس  باللَّ َما جاَء  ُكلَّ

وقال احلمدوين:

يوًما قال  ُزَراَرَة  اأبا  َعاُمراأيُت  الطَّ َر  َح�صَ وَقْد  حلاِجِبه 
وَماٍل اأَْهٍل  ِمْن  اهلِل  َحَراُم َحالُل  يجري  ما  وُكلُّ  َعَليَّ 
�ِصرًبا اِر  الدَّ باَب  َفارْقت  ِعَظاُم ِلئْن  اأو  ِعْرٌق  منه  وعنِدي 
َحَقّي ِبُكّل  ِمْنَك  َفنَّ  الُملأْنَت�صِ وال�صَّ �َصيِفي  ِمْنَك  واأَْمالأ 
اأََتاين فاإن  الُغالُم:  له  َمَراُم؟فقاَل  فيه  يل  ولي�َس  اأَُبوك 

ِهرٌّ البيت  يف  اأتى  لئن  اأ�صامفقال:  اأو  اأ�صارب  ُخبزي  َعَلى 
ُحُقوٌق َفال  َعاُم  الطَّ َر  َح�صَ ِذَماُماإَذا  ول  لوالديَّ  َعَليَّ 
ِزَحاُمَفَما يف الأْر�ِس اأَْقَبُح ِمْن خواٍن))) َيح�صُرُه  اخُلْبُز  عليه 

ام: وقال ابن ب�ضَّ

اخلوا َعَلى  ِغيُف  الرَّ ا  احَلَرْماأمَّ حَماَماِت  َفِمْن  ِن 

ُيَ�سُّ وَل  ُيَح�سُّ  اإْن  ُي�َصّمما  ول  ُيَذاُق  ول 

خوان: ما يوؤكل عليه، اأي املائدة، وهي لفظة معربة.) ))
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وقال احلمدوين:

يوًما َعَليه  َدَخْلُت  ُنوٍح  َعاِماأبو  الطَّ براِئَحِة  اين  َفَغدَّ
�َصِمني �َصيء  ل  ِبَلْحِم  الَكالِموجاَء  َطَبِق  َعَلى  َمه  وَقدَّ
اآًل الَظْماآَن  �َصَقى  َكَمْن  املََناِمَفَكاَن  يف  ى  َتَغدَّ َكَمن  وُكْنُت 

�ضعيف  الإمالق  من  وخ�ضية  الدنيا  على  حر�ًضا  الإنفاق  عن  فاملُم�ضك 
قال:  حيث  الرزاق،  امللك  لعباده  �ضمنه  الذي  بالرزق  الوثوق  قليل  الإميان، 
ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېژ ]الزخرف/ 32[ مع اأن الرزق يتي�ضر 

ال�ضالة  عليه   - قال  فقد  اأ�ضبابه،  جملة  من  فهي  اخلريات،  وفعل  بال�ضدقات 
وال�ضالم: »ا�ضتنزلوا الرزق بال�ضدقة«، وقال جعفر بن حممد اإين لأملق فاأناجز 
اهلل بال�ضدقة فاأربح. وقيل: لعلّي : كيف يحا�ضب اهلل العباد على كرثتهم؟ 
قال: كما ق�ضم فيهم اأرزاقهم. وقال الإمام مالك: �ضمعت اأهل مكة يقولون: ما 
من اأهل بيت فيهم ا�ضم حممد اإل رزقوا ورزق خرًيا، وقال بع�ض احلكماء: لي�ض 
كل طالب للدنيا مذموًما بل املذموم من طلبها لنف�ضه، فمن طلب الدنيا للدنيا 

كان مذموًما، ومن طلب الدنيا لإ�ضالح معا�ضه ومعاده كان ممدوًحا.

وعلى هذا حتمل اأحوال ال�ضحابة  فكلما دخلوا فيه من اأ�ضباب الدنيا 
فهم بذلك اإىل اهلل متقربون، ويف ر�ضاه مت�ضببون ل يق�ضدون بذلك زخرف الدنيا 

ژٱ  بقوله:    احلق  و�ضفهم  ولذلك  ولذتها؛  ذوق حالوتها  ول  وزينتها، 



مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية
5454

ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
  تعاىل ل�ضحبة ر�ضوله  بقوم اختارهم اهلل  ٿژ]الفتح/ 29[. وما ظنك 
اإل ولل�ضحابة  اإىل يوم القيامة  اأحد من املوؤمنني  وملواجهة خطابه يف تنزيله؟ فما 
  يف عنقه منن ل حت�ضى، واأياد ل ت�ضتق�ضى؛ لأنهم هم الذين حملوا اإلينا عنه
احلكم والأحكام، وبينوا احلالل واحلرام، وفهموا اخلا�ض والعام، وفتحوا الأقاليم 
 فيهم: »اأ�ضحابي كالنجوم باأيهم  والبالد، وقهروا اأهل ال�ضرك والعناد، وقال 

اقتديتم اهتديتم«، وقد و�ضفهم اهلل تعال باأو�ضاف، اإىل اأن قال: ژٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿژ، فدل ذلك على اأن ما ابتغوه من الدنيا مل يق�ضدوا به اإل وجه اهلل 

الكرمي، وقال  يف اآية اأخرى: ژمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 
 حت خت مت ىت. ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ ]النور/36 - 37[، 
فلم ينف عنهم الأ�ضباب، ول التجارة، ول البيع، ول ال�ضراء، فال يخرجهم عن 

املدحة غناهم، اإذا قاموا بحقوق مولهم. 

قال عبد اهلل بن عتبة: كان لعثمان  يوم قتل مائة األف وخم�ضون األف 
بئر  مملوك، وخلف من �ضياعه  واألف  فر�ض،  األف  وترك  األف درهم،  واألف  دينار 
اأري�ض وخيرب ووادي القرى ما قيمته مائتا األف دينار. وبلغ مال الزبري بن العوام 
ابن  الرحمن  عبد  وِغَنى  مملوك،  واألف  فر�ض،  األف  وترك  دينار،  األف  خم�ضني 
عوف اأ�ضهر من اأن يذكر، وكانت الدنيا يف اأكفهم ل يف قلوبهم، �ضربوا عنها حني 
اأول  يف  بالفاقة    اهلل  ابتالهم  واإمنا  وجدت،  تعاىل حني  اهلل  و�ضكروا  فقدت، 
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اأ�ضرارهم، فبذلها لهم حينئذ؛ لأنهم لو  اأنوارهم، وتطهرت  اأمرهم حتى تكملت 
اأعطوها قبل ذلك فلعلها كانت تاأخذ مبجامع قلوبهم، فلما اأعطوها بعد التمكني 
فيها قول رب  وامتثلوا  الأمني،  فيها ت�ضرف اخلازن  ت�ضرفوا  اليقني  والر�ضوخ يف 
يف  الدنيا  فكانت   ،]7 ڳژ]احلديد/  ڳ  ڳ  گ  ژگ  العاملني، 

اأيدي ال�ضحابة ل يف قلوبهم.

ويكفيك يف ذلك خروج عمر بن اخلطاب  عن ن�ضف ماله، وخروج 
بعري  �ضبعمائة   عن  بن عوف  الرحمن  عبد  كله، وخروج  ماله  اأبي بكر عن 
موفورة الأحمال، وجتهيز عثمان بن عفان  جي�ض الع�ضرة، اإىل غري ذلك من 
ال�ضحابة  اأن  �ضك  ول  و�ضرائرهم،  لظواهرهم  التزكية  الآية  فت�ضمنت  اأفعالهم، 
وا �ُضنًنا، فكان  الأكرمني وال�ضلف ال�ضالح �ضاروا قدوة لغريهم، فبهذا املعنى �ضنُّ
لهم اأجرها واأجر من عمل بها اإىل يوم القيامة، ول �ضك اأنها من ال�ضدقات اجلارية، 
ما �ضنعه  واأما  الثانية.  الف�ضيلة  الآتي يف  به  ينتفع  الذي  العلم  اأي�ًضا يف  وداخلة 
اخللفاء من ال�ضدقات فهو اأكرث من اأن يح�ضر، ولو مل يكن اإل ما فعلته اأم جعفر 
همة  على  الدللة  كافًيا يف  لكان  اخلريات  من  الر�ضيد  زوجة  بنت جعفر  زبيدة 
اخللفاء يف فعل املعروف، فق�ضتها يف حجها وما اعتمدته يف طريقها م�ضهورة، اأو 
لي�ض اأنها �ضقت اأهل مكة املاء بعد اأن كانت الراوية عندهم بدينار؟ واأنها اأ�ضالت 
املاء ع�ضرة اأميال بحط اجلمال ونحت ال�ضخر حتى غلغلته من احلل اإىل احلرم، 
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وعملت عقبة الب�ضتان، فقال لها وكيلها: يلزمك نفقة كثرية، فقالت: اأعملها ولو 
كانت �ضربة فاأ�ض بدينار.

الفقراء  من  اإليها  للمحتاج  املتمدنة  البالد  يكون يف  ال�ضدقة  فعل  اإن  ثم 
العاجزين واملتقاعدين والأرامل، واأهل ال�ضرورات من اأهل الديار اأو من غريب 
الأقطار. ومن املعلوم اأن دين الإ�ضالم الذي �ضرع ل�ضعادة الأمة هو و�ضيلة التمدن 
  م�ضر يف عهد اأمري املوؤمنني �ضيدنا عمر بن اخلطاب  العظمى، فاأول ما فتح اهلل 
والعلماء،  اخلريات  على  امل�ضلمني  مال  بيت  من  واأر�ضد  رتب  من  اأول  كان 
وما  الإر�ضادات،  من  لزم  ما  ال�ضرورات،  واأهل  وعيالهم،  واأولدهم  واملجاهدين 
يف  وهلل  والقرون،  الدول  جميع  يف  م�ضتمرة  ال�ضرعية  الإر�ضادات  هذه  زالت 
هذه  زيادة  على    املوؤمنني  اأمري  وتبع  العاملون،  اإل  يعقلها  ل  اأ�ضرار  �ضريعته 
ًة  الإر�ضادات واإجراء حقوقها من جاء بعده من اخللفاء وال�ضالطني، فكانت �ُضنَّ
ح�ضنة متبعة اإىل وقت تولية ال�ضلطان نور الدين ال�ضهيد، فاأحدث هذا ال�ضلطان 
مرتبات وعلوفات، واأن�ضاأ اأوقاًفا كثرية من بيت املال على جهات خري، من م�ضاجد 
ومار�ضتانات اأعانت امل�ضتحقني على و�ضول حقهم اإليهم من بيت املال ب�ضهولة، 
فقيل لل�ضلطان نور الدين ال�ضهيد: اإن يف بيت املال مرتبات كثرية م�ضروفة للفقراء 
وال�ضعفاء والقراء، فلو ا�ضتعنت بها يف اجلهاد ومنعتها عن هوؤلء، و�ضرفتها لالأجناد 
لكان اأَْمَثل، فغ�ضب - رحمه اهلل تعاىل - وقال: اإين لأرجو الن�ضر باأولئك القوم، 
قال : »وهل تن�ضرون وترزقون اإل ب�ضعفائكم« كيف اأقطع خريات قوم يقاتلون 
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عني واأنا نائم على فرا�ضي، واأ�ضرفها اإىل قوم ل يقاتلون عني اإل اإذا راأوين، ب�ضهام 
ول  عنهم  اأقطعه  كيف  املال،  بيت  يف  ن�ضيب  لهم  وهوؤلء  وت�ضيب،  ُتْخِطي  قد 
اأ�ضرفه لهم؟ ثم تبعه على ذلك ال�ضلطان �ضالح الدين يو�ضف فاأر�ضد كثرًيا من 
ني والأرامل، واأَْرباب الأَنْ�َضاب من الَبْكِريَّة والُعَمِريَّة وغريهم،  بيت املال للم�ضتحقِّ
وتبعه امللك الكامل من بني اأيوب، فاإنه ملا ملك م�ضر؛ اأر�ضل وزيره ليك�ضف له 
على اأموال م�ضر وَخَراِجها، فاأر�ضل الوزير يخربه يف رقعة: اأن املرتبات من بيت 
املال للعلماء والفقراء يف كل �ضنة مائتان و�ضبعون األف دينار، واأنه يح�ضل بذلك 
َخَلل يف اخلزائن ال�ضلطانية، ونق�ض من الأموال، فكتب امللك الكامل حتت ذلك 
ة املذاق، واملال مال اهلل الرحيم الرزاق، واخللق عيال اهلل، وهو  ه: الفاقة ُمرَّ بخطِّ
ق، ما عندكم ينَفد وما عند اهلل باق، اأجروا النا�ض على عوائدهم يف  الواحد اخَلالَّ
ال�ضتحقاق. فاإنا ل نحب اأن ُيْن�َضب اإلينا املنع واإىل غرينا الإطالق. والآثار احل�ضنة 
ُي�َضاق، وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم:  من مكارم الأخالق، واإليكم هذا احلديث 

»من ت�ضبب يف قطع رزق اأخيه امل�ضلم قطع اهلل رزقه«.

املرتبات  ُيبطل  اأن  اأراد  امل�ضرية  الديار  برقوق  الظاهر  ال�ضلطان  توىل  فلما 
والُعُلوفات التي اأحدثها ملوك الأكراد قبله من بيت املال، وعقد لذلك جمل�ًضا 
وقد  باحليلة،  املال  بيت  من  اأخذت  قد  املرتبات  هذه  اأ�ضول  اإن  وقال:  حافاًل، 
ا�ضتغرقت ن�ضف اأموال بيت املال واأراد اإبطال ذلك، فاأقنعه علماء ع�ضره ومنهم 
مة  وَعالَّ احلنفية،  ال�ضعادة  مفتي  الهداية  �ضارح  الدين،  اأكمل  ال�ضيوخ،  �ضيخ 
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وقالوا:  العلماء،  من  وغريهما  ال�ضافعية،  ال�ضادة  �ضيخ  البلقيني  ال�ضيخ  ع�ضره 
الأمر  املال وم�ضارفه فال �ضبيل لويل  ر على م�ضتحقي بيت  وُقرِّ د  اأُر�ضِ ما  جميع 
على نق�ضه. وانق�ضى املجل�ض على ذلك، وقد اأفتى بذلك اأي�ًضا �ضلطان العلماء 
العز بن عبد ال�ضالم وغريه من العلماء الأعالم. ومل تزل امللوك العادلون يقتفون 
اأثر من قبلهم يف ذلك، وي�ضلكون يف ترتيب اخلريات واإجراء ال�ضدقات اجلارية 
اأقوم امل�ضالك، اإىل اأن توىل امللك املظفر ال�ضلطان �ضليم خان، ونظم م�ضر يف �ضلك 
دولة بني عثمان، فاأبقى جميع ما مب�ضر من العلوفات واملرتبات على ما كان عليه، 
وملا و�ضى اإليه بع�ض اأمرائه باأن تلك العلوفات قد ا�ضتغرقت كثرًيا من الأموال، 
وطلب منه رفعها لقت�ضاء الأحوال قابلة باملنع والطرد، ورد عليه اأ�ضنع الرد، وقال: 
تلك �ضدقات من َقْبلنا فال نحب اأن يكون قطعها من ِقَبلنا، وملا توىل بعده ولده 
ال�ضلطان �ضليمان خان - تغمده اهلل بالرحمة والر�ضوان - �ضعى اإليه بع�ض اأهل 
احلدثان، وذكروا له اأن هذه املرتبات الآيلة لالأولد والعيال واحلرميات مل ت�ضادف 
ذلك،  باإبطال  �ضريًفا  ا  خطًّ فاأر�ضل  واأ�ضاًل،  فرًعا  باطلة  واأنها   ، حمالًّ ال�ضرع  من 
فراجعه علماء ع�ضره وزمانه، وترجوا عظيم عطفه واإح�ضانه، وذكروا له اأن مارتب 
والعلماء ل  واأولدهم  املقاتلة  وعيال  الأرامل  تلك اخلريات وعلى  واأر�ضد على 
�ضبيل اإىل نق�ضه �ضرًعا؛ ل�ضدوره عن نواب ال�ضلطنة مع موافقته امل�ضالح ال�ضرعية، 
وذكروا له اإح�ضان والده على الأقطار امل�ضرية، فاأبقى ما كان على ما كان، وزاد 
من لطفه فوق ذلك الإح�ضان، واأ�ضدر فرمانه ال�ضريف وخطه الهمايويّن املنيف 
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باإبقاء املرتبات على ما هي عليه اغتناًما للثواب، واإحراز الدعوات ال�ضاحلات التي 
لي�ض دونها حجاب.

ومل تزل هذه الأرزاق على م�ضتحقيها داّرة، وبها عيون العواجز والأرامل 
الدهر  وت�ضاريف  والفنت  التقلبات  ح�ضلت  اأن  اإىل  ة،  قارَّ والقراآن  العلم  واأهل 
باملحن، وتغلب الفران�ضاوية على الديار امل�ضرية بعد ع�ضف وجور دولة املماليك، 
و�ضوء تدبريهم يف الرعية، ثم اأزيحت اأ�ضكال هذه البلية، واأنتج الإنتاج ال�ضحيح 
نظم مقدمات الق�ضية، با�ضتيالء املرحوم حممد علّي على اململكة اليو�ضفية، فكان 
من اأعظم الأعوان والأن�ضار مل�ضر يف رفع التكاليف ال�ضاقة، ودفع متاعب الآ�ضار، 
�ضائر  يف  اأمثلة  لها  ي�ضبق  مل  مما  الأم�ضار،  �ضائر  على  م�ضر  ف�ضيلة  اإعادة  فق�ضد 
الرتاتيب؛ فرد  اأ�ضاليب  املرتبات �ضذوًذا يف  اإر�ضاد هذه  الأع�ضار. وقد وجد يف 
ترتيبها اإىل نظام جيد عجيب، وزاد يف هذه اخلريات اأ�ضعاًفا م�ضاعفة، واأجرى ما 
درج عليه ملوك الإ�ضالم من الطرائق ال�ضرعية واملتعارفة، وما اأ�ض�ضه من �ضنائع 
الكرامات،  اأعظم  له من  اأن يكون خ�ضو�ضية جعلها اهلل  اخلري واملربات))) يكاد 
واقتدى به يف ذلك خلفه ال�ضالح، فجددوا لفعل اخلري يف م�ضر �ضالح امل�ضالح، 
اأعانه،  واإذا ذكر  ن�ضي ذكره،  اإذا  وزير  له  امللوك ملك  اأ�ضعد  ويف م�ضهور احلكم: 

ون�ضاأل اهلل تعاىل اأن يدمي العز والن�ضر ملن يريد اخلري العميم مل�ضر.

. املربات: اأعمال الرِبَّ  (((
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اإقامة املرافق العامة

ومما ينبغي اإعانة ويل الأمر على م�ضاعفة املحال اخلريية من اأرباب جمعيات 
التي  املار�ضتانات  كتكثري  والتقوى،  الرب  و�ضائل  لتكثري  املي�ضرة؛  واأهل  الأغنياء 
وكرتتيب  بيوتهم،  يف  املعاجلة  عن  العاجزين  والزمنى  املر�ضى،  على  تر�ضد 
والأيتام،  الطرقات،  من  يلتقطونهم  الذين  الأطفال  على  تر�ضد  مار�ضتانات 
العاهات  ال�ضيوخ املتقدمني يف ال�ضن والعميان، والبله واملجانني، واأرباب  وعلى 
وال�ضراء  بالبيع  املتعلقة  اأي  ال�ضلمية،  وال�ضركات  اخلريية،  وكاملحال  العاجزين، 
على �ضبيل ال�ضلم)))؛ لت�ضهيل الأخذ والعطاء، وقطع دابر الربا، ولإغاثة امللهوفني 
من القر�ض بربا الف�ضل)2)، ولإعانة املع�ضرين واملفل�ضني من التجار املتعطلني عن 
الأ�ضغال؛ حل�ضول حادثة جربية اأوجبت الك�ضاد، و�ضوء احلال، وباجلملة فاأر�ضاد 
التكايا واملدار�ض والرباطات، وال�ضركات املباحة �ضرًعا، وكل مافيه م�ضلحة هي 
خم�ضو�ض  اإن�ضان  اأو  وحدها  الدولة  بها  تقوم  اأن  ت�ضتطيع  ل  خريية  م�ضروعات 
وحده، ويد اهلل مع اجلماعة، فال بد يف اإبراز هذه امل�ضالح اخلريية من جمعية اأغنياء 
تر�ضد عليها الإر�ضادات، وترتب لها الرواتب الالزمة الدائمة ال�ضتغالل، فهذه 
�ضكرها،  ويحرزون  اأجرها،  يقت�ضمون  تعاونية،  �ضركات  من جهة  جارية  �ضدقات 
فجمعيات فعل اخلري بال�ضرتاك قليلة يف بالدنا، بخالف الت�ضدقات ال�ضخ�ضية 
والإر�ضادات الأهلية ير�ضدها الواحد يف الغالب كال�ضبيل وال�ضهريج واملكتب، 

�ضبيل ال�ضلم: �ضبيل الإقرا�ض والت�ضليف.  (((
ربا الف�ضل: ربا الزيادة.  (2(
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فاإن هذا يتجدد مب�ضر كثرًيا، ول يتاأ�ض�ض له ما به يكون الدوام وال�ضتمرار، ومن 
العجيب اأنه ي�ضهل على النفو�ض اإحداث اجلديد، وي�ضعب عليها اإ�ضالح القدمي 
املحتاج لالإ�ضالح والتعمري، ومع ذلك فامل�ضري ل ي�ضتغني عن اخلريات العمومية 
التي تقت�ضيها الأوقات والأحوال، كاإر�ضاد مكاتب لتعليم البنات، ل �ضيما مكتًبا 
للن�ضاء  باإر�ضاد هذه املكاتب  اأن من يفوز  الب�ضر منهن، ويتمنى  لتعليم فاقدات 
ما  دون  عظيمة،  اأوقاًفا  العادة  يف  يوقفن  الالتي  الغنيات  اخلواتني)))  من  يكون 
ذكر يف الأهمية، ومن الثابت اأن زبيدة زوجة الر�ضيد فعلت كثرًيا من اخلريات، 
وكان لها مائة جارية يحفظن القراآن، ولكل واحدة ورد ُع�ْضر القراآن، وكان ي�ضمع 
يف ق�ضرها كدوي النحل من قراءة القراآن، مع ما اأحدثته من اخلريات العديدة، 
وح�ضبها العني اجلارية باحلجاز امل�ضماة عني زبيدة، فليت جميع اخلواتني والهوامن 

يقتدين بها يف اإحياء املاآثر واإ�ضداء املكارم.

تليق  التي  العظيمة  بالإر�ضادات  اأوىل  فاإنهم  الأمراء  عظماء  وكذلك 
مبقامهم، فياليتهم يقتدون يف ذلك بح�ضرة الأمري راتب با�ضا ال�ضهري، ناظر عموم 
الأوقاف �ضابًقا؛ حيث بنى رواًقا وا�ضًعا مت�ضاًل باجلامع الأزهر، موقوًفا على طلبة 
الوفية  العلم من احلنفية، وعلى مدر�ضي هذا املذهب، واأجزل فيه من اخلريات 
ْت  ب، بل َعمَّ ُمَذهَّ َعَلٌم منيف، وطراز  بالأزهر  اأهل املذهب، فرواقه الآن  لتكثري 
خريات البا�ضا امل�ضار اإليه املتوا�ضلة، حتى اقت�ضت اإحياء مذهب ال�ضادة احلنابلة؛ 

))) اخلواتني: الأمريات.
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هذا  لإحياء  ال�ضام  من  وح�ضروا  والطلبة،  لل�ضيخ  لرواقهم جرايات)))  رتب  فقد 
املبني على  اخلري  فعل  هو  فهذا  �ضببه،  العظيم  للخري  اإليه  امل�ضار  وكان  املذهب، 
الإخال�ض يف الرب، والإح�ضان من اأمري خطري هو خال�ضة اأ�ضراف معد وعدنان، 
فما اأح�ضن هذا ال�ضنيع من الأمري �ضاحب املقام الرفيع، الذي و�ضع الندى يف 

مو�ضعه، وما اأو�ضع احلري�ض امل�ضيع ملاله ل�ضرهه وطمعه.

الكرمي  اهلل  وجه  ومراعاة  والتقوى،  الرب  على  التعاون  �ضلك  يف  ينظم  ومما 
اأغاوات ح�ضرة  اأغا با�ض  يف التم�ضك بال�ضبب الأقوى، ما �ضنعه ح�ضرة خليل 
بجانب  اأن�ضاأ  حيث  النعمة؛  ويّل  اخلديو  اجلناب  والدة  والع�ضمة  الدولة  ذات 
امل�ضهد احل�ضيني مدر�ضة لعدد كثري من الأيتام املنقطعني، واأوقف عليها ما يقوم 
باإجراء عوائدها، وتربع لها مبا مل ي�ضبقه به اأحد من املتربعني، فخ�ض�ض راأ�ض مال 
ج�ضيم لدوام هذه املدر�ضة ون�ضر علومها، واأ�ض�ض اأ�ضوًل م�ضتح�ضنة حل�ضن اإدارتها 
وتنظيمها، واأن�ضاأ اأي�ًضا تكية لالأغوات العدميي الكت�ضاب، ومل ي�ضبق يف ذلك، 
وخ�ضه اهلل باإلهام هذا ال�ضواب، وهذا مما يخلد ذكره وي�ضاعف ثوابه واأجره، وقد 

قال : »ل يزيد يف العمر اإل الرب ول يرد القدر اإل الدعاء«.

من  اإنفاق  بخالف  تلوح،  عليه  القبول  وعالمة  ممدوح،  اإنفاق  كله  وهذا 
ْين الذي ل يعرف له جهة  يحمل نف�ضه ولو يف ال�ضيق فوق ما تطيق، فيعلوه الدَّ
اأخالقه،  فت�ضوء  وال�ضديق،  ويعدم احلميم  ال�ضيق،  ربقة  نف�ضه يف  وفاء، فيدخل 

))) جرايات: ح�ض�ًضا من الغذاء جترى عليهم.
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ول ينفعه ت�ضدقه واإنفاقه، قال رجل لر�ضول اهلل : اأراأيت اإن قتلت يف �ضبيل 
اهلل مقباًل غري مدبر اأيكفر اهلل عن خطاياي؟ قال: »نعم اإل الدين، بذلك اأخربين 
طلب  بَدْينه«.  اجلنة  عن  ْين حمبو�ض  الدَّ »�ضاحب  قال:  اأنه    وعنه  جربيل«، 
فقال: احلمد هلل مل يكن من  يفعل،  فلم  ديًنا  يدينه  اأن  رجل حكيم من رجل 
منعك اإل اأن وجهي احمر من احلياء مرة واحدة، ولو اأعطيتني مل ي�ضفر وجهي 

ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  ژپ  تعاىل:  قال  مرة.  األف  بل  مرة  مطالبتك   من 
اإل  ْين، ول وجع  الدَّ َهّم  اإلَّ العامة: لهم  ]البقرة/ 6)2[ وعلى ل�ضان   ٺژ 

وجع العني، وهذا كله حممول على الدين الذي ينفق يف غري الر�ضد، اأو يرتتب 
القر�ض م�ضروًعا. وقال جعفر بن حممد:  ملا كان  واإل  الوفاء،  املطل وعدم  عليه 
َوقٌر طاملا حمله  يُن  الدَّ العزيز:  وقال عمر بن عبد  اأر�ضه،  امل�ضتدين تاجر اهلل يف 
الكرام، وقال عمرو بن العا�ض: من كرث �ضديقه كرث دينه، وقال بع�ضهم: الدين 

رق، فلينظر اأحدكم اأين ي�ضع رقه. وكان ابن الزبري  ين�ضد:

َلياًل يعوُد  النَّهاُر  ليَت  بالُهموِماأل  ياأتي  بَح  ال�صُّ فاإنَّ 
اًء ق�صَ لَها  ُتطيُق  ما  الَغرمِيحوائج  وروعاِت  دفًعا  ول 

ع  ْيَن َهمٌّ بالليل وذل بالنهار؛ فالعجب كل العجب ممن يتطوَّ وذلك لأن الدَّ
من  اأنه  ويظن  بال�ضيئ،  ال�ضالح  العمل  ويخلط  النا�ض،  باأموال  ويت�ضدق  باخلري 
الفعل احل�ضن مع اأنه مبعزل عن احلزم وال�ضتقامة، معتمًدا على ق�ضاء دينه الذي 
ا�ضتدانه بدون باعث �ضرعي، ول مقت�ض �ضيا�ضي، ومعوًل على »�ضوف« و»ع�ضى« 
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و»لعل«، فهذا هو املديان الذي يرتاكم عليه الدين ودين الدين ل اإىل نهاية ول 
اإىل اأجل، بل رمبا ل ينق�ضي واإن انق�ضى الأجل، ف�ضدقة من هو بهذه املثابة َقلَّ اأن 
تقع موقع الإ�ضابة، فلي�ضت مو�ضع ال�ضدقة اجلارية املذكورة يف حديث: »اإذا مات 
مو�ضوعها  واإمنا  احلديث،  �ضدقة جارية...«  من ثالث:  اإل  عمله  انقطع  اآدم  ابن 
اأرباب الغنى والي�ضار، انفراًدا واجتماًعا، انف�ضاًل وا�ضرتاًكا، ومن املعلوم اأن مكارم 
البطالة  لأهل  املحتاجني ل  لإعانة  وامللل،  الدول  عند جميع  ممدوحة  الأخالق 
والك�ضل؛ ولهذا ملا تغلبت الفران�ضاوية على الديار امل�ضرية ملحوا اأن بها كثرًيا من 
الك�ضاىل القادرين على ال�ضتغال، الذين يوؤثرون ال�ضوؤال على الأعمال، ويلحون 

يف الطلب، فحنق حاكمهم من ذلك، ون�ضر قانونًا م�ضتماًل على خم�ضة بنود:

ويطلبون  الطريق،  يف  النا�ض  ي�ضاألون  الذين  النا�ض  جميع  الأول:  البند 
احل�ضنة منهم، ي�ضري القب�ض عليهم وح�ضورهم اأمام �ضابط م�ضر، ثم يتوجهون اإىل 
�ضجن القلعة، ما مل يكونوا من اأ�ضحاب العاهات، كالعميان والعرجان العاجزين 

عن الأ�ضغال.

البند الثاين: كل ملة من الإ�ضالم والن�ضارى - من اأروام وقبط و�ضوام - 
ومن اليهود اأي�ًضا تعمل من الآن ف�ضاعًدا حانوًتا))) لقبول كافة العميان، والعرجان، 

ا لهم. وال�ضحاذين العاجزين عن ال�ضغل، يكون معدًّ

حانوت: حمل للتجارة والعمل.  (((
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البند الثالث: كل رئي�ض ملة يلزم بلوازم حانوته، وكافة م�ضاريف احلانوت 
من نفقة الأكل وال�ضرب وخالفه، تتقرر على اأهايل امللة املذكورة.

البند الرابع: يف مدة تدبري احلوانيت وترتيبها، ياأمر كل كبري ملة بجمع كافة 
انتهاء  اإىل حد  وال�ضكنى،  وال�ضرب  الأكل  لوازم  ويعطيهم  وير�ضيهم  ملته،  فقراء 

تدبري احلوانيت املذكورة وا�ضتكمالها.

البند اخلام�س: يجب على كبري كل ملة اأن يتب�ضر يف اأمر تدبري احلانوت 
مللته، وياأخذ الأمر الالزم لذلك من �ضيخ البلد، وي�ضعى يف اإمتامه.

قد  احلالية  امل�ضرية  احلكومة  ولكن  خريية،  ذاتها  حد  يف  التدابري  فهذه   
طيلون)))  جامع  يف  للجميع  ورتبت  ال�ضوؤال،  موؤنة  وامل�ضكنة  احلاجة  اأهل  كفت 
اإ�ضبتالية)2) ج�ضيمة، منق�ضمة اإىل بلوكات للفقراء وامل�ضاكني واأرباب العاهات، من 
ن�ضاء ورجال، وكبار واأطفال، يتحقق بها جاري ال�ضدقات الوطنية، حيث ناف�ضت 
قدمي املرتبات القالوونية، فمثل هذه من ال�ضدقات اجلارية املذكورة يف حديث: 

»اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث«. احلديث.

جامع طيلون: جامع اأحمد بن طولون.  (((
اإ�ضبتالية: م�ضت�ضفى، وهي لفظة اإيطالية معربة.  (2(
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العلم النافع

َعلَّمه  علم  اأي  به«  ينتفع  علٌم  »اأو    قوله  من  توؤخذ  الثانية  والف�صيلة 
الإن�ضان لغريه ف�ضار نافًعا، والعلم النافع مرادف للحكمة املف�ضرة به؛ فهو ما يو�ضل 
اإىل ال�ضفات العلية واملناقب ال�ضنية، ويثمر الثمرات الدنيوية والأخروية، ويدعو 

ژى ائ ائ  القبيح، وهو املراد بقوله تعاىل:  اإىل املكرمة وينهى عن 
بتفا�ضري  احلكمة  العلماء  ف�ضر  حيث  269[؛  وئۇئژ]البقرة/  وئ  ەئ  ەئ 

املعنى  بهذا  فالعلم  ال�ضائبة؛  احل�ضنة  والأفعال  النافع،  العلم  اإىل  ترجع  كثرية، 
بالعلم؛  عليها  والإقدام  احلقائق  معرفة  يعني  والعملية،  النظرية  العلوم  ي�ضمل 
فجميع العلوم النافعة عقلية ونقلية وعملية داخلة بهذا املعنى حتت قوله : »اأو 

علٌم ينتفع به«.

ثم اإن العلم اأ�ضرف ما رغب فيه الراغب، واأف�ضل ما طلبه وَجدَّ فيه الطالب، 
واأنفع ما اكت�ضبه واقتناه الكا�ضب.

الُعال لَنيِل  َت�ْصُمو  ُرْمَت  وَغايلاإذا  َعاٍل  باهلل  وَقْدُرَك 
رًزا ُمْ َلَها  فا�ْصُم  املَعايلفبالِعْلِم  لطالِب  ِمْثُله  فما 

لأن �ضرفه ينم على �ضاحبه وف�ضله يفي عند طالبه، قال تعاىل: ژۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ژ ]الزمر/ 9[ فمنع من امل�ضاواة بني العامل واجلاهل؛ ملا 

خ�ض به العامل من ف�ضيلة العلم، واأن�ضد الر�ضيد عن املهدي:
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ي ي ِبحاَر الِعْلم اأو ُغو�صِ ا�ُس ما بنَي معموٍم وخم�صو�ِسيا َنْف�ُس ُخو�صِ فالنَّ
ِبه ُيحاُط  الدنيا  هذه  يف  �صيء  مبنقو�ِسل  َمْنُقو�ٍس  اإَحاطَة  اإلَّ 

هذا  يف  فقيل  يح�ضن.  ما  امرٍئ  كل  قيمُة  وجهه:  اهلل  كرم   - علّي  وقال 
املعنى:

ين الدَّ مثل  الَعلّي  يكون  الَغِبّيل  مثل  كاِء  الذَّ ذو  ول  ل 
املر يح�صن  ما  َقْدَر  املرِء  علّيقيمُة  الإمام  من  اٌء  َق�صَ ُء 

واعلم اأن كل العلوم �ضريفة، ولكل علم منها ف�ضيلة، والإحاطة بجميعها 
النا�ض.  كل  فقال:  العلوم؟  كل  يعرف  من  احلكماء:  لبع�ض  قيل  حمال.  اأمر 
قال   ،]85 یژ]الإ�ضراء/  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ژېئ  تعاىل:  قوله  وح�ضبك 
بع�ض احلكماء: املتعمق يف العلم كال�ضابح يف البحر، لي�ض يرى اأر�ًضا، ول يعرف 

طوًل ول عر�ًضا.

َفَرُغواُقل للذيَن َق�صوا يف الِعلم ُعْمَرُهُم اأنهم  وَظنُّوا  اطَماأنُّوا  ُثّم 
َفَكْم َتْزُعموَن  مما  اأَْعَظُم  ا�ُس يف هذا وما بَلَغُواالِعلُم  َقْد بالَغ النَّ

اإىل  واإذا مل يكن اإىل معرفة جميع العلوم �ضبيل، وجب �ضرف الهتمام 
معرفة اأهمها، والعناية باأولها واأف�ضلها، فاأوىل العلوم واأف�ضل العلوم ال�ضرعية، التي 
: مبعرفتها جميع النا�ض ير�ضدون، وبجهلها ي�ضلون ول يهتدون، فهي كما قال 
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وخري  علماوؤها،  اأمتي  »خيار   : وقال  م�ضلم«،  كل  على  فري�ضة  العلم  »طلب 
علمائها فقهاوؤها« وُرِوَي عن اأن�ض اأن النبي  قال: »التفقه يف الدين حق على 

كل م�ضلم، األ فتعلَّموا وعلِّموا، وتفقهوا ول متوتوا جهاًل« انتهى.

اأحق  اأنها  وراأى  العقلية،  العلوم  اإىل  بالدين  املتهاونني  بع�ض  مال  ورمبا 
وا�ضت�ضعابًا  التكليف،  من  الدين  ت�ضمنه  ملا  ا�ضتثقاًل  بالتقدمة،  واأوىل  بالف�ضيلة 
اأن ترى ذلك فيمن  ملا جاء به ال�ضرع ال�ضريف من التعبد والتوقيف ولكن قل 
اأو  هماًل  النا�ض  يكون  اأن  من  مينع  العقل  لأن  رويته؛  و�ضحت  فطنته  �ضلمت 
اآرائهم املختلفة، وينقادون لأهوائهم املت�ضعبة؛ ملا توؤول  �ُضدى)))، يعتمدون على 
اإليه اأمورهم من الختالف والتنازع، وتف�ضي اإليه اأحوالهم من التباين والتقاطع، 
فلم ي�ضتغنوا عن �ضريعة ياأتلفون اإليها ويتفقون عليها، ونقل القطب ال�ضعراين عن 
�ضيخه �ضيدي علّي اخلوا�ض اأنه قال: اأحب لإخواننا من طلبة العلم اأن ل يتحكموا 
على علم اهلل القدمي بظاهر اأدلتهم واأقاويلهم، واأن ل يعطلوا اأنف�ضهم من العمل، 
زوائد  يف  عمرهم  ي�ضتغرقوا  ل  واأن  نعمل،  ثم  التعلم  من  نفرغ  حتى  ويقولون: 
العلوم التي ل يحتاج اإليها اإل يف النادر، واأن ل يرتكوا عمل احلرفة التي يكون 
بها قوام معا�ضهم، خوًفا عليهم اأن ياأكلوا بدينهم وعلمهم، اأو يتعر�ضوا ل�ضدقات 
احلالل؛  اأكل  بخالف  اأفهامهم،  يطم�ض  بذلك  الأكل  فاإن  واأو�ضاخهم؛  النا�ض 
فاإن له مدخاًل يف فهم دقائق العلوم، ولذلك فاق النووي اأقرانه مع ق�ضر عمره، 

�ضدى: مهماًل، وبدون فائدة.  (((



فيما تطلق عليه املنافع وبيان موادها الأ�صلية...
6969

و�ضار ترجيح املذهب راجًعا اإليه؛ لأنه كان ل ياأكل اإل من احلالل. انتهى. وقال 
بع�ضهم: اأرزاق الفقهاء من �ضدقة اأموال الظلمة مكدرة ب�ضروط الواقفني، منغ�ضة 
مبنن النظار، من با�ضرها اأكلها �ضدقة، ومن مل يبا�ضرها اأكلها حراًما، وباجلملة فاإن 
الأكل من �ضدقات النا�ض وولئمهم يق�ضي القلب وي�ضد الفهم، وهو �ضد الورع؛ 
فالعلماء لل�ضريعة هم الزمام، وبانتظام اأحوالهم يكمل النتظام، فاإذا تك�ضبوا من 
�ضر  واكتفوا  واحلالل،  احلرام  بني  املتو�ضطة  ال�ضبهة  ا�ضتغنوا عن  ب�ضنعة  احلالل 

ال�ضوؤال، كما قيل:

ِحْرَفًة فاتَِّخْذ  ا  ِعْلَمً ُحْزَت  ُيْبَذُلاإْن  ل  الَوْجِه  َمَاء  وُن  َت�صُ
�َصاِئاًل ُيَرى  اأَْن  ُتِهْنه  ُي�ْصاأَُلواول  ْن  اأَ الِعْلم  ْهِل  اأَ َف�َصاأُن 

ويتعلق بال�ضريعة الغراء عدة علوم بني ال�ضافعي  ف�ضيلة كل علم منها، 
فقال: من تعلم القراآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه نبل مقداره، ومن كتب 
احلديث قويت حجته، ومن تعلم احل�ضاب جزل راأيه، ومن تعلم العربية رق طبعه. 
انتهى؛ فقد جمع يف ذلك العلوم ال�ضرعية النقلية واأدواتها، وهي علوم العربية، 
والريا�ضية التي عرب عنها باحل�ضاب، قال بع�ضهم: واأما العلوم العقلية فرتجع اإىل 
اأربعة علوم: فعلم له اأ�ضل وفرع، وعلم له اأ�ضل ول فرع له، وعلم له فرع ول اأ�ضل 
والعلوم  احل�ضاب  فهو  وفرع  اأ�ضل  له  الذي  فاأما  فرع.  له ول  اأ�ضل  وعلم ل  له، 

الريا�ضية، لي�ض بني اأحد من اخللق فيها اختالف.
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فاحل�ضاب م�ضتنبط من حروف املعجم، وهو يف حد ذاته اأ�ضل من اأ�ضول 
العلوم النافعة؛ لأنه - كما قال ابن حجاج - به يعلم عدد ال�ضلوات والزكوات 
وال�ضيام وال�ضهور، وال�ضنني، وحتدث ال�ضنون من ال�ضهور، وال�ضهور من اجلمعات، 
واجلمعات من الأيام، والأيام من ال�ضاعات، وال�ضاعات من الدرج، والدرج من 
الدقائق، والدقائق من ال�ضعائر، وال�ضعائر من الأنفا�ض، وتنتهي ق�ضمة الأنفا�ض اإىل 
اأجزاء ل يعلمها اإل اهلل تعاىل، ومن�ضاأ هذه الأزمنة من دوران الفلك، وي�ضتدل على 
ذلك ب�ضري الكواكب وال�ضم�ض والقمر، فتن�ضاأ بني ذلك كله الأزمنة والأوقات 
التي ي�ضتدل بها على معامل الدين، من اأوقات ال�ضلوات وال�ضيام واحلج وحني 
والعدد،  باحل�ضاب  كله  ويقيد ذلك  الآجال،  الن�ضاء، وحمل  ِعَدِد  د  َدَ وُمُ الزكاة، 
حتى ل ي�ضذ �ضيء مما يحتاج علمه بالتاريخ امل�ضطلح عليه، وقد عدد اهلل تعاىل 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ  قوله:  يف  بذلك  علينا  نعمه 
 ،]5 ]يون�ض/  ائائژ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
األف، ل  اإىل  اأبجد، فوجدوه ينتهي من واحد  اأخذت العرب ح�ضابهم من  وقد 
اأْلف،  هو  الذي  الغني  واآخرها  واحد،  هو  الذي  الأَِلف  اأولها  نق�ضان،  ول  زيادة 
ل  الإفطار،  وعند  ال�ضوم  عند  الهالل  بروؤية  املحمدية  الأمة  تعبدت  ولكن 
اُب واملنجمون من اأن الهالل مل يظهر؛ لأنه كان يف  باحل�ضاب الذي يقوله احُل�ضَّ
َرار، مما مل نتعبد به، بل اأحالنا ال�ضرع على الروؤية التي  حجاب ال�ضم�ض اأو يف ال�َضّ
عليكم  ُغمَّ  فاإن  لروؤيته،  واأفطروا  لروؤيته  »�ضوموا   : فقال  النا�ض،  فيها  ي�ضتوي 
فاقدروا له« اأي اأكملوا عدة �ضعبان، فهذه منافع احل�ضاب يف العبادات والعادات، 
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ومنافعه يف املعامالت والعقليات، ويف كل �ضيء ل حت�ضى ول حت�ضر؛ فهو اأ�ضل 
له فروع كثرية.

والعلم الذي له اأ�ضل ول فرع له فهو علم النجوم؛ فالنجوم لها حقيقة واأثر 
ظاهري يف العامل، كالف�ضول والأوقات ونحو ذلك، ول يتفرع عنها �ضيء.

واأما العلم الذي له فرع ول اأ�ضل له فالطب؛ فاإنه مبني على التجارب اإىل 
يوم القيامة، يعني اأن اأ�ضله من نف�ضه؛ فهو يتجدد بفروعه التجريبية، وهذا ل مينع 
�ضارت  بالتجارب حتى  فروعها  اأي�ًضا  ات�ضعت  اأق�ضام  عدة  اإىل  ينق�ضم  كونه  من 
علوًما، وتعددت مو�ضوعاتها بالن�ضبة لأجزاء بدن الإن�ضان على تعددها؛ فاملو�ضوع 
الكلّي للطب املبحوث عنه فيه هو بدن الإن�ضان �ضحة واعتالًل، ثم تعدد املو�ضوع 
كطب العني والأذن والأنف، وهكذا، وكالت�ضريح وت�ضخي�ض الأمرا�ض، وكل هذا 

هو عني التجربة التي هي دائًما اآخذة يف التجدد اإىل ما �ضاء اهلل.

واأما العلم الذي ل اأ�ضل له ول فرع، فهو العلوم ال�ضوف�ضطائية واملغالطات 
ل  الأديان  لأ�ضول  الهادمة  الفا�ضدة  الفل�ضفة  عن  عبارة  هي  التي  واجلدليات، 
الفل�ضفة ال�ضحيحة املرادفة للحكمة، واأما العلوم ال�ضرعية فهي واآلتها اأول العلم 

النافع.

علم  وهي  الثمانية،  العلوم  ل�ضيما  فيها،  بالتاآليف  العلماء  اعتنى  وقد 
التف�ضري، ويلحق به علم القراءات والتجويد، ثم علم احلديث دراية ورواية، ثم علم 
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الفقه، ثم علم اأ�ضول الدين، ثم علم النحو، ومنه ال�ضرف، ثم علم املعاين والبيان، 
ويلحق بهما البديع والعرو�ض، ثم علم الت�ضوف، وكل هذه علوم نافعة، ثم يليها 
متفاوتة، ل  اأخرى  اأي�ًضا علوم وعمليات من درجات  وال�ضناعات، وهي  الفنون 
الفنون  فاإن  به فهو واجب،  اإل  الواجب  يتم  بها، وما ل  اإل  ال�ضرعية  العلوم  تتم 
وال�ضنائع عليها مدار انتظام املمالك وحت�ضني احلالة املعا�ضية لالأمم والآحاد؛ فهي 
من فرو�ض الكفايات، اأو لي�ض اأن من الفنون �ضناعة اخلط الذي له ف�ضل و�ضرف 
ومنفعة ل يجهلها من عرف؟ وبه تقيد العلوم، وتثبت وتزرع يف ال�ضدور فتنبت، 

ژڎ ڎ ڈ. ژ ژ ڑ. ک ک ک  املحكم:  كتابه   يف  اهلل  قال  وقد 
ک گ ژ]العلق/ 3 - 5[ وقال - عليه ال�ضالة وال�ضالم: »قيدوا العلم بالكتابة«.

وملا مل يكن عند اأكرث العرب كتابة يف اجلاهلية، وكانت اإذ ذاك اأمة اأُّمية، 
جعل لها ال�ضعر عو�ًضا، فاأدركت به مراًما وغر�ًضا، اأقيم عن الكتابة مقامها، فاأبدت 
مبحفوظ ال�ضعر كالمها، وعرفت به اأن�ضابها واأيامها، فكان اأول من اأدخل يف بالد 
العرب الكتابة العربية هو �ضيدنا اإ�ضماعيل، فاخت�ض بهذه الف�ضيلة الأولية، واأول 
اأمية،  بن  �ضفيان  اأو  اأمية  بن  اأر�ض احلجاز هو حرب  العربي  الكتاب  اأدخل  من 
فت�ضبثوا باحلقيقة، و�ضاعدتهم على املجاز، يعني فازوا بال�ضناعتني، وات�ضعت جتارتهم 
بالب�ضاعتني، وق�ض على منفعة اخلط يف البالد املنظمة غريه من الفنون وال�ضناعات 
التي اأك�ضبت جميع البالد املجد والعظمة، مما يفيد املال ال�ضالح للرجل ال�ضالح؛ 
فاإنه ل ت�ضلح الفعال اإل بالأموال من احلالل، والأموال ل تكون اإل بالك�ضب من 
وجه من وجوه ال�ضنائع املعا�ضية لتعني على املعادية، فال اأح�ضن ممن يك�ضب املال من 
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حله وي�ضرفه يف حمله، ويكف به وجهه عن النا�ض؛ فالفنون التي هي و�ضائل ذلك 
 : لي�ض عنها مندوحة، وهي يف ال�ضرع ممدوحة، فال مانع من دخولها حتت قوله 
»اأو علم ينتفع به« اأّي نفًعا مت�ضاًل دائم الثواب؛ فاحلديث ال�ضريف يف قوله: »اأو 
علم ينتفع به« �ضامل لتعليم املعارف النافعة، �ضواء كانت علوًما اأو فنونًا اأو �ضناعات 
اأو اآلت؛ فاإنها ل تخلو من مدارك علمية، و�ضامل اأي�ًضا لجتهاد املجتهدين وو�ضع 
الوا�ضعني، وتدوين املدونني، وللت�ضنيف والتدري�ض، وغري ذلك؛ فالعمدة على 
العمل الذي ين�ضاأ عنه معلومات نافعة لأهل امللة والوطن وللنا�ض اأجمعني، ويدل 
على ذلك ما ورد يف رواية اأخرى: »اإذا مات ابن اآدم ختم على عمله اإل ع�ضرة« 
فذكر هذه الثالثة، وزاد: غر�ض النخل، ووراثة امل�ضحف، والرباط يف الثغر، وحفر 
القراآن. النهر، وبناء بيت للغريب، وبناء م�ضجد هلل تعاىل، وتعليم  البئر، واإجراء 
فهذا يفيد اأن ال�ضدقة اجلارية يدخل فيها جميع ما ذكر - كما بيناه اأوًل - وتعليم 
القراآن ووراثة امل�ضحف يدخالن يف العلم املنتفع به، واأن الثالثة املذكورة لي�ضت 
حا�ضرة، فال مانع اأن يقا�ض على التعليم كتابة الكتب وطبعها، ممن ياأمر بذلك اأو 

يبا�ضره، اأو يعني عليه، اأو من يدل عليه؛ حيث كان الدال على اخلري كفاعله.

النافع، يدل  ًة ح�ضنة دائمة النفع فهي داخلة يف العلم  فكل من �َضنَّ �ُضنَّ
على ذلك ما ورد عنه - عليه ال�ضالة وال�ضالم - يف قوله: »من �ضن �ضنة ح�ضنة 
اأو  ا  فله اأجرها واأجر من عمل بها اإىل يوم القيامة«. فاملوؤمن الغار�ض غر�ًضا ح�ضيًّ
ا، فغر�ضه ل يثمر �ضوًكا ما دام مالزم  ا اأو معنويًّ ا يح�ضد ثمره ثمًرا حلًوا ح�ضيًّ معنويًّ
الإخال�ض، فقا�ضد النفع العمومي يثاب ثواب اخلوا�ض، فح�ضر الإمام ال�ضيوطي 

للم�ضتثنيات من انقطاع العمل، فيما هو مذكور يف النظم الآتي، وهو:
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َيْجري َجاء  اآدَم  ابُن  َماَت  َع�ْصِراإذا  ثالَث  عد  الأجُر  َعليه 
جَنِْل وُدعاُء  َبثَّها  َدَقاُت َتِريُعلوٌم  وَغر�ُس النَّْخل وال�صَّ
َياأِْوي بَناه  للَغِريِب  ِذْكِروبيٌت  َمَلّ  ِبَناء  اأو  اإليه 
َثْغٍر وِرَباُط  َحٍف  م�صْ َنهِروراثُة  اإْجَراُء  اأو  اِلبْئِر  وَحْفُر 
َكــــرمٍي لُقــــراآٍن  ِبّروتعلـــيٌم  لأجل  الِقَتال  يف  �َصهيٌد 
ِلَيْق�صي احلًة  �صَ �َصنَّ  َمْن  ِب�ِصْعِركذا  اأَحاِديث  ِمْن  َفُخْذَها 

والكل يف احلقيقة ترجع اإىل الثالث، وتزيد بالنظر لفروعها التي ل تنح�ضر، 
فالعدد ل مفهوم له.

�ض اأبياته: وما اأح�ضن قول الزخم�ضري، وقول من َخمَّ

ِل بَتَغزُّ زماَنه  اجَلُهوُل  مِبَْعِزِلَقَطَع  الَكَماِل  َعن  اجلهوَل  اإنَّ 
ِل الُعذَّ َكالِم  اإىل  اأميُل  ل  يلاأنا  اأََلذُّ  الُعُلوم  لَتنقيِح  �َصَهِري 

ِل َغانيٍة وِطيِب عناِق ِمْن َو�صْ
ة ةاإن كنُت ِجْئُت لَدى الِعَدا ِبَنِقي�صَ ي�صَ َفِهي الَكَماُل وَذاَك َعْن ِخ�صَّ
ة َرخي�صَ ِببذِل  لَغالَيٍة  عوي�صةَطلبي  حلَلّ  َطَرًبا  وَتَاُيِلي 

ْهِن اأَْبَلُغ ِمْن ُمَدامِة �َصاِق يف الَذّ
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ِتْرَياِقَها))) من  َزاَل  اجَلَهالِة  اإ�ْصَراِقَها�ُصمُّ  ى  مبُْقَت�صَ الُعُلوُم  وِهي 
با�صْتحَقاِقَها ْر�ِس)2)  بالَطّ ْرُتها  اأَْوَراِقَهاَحرَّ َعَلى  اأَْقالِمي  ِريِر  و�صَ

اِق اأَ�ْصَهى من الدوكاء)3) والُع�صَّ
َها َوَوَفّ الُعُلوِم  يِل  لَتْح�صِ َهافاْنَه�س  واأََعَفّ َحاَلٍة  باأَ�ْصَرِف  ا  َحقًّ
باأكفها ال�صوى  َكَفْفُت عن  َهااإيَنّ  ِلُدَفّ اِلقَياِن  َنْقِر  ِمْن  َواأََلذُّ 

ْمَل َعْن اأوَراِقي َنْقِري لأُْلِقى الرَّ
ِتي ِهمَّ املََعايل  اأَْوِج  على  ِتيَتْعُلو  وِدي وُقْرِب اأَِحبَّ يف َنيِل َمْق�صُ
َلِت ُرْتَبِتيواأنا الذي َعْزمي ك�صيف ُم�صْ بالأماين  ُيَبِالُغ  َمْن  يا 

َكْم بنْي ُم�ْصَتْعٍل واآَخَر َراِقي
وَف الُعال َمْنُعوَته َبْحُت َمْو�صُ َتْفويَتهاأَ�صْ َجاِنٍب  ِمْن  اأخت�ِصي  ل 
يَته �صِ يحاِوُل  فيَنا  ا  َرً َقا�صِ وَتِبيَتهيا  َجى  الدُّ �َصْهَراَن  اأَاأَبيُت 

َنوًما وَتْبِغي َبْعَد َذاَك حلاِقي؟!

اأن  دائًما  ينبغي  ال�ضناعة،  اأو  الفن  اأو  العلم،  �ضاحب  اأن  ينتج  هذا  فمن 
اجتهاًدا  وفروًعا،  اأ�ضوًل  �ضناعته،  اأو  فنه  اأو  علمه،  قواعد  تكميل  يف  يجتهد 
وا�ضتنباًطا، ويرغب اإىل اهلل تعاىل يف العون على ذلك، فاإذا متت ف�ضيلته وكملت 

الرتياق: دواء ال�ضموم.) ))
الطر�ض: ال�ضحيفة املمحاة.) 2)
الدوكاء: اجلماع.) 3)
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اأهليته فعليه اأي�ًضا اأن ي�ضتغل بالت�ضنيف، واجلمع والتاأليف؛ ليطلع جميع النا�ض 
على حقائق الفنون ورقائق العلوم، ودقائق ال�ضنائع، وعليه اأن يجيد البيان ح�ضب 
الإمكان، وكل ما يعم نفعه وتكون احلاجة اإليه اأوىل، يقدمه على غريه، ويعتني مبا 

مل ي�ضبق اإليه.

ويقدم املبادئ على املقا�ضد؛ لأن للعلوم اأوائل توؤدي اإىل اأواخرها، ومداخل 
تف�ضي اإىل حقائقها، فال يطلب الآخر قبل الأول، ول احلقيقة قبل املدخل؛ لأن 
ينبت، فال  والثمر يف غري غر�ض ل يجنى ول  يثبت،  اأ�ضا�ض ل  البناء على غري 
اأغرا�ض  يتبع  اأن  الواهية على  والدواعي  الفا�ضدة  الأ�ضباب  املنفعة  حتمل طالب 
ويعدل  النوع،  ذلك  ق�ضد  اإىل  الغر�ض  فيدعوه  العلم،  من  بنوع  املخت�ضة  نف�ضه 
عن مقدماته، كرجل يوؤثر الق�ضاء اأو يت�ضدى للحكم، فيق�ضد من علم الفقه اأدب 
القا�ضي، وما يتعلق به من الدعاوى والبينات، اأو يحب اأن يخت�ض بوظيفة ال�ضهود 
فيتعلم كتاب ال�ضهادات، لئال ي�ضري مو�ضوًما))) بجهل ما يعاين، فاإذا اأدرك ذلك 
ظن اأنه قد حاز من العلم جمهوره، واأدرك منه مطويه ومن�ضوره، ومل يرما بقي اإل 
غام�ًضا طلبه وعوي�ًضا ا�ضتخراجه، فلو ن�ضح نف�ضه لعلم اأن ما ترك اأهم مما اأدرك؛ 
لأن بع�ض العلوم مرتبط ببع�ض، ولكل باب منها تعلق مبا قبله، فال تقوم الأواخر 
اإل باأوائلها، وقد ي�ضح قيام الأوائل باأنف�ضها، في�ضري طلب الأواخر برتك الأوائل 

ترًكا لالأواخر والأوائل جميًعا، ومثل ذلك الفنون وال�ضنائع.

مو�ضوًما: معلًما، وله �ضمة خا�ضة يعرف بها.  (((
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وقد يق�ضد الإن�ضان بطلب العلم التك�ضب اأو التجّمل، فينه�ض من العلم 
بتعلم ما ي�ضتهر به من م�ضائل اجلدل وطريق النظر، ويتعاطى علم ما اختلف فيه 
دون ما اتفق عليه؛ ليناظر على اخلالف وهو ل يعرف الوفاق، ويجادل اخل�ضوم، 
وهو بجهل مذهبه خم�ضوم، فكثرًيا ما جتد من هذه الطبقة عدًدا وقد حتققوا بالعلم 
اخل�ضوم  مناظرة  اأخذوا يف  فاإذا  املتحزبني،  ا�ضتهار  به  وا�ضتهروا  املتكلفني،  حتقق 
ظهر كالمهم، واإذا �ضئلوا عن وا�ضح مذهبهم �ضلت اأفهامهم، حتى اإنَُّهم ليخبطون 
يف اجلواب خبط ع�ضواء، فال يظهر لهم �ضواب ول يتقرر لهم جواب، ثم ل يرون 
ذلك نق�ًضا حيث منقوا يف املجال�ض كالًما مو�ضوًفا، ولفقوا يف املحافل احتجاًجا 
ماألوًفا وقد جهلوا من املذهب ما يعرفه املبتدي، فهذه طرائق من يقول: اعرفوين، 

وهو غري عروف ول معروف، وقد قال زهري:

ا�ِس ُتْعَلِموَمْهَما َتُكْن ِعْنَد امرٍئ ِمْن َخِليَقٍة واإْن َخالَها َتْخَفى َعَلى النَّ

وباجلملة، فاملتوا�ضع من طلبة العلم اأكرثهم علًما، كما اأن املكان املنخف�ض 
اأكرث البقاع ماء، وينبغي لطالب العلم اأن يخرج دائًما يف عباراته من الرمز اخلفّي 
اإىل اللفظ اجللّي؛ فاإن الرمز ل يليق بالعلم املعنوّي ول الكالم اللغوّي، واإمنا يخت�ض 
غالًبا باأحد �ضيئني: اإما مبذهب �ضنيع يخفيه معتقده، ويجعل الرمز به �ضبًبا لتطلع 
النفو�ض اإليه، واحتمال التاأويل فيه �ضبًبا لدفع التهمة عنه، كالتنجيم والطال�ضم، 
واإما مبا يدعي اأربابه اأنه علم معوز، واأن اإدراكه بعيد معجز، كال�ضنعة التي و�ضعها 
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عليه  والأ�ضف  به،  ال�ضح  ليوهموا  باأو�ضافه  ورمًزا  الكيمياء،  لعلم  اأ�ضماء  اأربابها 
خديعة للعقول الواهية والآراء الفا�ضدة، وقد قال ال�ضاعر:

ُت الوُلوَع ِبِه اأََحبُّ �َصيء اإىَل الإْن�َصاِن ما ُمِنَعاُمِنْعُت �َصيًئا فاأْكرَثْ

فاملت�ضبثون مبثل هذه الأمور ل ينتفع بعلمهم، فال يدخل يف هذه الف�ضيلُة 
املذكورُة يف قوله: »اأو علم ينتفع به«.

تربية الأولد

  اأو ولد �ضالح يدعو له« اإ�ضارة منه« : الف�صيلة الثالثة املذكورة يف قوله 
وهذه  انتظامها،  ومتام  الدنيا  تعمري  وهي  اإلهية،  حلكمة  خملوق  الإن�ضان  اأن  اإىل 
بالتوالد  يكون  اإمنا  وهذا  ن�ضله،  وا�ضتمرار  الب�ضري  النوع  بتكثري  تتم  اإمنا  احلكمة 
طبًعا  يحب  جاه  اأو  علم  اأو  مال  حت�ضيل  يف  اجتهد  اإن�ضان  كل  واأن  والتنا�ضل، 
ا  حيًّ ليكون  بعده  ن�ضله  اإل  عنه  يتوارثه  ل  واأن  غريه،  دون  حياته  يف  به  امتيازه 
بقدر  اإل  يجتهد  ل  الإن�ضان  لكان  واإل  الذكر،  باقي  الن�ضل  دائم  معنوية،  حياة 
عي�ضته ال�ضرورية، فاأمل انتقال الوراثة اإىل الن�ضل والولد اأكد يف النوع الب�ضري 
تكثري العمل، فقد يكون مدار الأعمال املعا�ضية واملعادية على الآمال التولدية، 
والتوالد،  التنا�ضل  على  احلث  وهو  لطيف،  معنى  اإىل  ال�ضريف  احلديث  فاأ�ضار 
اأن  للوالد  وينبغي  النافعة،  الوراثة  غر�ض  وبلوغ  الر�ضد،  لدرجة  الن�ضل  وتاأهيل 
�ضغره؛  حال  يف  حفًظا  تعلمه  ينبغي  ما  ليعلم  �ضبيبته؛  يف  ال�ضبي  ب�ضاأن  يهتم 
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لينك�ضف له معناه يف حال كربه، فابتداوؤه احلفظ، ثم الفهم، ثم العتقاد والإيقان 
والت�ضديق، وذلك مما يح�ضل يف ال�ضبي من غري برهان، فقد َمنَّ اهلل  على 
قلب الإن�ضان باحلفظ، و�ضرح له �ضدره يف اأول ن�ضاأة الإميان، من غري حجة وبرهان، 
ير�ضخ الإميان  ال�ضبي والعامي بعد ذلك حتى  التقوية والإثبات يف  واإمنا حت�ضل 
اجلدل  �ضنعة  وليه  يعلمه  اأن  ال�ضبي  يف  والإثبات  التقوية  ولي�ضت  يتزلزل،  ول 
وي�ضتغل  ومعانيه،  احلديث  وقراءة  وتف�ضريه،  القراآن  بتالوة  ي�ضغله  بل  والكالم، 
مع ذلك بوظائف العبادات، فال يزال اعتقاده يزداد ر�ضوًخا مبا يقرع �ضمعه من 
اأدلة القراآن وحججه، ومبا يرد عليه من �ضواهد احلديث وفوائده، ومبا ي�ضطع عليه 
ال�ضاحلني وجمال�ضتهم،  اإليه من م�ضاهدة  العبادة ووظائفها، ومبا ي�ضري  اأنوار  من 
و�ضيماهم وهيئاتهم يف اخل�ضوع هلل تعاىل، وهذه هي الرتبية احل�ضنى، حتى ينمو 
ثابت وفرعها يف  اأ�ضلها  فيه �ضجرة را�ضخة طيبة،  وَتْقَوى  ال�ضبي بذر الإميان،  يف 
ال�ضماء، فيظهر اعتقاده يف الثبات كالطود ال�ضامخ، ثم ينوطه بال�ضناعة التي متيل 
اأداء �ضنعته عن  اإليها نف�ضه وي�ضتح�ضنها ظنه وحد�ضه، ومع ذلك فال يتاأخر مع 
تالوة القراآن قال : »اإن القلوب ت�ضداأ كما ي�ضداأ احلديد«، قيل: يا ر�ضول اهلل، 
اأحًدا  اأن  : »من قراأ القراآن ثم راأى  وما جالوؤها؟ قال: »قراءة القراآن«، وقال 
م اهلل« وعن مالك بن اأن�ض  اأنه كان  اأوتي اأف�ضل مما اأوتي فقد ا�ضت�ضغر ما َعظَّ
على  واأقبل  العلم،  اأهل  وجمال�ضة  احلديث،  مذاكرة  من  نفر  رم�ضان  دخل  اإذا 
القراءة يف امل�ضحف. وكان اأبو حنيفة وال�ضعبي يختتمان يف رم�ضان �ضتني ختمة، 
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قال  : »القراآن فيه خرُب من قبلكم، ونباأ من بعدكم، وحكم ما بينكم«  وقال 
عليٌّ  : »من قراأ القراآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ اآيات اهلل هزوؤًا«.

وتقييد الولد بال�ضالح مع زيادة قوله »يدعو له« اإ�ضارة منه  اإىل حق الولد 
اإىل درجة ال�ضالح وال�ضتقامة،  على الوالد، وهي تربيته تربية ح�ضنة، وتو�ضيله 
الولد  بقاء  الكالم  فر�ض  لوالده؛ لأن  الدعاء  وهو  الولد،  الوالد على  واإىل حق 
بعد موت والده، املفهوم من قوله: »اإذا مات ابن اآدم« اإلخ، واملراد بالولد ما يعم 
الذكر والأنثى، كما اأن املراد بالدعاء له عموم اأعمال ولده ال�ضاحلة؛ فاإن الوالد 
اإىل  واإر�ضاده  و�ضالحه،  وجوده  يف  ال�ضبب  لأنه  ال�ضاحلة؛  ولده  باأعمال  ينتفع 
والده،  بها  وينتفع  ال�ضالح،  الولد  التي ت�ضدر عن  الأعمال  الهدى، ومن جملة 
دعاوؤه له؛ فقد ورد اأن الإن�ضان ينعم يف الآخرة بنعيم عظيم، فيقول: من اأين هذا 
اأعمل يف الدنيا عماًل يوجب يل ذلك؟ فيقال: هذا من دعاء  النعيم، فاإين مل 
ولدك ال�ضالح لك، وباجلملة فالولد ال�ضالح من الباقيات ال�ضاحلات؛ لأن اأعماله 
اأ�ضباًطا  واإناًثا،  ذكوًرا  الولد،  ولد  يعم  ما  بالولد  اأي�ًضا  واملراد  بها،  ينتفع  ال�ضاحلة 
بهم  ويده  الأكرب،  بهم  ي�ضول  اأ�ضول  وهم  فاإنهم لأ�ضولهم كالأجنحة،  وحفدة؛ 

تطول، وهم العدة عند ال�ضدة. 

اأي   - املاآرق  يف  يقحمك    علّي  كان  كيف  احلنفية:  بن  ملحمد  قيل 
املتالف - ويوجلك يف امل�ضائق دون احل�ضن واحل�ضني؟ فقال: لأنهما كانا عينيه، 
وكنت يديه، فكان يقي بيديه عينيه، وراأى علّي  احل�ضن يت�ضرع اإىل احلرب، 



فيما تطلق عليه املنافع وبيان موادها الأ�صلية...
818(

املوت لئال  بهذين على  اأنف�ض  فاإين  الغالم ل يهدين؛  املكوا عني هذا  فقال: 
باحل�ضن  اأي   - بهذين  اأنف�ض  فاإنى  وقوله:   ، اهلل  ر�ضول  ن�ضل  بهما  ينقطع 
بن  لعمر  يقال  وكان  النبوّي.  الن�ضل  مبوتهما  ينقطع  اأن  اأخ�ضى  اأي   - واحل�ضني 
الوليد بن عبد امللك: فحل بني مروان، وقد كان يركب معه �ضتون رجاًل ل�ضلبه، 
وقد كان ملعاوية امراأة لوؤّي بن غالب اأولد منه، فقالت له يوًما: اأّي بنيك اأحب 
بالراء املهملة  اإليك؟ قال: الذي ل يرد ب�ضط يده بخل، ول يلوي ل�ضانه عجر، 
)اأي ُلْكنة)، ول يلون طبيعته �ضفه، وهو اأحد ولدك، بارك اهلل يل ولك فيه، يعني 

. كعب بن لوؤّي اأحد اأجداده

على  جل�ضوا  فلما  بنوه،  ومعه  معاوية  على  مروان  بن  امللك  عبد  ودخل 
الكرا�ضي واأخذوا جمال�ضهم اغتاظ معاوية، ثم قال: كاأنك اأردت مكاثرتي ببنيك 

يا ابن مروان، وما وجدت مثلي ومثلك اإل كما قال ال�ضاعر:

َقِريٌظ تها  بَكرْثَ ُقوِرُتَفاِخُريِن  ال�صّ احِلْجل  والُد  وَقْبِلي 

فقال عبد امللك: يا اأمري املوؤمنني، اإمنا هم ولدك وع�ضدك، وقد علمُت اأمنا 
خفَت عليهم من العني ولي�ضوا عائدين.

 قال بع�ضهم للمهلب: ما النبل )اأي ال�ضرف)؟ قال: اأن يخرج الرجل من 
منزله وحده ويعود يف جماعة، وكان املهلب كثري البنني، ومن ال�ضجاعة وال�ضخاء 
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مبكانة، فقيل له: اإنك لتلقي نف�ضك يف املهالك، قال: اإن مل اآت املوت م�ضرت�ضاًل 
اأتاين م�ضتعجاًل، ثم اأن�ضد:

ْرُت اأَ�ْصَتْبِقي احلَيَاَة َفَلْم اأَِجْد َماَتاأَخَّ اأَتَقدَّ اأَْن  مْثَل  حياًة  ِلَنْف�ِصي 

ومر بقوم من ربيعة يف جمل�ض لهم، فقال رجل من القوم: هذا �ضيد الأزد، 
وقال:  درهم،  بخم�ضمائة  اإليه  فاأر�ضل  املهلب  ف�ضمعه  درهم،  خم�ضمائة  قيمته 
بع�ضهم يف  وقال  لزدتك،  فيها  ولو كنت زدت  قيمة عمك،  اأخي  ابن  يا  دونك 

املهلب وبنيه ميدحه:

ا َبْحَرً َبَراَك  حيُث  اهلُل  ِغَزاَراَبَراَك)))  اأْنَهَاًرا  ِمْنَك  َر  وَفجَّ
املََعايل اإىل  اِبُقون  ال�صَّ اخِلَطاراَبُنوَك  ا�ُس  النَّ اأَْعَظَم  ما  اإذا 

املراد،  وهو  اخلطر  ومبعنى  وراهن،  �َضاَبَق  يعني  ِفَعاٌل، من خاَطَر،  واخِلَطاُر: 
املن�ضور  اخلليفة  اإن  يقال  الأزدّي،  الأ�ضقرّي  معدان  بن  لكعب  البيتان  وهذان 
ح�ضد اآل املهلب على املدح بهما، وكذلك بعده املاأمون قال لل�ضعراء: األ قلتم يِفّ 

كما قال كعب يف املهلب وولده، واأن�ضدهم هذين البيتني ال�ضابقني. 

وقد ينتج من العن�ضر الطيب فروع تزيده طيًبا على طيبه، ومن غري الطيب 
فروع تكون �ضبًبا يف ذكره وتو�ضيل الثواب له، فكان يقال: بنو اأمية َدّن)2) َخلٍّ 

َبَراك: خلقك.) ))
َدن: وعاء �ضخم للخمر ونحوها.) 2)
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اأخرج اهلل منه ِزّق))) ع�ضل، يعني عمر بن عبد العزيز؛ فهو الولد ال�ضالح امل�ضتويف 
للفرد الأكمل الن�ضبي من احلديث. ويحكى اأن اخلليفة املن�ضور قال له رجل من 
الها�ضميني: اعتل اأبي - رحمه اهلل - ومات يف وقت كذا - رحمه اهلل، فقال الربيع 
وزير املن�ضور: كم ترتحم على اأبيك بني يدي اأمري املوؤمنني!! وكيف ذلك؟ فقال 
له الها�ضمي: ل األومك؛ فاإنك مل تعرف حالوة الآباء، ف�ضحك املن�ضور، وخجل 
ابن  اأنه  التواريخ  ما قيل، والذي يف  اأٌب يعرف - على  له  الربيع؛ لأنه مل يكن 
يون�ض بن اأبي فروة موىل احلارث احلفار، موىل عثمان بن عفان  كان حاجًبا 
للمن�ضور ثم �ضار وزيره، وكان مييل اإليه ويعتمد عليه، فقال له يوًما: يا ربيع �ضل 
حاجتك، فقال: حاجتي اأن حتب الف�ضل ابني، فقال له: ويحك اإن املحبة تقع 
باأ�ضباب، فقال له: قد اأمكنك اهلل من اإيقاع �ضببها قال: وما ذاك؟ قال: تف�ضل 
عليه، فاإنك اإذا فعلت ذلك اأحبك، واإذا اأحبك اأحببته، قال: قد واهلل حببته اإيلَّ 
اإيقاع ال�ضبب، ولكن كيف اخرتت له املحبة دون كل �ضيء؟ قال: لأنك  قبل 
ذنوبه  اإ�ضاءته، وكانت  اإح�ضانه، و�ضغر عندك كبري  اأحببته كرب عندك �ضغري  اإذا 
قول  اإىل  بذلك  ي�ضري  العريان،  ال�ضفيع  حاجة  اإليك  وحاجته  ال�ضبيان  كذنوب 

الفرزدق:

فِيُع الذي ياأِْتيَك موؤتزًرا ِمْثَل ال�صفيِع الذي ياأتيَك ُعْرَيانالي�س ال�صَّ

ِزق: وعاء من جلد يجز �ضعره، يتخذ للماء وال�ضراب وغريه.  (((
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فقد �ضعى الربيع يف تقدمي ولده الف�ضل عند اخلليفة، واأدى ما يجب للولد 
على الوالد.

الولد  بع�ضهم:  وقال  اجلنة«،  من  ريحانة  »الولد   : قال  فقد  وباجلملة 
ريحانة اإىل �ضبع، ووزير اإىل �ضبع اأخرى، وبعد ذلك اإما �ضديق حميم، واإما عدو 
مبني. وب�ضر الإمام عمر الفاروق  بولد، فقال: ريحانة اأ�ضمها برهة من الزمان، 

وعما قليل اإما ولد بار واإما عدو �ضار، واأن�ضد بع�ضهم:

ُنَحاِذُره ا  ُكنَّ الذي  َماُن  الزَّ وِل اْبِن َم�ْصُعوِدَهذا  يف قوِل َكْعٍب ويِف َقِ

ُيْفَرْح مبَوُلوِداإْن َداَم َهذا ومل َيْحُدْث َله ِغرَيٌ َمْيٌت ومل  ُيْبَك  مل 

وقال الف�ضيل: ريح الولد من اجلنة. ومزايا الأولد دنيا واأخرى ل تعد ول 
حت�ضى؛ فاإنه قد يعود من الولد على رحمه، ولو كان الرحم خاماًل، اأنواع الرعاية 
فقد روى كعب بن مالك  عن النبّي  اأنه قال: »ا�ضتو�ضوا بالقبط خرًيا فاإن 
لهم ذمة ورحًما«، يعني اأن هاجر اأم اإ�ضماعيل كانت قبطية، ومارية اأم �ضيدنا اإبراهيم 
كانت كذلك، وقال : »لو عا�ض اإبراهيم لو�ضعت اجلزية عن كل قبطّي«. وحلرمة 
الولد والوالد وارتباط العالقة املتينة بينهما مبا تقت�ضيه احلقوق اأق�ضم اهلل بهما يف 

ژڄ ڄ ڄ ڄ. ڃ ڃ ڃ چ. چ چ ڇ. ڇ ڇ ڍ ڍ  تعاىل:  قوله 
اآمًنا،  حرًما  اهلل  جعلها  التي  امل�ضرفة،  مكة  بالبلد  املراد   ،]4  -  ( ]البلد/  ڌژ 
وجعل م�ضجدها قبلة لأهل امل�ضرق واملغرب، واملراد بالوالد اإبراهيم واإ�ضماعيل، 
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 وما ولد حممد ؛ لأن اإبراهيم باين مكة واإ�ضماعيل وحممد - عليهما ال�ضالم - 
اإبراهيم  ولد  جميع  ولد«:  »وما  اإبراهيم،  الآية  يف  بالوالد  املراد  وقيل:  �ضكانها، 
من العرب والعجم، فاإنهم �ضكان البقاع الفا�ضلة من اأر�ض ال�ضام وبيت املقد�ض 
البقاع  اإ�ضحق؛ فقد عمرت  واأر�ض العرب، ومنهم الروم؛ لأنهم ولد عي�ض من 
الفا�ضلة من ن�ضل اإبراهيم ، واآخر الأنبياء وهو نبينا حممد  من اأولده؛ 
اأي�ًضا  هي  التي  الإبراهيمية،  بال�ضيغة  ال�ضلوات  يف  با�ضمه  ا�ضمه  قرن  فلذلك 
بها جده؛ فقد  بها فيذكر   ي�ضلي  الأوقات، وكان  الف�ضيلة يف جميع  عظيمة 

دخل  يف �ضمن حديثه ال�ضريف من قوله: »اأو ولد �ضالح يدعو له«.

على  تتوقف  املرغوبة،  والدرجة  املطلوبة،  الرتبة  اإىل  الولد  تو�ضيل  اإن  ثم 
�َضرَّف    اهلل  اأن  يخفى  ول  والتاأديب،  والتعليم  والتهذيب  الرتبية،  ح�ضن 
الإن�ضان مب�ضغتني �ضغريتني، وهما قلبه ول�ضانه، وخ�ضه ب�ضفتني عظيمتني، وهما 
همته واإح�ضانه، وما عدا ذلك من حم�ض املال اأو اجلمال، فاإمنا هو حظ الأدنياء 
اأكرباه واأ�ضغراه؛ فاجلنان قابل  الن�ضاء والرجال، فال يرتفع املرء حتى يرفعه  من 
م�ضتقر  عارف  واجلنان  عاملة،  ف�ضيلة  والإح�ضان  حاملة،  والهمة  قائل  والل�ضان 
والل�ضان معرتف مقر، والهمة حركة منت�ضرة، والإح�ضان بركة مب�ضرة؛ فاإن اجلنان 
ين�ضي والل�ضان يف�ضي وكالهما ي�ضاعد الهمة والإح�ضان والعزم والإتقان؛ ولذلك 
كان املرء باأ�ضغريه، ومعلوم اأن الولد ال�ضغري م�ضتعد باأ�ضغريه اإىل ا�ضتكمال اأكربيه 
فيحتاج اإىل الرتبية التي هي �ضفة املربي الذي يقيمه الويّل لتاأديب ال�ضبّي فيما 
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اأن يتاأمل يف حال ال�ضبّي وما هو م�ضتعد له من  يق�ضد منه، فيجب على الويّل 
الأعمال ومتهيئ له منها، فيعلم اأنه خملوق له؛ حلديث: »اعملوا فكل مي�ضر ملا 
خلق له« فال يحمله على غريه، فاإنه اإن حمله على غري ما هو م�ضتعد له مل يفلح 
فيه عادة، فيفوته ما هو متهيئ له، فاإذا راآه ح�ضن الفهم، �ضحيح الإدراك، جيد 
احلفظ واعًيا، فهذا من عالمة قبوله للعلوم والفنون وتهيئه لها، فلينق�ضها يف لوح 
قلبه ما دام خالًيا، فاإنها تتمكن من القلب وت�ضتقر فيه، وتزكو معه، واإن راآه بخالف 
ذلك من كل وجه علم اأنه مل يخلق لذلك، فاإن راأى عينه طاحمة اإىل �ضنعة من 
ا لها قاباًل عليها، وهي �ضناعة مباحة نافعة لأهل وطنه، فليمكنه  ال�ضنائع م�ضتعدًّ
من  فرد  كل  فيها  ي�ضرتك  التي  البتدائية  املعارف  تعليمه  بعد  كله  وهذا  منها، 
اأفراد اجلمعية التاأن�ضية، وهي الكتابة والقراءة، وما يحتاج اإليه يف دينه من العقائد 
وغريها، واأ�ضول احل�ضاب، ونحو ذلك من ال�ضباحة والعوم، والفرو�ضية واأ�ضبابها، 
اآلت  من  ذلك  واأ�ضباه  وال�ضيف،  بالرمح  واللعب  والرمي،  اخليل  ركوب  من 
احلرب؛ ليتمرن على و�ضائل الدفع عن وطنه واملحاماة عنه؛ فاإن هذه الأ�ضياء من 
املنافع العمومية التي ينبغي مترين الأطفال يف زمن ال�ضبوبية عليها، هذا بالن�ضبة 
للذكور، واأما بالن�ضبة للبنات، فاإن ويل البنت يعلمها ما يليق بها من القراءة واأمور 
الدين، وكل ما يليق بالن�ضاء، من خياطة وتطريز، واإن اقت�ضى حال البالد تعليم 
بتعليم  باأ�ض  املنازل، فال  اإدارة  النافعة يف  املعارف  مبادئ  وبع�ض  الكتابة  الن�ضاء 
احل�ضاب وما اأ�ضبهه لهن، وي�ضرتك ال�ضبيان والبنات يف تعليم الأخالق والآداب 

وح�ضن ال�ضلوك.
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لال�ضتقامة  املنتجة  اجل�ضيمة،  الفوائد  ك�ضب  للجميع  يتي�ضر  كله  فبهذا 
التامة وغنى النف�ض، مبا اكت�ضبه العقل من العلوم واملعارف، ومار�ضته الأيدي من 
ال�ضنائع واللطائف، التي هي اأمن من الفقر الذي ا�ضتعاذ منه  يف قوله: »اللهم 
اإين اأعوذ بك من الهم واحلزن، واأعوذ بك من العجز والك�ضل، واأعوذ بك من 
اجلنب والبخل، واأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال« ويف رواية اأخرى »من 
الفقر والعيلة«، وقال : »ك�ضب اليد اأمان من الفقر«، وقال اأي�ًضا: »اإن اهلل يحب 

العبد املحرتف ويكره ال�ضحيح الفارغ«.

ويف عوارف املعارف، روي عن جابر بن عبد اهلل : »اإن اهلل تعاىل لي�ضلح 
يزالون يف  واأهل دويرته ودويرات))) حوله، ول  الرجل ولده وولد ولده  ب�ضالح 

حفظ اهلل ما دام فيهم«. انتهى. ويف ذلك قيل:

اأَْهَله ِلُح  ُي�صْ املَْرِء  الَح  �صَ َف�َصدراأيُت  اإَذا  الَف�َصاِد  ِعْنَد  وُيْعِديهم 
الِحِه �صَ ِل  لَف�صْ ْنيا  الدُّ يف  ُم  وُيْحَفُظ َبْعَد املَوِت يف الأْهِل والَوَلدُيَعظَّ

فهذا هو ال�ضالح املوروث امل�ضل�ضل، املق�ضود من قوله يف احلديث اأي�ًضا: 
»اأو ولد �ضالح يدعو له«؛ فالرجل اإذا علم ولده ما فيه �ضالحه وا�ضتقامته، اجتنى 
ثواب ثمرة عمله دنيا واأخرى، اأما ثواب الآخرة فاأمره ظاهر، واأما ثمرة عمله يف 
الدنيا فهي الرب والطاعة، وهما حق كبري على الولد لوالده، قال اخلليفة املاأمون: 

الدويرة: املحلة لل�ضكن.  (((
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مل اأر اأحًدا اأبر من الف�ضل بن يحيى وهو يف �ضجن الر�ضيد لأبيه، بلغ من بره اأنه 
كان اأبوه ل يتو�ضاأ اإل مباٍء م�ضخن، فمنعهم ال�ضجان من الوقود يف ليلة باردة، فلما 
اأخذ يحيى م�ضجعه قام الف�ضل اإىل قمقم فاأدناه اإىل امل�ضباح، فلم يزل قائًما وهو 
اأ�ضبح، ف�ضعر ال�ضجان بذلك فغيب امل�ضباح، فتاأبطه اإىل ال�ضباح.  يف يده حتى 
َمَه، فليعمل العاق ما  رَّ قال علّي : لو علم اهلل �ضيًئا من العقوق اأدنى من اأُّف حَلَ

�ضاء اأن يعمل، فلن يدخل اجلنة، وليعمل البار ما�ضاء فلن يدخل النار.

ومن الرب اأن ل ينتمي الولد اإىل غري اأبيه، قال : »ملعون ملعون من انتمى 
اإىل غري اأبيه اأو ادعى غري مواليه«، ومن الرب اأي�ًضا اأن ل يكون �ضبًبا ل�ضب اأبيه؛ 
حلديث اأبي هريرة : »ل مت�ضني اأمام اأبيك، ول جتل�ض قبله، ول تدعه با�ضمه، 
ول ت�ضت�ضب له، اأي ل تعر�ضه لل�ضب وجتره اإليه، باأن ت�ضب اأبا غريك في�ضب اأباك 
جمازاة لك«، وقد جاء مف�ضًرا يف احلديث الآخر: »اإن من اأكرب الكبائر اأن ي�ضب 
الرجل والديه. قيل: وكيف ي�ضب والديه؟ قال: ي�ضب الرجل في�ضب اأباه واأمه«. 
اإن والدي ياأخذ مايل واأنا  اأتى رجل ر�ضول اهلل  فقال:   : وقال ابن عمر
كاره، فقال: »اأما علمت اأنك ومالك لأبيك؟«، ومن حق الأولد اإعظام الأ�ضغر 
لالأكرب، وحنو الأكرب على الأ�ضغر، قال : »حق كبري الإخوة على �ضغريهم 

كحق الوالد على ولده«.

ل  اأنه   - الأطفال  موؤدبي  على  الكالم  يف   - احل�ضبة  كتاب  يف  ذكر  وقد 
يجوز لهم تعليم الأطفال يف امل�ضاجد؛ لنهي النبي   عن ذلك، واأمره بتنـزيه 
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امل�ضاجد عن ال�ضبيان واملجانني؛ لأنهم ل يتحرزون من ت�ضويد حيطان امل�ضاجد، 
بل يتخذون للتعليم حوانيت يف الدروب واأطراف الأ�ضواق، قال: وينبغي للموؤدب 
اأن ل يعلم ال�ضبي الق�ضار من �ضور القراآن اإل بعد حذقه مبعرفة احلروف و�ضبطها 
بال�ضكل، وتاأليف طبعه اإليها، ثم يوؤلف طبعه على القراآن وحفظه، ثم يعرفه عقائد 
ياأمر  ثم  والأ�ضعار،  املرا�ضالت  من  ي�ضتح�ضنه  وما  احل�ضاب،  اأ�ضول  ثم  الدين، 
الغيب،  ظهر  على  باحلفظ  ويكلفهم  وامل�ضق،  املثال  على  اخلط  بتجويد  ال�ضبيان 
 : ومن كان عمره �ضبع �ضنني اأمره بال�ضالة، ويف اجلماعة، وهذا ل ينايف قوله 
ورفع  وخ�ضوماتكم،  وبيعكم  و�ضراءكم  وجمانينكم،  �ضبيانكم  م�ضاجدنا  »جنبوا 
اأ�ضواتكم واإقامة حدودكم، و�ضل �ضيوفكم، واتخذوا على اأبوابها املطاهر، وجمروها 
يف اجلمع«؛ لأن النبي  قال: »مروا اأولدكم بال�ضالة ل�ضبع وا�ضربوهم عليها 

لع�ضر«؛ فاملنع حممول على ما دون ال�ضبع التي هي �ضن التمييز.

قال �ضاحب »الأخالق«))) عند ذكر تاأديب الأحداث وال�ضبيان خا�ضة: 
اإن اأول قوة تظهر يف الإن�ضان اأول ما يكون، هي القوة التي ي�ضتاق بها اإىل الغذاء 
ا، فيتحرك بالطبع اإىل اللنب، ويلتم�ضه من الثدي الذي هو  الذي هو �ضبب كونه حيًّ
معدنه، من غري تعليم ول توقيف، وحتدث له مع ذلك قوة على التما�ضه بال�ضوت 
الذي هو مادته، ودليله الذي يدل به على اللذة والأذى، ثم تتزايد فيه هذه القوة، 
ويت�ضوق بها اأبًدا اإىل الزدياد، والت�ضرف بها يف اأنواع ال�ضهوات، ثم حتدث له قوة 

�ضاحب الأخالق: اأر�ضطو �ضاحب كتاب »الأخالق«.  (((
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على التحرك نحوها، بالآلت التي تخلق له، ثم يحدث له ال�ضوق اإىل الأفعال 
وير�ضم  الأمور،  تخيل  على  قوة  احلوا�ض  من  له  ثم حتدث  هذه،  له  ل  حُتَ�ضَّ التي 
ي�ضتاق  التي  الغ�ضب  قوة  فيه  تظهر  ثم  اإليها،  فيت�ضوق  مثالت  اخليالية  قوته  يف 
بها اإىل دفع ما يوؤذيه، ومقاومة ما مينعه من منافعه، فاإن اأطاق بنف�ضه اأن ينتقم من 
موؤذياته انتقم منها، واإل التم�ض معونة غريه، وانت�ضر بوالديه بالت�ضويت والبكاء، 
ي�ضري  اأوًل، حتى  اأوًل  الإن�ضانية خا�ضة  الأفعال  متييز  اإىل  ال�ضوق  له  يحدث  ثم 
وبع�ضها  القوى كثرية،  وهذه  عاقاًل،  في�ضمى حينئذ  التمييز،  هذا  اإىل كماله يف 
�ضرورّي يف وجود الأخرى، اإىل اأن ينتهي اإىل الغاية الأخرية، وهي التي ل تراد 

لعلة اأخرى، وهي اخلري املطلق الذي يت�ضوقه الإن�ضان من حيث هو اإن�ضان.

واأول ما يحدث فيه من هذه القوة احلياء، وهو اخلوف من ظهور �ضيء قبيح 
منه؛ ولذلك قلنا اإن اأول ما ينبغي اأن يتفر�ض يف ال�ضبّي، وي�ضتدل به على عقله 
احلياء؛ فاإنه يدل على اأنه قد اأح�ض بالقبيح، ومع اإح�ضا�ضه به هو يحذره ويتجنبه، 
ويخاف اأن يظهر فيه اأو منه، فاإذا نظرت اإىل ال�ضبي فوجدته م�ضتحيًيا مطرًقا بطرفه 
اإىل الأر�ض، غري وقاح الوجه ول حمدًقا اإليك، فهو اأول دليل جنابته، وال�ضاهد لك 
نف�ضه خوًفا  اأح�ضت باجلميل والقبيح، واأن حياءه هو انح�ضار  نف�ضه قد  اأن  على 
من قبيح يظهر منه، وهذا لي�ض �ضيء اأكرث من اإيثار اجلميل والهرب من القبيح 

بالتمييز والعقل.
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وهذه النف�ض م�ضتعدة للتاأديب، �ضاحلة للعناية، ل حتب اأن تهمل ول ترتك، 
من  احلال  بهذه  كان  من  واملداخلة  باملقاربة  يف�ضدون  الذين  الأ�ضداد  وخمالطة 
ب�ضورة،  بعد  تنتق�ض  مل  �ضاذجة  ال�ضبي  نف�ض  فاإن  الف�ضيلة،  لقبول  ال�ضتعداد 
ول لها راأي وعزمية متيلها من �ضيء اإىل �ضيء، فاإذا نق�ض ب�ضورة وقبلها ن�ضاأ عليها 
�ضيما  ول  الكرامة،  على حب  اأبًدا  تنبه  اأن  النف�ض  هذه  مبثل  فالأوىل  واعتادها، 
ما يح�ضل له منها بالدين دون املال، من �ضننه ووظائفه، ثم ميدح الأخيار عنده، 
وميدح هو يف نف�ضه اإذا ظهر �ضيء ح�ضن منه، ويخوف باملذمة على اأدنى قبيح يظهر 
منه، ويوؤاخذ بال�ضتهانة باملاآكل وامل�ضارب واملالب�ض الفاخرة، ويزين عنده �ضلف 
النف�ض والرتفع عن احلر�ض يف املطاعم خا�ضة، ويف اللذات عامة، ويحّبب اإليه اإيثار 
غريه على نف�ضه بالغذاء، والقت�ضار على ال�ضيء املعتدل، والقت�ضاد يف التما�ضها، 
واأن اأوىل النا�ض باملالب�ض امللونة الن�ضاء اللواتي تتزين للرجال، ثم العبيد واخلول، 
واأن الأح�ضن باأهل النبل وال�ضرف من اللبا�ض البيا�ض وما اأ�ضبهه، حتى اإذا تربى 
على ذلك و�ضمعه قلما يقرب منه، ويكرر عليه ذلك، ول ُيرتك وخمالطة من ي�ضمع 
منه �ضد ما ذكرته، ل �ضيما من اأترابه، ومن كان يف مثل �ضنه ممن يعا�ضره ويالعبه؛ 
ا؛ فاإنه يكون  وذلك اأن ال�ضبي يف ابتداء ن�ضئه كثرًيا ما يكون قبيح الأفعال جدًّ
كذوبًا يخرب ويحكي مبا مل ي�ضمعه ومل يره، ويكون ح�ضوًدا �ضروًقا منوًما حلوًحا ذا 
ف�ضول وحمك وكياد، اأ�ضر �ضيء بنف�ضه وبكل اأمر يالب�ضه، ثم ل يزال به التاأديب 
وال�ضن والتجارب حتى ينتقل يف اأحوال بعد اأحوال؛ فلذلك ينبغي اأن يوؤاخذ 
ما دام طفاًل مبا ذكرناه، ونذكره، ثم يطالب بحفظ حما�ضن الأخبار والأ�ضعار التي 
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جتري جمرى ما تعوده بالأدب، حتى يتاأكد عنده بروايتها وحفظها واملذاكرة بها 
منا ذكره، ويحذر من النظر يف الأ�ضعار ال�ضخيفة، وما فيها من ذكر  جميع ما َقدَّ
فاإن هذا  الطبع؛  الظرف ورقة  اأنه �ضرب من  اأ�ضحابها  يوهمه  واأهله، وما  الع�ضق 
ا، ثم ميدح بكل ما يظهر منه من خلق جميل وفعل  الباب مف�ضدة لالأحداث جدًّ
ح�ضن، ويكره عليه، فاإن خالف يف بع�ض الأوقات ما ذكرته فالأوىل اأن ل يوبخ 
عليه ول يكا�ضف باأنه اأقدم عليه، بل يتغافل عنه تغافل من ل يخطر بباله اأنه قد 
جتا�ضر على مثله ولهم به، ل �ضيما اإن �ضرته ال�ضبي واجتهد يف اأن يخفي ما فعله 
ا، وليعظم عنده ما اأتاه، ويحذر من معاودته؛  على النا�ض، فاإن عاد فليوبخ عليه �ضرًّ
فاإنك اإن عودته التوبيخ واملكا�ضفة حملته على الوقاحة، وحر�ضته على معاودة ما 
كان ا�ضتقبحه، وهان عليه �ضماع املالمة يف ركوب القبائح من اللذات التي تدعو 

ا. اإليها نف�ضه، وهذه اللذات كثرية جدًّ

والذي ينبغي اأن نبداأ به يف تقوميها اأدب املطاعم، فيفهم اأوًل اأنها اإمنا تراد 
لل�ضحة ل للذة فاإن الأغذية كلها اإمنا خلقت واأعدت لنا؛ لت�ضح بها اأبداننا، وت�ضري 
منه،  احلادث  والأمل  اجلوع  بها  ُيَداوى  الأدوية،  فهي جتري جمرى  مادة حلياتنا، 
فكما اأن الدواء ل يراد للذة، ول ي�ضتكرث منه لل�ضهوة، كذلك الأطعمة ل ينبغي 
املر�ض،  ومينع من  اأمل اجلوع،  ويدفع  البدن،  ما يحفظ �ضحة  اإل  منها  يتناول  اأن 
فيحقر عنده قدر الطعام الذي ي�ضتعظمه اأهل ال�ضره، ويقبح عنده �ضورة من �ضره 
اإليه ونال منه فوق حاجة بدنه اأو ما ل يوافقه، حتى يقت�ضر على لون واحد، ول 
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يرغب يف الألوان الكثرية، واإذا جل�ض مع غريه ل يبادر اإىل الطعام، ول ميد يده 
ما  على  ويقت�ضر  �ضديًدا،  اإليه  يحدق  ول  األوانه،  اإىل  النظر  يدمي  ول  غريه،  قبل 
ول  اللقمة،  يعظم  ول  ب�ضرعة،  اللقم  بني  يوايل  ول  الأكل،  يف  ي�ضرع  ول  يليه، 
د اأن  يبتلعها حتى يجيد م�ضغها، ول يتتبع نظره مواقع الأيدي من الطعام، وُيَعوَّ
يقت�ضر على  �ضهوته حتى  ي�ضبط  ثم  ما عنده،  اأف�ضل  كان  اإن  يليه  مبا  يوؤثر غريه 
الأوقات.  بع�ض  معه يف  اأدم  الذي ل  القفار  اخلبز  ولياأكل  واأدونه،  الطعام  اأدنى 
وهذه الآداب واإن كانت جميلة بالفقراء فهي بالأغنياء اأجمل، وينبغي اأن ي�ضتويف 
غذاءه بالع�ضّي؛ فاإنه اإن ا�ضتوفاه بالنهار ك�ضل واحتاج اإىل النوم، وتبلد فهمه مع 
ذلك، واإن منع اللحم يف اأكرث اأوقاته كان نافًعا له يف احلركة والتيقظ وقلة البالدة، 

وبعثه على الن�ضاط واخلفة.

فاأما احللو اأو الفواكه فينبغي اأن مينع منها األبتة اإن اأمكن، واإل فليتناول اأقل 
ال�ضره، وحمبة  اأي�ًضا  وتعوده  انحاللها،  فيكرث  بدنه،  ت�ضتحيل يف  فاإنها  ميكن؛  ما 
النبيذ  فاأما  املاء،  طعامه  خالل  يف  ي�ضرب  ل  اأن  ويعود  املاآكل،  من  ال�ضتكثار 
واأ�ضناف الأ�ضربة املنكرة فاإياه واإياها؛ فاإنها ت�ضره يف بدنه ويف نف�ضه، وحتمله على 
�ضرعة الغ�ضب والتهور، والإقدام على القبائح، وعلى القحة فيها، و�ضائر اخلالل 
املذمومة، ول ينبغي اأن يح�ضر جمل�ض اأهل النبيذ، بل جمل�ض الأدباء والف�ضالء 
فاأما جمل�ض غريهم فال؛ لئال ي�ضمع الكالم القبيح وال�ضخافات التي جتري فيه، 
وينبغي اأن ل ياأكل حتى يفرغ من وظائف الأدب التي يتعلمها ويتعب تعًبا كافًيا، 
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وينبغي اأن مينع من كل فعل ي�ضرته ويخفيه؛ فاإنه لي�ض يخفي �ضيًئا اإل وهو يظن 
اأو يعلم اأنه قبيح.

وهذا  خواطره،  ومييت  ذهنه،  ويغلظ  يقبحه،  فاإنه  الكثري  النوم  من  ومينع 
اأي   - الوطئ  الفرا�ض  من  اأي�ًضا  ومينع  يتعوده،  اأن  ينبغي  فال  النهار  فاأما  بالليل، 
اللني - وجميع اأنواع الرتفع والرخاوة؛ حتى ي�ضلب بدنه، ويتعود اخل�ضونة، ول 
يعود املالب�ض الرقيقة واملداراة يف ال�ضيف، ول الفراء والنريان يف ال�ضتاء، ويعود 
امل�ضي واحلركة والركوب والريا�ضة، حتى ل يتعود اأ�ضدادها، ويعود اأن ل يك�ضف 
اإىل �ضدره، ول يربي  اأطرافه، ول ي�ضرع يف م�ضيه، ول يرخي يديه بل ي�ضمهما 
�ضعره، ول يزين مبالب�ض الن�ضاء، ول يلب�ض خامتًا اإل وقت حاجته اإليه، ول يفتخر 
على اأقرانه ب�ضيء مما ميلكه والداه، ول ب�ضيء من ماآكله ومالب�ضه وما يجري جمراه، 
بل يتوا�ضع لكل اأحد، ويكرم كل من يعا�ضره، ول يتو�ضل ب�ضرف اإن كان له اأو 
�ضلطان من اأهله اإن اتفق اإىل غ�ضب من هو دونه، اأو ا�ضتهداء من ل ميكنه اأن يرده 
من هواه اأو تطاول عليه، كمن اتفق له اأن كان خاله وزيًرا اأو عمه �ضلطانًا فيطرق به 
اإىل ه�ضيمة اأقرانه وثلم اإخوانه، وا�ضتباحة اأموال جريانه ومعارفه، وينبغي اأن يعود 
اأن ل يتبزق يف جمل�ضه، ول يتمخط، وليتثاءب بح�ضرة غريه، ول ي�ضع رجاًل 
على رجل، ول ي�ضرب حتت ذقنه ب�ضاعده، ول يعمد راأ�ضه بيده، فاإن هذا دليل 
الكلل، واأنه قد بلغ به التنعم اأن ل يحمل راأ�ضه حتى ي�ضتعني بيده، ويعود اأن ل 
يكذب، ول يحلف األبتة ل �ضادًقا ول كاذبًا؛ فاإن هذا قبيح بالرجال مع احلاجة 

اإليه يف بع�ض الأوقات، فاأما ال�ضبي فال حاجة به اإىل اليمني.
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د اأي�ًضا ال�ضمت وقلة الكالم، ول يتكلم اإل جوابًا، فاإذا ح�ضر من هو  وُيَعوَّ
اأكرب منه ا�ضتغل بال�ضتماع منه، وال�ضمت له، ومينع من خبيث الكالم وهجينه، 
وجميل  وظريفه،  الكالم  ويعود ح�ضن  الكالم،  من  واللغو  واللعن  ال�ضب  ومن 
اللقاء وكرميه، ول يرخ�ض له اأن ي�ضتمع لأ�ضدادها من غريه، ويعود خدمة نف�ضه 

ومعلمه، وكل من كان اأكرب منه.

اإذا  وينبغي  واملرتفني،  الأغنياء  اأولد  الأدب  هذا  اإىل  ال�ضبيان  واأحوج 
�ضربه املعلم اأن ل ي�ضرخ ول ي�ضت�ضفع باأحد؛ فاإن هذا فعل املماليك، ومن هو 
اأن ل  ويعود  الأدب،  من  بال�ضّيئ  ول  بالقبيح  ل  اأحًدا  ُيَعرَيّ  ول  �ضعيف،  ار  َخوَّ
باأكرث منه؛ لئال يتعود الربح  يوح�ض ال�ضبيان بل يربهم ويكافئهم على اجلميل 
على ال�ضبيان وعلى ال�ضديق، ويبغ�ض اإليه الف�ضة والذهب، ويحذر منهما اأكرث 
من حتذير ال�ضباع واحليات والعقارب والأفاعي فاإن حب الف�ضة والذهب لل�ضبّي 

اآفة اأكرث من اآفة ال�ضموم.

 وينبغي اأن يوؤذن له يف بع�ض الأوقات اأن يلعب لعًبا جمياًل لي�ضرتيح اإليه 
والديه  طاعة  ويعود  �ضديد،  تعب  ول  اأمل  لعبه  يف  يكون  ول  الأدب،  تعب  من 

ومعلميه وموؤدبيه، واأن ينظر اإليهم بعني اجلاللة والتعظيم، ويهابهم.

اأي�ًضا نافعة، ولكنها  وهذه الآداب النافعة لل�ضبيان هي للكبار من النا�ض 
لالأحداث اأنفع؛ لأنها تعودهم حمبة الف�ضائل، وين�ضئون عليها، فال يثقل عليهم 



مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية
9696

جتنب الرذائل، وي�ضهل عليهم بعد ذلك جميع ماتر�ضمه احلكمة، وحتده ال�ضريعة 
وال�ضنة، ويعتادون �ضبط النف�ض عما تدعوهم اإليه من اللذات القبيحة، وتكفهم 
الفل�ضفة  مرتبة  اإىل  وت�ضوقهم  فيها،  الكثري  والفكر  منها،  �ضيء  النهماك يف  عن 
 ، العالية، اأي احلكمة النافعة، وترقيهم اإىل معايل الأمور، من التقرب اإىل اهلل
وطيب  الدنيا،  احلالة يف  مع ح�ضن  ال�ضهوات،  عن  التنـزه  املالئكة يف  وم�ضابهة 
اح والراغبني يف مودته من  العي�ض، وجميل الأحدوثة، وقلة الأعداء، وكرثة املدَّ
النا�ض  اأغرا�ض  يفهم  اأن  اإىل  اأيامه  وبلغ  الرتبة،  هذه  جتاوز  فاإذا  الف�ضالء خا�ضة، 
اأن الغر�ض الأخري من هذه الأ�ضياء التي يق�ضدها النا�ض  وعواقب الأمور، فهم 
واأ�ضباه  والفر�ض،  واخليل  والعبيد،  ال�ضياع  واقتناء  الرثوة  من  عليها،  ويحر�ضون 
ذلك اإمنا هو ترقية البدن وحفظ �ضحته، واأن يبقى على اعتداله مدة ما، واأن ل 
يقع يف الأمرا�ض، واأن ل تفجاأه املنية، واأن يتهنى بنعمة اهلل عليه، وي�ضتعد لدار 
ب  �ضَ البقاء واحلياة ال�ضرمدية، واأن اللذات كلها باحلقيقة هي خال�ض من اآلم النَّ
عود  الدائمة،  بال�ضرية  تعوده  ثم  وحتققه،  ذلك  عرف  فاإذا  التعب،  من  وراحات 
وتطرد  الك�ضل،  وتنفي  ال�ضحة،  وحتفظ  الغريزية،  احلرارة  حترك  التي  الريا�ضات 

البالدة، وتبعث الن�ضاط، وتزكي النف�ض.

فمن كان مموًل مرتًفا كانت هذه الأ�ضياء التي ر�ضمناها اأ�ضعب عليه؛ لكرثة 
من حتتف به وتغويه، وملوافقة طبيعة الإن�ضان يف اأول ما ين�ضاأ هذه اللذات، واإجماع 
فاأما  اأمكنهم منها، وطلب ما تعذر عليهم بغاية جهدهم،  النا�ض على ما  جمهور 
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الفقراء فالأمر عليهم اأ�ضهل، بل هم قريبون اإىل الف�ضائل قادرون عليها، متمكنون 
من نيلها والإ�ضابة منها، وحال املتو�ضطني من النا�ض متو�ضطة بني هاتني احلالتني.

وقد كان ملوك الفر�ض الف�ضالء ل يربون اأولدهم بني ح�ضمهم وخوا�ضهم 
اإىل   - ثقاتهم  مع   - ينفذونهم  وكانوا  ذكرناها،  التي  الأحوال  من  عليهم  خوًفا 
النواحي البعيدة منهم، ومن �ضماع ما حذرنا منه، وكان يتوىل تربيتهم اأهل اجلفاء 
وخ�ضونة العي�ض، ومن ل يعرف التنعم ول الرتفه، واأخبارهم يف ذلك م�ضهورة، 
وكثري من روؤ�ضاء الديلم ينقلون اأولدهم عندما ين�ضئون اإىل غري بالدهم ليتعودوا 

بها هذه الأخالق، ويبعدوا عن الرتفه وعادات اأهل البلدان الرديئة.

واإذا قد عرفت هذه الطريق املحمودة يف تاأديب الأحداث فقد عرفت اأ�ضدادها، 
اأعني اأن من ن�ضاأ على خالف هذا املذهب والتاأديب مل يرج فالحه، ول ينبغي اأن 
فاإنه قد �ضار مبنـزلة الوح�ض الذي ل يطمع يف ريا�ضته؛  ي�ضتغل ب�ضالحه وتقوميه، 
فاإن نف�ضه العاقلة ت�ضري خادمة لنف�ضه البهيمية، ولنف�ضه الغ�ضبية؛ فهي منهمكة يف 
مطالبها من النـزوات، وكما اأنه ل �ضبيل اإىل ريا�ضة �ضباع البهائم الوح�ضية التي ل 
تقبل التاأديب كذلك ل �ضبيل اإىل ريا�ضة من ن�ضاأ على هذه الطريقة واعتادها، واأمعن 
ا لها، عائًبا  قلياًل يف ال�ضن، اللهم اإل اأن يكون يف جميع اأحواله عاملًا بقبح �ضريته، ذامًّ
على نف�ضه، عازًما على الإقالع والإنابة، فاإن مثل هذا الإن�ضان من يرجى له النـزوع 
عن اأخالقه بالتدريج، والرجوع اإىل الطريقة املثلى بالتوبة، ومب�ضاحبة الأخيار واأهل 

احلكمة، وبالإكباب على التفل�ضف والعلوم النافعة.
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منظومة  الأطفال  تاأديب  الأمثال يف  تعريب  نظمت يف كتاب  وقد كنت   
لطيفة، حت�ضن مبنوال التعريب ن�ضجها فيح�ضن هنا مبنا�ضبة املقام اإدراجها.

َرَبّ َلّ  و�صَ هلل  ْحِباحَلْمُد  وال�صَّ واآِله  النبّي  َعَلى 
لالأبناِء فالتاأديب  الآَباِءَوبْعُد  َعَلى  واِجٍب  اآَكُد 
ْنِبيه للتَّ َنَظْمُت  َذا  اأْجِل  ِفيهِمْن  َبيًتا  واأْرَبِعنَي  َخْم�ًصا 
َعَلى واملَْوىَل  �صاَعَتنِي  نحِو  وَعاليف  َرَبّي  َجلَّ  اأََعان  ِدي  َق�صْ
َتْغَنِم بالْغ  والَديَك  ِبّر  املو�صِميف  يف  اأو  العيِد  يف  �صيَّما  ل 
اأِب اأو  مٍّ  اأُ �ُصروَر  َتُرْم  َيوًما فَك�ْصُب الِعْلِم َخرُي َمْك�َصِبواإْن 
ا اأَْن ُيَحب ا�ِس ُطرًّ ُلوِك والأََدْبَمْن َراَم ِعْنَد النَّ َفْلَيْلَتِزْم ُح�ْصَن ال�صُّ
ال�َصِريَرة َطَيَّب  يكوَن  َب الأَْخال ِق َزاِكي ال�صريةواأْن  ُمَهذَّ
اْرِتَفاَعه الَعامَلِ  بني  َراَم  والَقَناعةَمْن  َة  الِعفَّ َفْلَيْلَزِم 
َيْقَنُع َعْبٌد  ا�ِس  النَّ ِعْنَد  َذلَّ  َيْطَمُع؟َهْل  َلَديِهم  ٌد  �َصيِّ َعزَّ  اأَْو 
الأولَدا َق  ُت�َصَوّ اأن  ُرْمَت  اجِتَهاَدااإْن  ِلَك  جَنْ ِمْن  تَرَى  واأْن 
الِعيِد يوَم  بالإحْتاِف  الَوِعيِدَفِعْده  على  الَوْعَد  ِم  وَقَدّ
َجَناُه مبَا  اجَلاين  ُعْقَباُهُيَعاَقُب  اأو  ُدْنَياُه  يف  وَذاَك 
�ُصدى املَْوىل  ُكُه  َيرْتُ ل  ْلُم  َدىوالظُّ الرَّ اإىل  َظامِلٍ  ُكَلّ  ماآُل 
َطافة اللَّ َيْكَت�ِصَب  اأْن  َراَم  َظافةَمْن  بالنَّ ْهِر  الدَّ طول  َعليه 
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الإياِن �ُصَعِب  من  والأَْبَداِنفاإنها  َياِب  الَثّ يف  ُتْطَلُب 
ْب اِف الَفَتى هو الَغ�صَ ي اإىَل اْرتَكاِب ما ل ُيْرَتَكْبو�َصرُّ اأو�صَ يف�صِ
ذميَمة َلٍة  خ�صْ من  َلُه  َج�ِصيمةفيا  َلَحٌة  َم�صْ َتْرِكَها  يف 
اِلعَناِد َمَع  الراأْ�ِس  الأولِدوق�صوة  يف  اِل  اخِل�صَ اأَْقَبِح  من 
َجِليَلـــة َفـــٌة  �صِ َو�ِصيَلةواْلمتَثـــاُل  ِمثُلَها  َلي�َس  للودِّ 

مِّ الذَّ َفاِت  �صِ ِمْن  ُيَعدُّ  اأُمِّمِمَّا  اأَْو  اأٍَب  َعْن  ِغرِي  ال�صَّ َكْتُم 
ا َحِقرًيا اأو َجِلياًل بل َيِجْب َيْحَتِجْب�ِصرًّ ل  وَعْنُهَما  اإبداوؤُه 
َتْعَمُله َما  َعَلى  املوىَل  ِلُع  ُيِْهُلهَيطَّ قد  َلِكنَّه  ِبِعْلِمه 
الأَْعَماِل اِلح  �صَ ِبِفْعِل  والـَماآِلَفُفْز  احَلاِل  الَح  �صَ ْز  حَتُ
وَنِدْم لَّ  �صَ والَديه  َيْع�ِس  َعَدْمَمْن  �ْصِد  وللرُّ َحاُلُه  و�َصاَء 
اأَمُلْه وَخاَب  �َصْعُيُه  اَع  َعَمُلْهو�صَ يُع  َي�صِ َفال  َيُتْب  مَلْ  َما 
الَفْقِر ِعْنَد  ِريِف  ال�صَّ ُة  �صْكِروِعفَّ مع  لُع�ْصِره  ه  رْبُ و�صَ
ُيْحَمُد عليها  يَلٍة  َف�صِ وَدُدَخرُي  ال�صُّ وَيْبَقى  الُي�ْصُر  َيْعُقُبَها 
الأْهِل ِعْنَد  الُح  ال�صَّ الُكَلّوالَوَلُد  ِعْنَد  ُيْكَرُم  بل  ُيَحبُّ 
املَْكَتِب يف  اأَْقراِنِه  َعْن  ِبَيَْتاُز  املُوؤََدِّ َبَرَكُة  َت�ْصَمُلُه 
ْطِريُز والتَّ ْغُل  ال�صُّ الَبَناِت  ُل  َتُفوُزَف�صْ به  ا  ِعْلَمً َحَوْت  وَمْن 
الحت�صاُم الأَْحَواِل  �َصاِئِر  ُيَراُميف  واحَلَيا  ِجْن�ِصِهنَّ  من 



مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية
(00100

ِعيِف وال�صَّ بالَفِقري  ْفُق  ِريِفالرِّ من ُح�ْصِن اأَْخالِق الَفَتى ال�صَّ
واملَُراَقَبة الَعْر�ِس  َرب  الَعاِقَبةوَخوُف  و�ُصوِء  رِّ  ال�صَّ من  اأَْمٌن 
َعَدا ال�صُّ ب�ِصْلِك  َنْظَمه  َراَم  ُم�ْصَعَدامن  لَيْبَقى  النَّا�س  فلُيـ�صِعِد 
لَغرِيه َله  َما  مْثَل  َخرِيهُيحبُّ  من  جانًبا  اأََخاه  ُيْعِطي 
ِغرِي لل�صَّ اللَّوِح  ِحْفُظ  وللَكِبرِيَيْح�ُصُن  َبْل  ِمَرار  َعَلى 
ُيَْحى وَلي�َس  ْهِن  الَذّ يف  َحاَيْر�ُصُخ  ُن�صْ واْقَبل  ْق�ِصيِم  بالتَّ ْبُه  َجَرِّ
احلَماَقة َعِن  َنا�ِصٌئ  َطاَقةالِكرْبُ  َعليِه  ِلَعاِقٍل  وَما 
الِكرْبِ َربَّ  ا�ِس  النَّ ُكلُّ  ُيْزِريُيْبِغ�ُس  يِع  والَو�صِ ِفيِع  وبالرَّ
َف الأَدِب باُع َو�صْ النَّبيَت�ْصَتْح�ِصُن الَطّ اآداُب  الآداِب  واأَْح�َصُن 
َفَباِطُل اأْخالِقِه  �ِصَوى  َعاِطُل وما  ِب�ِصَواها  لَّى  حَتَ ومْن 
اَعة الطَّ ُغالِم  من  َيليُق  اجَلَماعةول  عن  راأِيه  ُخروُج 
الَمْة ال�صَّ الكلمة  اْجتماِع  َمَراَمهَفِفي  الَفَتى  ُم  ُيَتَمّ بها 
اهلُل لَّى  و�صَ هلِل  َوالُهواحَلْمُد  من  وُكَلّ  ِبّي  النَّ َعَلى 

وينبغي اأن يعلم اأن كل اإن�ضان معد نحو ف�ضيلة ما فهو اإليها اأقرب، وبالو�ضول 
نحو  اإن�ضان  كل  ي�ضوق  اأن  املدن  مدبر  على  يجب  ذلك  ولأجل  اأحرى؛  اإليها 
�ضعادته التي تخ�ضه، ثم يق�ضم عنايته بالنا�ض ونظره اإليهم اإىل ق�ضمني: اأحدهما 
يف ت�ضديد النا�ض وتقوميهم بالعلوم الفكرية، والآخر يف ت�ضديدهم نحو ال�ضناعات 
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والأعمال احل�ضية، فكل من هاتني الف�ضيلتني عليه مدار العمل، وخال�ضته العمل 
الذي ل ينقطع ثوابه امل�ضار اإليه بحديث »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من 

ثالث« احلديث.

فتلخ�ض من هذا احلديث النبوّي اأن الإن�ضان يخلد عمله بعد انق�ضاء حياته، 
بالعلم النافع لالأمة، وال�ضدقة اجلارية التي توؤبد �ضرفه ونبله، والولد ال�ضالح الذي 
امل�ضتكملني  الف�ضائل،  لهذه  اجلامعني  النا�ض  هوؤلء  اأفراد  كرث  فاإذا  ن�ضله،  يوؤبد 
للماآثر اجلميلة وال�ضمائل، انتظم بهم التمدن والعمران، وح�ضنت اأحوال الأهايل 
والبلدان، ل �ضيما واأن ابن اآدم يف احلديث هو الإن�ضان، فهو يعم اأ�ضخا�ض امللوك 
الوزراء  يليهم  املزايا، ثم  با�ضتجماع هذه  وال�ضوقة، واأكرث امللوك جامع لالت�ضاف 
والأمراء والكرباء والق�ضاة، ووجوه التجار، ووجوه اأهل الفالحة وال�ضناعة، فكل 
على قدر مرتبته وبح�ضب مي�ضرته ي�ضارع يف تقومي اأود مملكته، وتقدمي منافع بلدته 
لك�ضب القوة امللية، واإحراز الرتبة العلية، وهذا كله اإمنا يتم بتمام ال�ضعي بالنف�ض 
ال ويطلب منازل  واملال، وقد قيل يف احلكم والأمثال: اإن من العجائب عبد َبطَّ

الأبطال. فخري النا�ض من �ضنع اخلري وانتفع مبعروفه، قال ال�ضاعر:

تَاَراُتل َتْقَطَعنَّ َيَد املَْعُروِف َعْن اأَحٍد اُم  فالأيَّ َتْقِدُر  ُدْمَت  َما 
ْنِع اهلِل اإْذ َجَعَلْت يَلَة �صُ ا�ِس َحاَجاُتوا�ْصُكْر ف�صِ اإليَك ل َلَك ِعْنَد النَّ
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وقال امروؤ القي�ض:

َكَفايِن ومَلْ اأَْطلب َقِليٌلُ من املَاِلولو اأنَّ َما اأَ�ْصَعى لأدنى َمِعي�َصٍة
ُموؤَثٍَّل مِلَْجٍد  اأ�ْصَعى  َما  وَقْد ُيْدِرُك املَْجَد املُوؤَثَّل اأمثايلولكنَّ

وقال اأي�ضاً:

ْرَب ُدوَنه اِحِبي ملَّا راأَى الدَّ بَقي�صَرا َبَكى �صَ لِحَقاِن  اأنَّا  واأَْيَقَن 
اإمنَّا َعيناَك  َتْبِك  ل  له  افُقلُت  فُنْقرَبَ مَنوُت  اأو  ا  ُمْلَكً ُنحاوُل 

ومن الكالم الها�ضمّي قول عبد املطلب:

َعا�ِصَقٌة املَْجِد  لَنيِل  ُنُفو�ٌس  ْت اأَ�َصْلناَها على الأَ�َصِللنا  ولو َت�َصلَّ
َمَنازِلَنا يف  اإلَّ  املَْجُد  َيْنِزل  كالنَّوِم لي�َس له َماأَْوى �ِصوى املَُقِلل 

وقال اآخر:

الليايلَيُغو�ُس الَبْحَر َمْن َطَلَب الالآيل �صهر  الُعاَل  َطَلَب  وَمْن 
َلْياًل تَنام  ُثمَّ  الِعزَّ  الَوَباِلَتُروُم  يف  َنْف�َصَك  اأَْتَعْبَت  َلَقْد 
َكًدّ َغرِي  ِمْن  الُعال  َراَم  املَُحاِلومن  َطلِب  يف  الُعْمَر  اَع  اأَ�صَ

فمدار تاأ�ضي�ض قوة امللة والدولة، ونفع الأوطان، وعمار البلدان، على العمل 
الآتي يف الف�ضل الآتي.



يف العمل الذي هو القوة الأولية يف اإبراز املنافع 
الأهلية ويف تطبيقه على الأر�ض الزراعية

وال�صناعة  الزراعة  وهي  اأ�صياء،  اأربعة  اإىل  ترجع  الرثوة  منابع  اأن  �صبق  قد 
وميكن  املنابع،  لهذه  املدبرة  القوة  فهي  الإمارة  واأما  احليوانات،  وتنمية  والتجارة 
اإدخال تنمية احليوانات يف الزراعة، فتكون اأ�صول املكا�صب ثالثة، واأف�صل هذه 
الأ�صياء الزراعة؛ لأنها اأطيب اجلميع؛ حيث هي اإىل التوكل اأقرب، واهلل يحب 
املتوكلني. قال النووي: اإمنا كانت الزراعة اأف�صل من غريها؛ لأن نفعها يتعدى اإىل 
غري الزراع من الطيور والبهائم وكثري من احليوانات، وما كان متعدًيا فهو اأف�صل 
من الالزم يف غالب الأوقات، وقد قال : »ل يغر�س م�صلم غر�ًصا ول يزرع زرًعا 

فياأكل منه اإن�صان اأو دابة اأو طري اإل كانت له �صدقة يوم القيامة«.

فمن ف�صائل الزرع اأن اهلل  كرر يف كثري من الآيات ما اأنعم به يف اإخراج 
تعاىل:  فقال  للحاجات،  اأخرجه  الذي  هو  باأنه  نف�صه  وو�صف  والنبات،  الزرع 

 ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ  ]الأنعام/ 99[ اأي باملاء ژ ں ں

 ڻژ ]الأنعام/ 99[ فاأخرجنا منه يعني من املاء ژڻژ ]الأنعام/ 99[ يعني 
ّ وال�صعري،  اأخ�صر ژۀ ۀ ہ ہژ  ]الأنعام/ 99[، يعني �صنابل البرُ
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والأرز والذرة، و�صائر احلبوب، يركب بع�صه بع�ًصا، وقال تعاىل: ژں ں ڻ 
ڻ ڻژ ]الأنعام/ 141[ وهو ما انب�صط على الأر�س وانت�صر، كالعنب 
بَّاء والبطيخ وغريها، ژڻ ۀژ ]الأنعام/ 141[  والقرع، وهو �صجرة الدُّ

ژ ۀ  قال:  ثم  الأ�صجار،  و�صائر  والزرع  كالنخل  وب�صق،  �صاق  على  قام  ما 
ہ ہ ہژ  ]الأنعام/ 141[ اأي ثمره وطعمه: احلام�س واملر واحللو، 

ژ ڻژ  بالتفا�صل،  متدانيات يقرب بع�صها من بع�س يف اجلوار، وتختلف 
 ]الرعد/ 4[ اأي ب�صاتني ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ]الرعد/  4[. 
وال�صنوان النخالت يجمعهن اأ�صل واحد، ويت�صعب منه الروؤو�س فيكون نخاًل، 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ژڎ   : وقال 
تعاىل:  وقال   ]11 ڳژ]النحل/  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک 
ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےژ]ال�صجدة/ 27[ وهي التي ل نبات 

ژڈ ژ ژ   : الآية. وقال  ژ]ال�صجدة/ 27[  ژ ے ۓ ۓ  فيها 
ژڱ  تعاىل:  وقال  الآية،   ]33 ژ]ي�س/  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
اإىل   ]11  - ڻژ]الرحمن/10  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱ.  ڱ 
و�صعري  حنطة  من  احلبوب،  جميع  يعني   ]12 ژۀژ]الرحمن/  قوله: 
وغريهما، ژہ ہژ]الرحمن/ 12[ يعني البذر اأول ما يبدو، وقال تعاىل: 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڄ 

   واأ�صحابه  ڇژ]الفتح/ 29[، فقوله تعاىل: ژڄژ يعني حممًدا
اإذا  الزرع  اأ�صطاأ  يقال:  فراخه،  يعني  ڃژ  ڃ  ژڄ  الإجنيل:  يف  وقوله 
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الإعانة،  الإيزار، وهي  اأو من  املعاونة،  مبعنى  املوازرة  اه، من  قوَّ اأي  »فاآزره«  اأفرخ، 
ژڃ چ چ چژ  فا�صتقام على ق�صبه - جمع �صاق - ژ  چ 

ڇژبكثافته وقوته وغلظه وح�صن منظره، وهو مثل �صربه اهلل لل�صحابة؛ قلوا 
يف بدء الإ�صالم ثم كرثوا وا�صتحكموا، فرتقى اأمرهم بحيث اأعجب النا�س. وقال 
 ]64  -  63 ںژ]الواقعة/  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ.  ڳ  ژڳ  تعاىل: 
قوله  يف  الو�صف  بهذا  نف�صه  و�صف  تعاىل  اهلل  اأن  فخًرا  الزراعة  اأرباب  فَح�ْصبرُ 

ژڱ ں ںژ وهو مثل قوله تعاىل خطابًا للنبّي : ژپ پ پ ڀ 

املنبتون، و�صياأتي بع�س  »الزارعون«  ڀ ڀ ڀژ]الأنفال/ 17[، ومعنى 
الكالم على هذه الآية، فالأفعال يف احلقيقة كلها هلل  قال تعاىل: ژۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ. ېئ ېئ ېئ ىئ. ىئ ی ی ی ی 
جئ حئژ]الذاريات/ 47 - 49[ فقد امنت اهلل  على عباده ببناء ال�صماء، 
اأي خلقها، وبتمهيد الأر�س وخلقة زوجني من كل �صيء؛ لأن ال�صماء ياأتي من 
جهتها املطر النازل من ال�صحاب، ولأن فيها تقدير الأرزاق كلها، ولوله ملا ح�صل 
يف الأر�س حبة قوت، وجمع بني ال�صماء والأر�س يف المتنان؛ لأن ال�صماء م�صكن 
الأرواح والأر�س مو�صع الأعمال، واملراد بالأيد القوة، ولكون املخلوقات املتعي�صة 
بالأر�س هي التي تعمرها، قال: ژىئ ی ی ی یژ واملراد بالزوجني 
ما ي�صمل الزوجني احلقيقيني، واملت�صاكلني وال�صدين، ونحو ذلك، وقوله تعاىل يف 
جانب ال�صماء: ژۆئ ۈئژ ]الذاريات/ 47[ اأي اأو�صعناها بحيث �صارت 
الأر�س وما يحيط بها من املاء والهواء بالن�صبة اإىل ال�صماء و�صعتها كحلقة يف فالة، 



مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية
106106

والبناء الوا�صع الف�صاء العجيب؛ فاإن القبة الوا�صعة ل يقدر عليها البناوؤون؛ لأنهم 
اأن  اإىل  اأجزائها،  بها متا�صك  ا�صتدارتها، ويثبت  بها  اآلة ي�صح  اإقامة  اإىل  يحتاجون 
يت�صل بع�صها اإىل بع�س؛ فقوله: ژۆئ ۈئژ يرجع اإىل متام القدرة بالن�صبة اإليه 
تعاىل، ومنه ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ ]البقرة/ 286[ اأي ما تقدر عليه، 
وقوله تعاىل: ژېئ ىئژ ]الذاريات/ 48[ يعني الفار�صون لها بعد خلق 
ال�صماء، ومع ذكر المتنان على عباده ففيه اإفادة الوحدانية يف الذات وال�صفات 
لأجلهم،  خلق  ما  با�صتثمار  يت�صبثوا  اأن  لعباده  تعليم  وفيه  احلقيقية،  والأفعال 
تعاىل:  بقوله  لقومه  ا�صت�صقى  حني    مو�صى  اأر�صد  كما  فوائده،  واكت�صاب 

ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ژڇ 

ڑکژ ]البقرة/ 60[ فب�صربه  احلجر بع�صاه ا�صتخرج املاء الذي 
به حياة النفو�س من ال�صخرة ال�صماء؛ فالرزق اإمنا يكون عادة بالعمل يف الأر�س، 

 لكن بفعل اهلل ، ولذلك قال تعاىل: ژڳ ڳ ڳ. ڱ ڱ ڱ ں 
بقاء  به  الذي  الرزق  خلق  اإىل  بذلك  فاأ�صار   ]64  -  63 ںژ]الواقعة/ 
اإ�صالح  املخلوقات، ثم ذكر املاء الذي به الإنبات ومنه امل�صروب، ثم ذكر ما به 
اأي   ]71 ېژ]الواقعة/  ې  ې  ژې  تعاىل:  فقال  النار،  وهو  املاأكول 
  فامنت   ]72 وئژ]الواقعة/  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ژى  تقدحونها 
املاأكول  من  فذكر  للماأكول،  وامل�صلح  وامل�صروب،  املاأكول،  وهي  اأمور،  بثالثة 
احلب؛ لأنه الأ�صل، ومن امل�صروب املاء؛ لأنه الأ�صل، ومن امل�صلحات النار؛ لأن 

بها اإ�صالح اأكرث الأغذية واأعمها،ودخل يف كل واحد منها ما هو دونه.
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وردها  الأر�س)1)  بر�س  من  ومقدماته،  الزرع  اأوائل  هو  احلرث  اإن  ثم 
اآخر  فهو  الزرع  واأما  املبذور،  و�صقي  فيها،  البذر  واإلقاء  وخدمتها،  وتخديدها، 
املعنى  بهذا  فهو  ال�صاق،  على  وا�صتوائه  وا�صتغالظه  النبات  من خروج  احلرث، 
لي�س فعاًل للحارث الذي ل ين�صب اإليه اإل املباديء؛ فاإن اإيجاد احلب يف ال�صنبلة 
احلرث  كان  ملا  ولكن  وال�صقي،  البذر  اإلقاء  هو  فعلهم  واإمنا  النا�س،  بفعل  لي�س 
اإطالق  جاز  احلرث،  اأواخر  والزرع  الزرع،  اأوائل  احلرث  وكان  بالزرع،  مت�صاًل 
اأي   ]20 ڃژ]احلديد/  ژ ڃ  تعاىل:  قال  ولهذا  الآخر؛  على  اأحدهما 

ژ ڳ ڳ ڳ.  تعاىل:  وقال  احلراث،  اأي  ژچژ]احلديد/ 20[  اع  الزرَّ
 : وقوله  املنبتون،  مبعنى   ]64  - ںژ]الواقعة/63  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
»الزرع للزارع« مبعنى اآخر، وفيه فائدة اأخرى، وهي اأن الزرع ل يكون اإل ملن اأتى 
بالأمر املتاأخر، وهو اإلقاء البذر، اأي من له البذر على مذهب اأبي حنيفة - رحمه 
اهلل - فقوله: »للزارع« اأظهر؛ لأنه مبجرد الإلقاء يف الأر�س يجعل الزرع للملقي، 
�صواء كان مالًكا اأو غا�صًبا، وهذا يفيده لفظ الزارع؛ لأنه لو قال: الزرع للحارث 
لأفاد اأنه ل بد من البتداء بعامل الزرع وتقليب الأر�س وت�صويتها، واإلقاء البذر 

بها، مع اأن املق�صود الأخري، اأي من له البذر. 

بر�س الأر�س: يف عرف الفالحني امل�صريني: حرث الأر�س ثم ريها قبل اإعادة حرثها مرة ثانية.  (1(
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فعلم من هذا اأن اهلل  قد َمنَّ على عباده بالأر�س الزراعية وال�صقي، وخلق 
  بقية العنا�صر النافعة لإنباتها، واإمنا يحتاجون اإىل الأعمال احلراثية وغريها، فجعل 
لال�صتغال،  فاأعدهم  لذلك،  امل�صتعدة  اأفعالهم  وخلق  ذلك،  على  القدرة  فيهم 
فاعلية  الظاهر جهتان: جهة  املعا�صية يف  وبعث همتهم �صوب الأفعال؛ فلالأمور 

وجهة انفعالية، اأي حملية، والأول هو الأ�صغال، والثاين هو الأرا�صي الزراعية.

ثم اختلف: هل منبع الغنى والرثوة واأ�صا�س اخلري والرزق هو الأر�س، واإمنا 
ال�صغل جمرد اآلة ووا�صطة ل قيمة له اإل بتطبيقه على الفالحة، اأو اأن ال�صغل هو 
للملة  الأويل  الأ�صل  واأنه هو  امل�صتفادة،  الأموال  وال�صعادة ومنبع  الغنى  اأ�صا�س 
والأمة؟ يعني اأن النا�س يكت�صبون �صعادتهم با�صتخراج ما يحتاجون اإليه ملنفعتهم 
ثانوي  فهو  الأر�س  ف�صل  واأما  للعمل،  فالف�صل  املعي�صة،  لراحة  اأو  الأر�س  من 
تبعي، وهذا هو الذي يعتمده اأهل الفالحة، وي�صتدلون على ذلك باأنه ل ميكن 
اإيجاد اخل�صب يف الأر�س اإل بدوام ال�صغل وا�صتمرار العمل، واإل لبقيت جمدبة 
لي�صت  التي  الأ�صياء  جلميع  قيمة  يعطي  ال�صغل  فاإن  عنها؛  ال�صغل  انقطع  اإذا 
تباع ول ت�صرتى، مما لو خليت ونف�صها  التي ل  املباحة  متقومة بدونه، كالأ�صياء 
ل ت�صاوي �صيًئا، مثاًل املاء والهواء اأ�صالن ملنافع حياة الإن�صان، ول يدخالن يف 
اقت�صت احلكمة  العن�صرين  املعدة؛ لأن هذين  امللكية  وال�صعادة، ول يف  الرثوة 
فهما  بهما؛  التمتع  اإن�صان  لكل  واأبيح  املحال،  جميع  يف  منهما  الإكثار  الإلهية 
يف حد ذاتهما على العموم لي�صا من الأمالك املتقومة، واإن عظمت فائدتها، ول 
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يزيد يف منفعتها الن�صبية اإل العمل وال�صغل، يعني اأن جلبهما اإذا احتاج للعمل 
املاء  له  يجلب  من  اإىل  احتاج  اإذا  الظماآن  لأن  فقط؛  العمل  بقدر  قيمة  له  كان 
اإليه دون قيمته يف  اإناء كان املاء املجلوب ل�صد خلة العط�س مقوًماعند جلبه  يف 
يرُعَطى بثمن  يرُعَطى ملن يطلبه جمانًا بدون مقابل، وقد  النهر، فاإن كوز)1) املاء قد 
ثمًنا ج�صيًما، كما وقع يف  ال�صرورة والحتياج  يبلغ عند  وقد  العمل،  قدر  على 
املاء مائة  الفرن�صاوية دفع يف كوز  الع�صكر  روؤ�صاء  اأحد  اأن  الفرن�صاوية مب�صر  غزوة 
ا�صتن�صاق  اإىل  واحتاج  بيته  يف  الإن�صان  كان  واإذا  قر�س،  اأربعمائة  يعني  فرنك، 
الهواء، فالعمل الذي يكون به فتح املنافذ كالأبواب والطاقات وال�صبابيك جتعل 
ال�صرورة كالهواء للم�صجون؛  له قيمة مل تكن له من قبل ذلك، وكذلك عند 
فاإنه يتغاىل يف حت�صيله بدفعه لل�صجان قدًرا ج�صيًما، فما ي�صرفه الإن�صان لتح�صيل 
املباح من املاء والهواء اإمنا هو قيمة العامل واأجرة اخلدمة، ويف مقابلة الأمر والنهي، 
وال�صلب والإيجاب بح�صب منافع هذه الأ�صياء وم�صارها، فهذا هو الذي يعد ملًكا 
با�صتحواذه على املاء والهواء، وفيه ترويج للعقارات امل�صتملة  لالإن�صان، وثروة له 
على منافع هذين العن�صرين، ومثلهما النار والكالأ)2) املباح؛ لقوله - عليه ال�صالة 
وال�صالم: »النا�س �صركاء يف ثالثة: املاء والكالأ والنار«، فال يجوز لأحد حتجرها 

ول لالإمام اإقطاعها.

)1) كوز: كوب املاء.
)2) الكالأ: الع�صب الرطب.
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فاملدار على العمل يف الرواج؛ اإذ به ي�صتحوذ الإن�صان على منافع احليوانات 
و�صناعتها الإلهامية، فيوؤلفها لهذه املنافع لينتفع بها اأهل وطنه، ويوؤن�س املتوح�س 
منها لذلك، فيتملك الإن�صان �صناعة النحل و�صناعة دود القز، برتبيتهما، وبجودة 
العمل يتو�صل الإن�صان اإىل اغتنام العون بحركة الهواء واملاء، وب�صالبة الأج�صام 
ولينها، وبت�صعد الأبخرة، وبال�صيارات، وبكل ما فيه قوة معنوية، واأ�صرار منت�صرة 
يف اأجزائه الكونية، وخوا�س جتريبية لي�صت من دائرة ت�صرف القوة الب�صرية، واإمنا 
النتفاع  ومعرفة  والباعة،  املهارة  وتقدم  ال�صناعة،  جودة  من  لالإن�صان  حدثت 
�صبحانه   - فاملوىل  الإلهية؛  احلكمة  الكون  بثتها يف  التي  الطبيعية  القوى  بتلك 
وتعاىل - خلق لنا هذه الأ�صرار واخلوا�س، وخلق فينا العقل لنقدر على ال�صتعانة 
والدواليب  الآلت  فاإن  اإليه،  نحتاج  فيما  منها  وال�صتفادة  لتكميل �صعفنا،  بها 
البخارية مثاًل وال�صفن املن�صورة ال�صراع يف البحار العظيمة ن�صتفيد منها الفوائد 
اإنتاجه  مقدار  منتًجا  بالأيدي  مثله  يكون  اأن  يع�صر  الذي  العمل  لقوة  اجلمة؛ 

بالآلت.

ويف احلقيقة جميع هذه الأعمال، ل يتمكن الإن�صان من النتفاع بها حق 
النتفاع اإل بوجود الأر�س املخ�صبة اأو القابلة للخ�صوبة بال�صناعة، التي هي حمل 

العمل.

اأبًدا ا  ى ممُِرَعً اِدَف َمْرَعً ُمنتِجِعوَلْن ُت�صَ اآَثَاَر  ِبِه  َوَجْدَت  اإلَّ 
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قبول  هو  الذي  اخل�صب،  خا�صية  وجود  هو  اإمنا  ف�صلها  املخ�صبة  فالأر�س 
بالن�صبة لذات الأر�س غري حم�صو�صة، بل هي  الإنتاج والإثمار، وهذه اخلا�صية 
عبارة عن ال�صتعداد والقبول ل�صتخراج املح�صولت منها بالعمل، فهي يف اأول 
اأمرها وقبل اإ�صالحها حتتاج كغريها من الأ�صياء الطبيعية اإىل قوة اإرادة واختيار، 

�صادرة عن عقل ومتييز، ممن يريد اأن يتعهدها بالعمل وي�صلحها. 

يزيد عن حاجتها  بليًغا  ات�صاًعا  للزراعة  القابلة  الأرا�صي  املت�صعة  فاململكة 
لي�س فيها حق امللكية م�صروًعا ول منتظًما، ولي�س لها اإيراد ول حم�صول ينتج من 
القدر الزائد عن حاجة اأهاليها لقلتهم، فالقدر الزائد من الأرا�صي �صائع بالن�صبة 

اإىل اململكة هباء منثوًرا، ولكون طريقها وعًرا بقي اإقليمها قفًرا.

بها اأني�َس  ل  ِريا�ٍس  ِمْن  َوِعُرَكْم  َطِريَقَها  لأن  ُتِرَكْت 

العمران  مفرو�س  لوطنهم  لأدوا  الغفلة  من  اأهلها  ا�صتيقظ  لو  ذلك  ومع 
ونفله)1)

َهيوًبا للأموِر  َتُكوَننَّ  الَهيوُبل  َي�صرُي  َخْيَبٍة  فاإىل 

فلنفر�س اأن اإقليًما م�صتماًل على قوم يعمرونه كبالد »ال�صلوك« و»الدنكة« 
من الأقطار ال�صودانية التابعة لهذه احلكومة امل�صرية، به اأر�س زراعية، يعني قابلة 
للزراعة خل�صوبتها، واأن مقدار اأهله مليون من الأنف�س، واأن اأرا�صيه الوا�صعة املخ�صبة 

نفله: زيادته.  (1(
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تكفي لتعي�س ع�صرة ماليني من الأهايل، ففي هذه احلالة كل واحد من �صكانه 
ي�صتغل بحراثة مقدار من الأر�س بقدر غذائه ل غري، ولي�س له من الأ�صغال غري 
ذلك، فاآحاد الأهايل بهذا الإقليم مقت�صرون على منافعهم ال�صخ�صية الغذائية، 
فال يتفكر بع�صهم، وهو القوة احلاكمية، اأن يطلب من البع�س الآخر، وهو القوة 
املحكومية، �صيًئا يف مقابلة املح�صولت الغذائية بو�صف اخلراج، ول ير�صى اأحد 
-منهم على فر�س اأن يطلب منه ذلك- اأن يدفع �صيًئا بهذا الر�صم، ول بر�صم اآخر 
اأو تبعات ثوابية، واإذا دفع �صيًئا لآخر فاإمنا يكون يف مقابلة  كا�صتعا�صات جتارية 
يكن  فلم  عمله،  باأجرة  اآخر  ذمة  على  ي�صتغل  احلارث  كان  اإذا  فقط،  الأعمال 
�صنوات  عدة  زراعة  من  وفر  الذي  الزارع  ذمة  على  بال�صغل  اإل  مكلًفا  احلارث 
ما�صية �صيًئا من املح�صولت، يعطيه للحارث بقدر تقاوي اأر�صه، وقدر ما يتعي�س 

به اإىل اأوان املح�صول اجلديد.

له؛  ثروة  البذر والأجرة  واقتداره على  الزرع  اأي �صاحب  الزارع  فمي�صرة 
فهي منبع الإيراد بعد ال�صغل، وال�صغل، وهو العمل، منبع الإيراد قبل حت�صيل 
والكد،  العمل  هو  الأوىل  ال�صعادة  منبع  اأن  ينتج  وهذا  احلارث،  واأجرة  البذر، 
يعني  اأي�ًصا  فهو  الأ�صلي  ال�صعادة  م�صدر  العمل  كد  اأن  ومع  اخلدمة،  ومزاولة 
�صاحب املي�صرة على تكثري مي�صرته بقوة العمل، وم�صاعفة الهمة ح�صب الطاقة 
اأزيد مما ت�صاعد خ�صوبة الأر�س عليه، يعني لو زرعنا اأر�ًصا خ�صبة، وميزنا ما ميكن 
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اأن ين�صب من اإيرادها للعمل، وما ين�صب للخ�صوبة منه، وفرزنا كالًّ على حدته، 
وجدنا حم�صول العمل اأقوى من حم�صول اخل�صوبة.

ودليل ذلك اأن الأمة املتقدمة يف ممار�صة الأعمال واحلركات الكدية ذات 
واحلركة  الفا�صلة  والآلت  الكاملة،  لالأدوات  امل�صتكملة  العملية،  الكمالت 
الدائمة، قد ارتفعت اإىل اأعلى درجات ال�صعادة والغنى بحركات اأعمالها، بخالف 
اأهاليها مل  فاإن  غريها من الأمم ذات الأرا�صي اخل�صبة الوا�صعة، الفاترة احلركة، 
يخرجوا من دائرة الفاقة والحتياج، فاإذا قابلت بني اأغلب اأقاليم اأوروبا واإفريقية 

ظهر لك حقيقة ذلك.

فمن هذا يظهر اأن اأ�صا�س الغنى مبنّي على كرثة الأ�صغال والأعمال؛ فهي 
م�صادر وموارد لالأموال، ومنابع لل�صعد والإقبال، ومع ذلك فلي�س تعويد النف�س 
على الن�صاط �صهاًل؛ فاإن الإن�صان من اأ�صل الفطرة مركوز يف طبعه كراهة التكليف 
بالعمل، والتباعد منه ح�صب الإمكان، مع احتياجه اإليه حلفظ نف�صه وبقاء جن�صه 
للزواج،  بالت�صويق  يكون  اإمنا  وذلك  العمل،  كرثة  لوازمه  من  الذي  بالتنا�صل، 
�صاحب  الوجدانيات  فتبعث  اخل�صبة،  البالد  يف  الب�صري  النوع  ينمو  به  الذي 
العيلة على اأن ي�صتعمل حركة قواه حلاجته وحت�صيل لوازمه، فيغلب التطبع على 
الطبع، ويحمل الإن�صان على ال�صغل رغًما عن اأنفه، فهذا التطبع الذي هو طبع 
لالإن�صان  فيعود  الأوطار،  ق�صاء  بانتهاء  يزول  عليه،  وعار�س  طارئ  لالإن�صان  ثاٍن 
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طبعه الأول من حب الدعة والراحة، والنهماك على البطالة، ول يخرج من ذلك 
اإل اإذا تولد عنده احتياج جديد، فيعمل بقدر ق�صاء الوطر، ثم يعود اإىل الدعة 
ا، وهذه احلالة يف البالد اخل�صنية)1) هي حالة طبيعية قريبة من  والبطالة، وهلم جرًّ

احلالة الفطرية التي هي حالة النوع الب�صرى يف اأول اأمره.

الجتماعية  الهيئة  اأفراد  من  فرد  اإنه  حيث  من  احلالة  هذه  يف  فالإن�صان 
اأفرادها  من  فرد  كل  اأن  يعني  الجتماعية،  الهيئة  لتمدن  امليل  قوي  يكن  مل 
يكون بهذه املثابة ل انتفاع للجمعية بعمله؛ فجميع اأع�صاء اجلمعية اخل�صنية تلتذ 
نفو�صهم بالراحة والدعة، ل �صيما اأهل الأقاليم التي ل ت�صتدعي احتياجاتهم بها 
كبري عمل ول عظيم �صغل، فبطالة اأع�صائها كاأنها راأ�س مالهم، وراحتهم يعدونها 
الإيراد،  ذات  املرثية  الغنية  املدن  اأهايل  بع�س  وكذلك  اأحوالهم،  اأعظم  من 
عن  النظر  ي�صرفون  فاإنهم  والرفاهية؛  والزينة  وامل�صكن  املطعم  بح�صن  املتلذذة 
بال�صرعة  بالبطالة وال�صرتاحة، ويهربون  بال�صغل، ومييلون للراحة والتلذذ  التلذذ 
يعملون  باأنف�صهم ل بخدمهم، فال  ي�صتغلوا  اأن  ا�صطروا  اإذا  بالرفاهية  التمتع  من 
الأعمال ال�صاقة يف اأرا�صيهم التي ل تقوم بهم اإل بكرثة العمل، فيرتكون مالذهم 
اإذا اقت�صى احلال اأن يكدوا اأنف�صهم بعمل هني، ولو كان جزًءا من األف جزء من 
املتاعب التي يتعبها العملة، فيفوتون هذه اللذات اجل�صيمة اإيثاًرا للدعة والراحة 
عليها؛ ملا قلناه من اأن حمبة الراحة فطرية ماألوفة للنفو�س على الإطالق متمدنة 

البالد اخل�صنية: التي تعي�س عي�صة البداوة بعيًدا عن التح�صر.  (1(
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اأو غري متمدنة، يعني اأن اأهل املمالك املتمدنة لو كلف مرتفوهم واأهايل رفاهيتهم 
العمل الي�صري، وكان لوله لفاتهم التمتع بها فاإنهم يوؤثرون الراحة على ال�صغل؛ 
هذا  نظم  وقد  الع�صل،  من  مذاًقا  اأحلى  والك�صل  الراحة  العامة:  تقول  ولذلك 

املعنى بع�س ال�صعراء، فقال:

والَك�َصْل الَبَطاَلَة  َع�َصْلاإنَّ  ِمْن  ا  َمَذاَقً اأَْحَلى 
َف�َصْل ْبَها  رِّ ُتَ مل  الَك�َصْلاإْن  يف  َقْبِلي  َكاَن  َمْن 

فمن هنا ينتج اأن كل اأمة جمموع �صغلها املنجز ي�صاوي جمموع احتياجاتها 
بال�صودان  والدنكة  ال�صلوك  اإقليم  اأن  املتقدمة  الق�صية  يف  فر�صنا  فاإذا  الب�صرية؛ 
اإقليم فالحة، واأن مقدار اأهله مليون، وم�صاحة اأر�صه ع�صرة ماليني من الفدادين، 
الإقليم  هذا  اأر�س  فتكون  واحد،  فدان  غذائه  يف  يكفيه  الواحد  ال�صخ�س  واأن 
كافية لغذاء ع�صرة ماليني من الأنف�س، فهي زائدة ت�صعة ماليني عن حاجة اأهلها 
فالعمل  يلزم حلاجته؛  ما  بقدر  ي�صتغل  الأهايل  اإن�صان من  بها، فكل  املوجودين 
الزراعي ل يكون من اجلميع اإل بقدر املوؤنة الالزمة للجميع دون الزيادة عليها، 
ويف هذه احلالة يكون عمل كل اإن�صان اأقل من طاقته وجهده، ودون قواه الطبيعية، 
بحيث يكون له من البطالة ن�صيب عظيم، واأي�ًصا ل يزرعون يف هذه احلالة من 
اإقليمهم اإل املزارع اخل�صبة التي تكون �صهلة احلراثة قريبة ال�صقي، بدون اأن يكون 
فيها كبري م�صقة على احلارث، فتلك الأمة التي فر�صنا ات�صافها بتلك ال�صفات 
تقنع بالفالحة الي�صرية، وتكتفي بقدر القوت ال�صروري؛ ملالزمة الك�صل وحب 
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الراحة للطبع الب�صري، فكل فرد من اأفراد هذا الإقليم م�صتعد لأن ي�صرف ثالثة 
اأرباع زمنه يف التمتع بلذة البطالة والراحة، بدون اأن يعود عليه �صرر يف احتياجاته 

الأولية واأقواته املعا�صية، فال ي�صره �صياع الأوقات.

والغالب اأي�ًصا اأن الأهايل الذين هم بهذه املثابة ل يكادون يخرجون عن هذه 
احلالة، مامل تغلب على طباعهم واأحوالهم حالة اأخرى، تعادل قوة الحتياجات 
فاإن  اأو جتبهم عليه،  اإىل ذلك،  اأو ت�صوقهم احلكومة  الأولية كالتنا�صل والتوالد، 
الكرثة ت�صتجلب احلاجة، فبهذا يزيد عددهم وينمو يف قليل من ال�صنني، وي�صري 
�صعفني، فيت�صاعف مقدار زراعتهم بذلك فيكون للمليونني من الأنف�س مليونان 
من الفدادين، ويف مدة م�صاوية ملا ذكر يكون عدد الأهايل اأربعة ماليني، وهكذا، 
اإىل اأن يبلغ مقدار الأهايل ع�صرة ماليني بقدر ما تكفيه من الغذاء، فتح�س الأمة 
منه  تتح�صل  تكاد  فال  اأهاليها،  لكرثة  غذائها  حت�صيل  ب�صعوبة  قوية  اإح�صا�صات 
على الكفاية، فكل �صخ�س من الأهايل نق�س له �صيء من غذائه ا�صطر على اأن 
ي�صرف جميع زمنه وجميع قواه يف حت�صيل الغذاء واملوؤنة، ففي هذه احلالة يتجدد 
والعمل  عندهم  ال�صغل  مقدار  فيكون  اأخرى،  ن�صاط  �صفة  الإقليم  هذا  لأهايل 
الكايف لهم �صرف ما ي�صتطيعونه من الكد والجتهاد والقوة والن�صاط، ول تزال 
ا ما كانت خ�صوبتها. تتزايد عندهم القوة الن�صاطية والنتفاع بالأرا�صي الزراعية اأيًّ

َحتَّى الأْمِر  ِغرِي  �صَ اإىل  الكبرِيَتَرقَّ  اإىل  ال�صغرُي  يَك  ُيَرَقّ
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اأع�صاء  جميع  اإليها  حمتاج  الجتماعية،  للهيئة  تقدم  حالة  احلالة  وهذه 
احلقوق  من  حق  عندهم  يتجدد  املثابة  بهذه  الأهايل  تقدم  اأثناء  ففي  اجلمعية، 
املدنية، وهو مبداأ حق التملك لالأرا�صي وحوزها بو�صع اليد عليها، باإحياء مواتها، 
فمن هذا الوقت ي�صري لالأر�س قيمة يف حد ذاتها زائدة عن قيمة العمل؛ فال�صاغل 
لأر�س يخت�س بها بدون اأن ي�صتويل عليها بالعمل بالتملك، ويف هذه احلالة ت�صطر 
قبل  التي كانت  املح�صول  القليلة  الأرا�صي  ال�صتيالء على جميع  اإىل  الأهايل 
ذلك عدمية الرغبة فيها، في�صري �صرف الهمة يف اإ�صالحها باحلراثة، ثم ل تكتفي 
العقيمة املجدبة،  اإ�صالح الأرا�صي  اإىل  الأهايل بذلك بل رمبا تدعو ال�صرورات 
وتقومي اأودها باحلرث واخلدمة، واإحياء مواتها بل كل من ا�صتوىل على اأر�س بهذه 
البذر والتقاوي واأجرة  اإ�صالحها؛ ل�صتح�صاله منها على  اأجهد نف�صه يف  احلالة 

العمل والت�صوية مدة اإحيائها، وجب اخل�صارة التي خ�صرها حمييها.

فحينئذ كل فرد من اأفراد اجلمعية حمرتف بحرفة الفالحة والعمل فيها، 
مالك  ويدخل عند  بحرفته،  ليتعي�س  والغر�س،  للحرث  نف�صه  يوؤجر  م�صطر لأن 
خدمة  يف  اأوقاته  جميع  ي�صرف  اأن  نف�صه  ويكلف  عامل،  اأجري  بو�صف  الأر�س 
الأر�س بدون راحة، اإل بقدر امل�صافات ال�صرورية لأكله و�صربه ونومه وعبادته، ونحو 
ذلك، فبهذا تزداد نتائج الزراعة، وتنمو يوًما فيوًما بكرثة العمل؛ فالعامل الذي 
كان يعمل يف الزمن الأول مقداًرا ي�صرًيا، ويق�صي اأوقاته يف البطالة، ي�صطر اإىل 
اأن يعمل يف الزمن بعينه مقادير ج�صيمة، وي�صتح�صل على كثري من املح�صولت 
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بقدر زيادة القوة الب�صرية؛ وذلك اأن كالًّ من الَعَمَلة واأ�صحاب الأمالك يجتهد يف 
البحث عن الو�صائل والو�صايط املقربة للعمل، امل�صهلة له، املقللة لأوقاته.

فاإمنا َعَناَك  ا  َعمَّ باِحًثا  ُدِعيَت اأََخا َعْقٍل ِلَتْبَحَث بالَعْقِلفُكْن 

وي�صري الجتهاد يف ذلك، بحيث ما يعمله العامل يف يوم ميكنه اأن يعمل 
اأ�صعافه يف اليوم الواحد ثالث مرات اأو اأربًعا؛ لأن العامل قد جترد يف هذه احلالة 
عن البطالة، وتفرغ للعمل، ومترن عليه باملداومة، فكلما مار�صه جتددت عنده معرفة 
تامة يجيد بها عمله، وبتزايد الدرجات يف الكمال حت�صن الزراعة، وتتكامل الباعة 
اأق�صام، ويعرف الأوقات  فيها، فيح�صن العامل العمل، ويتفنن فيه، ويق�صمه اإىل 
والف�صول وال�صاعات، وما يخ�س اأنواع الزراعة وما يقويها من امل�صلحات، فتعلو 
قيمة العامل بالتجربة واجلودة، وكذلك يقف على معرفة خ�صائ�س ما ي�صتعني به 
من الآلت العن�صرية امل�صهلة ل�صنعته، كالهواء واملاء والبخار، فتكون هذه الأ�صياء 
امل�صهلة عنده اأدوات عمل كاأنها عوامل بدون اأجرة، واإمنا يح�صن ا�صتعمالها اأرباب 
النافعة،  املتكاملة  الو�صايط  هذه  املزارعني  عند  توفرت  فاإذا  وال�صناعة،  املهارة 

ح�صنت بها نتائج الأعمال اليومية، وعظمت بها ثمرات الأ�صغال.

فبهذه الطرق والو�صائل ينطبع يف مراآة عقول الأمة املتعي�صة من الفالحة، 
الأعمال  بن�صاط  املبادرة  على  ويتعودون  التقدمية،  الأ�صغال  حركات  �صورة 
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بدون  الزيادة  يف  وتاأخذ  بالتدريج،  العمومية  املنافع  تتجدد  تزال  فال  الفالحية، 
نهاية، وبهذه املنافع الأهلية تكرث اأموال الرعية و�صعادتها التعي�صية.

هذه  لفوائد  املجتني  الزراعية،  التح�صينات  هذه  لثمار  املقتطف  اإن  ثم 
الإ�صالحات الفالحية، الناجتة يف الغالب عن العمل وا�صتعمال القوى الآلية، 
احلرفة  اأهل  دون  من  فهم  املالك؛  طائفة  هو  اإمنا  الإيرادية  ملح�صولتها  واملحتكر 
الزراعية متمتعون باأعظم مزية؛ فاأرباب الأرا�صي واملزارع هم املغتنمون لنتائجها 
من  �صيء  لغريهم  يكون  يكاد  ل  حتى  فوائدها،  على  واملتح�صلون  العمومية، 
حم�صولتها له وقع، فال يعطون لالأهايل اإل بقدر اخلدمة والعمل، وعلى ح�صب 
ك يف العادة تتمتع باملتح�صل  ما ت�صمح به نفو�صهم يف مقابلة امل�صقة، يعني اأن املالَّ
من العمل، ول تدفع يف نظري العمل اجل�صيم اإل املقدار الي�صري، الذي ل يكافئ 
العمل، فما ي�صل اإىل العمال يف نظري عملهم يف املزارع اأو اإىل اأ�صحاب الآلت 
يف نظري ا�صطناعهم لها هو �صيء قليل بالن�صبة للمقدار اجل�صيم العائد اإىل املالك؛ 
ح�صاب  ت�صفية  بعد  فاإنه  الأر�س؛  حم�صول  اأكرث  لنف�صه  ي�صتويف  املالك  فاإن 
اإيراد لالأر�س،  َلِفَها، ياأخذ حم�صولها بتمامه بو�صف  م�صاريف الزراعة وجميع كرُ
منها  والأ�صغال  الأعمال  لأرباب  يعطي  ول  لالآلت،  واأجرة  للموا�صي،  وعلف 
َن الزراعة  اإل قدًرا ي�صرًيا، ول ينظر اإىل كون بع�س هوؤلء العمال هو الذي َح�صَّ
بتنمية  عظيمة  ا�صتك�صافات  وا�صتك�صف  منتجة،  طرائق  لها  واخرتع  ب�صغله، 
الزراعة وتكثري اأ�صغالها، فاإن حق التمليك وو�صع اليد على املزارع �صوغ للمالك 
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اأمالكهم الت�صرف التام، واأن يعطوا  اأن يت�صرفوا يف عمليات  ولوا�صعي الأيدي 
ا�صتحقاق  اأرباب  اأنهم  املالكون  ويعتقد  لياقتهم،  من  اأنه  يظنون  ما  بقدر  للعمال 
عظيم ب�صبب التملك، واأنهم هم الأوىل بال�صعادة والغنى مما يتح�صل من عمليات 
الزراعة، واأن من عداهم من اأهل اململكة ل ي�صتحق من حم�صول الأر�س �صيًئا 
اإل يف مقابلة خدمته ومنفعته املاأمور باإجرائها يف حق اأر�صهم، فيرتتب على هذا اأن 
كل من يريد من الأهايل اأن يتعي�س من اخلدمة، التي هي العمل، ي�صري م�صطًرا 
لأن يخدم بالقدر الذي يتي�صر له اأخذه من املالك بح�صب ر�صائهم، ولو كان هذا 
ا ل ي�صاوي العمل، ل �صيما اإذا وجد باجلهة كثري من ال�صغالني،  القدر ي�صرًيا جدًّ
مع  الأر�س،  �صاحب  مل�صلحة  ذلك  يف  ويتناف�صون  الأجرة،  يف  يتناق�صون  فاإنهم 
اإمنا تتح�صن حم�صولتها بالعمل، فال ميكن اأن يكون ذلك التح�صن  اأن الأر�س 
الذين  الأجرية  هوؤلء  من  ال�صادرة  الفالحية  بالعمليات  اإل  واخل�صب  والزيادة 
الزراعية  الأعمال  يحتكرون جميع  الأمالك  اأرباب  اأن  وكما  اأجرتهم،  تناق�صت 
من طائفة الفالحة، كذلك يحتكرون ثمرات ال�صنائع؛ لأن ال�صنائع كلها ت�صعى 
كاحلدادة  الفالحة،  حاجة  ت�صتدعيها  التي  والعمليات  الأ�صغال  يف  وتنه�س 

والنجارة وجميع �صنائع اأهل احلرف املتعلقة باأمور الفالحة.

اأن  على  املقادير  ت�صاعده  مل  اإذا  النا�س  من  زيًدا  اأن  كله  هذا  من  فينتج 
ي�صري مالًكا لقطعة اأر�س، ل يزال يقا�صم مالك الأر�س فيما يتح�صل من الرثوة 
ا، فاإنه ل ياأخذ من املح�صول الزراعي اإل القدر  الزراعية، ولكن متتعه ناق�س جدًّ
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الذي ي�صمح به املالك يف مقابلة خدمته وفنه و�صناعته وثمن الأدوات والآلت 
اليد،  مب�صوط  ا كرميًا  �صخيًّ الأر�س  مالك  فاإذا كان  للزراعة،  املهندمة  والدواليب 
اأن الفالح ل  العادة  التامة، وو�صع على من ينتفع بفنه، فقد جرت  كافاأ املكافاأة 
يكافاأ على قدر خدمته وحراثته، لقاعدة م�صهورة: اأن من يزرع يح�صد، يعني اأن 
املح�صود للمالك، وقد قال: : »الزرع للزارع«، مع اأن املعنى فيه اأن الزرع ملن 
قليلة على  اأجرة  ياأخذ  العامل  اأن  اأجرة مثل الأر�س، ل  له، وعليه  والثمرة  بزر، 
ما يخرج منها من  ب�صطر  اأهل خيب   عامل  اأنه  ال�صحيحني  عمله؛ ففي خب 
ثمر اأو زرع، اأي اأعطاهم الن�صف يف نظري عملهم، ويف رواية: دفع اإىل يهود خيب 
نخلها واأر�صها، واملراد بعملهم م�صاقاتهم ومزارعتهم، فالواقع منه  مزارعة تابعة 
للم�صاقاة، والزرع املذكور يف احلديث كان �صعرًيا - كما ا�صتظهره بع�صهم - ومثل 
الزرع املذكور غريه، كملوخية وبامية وخوخ وم�صم�س، فت�صح املزارعة على ذلك 
تبًعا للم�صاقاة، والبذر فيها من املالك بخالف ما اإذا كان البذر من العامل، فهي 
العنب واخلوخ، فيدفع  التي تقع يف مثل  بامل�صاطرة،  اأي�ًصا  امل�صماة  خمابرة، وهي 
القمح، بل وقوع  ببذر من عنده، وكذا  العامل  للعامل، ويزرعها  املالك الأر�س 
املزارعة؛ فحديث  اأكرث من  مب�صر  اأنها غري جائزة - موجودة  مع   - الآن  املخابرة 
»الزرع للزارع« ل يدل على �صيء من جواز ا�صتحواذ املالك على املح�صولت، 
وعدم مكافاأة العامل، ول ي�صتند يف غنب الأجري اإىل اأن املالك دفع راأ�س ماله يف 
م�صرف الزراعة، والتزم الإنفاق عليها، فهو الأحق بال�صتحواذ على املح�صولت 
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اأمواله العظيمة؛ فهو الأ�صل يف الرتبيح، واأن عملية  اجل�صيمة، واأنه الأوىل بربح 
التعليالت حم�س  فاإن هذه  املال؛  راأ�س  اأنتجها وح�صنها  فرعية،  اإمنا هي  الفالح 
الأر�س  ملا ربحت  لوله  ا لعمل منتج،  العامل جوًّ الكالم يف  فر�س  اإذ  مغالطة؛ 
َواَك�َصة)1) املالك له يف تقليل اأجرته حم�س اإجحاف به، وو�صف  ربًحا عظيًما، فمرُ
ا�صتمالك الأرا�صي، وال�صرف على الزراعة من راأ�س مال املالك ل يقت�صي كونه 
الفالحة  اأهل  ازدحام  اإىل  نظًرا  بالأجري  ويجحف  املح�صولت،  جل  ي�صتوعب 
يثمر  ل  وهذا  التنقي�صية،  باملزايدات  بع�صهم  على  و�صومهم  لالأجر،  وتنقي�صهم 
اإيذاء  فيه  فاإن هذا  به عنًبا«،  ال�صوك ل يح�صد  للمالك »من يزرع  حمبة الأجري 
بع�صهم لبع�س، وهو ممنوع �صرًعا، كما يدل عليه ما رواه اأبو هريرة ؛ فقد قال 
ر�صول اهلل : »ل حتا�صدوا ول تناج�صوا ول تباغ�صوا ول تدابروا ول يبع بع�صكم 
على بيع بع�س، وكونوا عباد اهلل اإخوانًا. امل�صلم اأخو امل�صلم ل يظلمه ول يخذله ول 
يكذبه ول يحقره. التقوى ههنا« وي�صري اإىل �صدره ثالث مرات »بح�صب امرٍئ من 
ال�صر اأن يحقر اأخاه امل�صلم، كل امل�صلم على امل�صلم حرام: دمه وماله وعر�صه« رواه 

م�صلم، ويف رواية »ول ي�صم على �صومه، ول يخطب على خطبته«.

حل  اإىل  م�صرًيا  العوائد،  عظيم  الفوائد  كثري  احلديث  هذا  كان  وحيث   
املبادئ واملقا�صد، حاوًيا لكثري من الأحكام والآداب، اإ�صارة و�صراحة، ل �صيما اأنه 
 :  ا على اأعمال الفالحة، بينا معناه بطريق الخت�صار، فقوله ينطبق انطباًقا كليًّ

املواك�صة: نق�س الثمن يف البيع وهي تدل على اخل�صران.  (1(
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»ل حتا�صدوا« اأي ل يح�صد بع�صكم بع�ًصا، اأي ل يتمنى زوال نعمة غريه؛ لأن 
احل�صد حرام؛ لقبحه عند امل�صرعني وغريهم، قال ال�صاعر:

َيَتَقلَُّبواأَْظَلُم اأهل الأْر�ِس َمْن َكاَن َحا�ِصًدا َنْعَمائه  يف  باَت  مِلْن 

ولي�س من احل�صد متني الإن�صان مثل ما للغري لنف�صه؛ فاإن هذا هو الغبطة 
املمدوحة، وقوله : »ول تناج�صوا« اأي ل ينج�س بع�صكم على بع�س، باأن يزيد 
يف املبيع ليخدع غريه، وهو اأي�ًصا حمرم اإجماًعا؛ لأنه غ�س وخداع، وهما حمرمان؛ 
ومعناه: ل  منا«،  فلي�س  »من جن�س  رواية:  ويف  ا«،  منَّ فلي�س  غ�صنا  »من  حلديث: 
يعامل اأحدكم �صاحبه بالغ�س واملكر واخلديعة، فيدخل يف قوله: »ول تناج�صوا« 
العيوب وكتمها، وخلط اجليد  بالغ�س ونحوه، كتدلي�س  اأنواع املعامالت،  جميع 

بالرديء، قال ال�صاعر: 

وليــ بدين  اإل  دنيا  الأخلقلي�س  مكارم  اإل  الدين  �س 
ا  النَّ يف  واخَلِديَعُة  املَْكُر  َفاِقاإمنا  النِّ ْهِل  اأَ اِل  ِخ�صَ ُهما من   �س 

من  يكونان  اإذ  التباغ�س؛  عنهما  يتولد  والغ�س  احل�صد  اأن  املعلوم  ومن 
اأي: ل  بع�ًصا،  بع�صكم  يبغ�س  اأي ل  تباغ�صوا«  »ول   : قال  فلذلك  اأ�صبابه؛ 
ا ما كانت، كاملواك�صة ال�صابقة املذكورة، بل ينبغي للنا�س  يتعاطى اأ�صباب البغ�س اأيًّ
اأن ي�صعوا مبا فيه ائتالف القلوب بتعاطي اأ�صبابه؛ فقد امنت اهلل  على عباده اإذ 

ژڃ ڃ چ چ چ چ       ڇ ڇ ڇ ڇ  قلوبهم، فقال:  األف بني 
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ٹ  ٿ  ٿ  ژٿ  تعاىل:  وقال   ،]103 عمران/  ڌژ]اآل  ڍ  ڍ 
 ،]63 ڦڦژ]الأنفال/  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ 
العداوة  اأ�صباب  واجتناب  واملحبة،  الألفة  اأ�صباب  بتعاطي  مكلف  فالإن�صان 
ْدِبررُ بع�صكم عن بع�س، اأي ل يعر�س  والبغ�صة، ثم قال : »ول تدابروا« اأي ل يرُ
بع�صكم عما يجب للبع�س الآخر عليه من احلقوق، كالإعانة والن�صر، والتخاطب 
والتاآلف، وعدم الهجر يف الكالم اإل لعذر �صرعي، كنحو تهمة وق�صد تاأديب، ثم 
قال : »ول يبع بع�صكم على بيع بع�س«، باأن يقول بائع مل�صرتي �صلعة يف زمن 
اخليار: اف�صخ هذا البيع واأنا اأبيعك مثلها باأرخ�س من ثمنها، اأو يقول: اأنا اأبيعك 
يف  للبائع  ال�صراء  مريد  يقول  باأن  ال�صراء  على  ال�صراء  ومثله  بثمنها،  منها  اأجود 
زمن اخليار: اف�صخه واأنا اأ�صرتيه منك باأغلى؛ فاإن هذا كله من باب ال�صرر، ومثله 
ْوم)1) على ال�صوم، واخلطبة يف الزواج على خطبة الغري، ومثل ذلك كل ما  ال�صَّ
اأهل الفالحة وال�صناعة  كان يف معناه مما ينفر القلوب ويورث البغ�صاء. واأغلب 
والتجارة ل يتحرزون عن ذلك، ل �صيما بعد ا�صتقرار البيع والإيجار والرتا�صي 
يجوز  ل  العلماء  وبع�س  بالَغنب)2)،  ذلك  على  القدوم  جواز  يف  ويتعللون  عليه، 
القدوم عليه ولو كان مغبونًا، وباجلملة ل جتوز الزيادة يف ثمن البيع وال�صوم ول 

، وجتوز الزيادة قبل ال�صتقرار. مرُ رَّ على الإيجار بعد ال�صتقرار، بل حترُ

ْوم: عر�س ال�صلعة للبيع. ال�صَّ  (1(
الغنب: اخلداع يف البيع.  (2(
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الأخوة الوطنية

بقوله:  اخلري،  يف  والتعاون  واملالطفة  املعا�صرة  ح�صن  على    حث  ثم 
اأخرجكم من  قد  اهلل،  اهلل كلكم خلق  عباد  يا  يعني:  اإخوانًا«  اهلل  عباد  »وكونوا 
يف  اإخوانًا  به  ت�صريون  ما  فاكت�صبوا  منافعه،  وتكثري  العامل  انتظام  حلكمة  العدم 
املودة، وقد اأمركم مبا تقدم ذكره واأنتم عبيده، فحقكم اأن تطيعوه، وتتعاطوا اأ�صباب 
ملكه،  وانتظام  �صعائره  واإظهار  دينه  اإقامة  على  للتعا�صد  اإخوانًا،  به  ت�صريون  ما 

وهذا اإمنا يكون بائتالف القلوب وتواطوؤ الكلمة، كما يفيده قوله تعاىل: ژپ ڀ 
ڀ ڀ ڀ.ٺ ٺ ٺژ  ]الأنفــال/ 62–63[ اآلية. ثم اإن 
اأخوة العبودية - التي هي الت�صاوي يف الإن�صانية عامة - يف حقوق اأهل اململكة 
بع�صهم على بع�س، التي هي حقوق العباد، وهناك حقوق العبودية اخلا�صة، التي 
هي الأخوة الإ�صالمية، وهي اكت�صاب ما ي�صري به امل�صلمون اإخوانًا على الإطالق، 
الأحكام  وتعليم  وابتدائه،  ال�صالم  كرد  بع�س،  على  بع�صهم  حقوق  اأداء  من 
بقوله:    لها  اأ�صار  التي  هي  فهذه  الإميان،  �صعب  من  ذلك  ونحو  ال�صرعية، 
»امل�صلم اأخو امل�صلم« يعني اأخوة دينية؛ لأنهما يجمعهما دين واحد، وهي اأعظم 
من الأخوة احلقيقية، وقد قال اهلل تعاىل: ژۈ ٴۇ ۋژ]احلجرات/ 10[ 
ويف ال�صحيحني: »مثل املوؤمنني يف توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل اجل�صد اإذا 
داود:  اأبو  وروى  ال�صهر«،  و  باحلمى  اجل�صد  �صائر  له  تداعى  ع�صو  منه  ا�صتكى 
»املوؤمن اأخو املوؤمن يكف عنه �صيقته ويحوطه من ورائه«، ورواية الرتمذي: »اإن 
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اأحدكم مراآة اأخيه، فاإن راأى به اأذى فليمطه عنه«، اأي يبعده عنه، ول مانع اأن يعمم 
يف مكارم الأخالق؛ فجميع ما يجب على املوؤمن لأخيه املوؤمن منها يجب على 
اأع�صاء الوطن يف حقوق بع�صهم على بع�س؛ ملا بينهم من الأخوة الوطنية ف�صاًل 
على حت�صني  التعاون  واحد  وطن  يجمعهم  ملن  اأدبًا  فيجب  الدينية،  الأخوة  عن 
وثروته؛ لأن  واإعظامه وغناءه  الوطن  فيما يخ�س �صرف  نظامه،  الوطن، وتكميل 
الِغَنى اإمنا يتح�صل من انتظام املعامالت وحت�صيل املنافع العمومية، وهي تكون بني 
ِويَّة؛ لنتفاعهم جميًعا مبزية النخوة الوطنية، فمتى ارتفع من  اأهل الوطن على ال�صَّ
بني اجلميع التظامل والتخاذل، وكذب بع�صهم على بع�س والحتقار، ثبتت لهم 
فلذلك  وماآثرها؛  �صعائرها  بك�صب  ال�صعادة،  بينهم  فيما  ودخلت  واملاآثر،  املكارم 
بنيَّ  قوله: »امل�صلم اأخو امل�صلم« بقوله »ل يظلمه« اأي ل يدخل عليه �صرًرا يف 

نحو نف�صه اأو دينه اأو عر�صه اأو ماله؛ لأن ذلك قطيعة حمرمة تنايف الأخوة.

قال الإمام ابن حجر يف �صرحه على الأربعني النووية: بل الظلم حرام حتى 
للذمّي، فامل�صلم اأوىل. انتهى. وهذا يوؤيد ما قلناه من اأن اأخوة الوطن لها حقوق، 
ل �صيما واأنها ميكن اأن توؤخذ من حقوق اجلوار، مما للجار على جاره خ�صو�ًصا من 
يقول باأن اأهل احللة الواحدة كلهم جريان، وقوله : »ول يخذله« اأي ل يرتك 
ن�صرته امل�صروعة، ل �صيما مع الحتياج وال�صطرار اإليها، وقوله: »ول يكذبه« اأي: 

ل يخبه باأمر على خالف الواقع؛ لأنه غ�س وخيانة، قال تعاىل: ژڄ ڄ 
امللل  اأجمع جميع  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ]التوبة/ 119[، وقد 
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�صاأنه  ي�صت�صغر  ل  اأي  يحقره«  »ول  �صرورية  قوية  مل�صلحة  اإل  وحترميه  قبحه  على 
وي�صع قدره، ول يغدر عهده، ول ينتق�س اأمانته با�صتخانته.

يحب  حتى  اأحدكم  يوؤمن  »ل  حديث  مب�صمون  اأخاه  فيعامل  وباجلملة، 
املتكب  لأن  مذموم؛  وهو  الكب،  نا�صئ عن  فالحتقار  لنف�صه«؛  ما يحب  لأخيه 
ينظر لنف�صه بعني الكمال، ولغريه بعني النق�س، فيحتقره، ول يراه اأهاًل لأن يقوم 
بحقوقه. قال ابن حجر: وتخ�صي�س ذلك بامل�صلم؛ ملزيد حرمته، ل لالخت�صا�س 
ي�صاركه يف حرمة ظلمه وخذلنه بدفع نحو عدوه  مّي  الذَّ به من كل وجه؛ لأن 
عنه والكذب عليه، واحتقاره اإل من حيث مغايرة الدين. ثم قال : »التقوى 
ههنا« وي�صري اإىل �صدره ثالث مرات، يعني اأن التقوى هي اجتناب عذاب اهلل 
تعاىل بفعل املاأمورات وترك املحظورات يف القلب، الذي يف ال�صدر، قال تعاىل: 
هذا  ويف   ،]32 ]احلج/  ڦژ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ژٹ 

اإ�صارة اإىل اأن العبة بالقلوب، كما يدل عليه قوله : »األ واإن يف اجل�صد م�صغة 
القلب«؛  األ وهي  ف�صد اجل�صد كله  واإذا ف�صدت  اإذا �صلحت �صلح اجل�صد كله 
فهو العارف بال�صرائع والطرائق واحلقائق، واإذا ا�صتقام القلب ا�صتقامت اجلوارح 
ل �صيما الل�صان؛ فاإنه ينكف اأذاه عن كل اإن�صان، وهنالك ي�صتقيم الإميان، فعلى 
الإن�صان اأن يتم�صك بالتقوى، التي هي ال�صبب الأقوى؛ ويقف عند حد كالم 
ول  يكذبه،  ول  يحقره،  ول  اأحًدا،  يظلم  فال  والفتوة  باملروءة  ليت�صف  النبوة؛ 
يرحم  من مل  ا  ِمنَّ »لي�س  وقال:  منازلهم«،  النا�س  »اأنزلوا   : قال  فقد  يخذله؛ 
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�صغرينا، ويعرف �صرف كبرينا«، ثم قال : »بح�صب امرىٍء من ال�صر اأن يحقر 
اأخاه امل�صلم«، يعني يكفي الإن�صان يف اأن تكون اأخالقه مو�صوفة بال�صر واأن يكون 
�صيء املعا�س واملعاد، احتقار اأخيه امل�صلم، واحتقار من له حرمة من النا�س؛ لأن 
اهلل  مل يحقر الإن�صان اإذ اأح�صن تقومي خلقه، و�صخر ما يف ال�صموات والأر�س 

مه، قال تعاىل: ژک ک       مه اهلل  وكرَّ كله لأجله، فاحتقاره احتقاٌر ملا َعظَّ
 : قال  ثم  واجلرائم،  الذنوب  اأعظم  من  فازدراوؤه   ،]70 ژ]الإ�صراء/  گ  ک 
اأنه يحرم على امل�صلم  »كل امل�صلم على امل�صلم حرام دمه وماله وعر�صه«، يعني 
�صفك دم اأخيه، و�صلب ماله وهتك عر�صه، واأدلة حترمي هذه الثالثة �صهرية، من 
الكتاب وال�صنة واإجماع الأئمة، وهي اأ�صول قوام �صورة الإن�صان؛ لأن الدم به 
حياة الإن�صان، ومادة احلياة هي املال، وبالعر�س الذي هو احل�صب قوام ال�صورة 
املعنوية، وما �صوى هذه الأ�صول الثالثة متفرع عنها، وراجع اإليها، فهذا احلديث 
يحثُّ جميع النا�س على مكارم الأخالق، وعلى التعاون يف التعي�س واملعاملة. 
واأكرث النا�س معاملة هم اأهل الزراعة؛ فاإن اأرباب الأمالك والأرا�صي يحتاجون اإىل 
التعاون يف زراعة اأر�صهم باأكرث ال�صنائع، وقد قال : »ا�صتعينوا على كل �صنعة 
ب�صاحلي اأهلها«، وكذلك اأهايل ال�صناعات حمتاجون لأرباب الأمالك الأر�صية؛ 
للتعي�س من حم�صول اأرا�صيهم، فيجب عليهم جميًعا املنا�صحة لبع�صهم، وتقوى 
اهلل يف �صنعتهم، ثم اإن العمل الذي عليه مدار الفالحة - كما اأن الفالحة عليها 
مدار غريها من ال�صنائع - ينق�صم اإىل ق�صمني: منتج وغري منتج، وهذا هو مو�صوع 

الف�صل الثالث من هذا الباب.



اأهل  عند  واحد  معنى  على  مرتادفان  وال�صغل  العمل  اأن  املعلوم  من 
به  يت�صف  وال�صغل  العمل  يف  يقال  فما  كذلك،  ال  غَّ وال�صَّ والعامل  ال�صناعة، 
اإىل  عباده  اأحوج  واإمنا   ، كلها هلل  الأفعال  اأن  املحقق  ومن  ال،  غَّ وال�صَّ العامل 
حت�صيل اأ�صباب احلاجة املتكاثرة؛ ليظهر للخلق اأنه اأراد ا�صتجالبها بوجه حالل، 
وجعل الإن�صان اأكرث اأ�صناف احليوانات احتياًجا، وجعل دونه يف الحتياج �صائر 
اأ�صناف احليوانات؛ حيث اقت�صت احلكمة الإلهية اأن تكون غنية باأ�صوافها واأوبارها 
ثار، وغنية بالأر�س والأوكار عن اأن تتخذ بنيانًا، واأ�صرك  واأ�صعارها عن اللبا�س والدِّ
ادعى  فاإذا  الألوهية،  مع  ي�صرتكوا  لئال  الغذاء؛  اإىل  الحتياج  مادة  يف  اجلميع 
بع�صهم الربوية لنف�صه - كفرعون - اأو لغريه، كان احتياجه اإىل تكرار الغذاء �صاهًدا 

على كذبه، كما قال اهلل تعاىل: ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈژ ]املائدة/ 75[ اأي م�صوا فهو مي�صي مثلهم، ولي�س باإله كما زعموا 
اأي كغريهما من  ]املائدة/ 75[  ژٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉژ 

احليوانات امل�صرتكة معهما يف ذلك، ومن كان كذلك ل يكون اإلًها؛ لحتياجه 

يف تق�سيم الأعمال اإىل منتجة للأموال وغري منتجة 
لها، اأي ا�ستغللية وغري ا�ستغللية



مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية
130130

  اإىل الطعام، واإىل خروج ما ن�صاأ عنه من الف�صالت، فالفعل والتدبري اإمنا هو هلل
يف حت�صيل ما يحتاج اإليه الآدمي وغريه، من الغذاء والأدم، والفواكه والأ�صربة، 
 ]26  -  25 ژ]عب�س/  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ.  ۆ ۆ  ژۇ  تعاىل:  اهلل  قال   كما 

ژې  وال�صعري  كاحلنطة  اأي   ]27 ژ]عب�س/  ې  ۉ   ژۉ  بالنبات  اأي 
ېژ]عب�س/ 28[ اأي تبًنا للعلف ژى ائ. ەئ ژ]عب�س/ 29 - 30[ اأي 
 ب�صاتني ژەئژ]عب�س/ 30[ اأي عظاًما لكرثة اأ�صجارها ژوئژ ]عب�س/ 31[ 
اأي ثماًرا طيبة غري ما تقدم، ژۇئژ ]عب�س/ 31[ اأي مرعى للدواب اأو ياب�س 
الفواكه ژۆئ ۆئ ۈئژ]عب�س/ 32[ اأي الإبل والبقر والغنم؛ فاإن الأنواع 
املذكورة بع�صها طعام وبع�صها علف، وابتداأ تعاىل بامَلَنّ باإنبات احلب؛ لأنه اأنفع 
على  بذلك  ا�صتدل  ال�صغرية  احلبة  اإنبات  يف  تاأمل  اإذا  الإن�صان  ولأن  املنبت؛ 
ا اإذا دفنت يف الأر�س وح�صل لها  عظيم قدرة اهلل تعاىل؛ لأن احلبة ولو �صغرية جدًّ
نداوة انتفخت ثم ل تن�صق مع عموم النتفاخ لها اإل من اأعالها واأ�صفلها، فيخرج من 
الأعلى اجلزء ال�صاعد املمتد وهو ال�صاق، ثم يت�صعب منها اأغ�صان كثرية اإىل اجلانبني، 
ثم يطلع الزهر غالًبا، ثم منه ت�صلح الثمرة، وهي م�صتملة على اأجزاء غليظة كالق�صر 
، وفيه الدهن، واأما اجلزء الفائ�س من اأ�صفل احلبة فيتفرع منه عروق  ولطيفة كاللَُّبّ
تغو�س يف الأر�س ال�صديدة ال�صالبة مع غاية لطفها، ويو�صل اهلل بها الأغذية من 
الطني اإىل اجلزء ال�صاعد والأغ�صان، ويوزعها اهلل يف كل جزء من اأجزاء الأغ�صان، 
فاإذا تفكر الإن�صان يف هذا واأمثاله ذهبت غفلته وحدث للقلب خ�صية، كما يحدث 

اهلل عند املاء النماء للزرع، وعلم اأن الفعل هلل حقيقة ولغريه جماًزا.
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العمل: منتج وغري منتج

لهما:  ثالث  ل  ق�صمني  اإىل  العمل  والتدابري  الإدارات  اأرباب  ق�صم  وقد 
منتج للمال وغري منتج له؛ لأن العمل ل يخلو اإما اأن تزيد قيمة مورده بالربح فهو 
املنتج، واإما اأن تن�صاأ عنه ثمرة تربيح مايل تن�صب اإليه فهو غري املنتج، وهذا يرجع 
اإىل ال�صتغالل وعدمه بالعمل، وكما يقال للعمل منتج اأو غري منتج يقال للعامل 
ْرَتَزَقة، ويقال للعمل اأي�ًصا خدمة، �صواء كان  كذلك؛ فالعمال �صنفان: مكت�صبة ومرُ
جلياًل اأو حقرًيا، فبهذا املعنى يقال ملطلق العمل خدمة، واإمنا العرف يخ�س اخلادم 
باملعنى امل�صهور املتعارف، والقرينة بح�صب املحال تدل على املعنى املراد، ثم اإن 
العامل يف اأو�صية)1) اأو دائرة العامل �صناعية اأو زراعية تزيد بعمله قيمة الب�صائع 
امل�صنوعة التي هي مورد عمله، فله مدخل عظيم يف تربيح �صاحب امللك، فهذا 
العامل منتج للك�صب وال�صتغالل، بخالف عمل اخلادم عند ال�صيد، فاإنه لي�س 
العامل  اأن كالًّ من  فيه يف حد ذاته لل�صيد ربح ول مك�صب مايل، ومن املعلوم 
واخلادم يتعي�س من حمل العمل اأو حمل اخلدمة؛ لأنا اإذا نظرنا للحقيقة ونف�س 
على  مقدمة  اأجرته  امل�صنع  �صاحب  من  ياأخذ  امل�صتاأجر  العامل  اأن  جند  الأمر 
العمل، ومع ذلك ل يتكلف على �صاحب امل�صنع �صيًئا؛ فاإن اأجرته يف الغالب 
وعرق  كده  ثمرة  من  ياأخذ  فهو  عمله؛  عن  املت�صبب  الزائد  الربح  من  تن�س)2) 

اأو�صية: م�صاحة من الأر�س، تدار كوحدة اإنتاج زراعية.  (1(
تن�س: تنتج وتفرز.  (2(
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مقابلة خدمته،  يف  اجلامكية)1)  من  �صيده  من  اخلادم  ياأخذه  ما  بخالف  جبينه، 
فلي�س ماأخوًذا من مورد مايل �صادر عن عمل اخلادم، والدليل على ذلك اأن اآحاد 
النا�س من اأرباب الفالحة اأو ال�صناعة قد يربح من عمل عماله واآثار مهارتهم �صيًئا 
ي�صري به رئي�س جماعة فالحية اأو عريف فرقة �صناعية، فبت�صغيله كثرًيا من العملة 
وال�صغالني يف دائرة �صغله ينمو ماله، ويزيد غناه، وتكمل �صعادته، وكلما كرثت 
ال�صيد قد يكرث من اخلدم واحل�صم  واأن  ثروته،  اأتباعه يف هذا اخل�صو�س كرثت 
فيكون ذلك �صبًبا لتناق�س ماله وانحطاط قدره، وما ذاك اإل اأن الأول جميع من 
عنده من العمال يعملون عماًل منتًجا مربًحا، بخالف الثاين؛ فاإن عمل خدمه 
ا�صتحقاقهم  بقدر  يجمكهم  اخلدم  ف�صيد  ذلك  ومع  للمال،  منتج  غري  وح�صمه 
ون، بخالف  ْعطرُ مرُ اآخذون ل  فهم  منهم،  هو مطلوب  ما  وتاأدية  ون�صاط خدمتهم، 
عمال الأ�صغال ال�صناعية؛ فاأجرتهم تقدر على قدر مورد العمل واملتح�صل منه 
من الأرباح والفوائد، هذا اإذا كان باملياومة، واإذا كان باملقاولة واللتزام والتعهد، 
فاإن رئي�س ال�صناعة يعطي املهمات اجل�صيمة املرتاكمة الأجزاء واملواد بقدر معلوم 
للعمال يف نظري الأجرة، فاإذا تخ�ص�صت على الزمن رمبا تفرق عن املياومة بكثري، 
فريبح املالك ربًحا عظيًما، ويخ�صر العامل؛ لأنه معٍط نوًعا للكثري واآخذ للقليل، 
وجميع هذه امل�صنوعات وامل�صغولت تو�صع يف خمازنها اإىل وقت رواجها، فتباع 
ويتح�صل منها مقادير ج�صيمة بحيث تكفي لت�صغيل م�صغولت قدر الت�صغيالت 
ربح جودة  املال  اأن �صاحب  يعني  رواجها،  م�صغولتها عند  بيعت  التي  الأولية 

اجلامكية: مفرد جوامك؛ وهي املرتبات.  (1(
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و�صائل الت�صغيل واأدواته؛ فقد توفر راأ�س ماله وما اكت�صبه من عمل العمال، وهلم 
اإىل غري نهاية، بخالف خدمة اخلادم ل�صيده فال تثمر له ثمرة باقية، ولي�س  جرا 
لها مورد ول حم�صول ول ب�صاعة تباع ول ت�صرتى، بل خدامات اخلادم اأعرا�س 
تنق�صي بالفراغ من عملها بدون بقاء اأثر ول قيمة؛ فال تعطي بعد انق�صائها ربًحا 
يكفي �صرفه ملدة اأخرى بقدرها عند العود ملثلها، ولو كانت لزومية وعليها مدار 

العمل يف اجلمعية يعني يف اململكة املتمدنة.

من  دولة  اأي  يف  ال�صامية  والوظائف  العالية  للمنا�صب  املقلدين  فخدمة 
الدول، وكذلك خدمة اخلدم املعتادين ل�صادتهم يف اأي بلد كان، ل تنتج ربًحا 
ا ول قيمة مرثية للمخدوم حم�صو�صة، يعني ل تنتج بنف�صها ا�صتغالل الأموال  ماليًّ
ملن هي من�صوبة له، وهذا ل يقدح يف حقها �صيًئا؛ لأن خدمة اأرباب املنا�صب يف 
فاإنتاجها  بالتدبري، وال�صعي يف الإ�صالح،  العمل، والإر�صاد  املمالك عليها مدار 
احلقيقّي اإنتاج بالوا�صطة، فهو اإنتاج الإنتاج ل اإنتاج بالفعل واملبا�صرة، وكالمنا يف 
اإىل  اإذا نظرنا  اإنتاج روؤو�س الأموال وال�صرمايات)1) دون الإنتاج الإر�صادّي، واإل 
اإنتاج الإدارة ومعونة احلكومات، وجدنا �صحة ما �صلف نقله عن اخلليفة املاأمون 
من قوله: اإن اأ�صباب املكا�صب اأربعة، وَعدَّ منها الإمارة، وقال: اإن ما عدا ذلك فهو 
َكلٌّ علينا - والَكلُّ بفتح الكاف احلمل - وقد قلنا اإن مرجع ا�صتح�صال الأموال 
واأما  والإيراد،  الأرباح  فهي حمل  والتجارة،  وال�صناعة  الزراعة  من  اإل  يكون  ل 

ال�صرمايات: مفردها �صرمية مبعنى النقود املتجمعة.  (1(
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نا اأن غري املنتج من الأعمال هو ما ل يبقى  غريها فهو حمل للم�صارف؛ لأننا َبيَّ
بعد انق�صائه �صيء من ثمرات العمل، يروج ويكفي لعمل اآخر؛ فوظائف جميع 
احلكام امللكية، و�صباط الع�صكرية البية والبحرية، وجميع اجلنود كذلك، واإن 
كان عليها مدار حركة الإنتاج، بل هي القوة الباعثة له يف الواقع ونف�س الأمر، 
اإل اأنها ل ت�صمى يف عرف املنافع العمومية باملنتجة لالأموال بنف�صها وبعملها، واإن 
كانت لهم مرتبات �صنوية ج�صيمة يف نظري ماأمورياتهم فهذه املرتبات عائدة اإليهم 
ومن  واملنفعة،  ال�صرف  غاية  للحكومات يف  اأن خدمتهم  ولو  اأموال غريهم،  من 
اأ�صد اللزوم لالأهايل، فال تنتج ربًحا يروج منه مقدار للم�صتقبل ي�صاوي ال�صرف 
لهم يف  يعطى  ا  نا�صًّ ماًل  للحكومة  تربح خدمتهم  يعني ل  �صنة،  على خدمتهم 
ال�صنة املقبلة، فبهذا املعنى يقال اإنهم غري منتجني، يعني هم جهة م�صرف ل جهة 
اإيراد، اأي لي�صوا جهة اأرباح، ويلحق باملنا�صب املريية املنا�صب الق�صائية والدينية 
غري  الفخمة  املنا�صب  بهذه  املوظفني  فاإن  ونحوها؛  الأوقاف  كعمال  والعمومية، 
ومثل  مكا�صب،  ول  اأرباًحا  جتلب  ل  منا�صبهم  يعني  ال�صابق،  باملعنى  منتجني 
هوؤلء اأهل الآداب، كال�صعراء واملن�صئني، ومن ذلك اأرباب فنون الطرب واملالهي 
اأ�صبه ذلك؛ فجميع هذه  وامل�صارعني، كاأهل املو�صيقى واملغنني واملن�صدين، وما 
ل  اإذ  لذلك؛  املنتجة  كالأ�صغال  وتربيح  وك�صب  مالية  قيمة  لها  لي�س  الأعمال 
تنتج �صيًئا يباع، ويتح�صل منه ل�صنة اأخرى م�صاريف العمل، الذي يعطي ربًحا، 
ا، فاإن اأ�صغالهم جميًعا واأعمالهم اأعرا�س تنتهي عقب فراغها لراغبها؛  وهلم َجرَّ
فلعب الالعب واإن�صاد املن�صد واأنغام املغني وتوقيع املو�صيقي �صروبه على ح�صب 
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املقامات، كلها اأعرا�س تنتهي بانتهاء عملها لطالبها، ولي�صت مربحة، واأما عمل 
اآلتها وكتبها وتاأليفها فهو منتج اأمواًل، واأما هي يف حد ذاتها فملحقة بغري املنتج؛ 
كلهم  لهم  عمل  ل  الذين  البطالة  واأرباب  املنتجة  غري  الأعمال  اأرباب  فجميع 
ال�صنوية،  الأر�س  حم�صولت  عن  �صادرة  م�صارفهم  كون  يف  �صوى  حد  على 
ومن عمليات الأهايل ال�صناعية، فنفقتهم على غريهم مع �صرف البع�س ك�صرف 
الطرب  البع�س الآخر،كاأرباب  الأديان، والنتفاع بخدمة  واأمناء  والق�صاة  الولة 
بلغ  ما  بلغ  ولو   - ال�صناعّي  اأو  الزراعّي  املح�صول  اإن  ثم  اأ�صبههم،  وما  واملالهي 
اأخذنا ح�صاب  فاإذا  باحل�صاب،  ومقّدر  ومتناه،  فهو حمدود   - والكرثة  العظم  يف 
ال�صنة املا�صية، وعرفنا منه مقدار املن�صرف يف ا�صتحقاقات ومرتبات غري املنتجني 
من  الأ�صخا�س -قل عددهم اأوكرث- وكذلك مرتبهم، وجعلنا الباقي على ذمة 
م�صارف الأ�صخا�س املنتجني، فهذا القدر الباقي - قلياًل كان اأو كثرًيا - يكون هو 
حم�صول ال�صنة املقبلة؛ لأنه هو الذي يباع، وي�صري دخوله يف الت�صغيل للرتبيح، 
ومن هذا يتبني اأن املتح�صل من املزارع يف ال�صنة هو نتيجة العمل املنتج، يعني 
اإيراد املزارع يف ال�صنة بعد ا�صتنزال اأجرة الأر�س، اأي ما عليها من املال، وما يتبع 
ذلك من التقاوي، وعلف املوا�صي، واأجرة املهمات الآلية، وغري ذلك، فال�صايف 
بعد هذا هو الربح، وهو الذي يح�صل منه ت�صغيل ال�صنة املقبلة، ومنه تدفع اأجرة 
اأغلب حم�صولها  الأجري املنتج، ويقا�س على ذلك دائرة ال�صناعة كالفبقة، فاإن 
يف العادة هو يف مقابلة راأ�س املال، والباقي يعد اأرباًحا، بعد تنزيل امل�صارف، فمن 

هذه الأرباح التي هي ثمرة العمل املنتج تدفع اأجرة ذلك العمل.
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وهذه الأرباح اأي�ًصا معدة لتكوين الإيراد، الذي يخرج منه اأرزاق الأ�صخا�س 
املنتجني وغري املنتجني، يعني جميع اأهايل البلدة مكت�صبة ومرتزقة؛ فمدار موؤنة 
الأهايل جميعهم على الأعمال املنتجة، يعني موارد الأموال، فكل اإن�صان اأخرج 
من ماله �صيًئا وجعله راأ�س مال يف زراعة اأو جتارة، فال يكون غر�صه منه اإل تربيح 
هذا املال؛ فال ي�صرف منه اإل للعمال املنتجني الذين ين�س هذا املال بعملهم؛ 
فاإذا �صرف راأ�س املال على العمل اأنتج مما �صرفه جزًءا بو�صف الربح يعود على 
العمال يف نظري اأجرتهم، فربح ال�صغالة اإمنا هو ناجت من عني عملهم، ل من راأ�س 
لهم  وجعل  منتج،  غري  لعمل  خدًما  ي�صتخدم  اأن  املالك  اأراد  فاإذا  املالك،  مال 
مرتًبا، ف�صرف هذا املرتب خارج من اأ�صل ماله، فيدخل يف احل�صاب �صمن املال 
املبقى لنفقته، فلي�س ما ينفق على اخلدم من ربح عملهم كاأرباب العمل املنتجني؛ 
فاأرباب الأعمال غري املنتجة واأرباب البطالة يتعي�صون جميًعا من اإيراد واحد له 
موردان: الأول حم�صول الربح ال�صنوي الوارد ل�صاحبه يف مقابلة مال اأر�صه اأو 
ربح ماله، والثاين: املال الذي يخ�س العامل يف نظري عمله بق�صد التعي�س به، 

الذي هو عبارة عن راأ�س مال العمل.

فاإذا و�صل هذا القدر من رئي�س الدائرة ال�صناعية اأو الزراعية اإىل العامل 
اأخر  نا�س  منه  يتعي�س  اأن  مانع  فال  موؤنته  عن  زاد  فاإذا  لنف�صه؛  منه  يتعي�س  فاإنه 
ولهم  العمل،  اأهمية يف  اأرباب  العمال  كان  اإذا  كما   - منتجني  غري  اأو  منتجون 
اأهمية و�صرف وريا�صة يف �صنائعهم - فاإن مرتباتهم من دوائر العمل تكون ج�صيمة، 
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فبمقت�صى الأحوال امل�صعدة لهم ي�صتخدمون من اخلدم واحل�صم من يليق، تقليًدا 
اأنا�س كما تعي�صوا يف  اأرباب الأمالك واأغنياء التجار، فيتعي�س يف جانبهم  لكبار 
جانب غريهم، فقد عادت منهم املنفعة على غريهم، كما عادت عليهم من منفعة 
قد  اجلديدة،  النعمة  اأ�صحاب  الأ�صخا�س  وهوؤلء  غريهم،  خدمة  يف  اأعمالهم 
تعود املنافع منهم على اأنا�س اأخر، كاأرباب حرف الأفراح والأتراح، وامل�صتحقني 
لالإعانات، فيتعي�س منهم طوائف كثرية من اأرباب الأعمال غري املنتجة، وكذلك 
الغالب  التي هي يف  العوائد،  تنتفع منهم احلكومة بدفع  املنتجون  العملة  هوؤلء 
يتح�صل منها جزء عظيم، ي�صاعد على احتياجات احلكومة ل�صيانة البالد والعباد، 
الأمر  اأ�صحاب  وهم  امللكية،  الأعمال  باأ�صراف  متقلدون  الدولة  اأرباب  اأن  ومع 
والنهي والنفوذ، فعمليتهم - كما قلنا - ولو اأنها مهمة واأولية - غري مالية، ل يباع 

منفوعها ول يرُ�صرَتى، واإمنا هو قطب رحى عموم الإنتاج.

وقد اأ�صلفنا اأن العمال املنتجني ياأخذون عملهم من جزء من الأرباح املعتب 
الأرباح  من  مرتباتهم  ياأخذون  املنتجني  غري  العمال  واأن  لتعي�صهم،  مال  راأ�س 
منها  يتعي�س  التي  الأرباح  اإن هذه  هنا  ونقول  الت�صغيلية،  العمليات  الزائدة عن 
�صاحب املال والعمال غري املنتجني، ل مي�صها اأحد منهم اإل بعد جعلها يف حركة 
التدبريات التامة لإنتاجها وتربيحها، يعني اأنها لبد من ترويجها وت�صغيلها على 
الطريقة ال�صابقة يف ال�صنني ال�صابقة؛ لتكون م�صمونة، فبهذا ينبغي اأن تكون اأجرة 
العامل م�صتح�صاًل عليها بالتمام يف مقابلة عمله، واأن يكون ا�صتحقاقها بجميعها 
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ت�صيع  منتج، حتى ل  بعمل غري  منها  �صيء  اأدنى  يت�صرف يف  ول  العمل،  بعد 
هباء منثوًرا، فاإذا �صرف حينئذ منها �صيًئا ل يكون اإل ي�صرًيا ملقت�صيات الأحوال 
ال�صرورية، بل ينبغي اأن ل ي�صرف اإل مما دبره ووفره من اأزمنة �صابقة، ل �صيما اإن 
كان ما دبره له اإيراد وتربيح، فاإنه يكفيه مل�صارفه. وطريقة الوفر عند اأرباب الأعمال 
ا ملواظبتهم غالًبا على ذلك، ولذلك جتد يف تعاديل  وال�صناعات املنتجة �صهلة جدًّ
فردة)1) الروؤو�س والعوائد اأن عوائد كل واحد منهم بقدر مي�صرته، وعلى ح�صب 

كميات وفره واقت�صاده.

ومن هذا كله يفهم اأن حم�صولت الأرا�صي واأرباح روؤو�س الأموال موردان 
اأ�صليان، يتعي�س منهما اأرباب الأعمال غري املنتجة، واأن الوفر والتدبري يليق ويتاأتى 
كل منهما لأهل الفالحة والتجارة، واأن طائفة الزارعني والتجار ميكنهم - على 
حد ال�صواء - تعيي�س العمال املنتجني وغري املنتجني، بل تعيي�س غري املنتجني 
من ربح اأهل الزراعة وال�صناعة اأكرث؛ جل�صامة ما يعود على احلكومة منهم، وهو 
حاجة  اإىل  احلكومة  اأهل  اأيادي  من  وتنقله  منفعته،  لعموم  واأوىل؛  اأحق  اأي�ًصا 
كثريون،  اأنا�س   - غالًبا   - منها  يتعي�س  مثاًل  الأمري  مرتبات  فاإن  كثريين؛  اأنا�س 
عظمت  »ما   : لقوله  وفاًقا  واحل�صم،  واخلدم  والفقراء  وال�صلحاء،  العلماء  من 
نعمة اهلل على عبد اإل عظمت موؤنة النا�س عليه«، فمن مل يتحمل تلك املوؤنة فقد 
عر�س تلك النعمة للزوال، وقال : »اإن هلل اأقواًما اخت�صهم بالنعم ملنافع العباد، 

فردة: �صريبة، ويغلب عليها اأن تكون مو�صوعة ظلًما مبعنى »الإتاوة«.  (1(
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يقرهم فيها ما بذلوها، فاإذا منعوها نزعها منهم وحولها اإىل غريهم«. ومن الأمراء 
اأرباب  من  كثري  اأموالهم  ف�صول  من  ويتعي�س  باأذيالهم،  النا�س  يتعلق  غفري  جم 
ل  الفالحة  اأرباب  لأن  الفالحة؛  اأرباب  من  يتعي�س  ممن  اأكرث  والفراغ،  البطالة 
يتعي�س منهم غالًبا اإل العمال اأرباب ال�صناعة املنتجة، ومع اأن العادة تق�صي باأن 
اأرباب  اأنا�س كثريون من  ليتعي�س منها  اأموالهم  التجار ي�صتعملون روؤو�س  اأغنياء 
الزراعة، يبحثون عن  ال�صاقة، كالأ�صفار ونحوها، فهم يف ذلك كاأرباب  الأعمال 
الربح والفائدة، اإل اأن اأرباحهم يتعي�س منها عادة كثري من اخلدم واحل�صم، واأرباب 
يعي�س يف جانبهم خلق كثري  الوجه كالأمراء  املنتجة، فهم من هذا  احلرف غري 

بدون تربيح للمن�صرف من اأرباحهم، فقد حازوا ف�صيلتي الفالحني والأمراء.

ل  وغريها،  امللكية  املنا�صب  واأ�صحاب  الأمراء،  اأن  اعتبنا  اإذا  كله  وهذا 
باأ�صوة  التجارية  اأو  الزراعية  البالد  فاأكرثهم يف  واإل  والتجارة،  بالزراعة  يت�صبثون 
بهذا  فهم  ال�صتغاللية،  والأمالك  الرابحة،  العظيمة  الدوائر  فلهم  الأهايل؛  كبار 
كثري  دوائرهم  يف  ومتعي�س  والتجارة،  الفالحة  اأهل  ع�صابة  يف  داخلون  املعنى 
النا�س، يعني من العمال املنتجني وغري املنتجني، واأي�ًصا ما يرد لهوؤلء من  من 
املرتبات املن�صرفة من طرف الأعمال املنتجة ي�صرفون اأكرث منه على الوظائف غري 
املنتجة يف نظري عوائد اأمالكهم، فريد اإليهم من اخلزائن امللوكية مقادير مالية على 
مبالغ  اخلزائن  تلك  اإىل  اأي�ًصا  منهم  وي�صدر  منا�صبهم،  واأهمية  ا�صتعدادهم  قدر 

كثرية اأو قليلة، على قدر اأرا�صيهم وما عليها من العوائد.
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وباجلملة، فالكالم على الإنتاج وعدمه، وم�صادر الأموال ومواردها، اإمنا هو 
له زيادة عن مزية  اأي�ًصا  اأن يكون  بالنظر للحيثيات؛ فقد يجتمع يف الأمري مثاًل 
اإمارته، مزية الزراعة والتجارة لراأ�س مال اإيراده، فيكون جامًعا للمنافع العمومية، 
بغري  ي�صاء  من  يرزق  واهلل  اأخرى،  جهة  من  منتج  وغري  جهة  من  منتًجا  ويكون 

ح�صاب.

فيها من  ملا  منتجة، ممدوحة مطلًقا؛  منتجة وغري  بنوعيها:  الأعمال  اإن  ثم 
ال�صعي، كما اأن البطالة مذمومة عند جميع الأمم �صرًعا وعقاًل، فلنذكر ما قيل يف 

مدح العمل وذم البطالة، يف الف�صل الرابع من هذا الباب.



الأموال  ومنبع  والرثوة،  ال�صعادة  اأ�صباب  هي  الأعمال  اأن  اأ�صلفنا  قد 
والغنى؛ فالأرا�صي الزراعية اإمنا هي مورد لالأعمال م�صاعد، واأن الأر�س املخ�صبة 
بدون العمل ل تنتج �صيًئا، والأر�س املجدبة بكرثة العمل تخ�صب، وتنتج النتائج 
اجلمة؛ ولذلك قال : »اأف�صل العمل اأدومه واإن قل«، ويف التوراة: »حرك يدك 
يعي�صون من ك�صب  ال�صالح  وال�صلف  الأنبياء  كان  وقد  الرزق«،  باب  لك  اأفتح 

ژۆ ۆ   : داود  حق  يف  تعاىل  اهلل  قال  فقد  ويحرتفون،  اأيديهم 
ۈ ۈژ]الأنبياء/ 80[ اأي عمل الدروع من احلديد؛ فقد علمه اهلل تعاىل 

  وا�صتغل  اأمره،  بها على  فا�صتعان  الدروع،  منها  ف�صار يحكم  احلديد،  �صنعة 
النبوة  وبعد   - عنها  اهلل  ر�صي   - خديجة  لل�صيدة  بال�صام  بالتجارة  النبوة،  قبل 
كانت حرفته  اجلهاد، فقد قال : »جعل رزقي حتت ظل رحمي«، وقال: »اإن 
كالًّ  بات  »من   : وقال  الفارغ«،  ال�صحيح  ويبغ�س  املحرتف  العبد  اهلل يحب 
يف طلب احلالل اأ�صبح مغفوًرا له«، والكالُّ يف طلب احلالل الذي يرُتعب نف�صه 
يف العمل لك�صبه، وقال عمر : »ل يقعدن اأحدكم عن طلب الرزق، ويقول: 

يف مدح ال�سعي والعمل وذم البطالة والك�سل
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اللهم ارزقني؛ فقد علمتم اأن ال�صماء ل متطر ذهًبا ول ف�صة، وقال : اإين لأرى 
الرجل فيعجبني، فاأقول: األه حرفة؟ فاإن قالوا: ل، �صقط من عيني!.

وكان اإبراهيم بن اأدهم على ورعه ي�صعى، ويرعى بالكراء، ويحفظ الب�صاتني 
واملزارع، ويح�صد بالنهار، ويوؤدي الفرائ�س بالنهار، وي�صلي النوافل بالليل، وكان 
�صنائع  لهم  يتخذون  والأ�صفياء  الأنبياء  قدم  على  وال�صالطني  امللوك  اأغلب 
يتك�صبون بها، وينفقون منها؛ توخًيا لالإنفاق من احلالل، وتنزًها عن الأخذ من 
بيت املال، وقال �صعيد بن امل�صيب رحمه اهلل: ل خري فيمن ل يجمع املال من 

ِحّله، يرُخرج منه حقه، وي�صون به عر�صه. قال ال�صاعر:

ِلَبْذِلَها اإلَّ  الأَْمَواَل  َمِع  َتْ ر اإلَّ اإىل النَّْحِرول  َكَما ل ُي�َصاُق الدُّ

وقال ابن عبا�س ر�صي اهلل تعاىلعنه: يف قوله : ژىئ یی  
ی  یژ ]هود/ 52[ اأي ماًل اإىل مالكم، فال جمد اإل باملال، والآمال متعلقة 

بالأموال، قال ال�صاعر:

َيْخُذُلِني َناَديُت  اإَذا  َداِء  الَنّ ياَمايلُكلُّ  َناَديُت  اإذا  ِنَداِئي  اإلَّ 

النا�س  انقاد  وقد  اأ�صبابها،  ت�صتجمع  به  اإذ  والريا�صة؛  ال�صوؤدد  اأ�صل  واملال 
قدميًا وحديًثا للغنّي؛ لأن القلوب ل ت�صتمال اإل باملال، قال ابن املعتز:
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ِغَنى ِمْن  َثْرَوٍة  َذا  ُكْنَت  الَعامَلِاإذا  يف  ُد  املُ�َصوَّ فاأَْنَت 
ورٌة �صُ َن�َصٍب  ِمْن  اآَدِموَح�ْصُبك  ِمْن  اأَنََّك   ُ ُتَخَبّ

وملا و�صل املعز بن متيم بن �صعد بن من�صور العبيدي اإىل الديار امل�صرية، 
بعدما و�صل غالمه القائد جوهر، وملك م�صر، واختط القاهرة، وكان العبيديون 
واجتمع  لقائه،  اإىل  النا�س  عنها - خرج  تعاىل  اهلل  ر�صي   - فاطمة  اإىل  ينت�صبون 
به الأ�صراف، فقال له من بينهم حممد بن عبد اهلل بن طباطبا العلوّي: اإىل من 
ا�صتقر  فلما  ن�صبنا،  ينت�صب مولنا؟ فقال لهم: �صنعقد لكم جمل�ًصا ون�صرد لكم 
يف ق�صره جمع النا�س يف جمل�س عام، ونرث عليهم الدنانري والدراهم حتى عمهم، 
جميًعا:  فقالوا  ن�صبي،  وهذا  وقال:  �صيفه،  ن�صف  �َصلَّ  ثم  ح�صبي،  هذا  وقال: 

�صمعنا واأطعنا.

ُمْر�ِصًل َحاَجٍة  يف  ُكْنَت  ُمْغَرُماإذا  َهاِئٌم  ِبَها  واأَْنَت 
ِه ُتو�صِ ول  َحِكيًما  ْرَهُمَفاأْر�ِصل  الدِّ ُهو  احَلِكيُم  وَذاَك 

وقال اآخر:

اِل َفَقال يل: َكْم َذا ُتِطيُل من الكلِم املُوؤْمِلَِذاَكْرُتُه َعْهَد الِو�صَ
َقاِئًل: اأَْن�َصَد  يَنار  الدِّ راأَى  ِم؟ملا  املُْبَ اِء  الَق�صَ ِمَن  امَلَفرُّ  اأيَن 
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وقيل: درهمك و�صيفك، فازرع بهذا فيمن �صكرك، واح�صد بهذا فيمن 
كفرك. قال ال�صاعر:

َنْفُعُه ا  اِدَقً �صَ �َصْيًئا  اأََر  يِفمل  وال�صَّ ْرَهِم  كالَدّ للمرِء 
َحاَجاِتِه ْرَهُم  الَدّ َلُه  ي  احَليِفَيْق�صِ ِمَن  يحميه  يُف  وال�صَّ

وقال اآخر:

فاإين اأَ�ْصَعى  للِغنى  الَفِقرُيَذِريني  ُهُم  �َصرُّ ا�َس  النَّ َراأَيُت 
َعَليِهْم واأَْحَقُرُهم  وخرُيواأَْهَوُنهم  َح�َصٌب  له  اأَْم�َصى  واإْن 
وَتْزَدِريِه اخَلِليُل  ِغرُيُيَباِعُده  ال�صَّ وينهُرُه  َحِليَلُتُه 
َجلٌل وَله  الِغَنى  َبَلَغ  َيطرُيوَمْن  اِحِبه  �صَ ُفوؤاُد  َيَكاُد 

َجمٌّ ْنُب  والذَّ َذْنُبُه  غفوُرَقِليٌل  َربٌّ  اِلغَنى  َوِلكنَّ 

قيل مليمون بن مهران: اإن فينا اأقواًما يقولون: جنل�س يف بيوتنا وتاأتينا اأرزاقنا، 
فقال: هوؤلء حمقى، اإن كان لهم يقني مثل يقني اإبراهيم خليل الرحمن فليفعلوا.

�ُصْغًل َعليك  الَفَراُغ  َهاَج  الَفَراِغَلَقْد  ِمَن  الَبَلِء  واأ�ْصَباُب 

اأو  بيته  يف  قعد  رجل  يف  تقول  ما   : حنبل  بن  اأحمد  الإمام  و�صئل 
م�صجده، وقال: ل اأعمل �صيًئا حتى ياأتيني رزقي؟ قال: هذا رجل جهل العلم، 

اأما �صمعت قوله:  »جعل رزقي حتت رحمي« يعني الغنائم. 
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اَجاِتنا حِلَ وَنْغُدو  يَنروُح  َتْنَق�صِ ل  َعا�َس  َمْن  وَحاَجُة 

وقيل: غبار العمل خري من زعفران البطالة. قال ال�صاعر:

ا�ُس ِبي وَلو ُكْنُت َذا َما َر النَّ َحويلَق�صَّ باملَاِل  اجَلِميَع  َجَلْبُت  ٍل 
َعَليَنا الَكِرمي  اأَْنَت  وَمْيِلوَلَقاُلوا  َهَواي  اإىل  وا  وَتَخطَّ
َمِليًئا َكيًل  املَْعروَف  ا�َس اأْن َيِكيُلوا َكَكيِليَوَلِكْلُت  ُيْعِجُز النَّ

وقال غريه:

يَب َغِنيمًة َقبيُحَخاِطْر ِبَنْف�ِصَك َكي ُت�صِ الِعَياِل  َمع  اجُلُلو�َس  اإنَّ 
ومَهاَبٌة جملٌة  فيه  وُحفالـَماُل  وف�صُ َمذلَّة  ِفيه  والَفْقر 

»غريه«

يِن َخرًيا ِمَن الِغَنى ا ِمَن الَفْقِرَفَلْم اأََر َبْعَد الدِّ ومل اأََر بعد الُكْفِر �َصرًّ
اْمِتَهانه اإلَّ  املَاِل  َزيَن  اأََر  وَمْنَفُده يف اأَْوُجِه احَلْمِد والأَْجِرَومَلْ 

وكان اأبو بكر  اإذا خرج يف جتارته اأخذ ب�صائع ل�صعفاء قري�س، فيبيعها 
لهم وي�صرتي، ول يكلفهم �صيًئا:

لإلهه مبتٍَّق  التَِّقيُّ  وَطَعاُمهلي�س  �َصَراُبه  يِطيب  حتى 
اأَْهَله وَيِطيُب ِمْن َلَغِط احَلِديِث َكلُمهويطيُب ما َيْجِني ويْك�ِصُب 
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: ا�صتعاذ من الك�صل، وقال علّي  ا اأن النبي  وح�صب ترك العمل ذمًّ
 خلق التواين والك�صل فزوجوهما، فنتج من بينهما الفاقة، وقال : احلركة ولود 
وال�صكون عاقر، ول ين�صاأ عن البطالة اإل املف�صدة، فعلى املرء اأن ي�صغل النف�س 
التي هي عني فارغة مبا ي�صلحه، واإل �صغلته مبا يف�صده؛ ولذلك قيل: احلركة بركة 
والتواين هلكة، وكلب طائف خري من اأ�صد راب�س، ومن مل يحرتف مل يعتلف، 

ر طالًبا جاء اإىل بيته جالًبا، قال ال�صاعر: ومن �َصمَّ

فاْغَتِنْمَها ِرَياُحَك  َهبَّْت  �ُصُكوناإَذا  َخاِفَقٍة  ِلُكلِّ  فاإنَّ 
فاْحَتِلْبَها نياُقَك  ْت  َدرَّ َيُكوُناإَذا  ملْن  يُل  الَف�صِ َتْدِري  َفَما 
ْر ُتَق�صَّ فَل  َيَداَك  َمَلَكْت  يخوُناإَذا  َعادُتُه  ْهَر  الدَّ فاإنَّ 

وال�صكر،  انتظار احلمد  الأمل  العمل، وخري  مغناطي�س  فالأمل  وباجلملة: 
وحب الفخار ودوام الذكر، ولول ذلك ملا كان اجتهاد ول ا�صتنباط، ول ك�صب 
ارتفاع ول غب)1) انحطاط، ول اخرتاع خمرتع، ول ابتداع مبتدع، فهل يح�صن 

بالعاقل اأن يعمل فَكره اإل فيما يخلّد ذكره؟

اِت اأَْهَل الُعَل اأَحـــاِديُثَناِف�س َعَلى اخَلرْيَ ْنَيـــا  الدُّ ــا  فاإمنَـّ

اأمور  باإمعان الأنظار واإعمال الأفكار يف  َتَولَّع العقالء على اختالفهم  فقد 
يظهر للعامة اأنها حقرية وهي عند اأذكياء اخلا�صة خطرية.

غّب: عاقبة.  (1(
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َمْرَكًبا ة  الأَ�ِصنَّ اإلَّ  َيُكْن  مْل  ُرُكوبهااإَذا  اإل  ر  للُم�صطَّ َراأْي  َفَل 

هذا  ومن  ذكره،  لبقاء  �صبًبا  كانت  وفكره  بذكائه  حكمة  اخرتع  فمن 
و�صع  من  اأول  فاإنه  الأخرية،  الفر�س  ملوك  اأول  وهو  بابك،  بن  اأرد�صري  القبيل 
نف�صه، ل  له ت�صرف يف  لي�س  الإن�صان  واأن  والقدر،  للق�صاء  الرند، و�صربها مثاًل 
ا ول نفًعا، بل هو م�صرف على حكم الق�صاء والقدر، معر�س للنفع  ميلك لها �صرًّ
وال�صرر، وو�صعها على مثال الدنيا واأهلها، ورتب الرقعة اثني ع�صر بيًتا بعدد �صهور 
ال�صنة، وجعل القطع ثالثني قطعة بعدد اأيام كل �صهر، والدرج التي تكون لكل 
برج، وجعلها مثاًل للحظ الذي يناله العاجز، مبا يجري له الفلك، واحلرمان الذي 
يبتلى به احلازم، مبا جرى به عليه الفلك، وتو�صل اإىل اإي�صال تلك العقول بف�صني 
اأنزلهما منزلة الليل والنهار، وجعل لكل ف�س �صتة اأوجه كجهات الإن�صان: فوق، 
واأ�صفل، ووراء، واأمام، وميني، و�صمال، ي�صري اإىل اأن الإن�صان ل يعلم من اأين ياأتيه 
اخلري ول ال�صر، واأ�صار يف تقلبها اإىل تقلب القدر بالإن�صان، فيكون م�صروًفا ثم ي�صري 

ا وبالعك�س، اإىل مال نهاية له من التقلبات. �صريًفا، ويكون فقرًيا ثم ي�صري غنيًّ

َزَماِنِهْم ِمْثُل  ا�ُس  ِمَثالْهالنَّ َعَلى  املَِثاِل  َحْذَو 
ِمْثُل  َدْهِرَك  وَحاِلْهوِرَجاُل  ِبِه  َتَقلُّ يف  َدْهِرَك 

له  بلهيث، و�صع  الهند يومئذ  الفر�س بو�صع الرند، وكان ملك  افتخر  وملا 
الإن�صان  واأن  قدر،  ل  اأن  على  مثاًل  وجعلها  ال�صطرجن،  �ص�صة  امل�صمى  احلكيم 
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اإىل  اأ�صاره اخلمول  اأهملها  فاإن هو  اأن يبلغ املراتب العلية،  قادر ب�صعيه واجتهاده 
منزلة  و�صعيه  بحركته  ينال  البيذق  اأن  ذلك  على  دلياًل  جعله  ومما  احل�صي�س، 
الفرزان يف الريا�صة، وجعلها م�صورة متاثيل على �صورة الناطق وال�صامت، وجعلها 
درجات ومراتب، وَمثَّل ال�صاه باملدبر الرئي�س، وكذلك ما يليها من القطع، وبني 
وخذلن  الغالب  ظفر  وكيفية  احلروب،  مكايد  من  عنهم  ما خفي  فار�س  لأهل 
املغلوب، فظهر للملك مكنون �صرها، فقال له: اقرتح ما ت�صتهي، فقال: اأ�صتهي اأن 
ت�صع حبة برُّر يف البيت الأول، واثنتني يف البيت الثاين، ول تزال ت�صعفها اإىل اآخر 
البيوت، وما بلغ تعطيني اإياه، فا�صتخف امللك عقله، وا�صتقل طلبه، وقال: كنت 
اأيها امللك اإنك ملا �صرفتني  اأظن رجاحة عقله، واأنك تطلب �صيًئا نفي�ًصا، فقال: 
اإىل التمني مل يخطر ببايل غري ذلك، ول �صبيل اإىل الرجوع عنه، فاأنعم له امللك 
اب اأن يح�صبوا ذلك فلم يجدوا ما يفي للحكيم مبراده، وقد  �صَّ مبا �صاأل، واأمر احلرُ
اأ�صوان امللك.  األوف مكرًرا تكريًرا ج�صيًما، ل تفي به  اأح�صى ما طلبه فوجدوه 
�صدة  على  وقامت  البلدان،  تخلدت يف جميع  جليلة  ال�صطرجن حكمة  فاخرتاع 

ذكاء مبتدعها البهان.

وهو  ودونه،  الطب  فن  ا�صتخرج  َمْن  لل�صطرجن  املرُ�ْصَتْخِرِج  هذا  ِمْن  واأََجلُّ 
احلكيم اأ�صقلبينو�س -بباء موحدة حتتية بعد الالم خالًفا ملن جعله بالنون- وهو 
من اأهل اليونان، وبع�صهم يقول اإن امل�صتخرج للطب اأهل م�صر، واإن امل�صتخرج له 
هرم�س، امل�صتخرج ل�صائر ال�صنائع، وقيل امل�صتخرج له امل�صريون غري هرم�س باإلهام 
من اهلل تعاىل جلماعة، ثم ازداد الأمر يف ذلك بكرثة التجاريب، وقوي، و�صار علًما 
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وا�صًعا، واحتج القائلون بذلك باأن امراأًة كانت مب�صر، وكانت �صديدة احلزن والهم 
اأخالًطا  مملوء  و�صدرها  املعدة،  �صعيفة  كانت  ذلك  ومع  والنكد،  بالغيظ  مبتالًة 
رديئة، وكان حي�صها حمتب�ًصا، فاتفق اأنها اأكلت ع�صًبا مراًرا كثرية ب�صهوة منها له 
اإىل �صحتها، وجميع من كان به �صيء  فذهب عنها جميع ما كان بها، ورجعت 
مثل ما كان بها، وا�صتعمله برئ به، فا�صتعمل النا�س التجربة على �صائر الأ�صياء؛ 
اأو  هرم�س  كان  �صواء  له،  الوا�صع  هو  مب�صر  ودونها  التجربات  هذه  جمع  فالذي 
غريه، ول مانع اأن يكون هذا العلم مما تعدد وا�صعه ببالد الدنيا؛ حيث اإن التجربة 
وتلقاها عنه  اأ�صقلبينو�س،  واأكرثها جتاريب  التجاريب  اأقوى  واإن  فيه،  قد تعددت 

احلكماء الذين جاوؤا بعده يف الزمن، فعدوا اأي�ًصا من الوا�صعني له.

واحتج  النا�س،  واألهمها  الطب  �صناعة  خلق    اهلل  اإن  بع�صهم:  وقال 
اأهل هذا القول باأنه ل ميكن يف مثل هذا العلم اجلليل اأن يدركه عقل الإن�صان، 
الوحي  اإىل  يرجع  اأي�ًصا  القول  وهذا  والدواء،  الداء  خلق  الذي  اهلل  فالوا�صع 

اآية ژڀ  اأن يكون الطب النبوي من ذلك باتفاق؛ مل�صداق  والإلهام، وينبغي 
ج�صيم،  وتدوينه  عظيم،  الطب  فو�صع  وباجلملة،   ]3 ٺژ]النجم/  ڀ  ڀ 

وف�صل التاأليف فيه عميم، ول ي�صتك�صف �صيًئا من منافعه اإل ذو لرُبٍّ �صليم.

ومن فروعه الفرع الذي حفظ اأطفال النوع الب�صري من الآفات واملهالك، 
وهو فن تلقيح اجلدري باملادة البقرية؛ حيث انت�صر يف امل�صالك واملمالك، وف�صل 
قرى  لبع�س  قبل ذلك  معلوًما  كان  واإن  املتاأخرين،  الإفرجنة  ا�صتك�صافه حلكماء 
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والإبرة،  باخليط  يعملونها  فيه طريقة  الهنديني، ولهم  ال�صودان وعند  م�صر وقرى 
كتفي  من  واللحم  اجللد  بني  ويغرزونها  البقرة،  اأثداء  برثات  يف  اخليط  بتلويث 

الطفل، ويبقى اخليط يف الأكتاف، وهي من اأعظم الألطاف.

فالو�صع الأويّل يف �صائر العلوم هو ت�صور قواعد اأولية ابتكارية، ل تزال تاأخذ 
يف الزيادة وال�صتكمال، ويتفرع منها فروع تت�صع على مدى الأيام والليايل، فيكون 
  للعلم بهذا املعنى عدة من الوا�صعني، وجملة من الأفا�صل املو�صعني كالإمام علّي 
فاإنه قيد الأل�صنة بعلم النحو؛ حيث اأملى على اأبي الأ�صود الدوؤيل اأق�صام الكالم، 
وقال له: تتبعه وزد فيه ما وقع لك مما يالئم املقام؛ لتمحو بذلك من اللحن ما 
خالط الل�صان العربّي مما كاد يف�صده من رطانة الأعجام، فو�صع اأبو الأ�صود الدوؤيل 
قواعد النحو التي فهمها له، ثم جاء بعد اأبي الأ�صود �صيبويه، فو�صع كتابه الذي 
كل من جاء بعده منه يغرتف، وبتقدمه عليه يعرتف، واإذا اأطلق يف عرف النحاة 
لفظ »الكتاب« فاإليه ين�صرف. وو�صع اخلليل بن اأحمد علم العرو�س، وجعل له 
ميزانًا لل�صعر، و�صاغ له من التفاعيل اأجزاء ثمانية، �صريها لوزنه كاملثاقيل، وها هي 
اآفاق الدنيا �صاطعة، وهي ثمرات الأعمال  اأنوار تلك العلوم النافعة على جميع 

ال�صادرة عن الإبدال.

ومن احلكم من طلب جلب، ومن جال نال، ومن ج�صر اأي�صر، ومن هاب 
الظفر  اأ�صباب  من  واجلراءة  قان�صه،  لل�صيد  وحاز  غائ�صه،  بالدر  فاز  فقد  خاب؛ 
اجلبان  وب�صده  ال�صرغام،  على  ولو  بالإقدام  يعرف  وال�صجاع  الأقران،  وغلبة 
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واملقتنع  للحليلة،  واملالزم  احليلة،  القليل  ال�صاب  �صيما  الك�صالن، ول  واملتواين 
بالرذيلة، والرا�صي باحل�صف و�صوء الكيلة؛ فمن دام ك�صله خاب اأمله.

ويقال اخليبة نتيجة مقدمتني: الك�صل والف�صل، وثمرة �صجرتني: ال�صجر 
وامللل، ويقال: اإن احلرمان �صعاره الك�صل، ودثاره الت�صويف والعلل، قال بع�صهم:

َحِب الَك�ْصلَن يف َحالِتِه َيْف�َصُدل َت�صْ اآَخَر  ِبَف�َصاِد  الٍح  �صَ َكْم 
َماِد َفَيْخُمُدَعْدَوى الَبِليِد اإىل اجَلِليِد �َصِريَعٌة ُع يف الرَّ واجَلْمُر ُيو�صَ

وقال: بع�صهم يف الرد على من قال: الك�صل اأحلى من الع�صل:

والَك�َصْل الَبطالُة  الَع�َصْلَلي�َس  َلَك  باجَلاِلَبْيِ 
َقْد اهلَل  فاإنَّ  الَعَمْلفاْعَمل  َعلى  املُِطيَع  َحثَّ 

مما  وهم  الغوغاء،  الَبَطَلة)1)  طبقة  الرعية  طبقات  اآخر  الإدارة:  كتب  ويف 
ينبغي اأن ل يرحمهم امللك؛ لأنهم يغلون الطعام، وي�صيقون الطرق، ل �صيما اإن 
كانوا من الَف�َصَقة، فهم اأظلم النا�س، ياأكلون رزق اهلل ول يعملون هلل، فال ي�صلحون 
للدنيا ول لالآخرة، وكل اأحد �صواهم يعمل لنف�صه، وهم ل ينظرون لأنف�صهم ول 
اأن يخرجهم من البلد  يعملون لدنياهم ول عقباهم، فمثل هوؤلء ي�صوغ للملك 
فيها،  يعملون  اأو حادثة  لنائبة  م�صتعدين  يجعلهم  اأو  امل�صلحة يف ذلك،  راأى  اإن 
بخالف طبقة العمال املحرتفني، فعلى امللك اأن ي�صوقهم بالعطايا و�صمول النظر 

)1) الَبَطَلة: غري العاملني.
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وامل�صاحمة، حتى يت�صابقوا اإىل احِلَرِف البلدية، كما اأنه ينبغي للملك اأن يتلطف 
راأيتم  اإذا  يقول:  ال�صرع  منادي  فاإن  واملجذومني؛  العاهات، كالعميان  باأ�صحاب 
اأهل الباليا فا�صاألوا اهلل العافية، فيجري عليهم قدر كفايتهم، ويعني لهم مو�صًعا 

على طرف البلدة مل�صلحة اجلميع.

امل�صريون والعمل

الأعمال  يعانون  البالية،  والقرون  اخلالية  الأزمان  من  امل�صريني  وقدماء 
العظيمة،  وامل�صالت  كالأهرام  الغريبة،  الأ�صغال  اإجناز  يف  ويجتهدون  العجيبة، 
والت�صاوير والتماثيل العجيبة اجل�صيمة، فبهذا كانوا ينفرون من الفتور والك�صل 
كمال النفور، وي�صخ�صون الك�صل، ويجعلونه على �صورة ب�صعة تو�صع يف امليادين 
العامة؛ لتكون عبة لأهل املرور والعبور، في�صورون الك�صالن بهيئة �صخ�س مقٍع 
الأر�س، جممع  اإىل  الراأ�س  مطاأطاأ  والكتئاب،  احلزن  هيئة  عليه  الكالب،  اإقعاء 
اليدين بع�صهما مع بع�س، وبجانبه ق�صبان مك�صورة تفيد هجره لالأ�صغال ونفوره، 
وتارة ي�صورونه على �صورة امراأة مطلوقة ال�صاعدين، �صعثاء غباء، ذات اأطمار رثة 
الذراع الآخر مناكب مملوء  اأحد ذراعيها، وبيد  م�صطوحة على الأر�س متو�صدة 
من الرمل ومقلوب، ت�صتدل منه على ما م�صى من النهار من ال�صاعات والدقائق، 
ولها عند امل�صريني ر�صم اآخر فيما غب من الزمان، وهي ر�صم الك�صل على هيئة 
املمقوت،  �صريها  يف  تتبخرت  اأن  تروم  كاأنها  والتواين،  البطء  عالمة  عليها  امراأة 
وجتر ثوبًا من ن�صج العنكبوت متكئة على اأريكة املجاعة واملخم�صة، مت�صي جميع 
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اأوقاتها يف الدعة وال�صرتاحة املقتن�صة؛ ففي عنفوان �صبابها واخ�صرار وغ�س عود 
اإهابها)1) ل متيل اإىل حركة، ول تعطف على بركة، ويف زمن الكهولة والهرم ترقد 
على فرا�س العدم والندم، ي�صريون بذلك اإىل اأن الك�صالن لعجزه دائًما حزين 
�صيء مل  اإىل حت�صيل  احتاج  اإذا  واأ�صفه  ويزيد حزنه  ملعا�صه،  �صيًئا  يفعل  اإذا مل 
تزدحم  وال�صعدان،  ال�صوك  كثرية  الك�صالن  مزرعة  ويقال:  حت�صيله،  على  يقدر 
يفي  ما  منها  له  يتح�صل  فال  الف�صولية،  والأع�صاب  الطفيلية  احل�صائ�س  عليها 
بالقوت، في�صطو على جريانه ليكون َكالًّ عليهم، اأو يت�صف بو�صف ل�س ممقوت، 

قال بع�صهم:

الَعَمِل َة  َلذَّ ُذوقي  َنْف�ُس  وواِظِبي الَعْدَل والإْح�َصاَن يف َمَهِليا 
ُمْغَتِبط باخَلرِي  َعَمٍل  ذي  َك�َصِلَفُكلُّ  ذي  ُكلُّ  و�ُصوؤٍْم  َبلٍء  ويف 

وقال اآخر:

الَهَواِنَدِعي َنْف�ِصي التكا�ُصَل والتواين ثوَب  فاْلب�ِصي  واإل 
َيْجِني احَلظَّ  للَك�َصاىل  اأََر  الأماين فَلْم  ِحْرماِن  غري  ثماًرا 

وقيل:

َك�َصلوكم حياٍء وكم عجٍز وكم ندٍم من  للإن�صان  َتَولََّد  َجمٍّ 

وما األطف ما قيل يف الإثارة ملن يوؤثر الغناء املمدود على الغنى املق�صور:
الإهاب: اجللد.  (1(
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اأَْن حاَن  اأما  اللَّحي:  يل  حاْنقال  قلُت:  ُمْتِعًبا  لوًما  َتْتُك 
على حاٍن  قلبك  فهل  من ِبتَّ م�صغوًفا به قلُت: َحاْنقال: 
من  قتِل  يف  فمحبوبك  َحاْنقال:  قلُت:  قو�َصه  َحاٍن  يهواه 
َت�صتهي حاَن ِغَناٍء اأو ِغنًى قلُت: َحاْنقال: فقل يل ما الذي 

مثلبة  الك�صل  ف�صفة  واملراجعة،  التام  اجلنا�س  حم�صنات  من  فيه  ما  مع 
خبيثة، بل هي اأم اخلبائث؛ فهي حتمل �صاحبها على عدم اإعمال الفكر والبدن، 
وبع�س الف�صالء يزدري اأرباب الريا�صات الباطلة واملراتب العاطلة، التي ي�صرتيها 
بها ك�صلهم، حتى ل  لي�صرتوا  والكبياء؛  العظمة  اإىل درجات  بها  لي�صلوا  اأهلها 
وال�صفالة،  النذالة  من  ذلك  يعدون  والأفا�صل  بطالة،  اأرباب  اأنهم  للنا�س  يتبني 
فاإن ف�صل الك�صالن يدفن معه بدون اأن تعود منه على نف�صه اأو غريه اأدنى منفعة.

وقد اأ�صار اإىل ال�صغل والبطالة احلكيم لفنتينه الفرن�صاوي، يف حكاية على 
ل�صان العجماوات، جعلها مكاملة بني ال�صرار والنملة، وترجمها بع�س الأفندية، 

فقال:

اُر رَّ �صَ وُعَها  َمو�صُ وال�صطَرارِحَكايٌة  اجُلوُع  به  اأَْوَدى 
الِغَناِء يَف يف  ال�صَّ َتاِءوَكاَن َق�صى  ال�َصّ ُذْخَرِة  يف  �َصَعى  وما 

الثُُّلوِج  َزَمُن  َجاَء  اخُلروِجوِحَي  من  الَقوَم  َوَمَنع 
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َموؤوَنة بل  بيَته  املُعونة�َصاَهَد  َيْطُلُب  َيوًما  َفَراح 
َجاَرِتي اأْنِت  للنَّملِة  َحاَجِتيوقاَل  اِء  َق�صَ �ِصَواِك يف  َمايِل 
املَْعُروَفا معي  َنِعَي  َت�صْ ُروَفاَهْل  َدى �صُ لُذْقِت ِمْن َدْهِر الرَّ
ْة َغلَّ َواًعا  �صُ ينني  وَحلَّة؟وُتْقِر�صِ ومرَثًدا  ا  وَطَبَقً
ْبِح ال�صُّ َفَقْبَل  يُف  ال�صَّ اأََتى  بِحفاإْن  الرِّ َغرْيَ  عَليِك  َها  اأَُردُّ
َتْري: وهي  ْمَلُة  النَّ له  ُعْذِريَقالْت  ِمْثل  ِم�ْصِكُي  يا  ُعْذُرَك 
ى؟ يٍد َقْد َم�صَ ىَماَذا َفَعْلَت يف َح�صِ واْنَق�صَ َزَماٌن  كاَن  َلَها:  َقال 
َتا؟ خرَت فيه لل�صِّ َتا:َقاَلْت: وما ادَّ ُمَنكِّ ا  ُم�ْصَتْهِزَئً لها  َقاَل 
�ِس الُقمَّ للحمري  اأَُغَنّي  اِحِبي الآَن اْرُق�ِسُكْنُت  َقاَلْت له: يا �صَ
ِخرية ْعي يف الذَّ وحريةواْعَلْم باأنَّ ال�صَّ خلـة  ُكلَّ  ُي�ْصِعُد 
ْرَهُم الأبي�ُس وهو يف َيِدي الأ�صَوِدوالَدّ َهار  النَّ َلَدى  َيْنَفعني 

ومع ميل طباع عامة النا�س اإىل التكا�صل والفتور، فقد جتب الأحوال والأوقات 
الع�صرية على حركة العمل حتى ت�صري طبيعية، وينتج عنها تقدمات اجلمعيات، فمن 
هذا ل تياأ�س ملة من امللل ول دولة من الدول من اأن تاأخذ حظها من براعة العمل، 
ل �صيما اإذا كان لها فيه �صابقة ن�صيب وافر، كديار م�صر التي �صبقت جميع الأمم باملاآثر 
الغريبة، وكباقي الدول الإ�صالمية التي جددت فيما �صلف اأنواع املعارف الب�صرية، 
واملنافع العمومية، والتقدمات املدنية، ومن اآثارها ا�صتنارت اأرجاء جميع ممالك الدنيا، 
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  اهلل  اأراد  حتى  الغري  ذلك  يف  املزايا  وتكاملت  غريها،  اإىل  مزاياها  تنقلت   ثم 
باجتهاد  اأ�صولها،  اآفاق  على  الع�صر  هذا  يف  انت�صرت  الفرعية  املعارف  اأنوار  اأن 
�صائر  عنه  عجز  ما  على  واحل�صول  املقتدين،  واقتداء  املهتدين  واهتداء  املجتهدين 
بنيَّ  الإن�صا؛ حيث  اأهل  بع�س  �صطره  ما  يف�صح عن ذلك  املتقدمني، كما  ال�صلف 
ى؛ اإذ قال: اإن ع�صرنا هذا ن�صاهد فيه للنا�س بالتدريج  َز َوَو�صَّ اأ�صباب ذلك فيما َطرَّ
اآثاًرا عجيبة، وهذا دليل على اأن التاأثريات الطبيعية يف قب�صة الت�صرفات الإن�صانية؛ 
لأن الطبيعة هي احلاكمة لالإن�صان، بل هي املذللة اإليه، ومن هذا يظهر اأن هذا الع�صر 
ا وبحًرا �صهلت  مبداأ للتقدمات التي تكون يف امل�صتقبل؛ فا�صتعمال القوة البخارية برًّ
الأ�صفار وال�صياحات، وفوائد �صرعة املخابرات التلغرافية غنية عن البيان؛ اإذ بتلك 
القوة كان الإن�صان قادًرا على تنجيز اأ�صغاله اخلا�صة به، وال�صتح�صال على اجتماع 
الأفكار، ومبادلة املح�صولت، وذلك كراأ�س مال يرتقى �صيًئا ف�صيًئا، ويعم اأطراف 
الدنيا، حتى اإنه يف مدة ي�صرية تلتئم اجلمعيات الب�صرية، وتزول الختالفات الكلية 
وي�صلك بع�س النا�س مع بع�س بكمال الوفاق على وفق ما يقت�صيه الأخوة، املوافق 
وت�صري  اخلالية،  الأرا�صي  العمران  وتاأخذ يف  العزة،  لرب  املر�صي  واحلكمة  للعقل 
�صامويل  »�صري  الإنكليزى  ال�صياح  اأن  بلغنا  وقد  للرثوات،  ومنابع  للخريات،  معادن 
اأقطارها  على  للك�صف  ماأموًرا  عني  الإفريقية  القطعة  يف  بال�صياحة  ال�صهري  بيكر« 
املجهولة، والوقوف على حالها، ومبعيته من يلزم، ليتوجهوا من طريق النيل، وير�صدوا 

من فيها بالإر�صادات الالزمة، ثم املقرب للم�صافات يف هذا الأوان ثالث: 
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الأول قنال ال�صوي�س امل�صرف على التمام، الفا�صل بني قطعتي اآ�صيا واأفريقية؛ 
م يف ذلك  فاإنهما بذلك تت�صالن، وت�صهل جتارتهما وجتارة اأوروبا بعد ما كان يرَُتَج�صَّ
الطواف من راأ�س الع�صم)1)، فبفتح القنال تنق�س م�صافة البحرالأبي�س نحو الثلثني، 
ولقرب قطعة)2) اآ�صيا منه عن غريها من املمالك الأورباوية تزيد ح�صتها يف الفوائد 
عما �صواها، ل ريب؛ اإذ اإنها اأحدثت طريًقا جديًدا اإىل اأوروبا، كان بابًا عظيًما للتجارة 
وثروة اخلزينة، ووقع ذلك عند العامل املوقع، فيلزم املبادرة اإىل اإن�صاء ذلك على الوجه 
امل�صاعد لنا؛ فاإن منفعة هذا تزيد عن العادة، ويجتمع منها راأ�س مال، وتت�صارع النا�س 
يف ال�صتح�صال على الرخ�صة من احلكومة، فحينئذ ل ينبغي التاأخر عن هذا، واإمنا 

الالزم التاأمينات الكافية لأجل منافع �صكان اململكة، والإ�صراع مببا�صرة العمل.

الثاين: قنال »هوندورا�س، وهو فتح برزخ بناما«، املتو�صط بني قطعتي اأمريقا 
اجلنوبية وال�صمالية، الذي اأ�صله �صق �صغري �صكلت لفتحة قومبانية)3) كبرية، فاإنه 
بوا�صطته ت�صري قطعتا اأمريقا اجلنوبية وال�صمالية جزيرتني عظيمتني، وتزول امل�صقة 
عن اأ�صحاب ال�صفن، من بعد ما كانوا ي�صافرون من البحر املحيط الغربي امل�صمى 
بالأطل�صّي اإىل ال�صني وليابونيا واجلزائر الأقيانو�صية)4)، مع مكابدة اأخطار الرياح 
بال�صعاب؛  جميعه  امل�صحون  هورن«  »راأ�س  من  مارين  امل�صافة،  وطول  العا�صفة 

راأ�س الع�صم: راأ�س الرجاء، والطهطاوي ترجم الرجاء بالع�صم، اأي الأمل.  (1(
قطعة: قارة.  (2(

قومبانية: �صركة.  (3(
اأقيانو�صية: مبعنى املحيط وهي م�صتقة من oceanus اإله البحر عند اليونان.  (4(
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القنال،  ذلك  بوا�صطة  امل�صاق  تلك  الآن  تلحقهم  ل  فاإذن  ل�صطرارهم؛  وذلك 
وتكون م�صافتهم على الن�صف، يف بحر معتدل �صاكن الهواء على خط ال�صتواء.

الثالث: �صكة احلديد اجل�صيمة التي حان منها التمام ب�صمال قطعة اأمريقا، 
البالغة الآن م�صافة امتدادها ثالثة اآلف و�صتمائة وع�صرين مياًل، وهي يف اأر�س 
�صهلة تامة املنفعة، مبتداأة من »نيورق« اأكب مدن اأمريقا اإىل مدينة »�صان ن�صي�صقو« 
يف  لقومبانيتني  رخ�س  قد  وكان  الذهب،  مبعادن  ال�صهرية  قاليفورينة)1)  بولية  
�صنة  الداخلية  املتوفى حني حماربتها  اأمريقا،  رئي�س جمهورية  »لنقولن«  اإن�صائها 
1862 ميالدية، و�صرب لها ميعاد اأربع ع�صرة �صنة، فجدتا كل اجلد فيها، حتى 
اأكملتاها قبل متام ن�صف املدة، ومن بعد ذلك تقطع م�صافة �صحاري جهة اأمريقا 
ال�صمالية يف �صتة اأيام، ول يجهل حمل فيها، ول تعطل جهة من الزراعة و�صائر 
على  م�صتملة  كالدور،  عربية  األفي  نحو  القومبانيتان  هاتان  اأن�صاأت  وقد  الفوائد، 
ة من احلديد، ولوقندات، وكتبخانات، وهي يف حال مرورها ال�صريع،  بيوت واأ�صرَّ
يتدارك فيها من الطريق ظروف اأوراق احلوادث التلغرافية، املعلقة على الأعمدة 
اخل�صب، وتطبع يف املطابع الالتي فيها، وتن�صر على الركاب، وبهذا يكونون كاأنهم 
يف مدن املمالك العظيمة يف الدنيا القدمية، ومبا ذكر هانت اأمور الأ�صفار، وتقاربت 
واطلع  الوح�صات،  وزالت  اجلمعيات،  وتوا�صلت  اجلهات  جميع  بني  امل�صافات 
النا�س على ما مل يطلعوا عليه، وو�صلوا اإىل ما مل ي�صلوا من قبل اإليه، فكان ل 

خط حديد »نيويورك - �صان فران�صي�صكو« بولية كاليفورنيا.  (1(
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مانع من توا�صل اأمم البية، ومن ت�صمية هذا الع�صر ع�صر املدنية. انتهى ما قاله. 
فكل هذا اأعان - ويعني - على تقدم و�صائل املنافع العمومية، الآتي تق�صيمها يف 

الباب الثاين مع غاية البيان، وعلى ذكر الوابورات قلترُ هذه الأبيات:

َحاْر الوابور  يف  ُيحرْيالَعْقُل  َفل  اجَلَواَب  َنْبغي 
الختباَر اأردَت  خبريفاإذا  فا�صاأل  به  ِعلًما 
َداْر  ّج  اللُّ باأْوِج  ُمديرُفْلٌك  له  ي�ِس  احَل�صِ وِمَن 
ِكَباْر َعَجٍل  َعَلى  م�صتِديرَيْجِري  �َصْكٍل  َر�ْصِم  يِف 
َيَغاْر َل  ُعَطارَد  من  الأ�ِصرْيُهو  الفلك  َفَكاأَنَّه 

ِفَرار  ا�صْ ْم�س  ال�صَّ اأورث  ِفريَقْد  ال�صَّ ِمْنه  َعل  ملا 
الِبَحاْر َمَنازُله  �َصِمريَقَمٌر  لَه  َماِك  ال�َصّ ُم  َنْ  
�ِصَواْر اجَلْوَزا  ه  َكفِّ ت�صرييف  اإْذ  ا  يَّ َ الرثُّ َبَهَر 
الَي�َصاْر َحاَز  اأَ�ِصريواملُ�ْصَتى  بُزْهَرِته  َفَغَدا 
اْئِتَمار الَوْحي  َله  يطريَمَلٌك  باأجنحٍة  اأبًدا 
الِقَفاْر يف  اأَ�ْصَرى  ي�صريوُبَراُق  اإْذ  الفيايف  َيْطِوي 
�َصاْر الأنهار  على  �َصِريْرَمِلٌك  له  الِبَحاِر  وعلى 
َغاْر ال�صَّ اأْك�َصَبها  �صغرْيبالعَزّ  ِجْرم  اأنه  مع 
اْعِتَبار ِك�ْصرى  ِمْن  َنَال  َعبرْيَقْد  َعْنَبِه  لُبَخاِر 
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َعاْر َخوَف  ِهْنٍد  ِعريَخاَقاُن  ال�صَّ َلَهُب  َهالُه  َما 
ثار حيث  َناٍر  َهِديربركاُن  له  ار  و�صَ فوًرا 
َفار ال�َصِّ يهوى  �صائٌح  �َصِفرياأو  نيا  الدُّ اِلِح  مل�صَ
الَقَرار �ُصِلَب  عا�صٌق  الَقريراأو  رَف  الطَّ َيْح�صُد  اأو 
العَذار َخَلَع  َقْد  احُلبِّ  َغِديريف  ُمقَلِته  وُدموُع 
َناٌر الأْح�َصاء  ويف  بٌّ  املُنرْي�صَ الَقَمِر  اإىل  �َصْوًقا 
الِفَرار َطَلَب  �َصاطر  َخطرياأو  اأَمٍر  من  للأْمِن 
َغار اأَ َقْد  ْيٍد  �صَ َباز  الَغِريراأو  بي  الظَّ على  ُمْغًرى 
ِنَفاْر ُذو  قاٍع  َظبي  النفرياأَْو  َعمَّ  اإَذا  َيْعُدو 
ا�ْصَتَعار �ُصْرَعته  َت�ْصَتعرْيالَبُق  ِمْنه  والُوْرُق 
بالْحِتَقار ياَح  الَرّ َحِقرْيَوَيَرى  َمَعه  فهبوبها 
َرار الدِّ ُت�َصاِيُره  املَ�ِصرْيَطْرٌف  يف  َفَتْخَجُل  َليًل 
َهار والنَّ َيْطِوي  يِل  الأِخرْيِللَّ مُن  الزَّ اْزَدَهى  وبِه 
للُبَخار ُيْن�َصُب  الِفْعُل  َقديْرما  ٍق  َخلَّ ْنُع  �صُ بل 
َمَنار َلُه  َر  ِم�صْ الأِمرْيِبَقَناِل  باأَْنَفا�ِس  َي�ْصُمو 
َطار اإ�َصماِعيَل  يِت  املطرْيَوِب�صِ باجُلوِد  الَكْوِن  يف 
اأَنــــار ملــــا  هرْيَوِبَِعْدِلــِه  ال�صَّ كالَعَلِم  الأُْفِق  يف 
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َوَقار ُذو  َعزيٌز  َظهرْيَهَذا  الُعْليا  َوملْظَهِر 
الَعَماْر يف  باٍع  الَكثرْيوَطويُل  بالَعَمِل  َيَْتاُز 
الإَِزاْر �َصدَّ  َقْد  الوزيْرللعدِل  نعَم  توفيُقه 
اْر انِت�صَ اأَخا  عزيُز  يا  رْيِع�ْس  َن�صِ اأَْقَوى  ُدم  ومل�صَر 
اجِلَداْر �ُصْدَت  َكْم  َجِديْرباملَْجِد  بالُعْلَيا  ولأَْنَت 
َداْر الأْن�ِس  فَكاأْ�ُس  ِديْرَكاِثْر  وال�صَّ اخَلَوْرَنِق  رب 





الباب الثاين
يف تق�صيم املنافع العمومية اإىل ثالث مراتب اأ�صلية 

 وهي حركات الزراعة والتجارة وال�صناعة، 
وفيه ف�صول





يف تعريف املنافع العمومية باملعنى العريف ال�صناعّي، 
ومنُه يفهم االنق�صام اإىل ما ذكر

الفرن�ساوية:  اللغة  له يف  يقال  العمومية  باملنافع  هنا  عنه  نا  ما عبرّ اأن  اعلم 
اإندو�سرتيا)))، يعني التقدم يف الباعة واملهارة، ويعرف باأنه فن به ي�ستويل الإن�سان 
على  بها  ينتفع  اأن  ميكن  مما ل  لأجله،  تعاىل  اهلل  التي خلقها  الأولية  املادة  على 
�سورتها الأولية، فيجهزها بهيئات جديدة ي�ستدعيها النتفاع وتدعو اإليها احلاجة، 
يقابل  املعنى  فبهذا  وكبيعهما،  الإن�سان،  للبا�س  والقطن  ال�سوف  كت�سغيل 
الفالين  امللك  فيقال:  التجارة وال�سناعة،  الإندو�سرتيا، وتكون عبارة عن تقدمي 
ي�سوق الزراعة، والإندو�سرتيا اأي التجارة وال�سناعة، يعني ي�سعى يف تقدمي املنافع 
العمومية، وتطلق مبعنى اآخر اأعم من الأول، فتعرف باأنها فن الأعمال واحلركات 
امل�ساعدة على تكثري الغنى والرثوة وحت�سيل ال�سعادة الب�سرية، فتعم الت�سغيالت 
املنافع  ف�سائل  جممع  فتكون  وتقدميها،  وال�سناعية  والتجارية  الزراعية  الثالثة 
العمومية  املنافع  براعة  اإن  ثم  دائرتها،  يف  والتو�سيع  الت�سرف  وكرثة  العمومية، 

اإندو�سرتيا: �سناعة، وهي لفظة فرن�سية معربة.  (((
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باملعنى العام متولدة من كون الإن�سان له اختيار وميل اإىل ما فيه نفعه، واإىل ق�ساء 
وطره، واإىل حت�سيل حوائجه املعا�سية، واأنه حمل لهذه الف�سائل.

الف�صيلة

بالف�سيلة،  يتعلق  ما  بع�س  الأول  الباب  الأول من  الف�سل  �سبق يف  وقد 
ونقول هنا اإن الف�سيلة �سفة نف�سية متمكنة يف نف�س الإن�سان، ين�ساأ عنها العمل 
ال�سالح، ويدميها ارتياح النف�س اإليها؛ فبها ت�سل النف�س اإىل اأعلى درجات الكمال، 
وت�ستعد اإىل احل�سول على نيل املحمدة، فبهذا تكون اأي�ًسا م�ستعدة لفعل اخلري 
العام للجميع؛ فحركة الف�سيلة بهذا املعنى لي�ست حركة اختيار؛ فلي�س �ساحب 
الف�سيلة من ينهمك بجميع حوا�سه على بذل كل همته يف املنفعة الأهلية؛ لأن 
وجود مثل هذا الإن�سان يف الدنيا م�ستحيل، واإمنا الفا�سل هو من يكون هواه مائاًل 
بح�سب الإمكان اإىل املنافع العمومية، وا�ستح�سانه لذلك، فبهذا يكون اأقرب من 
نَاَيا. درجة الكمال، بقدر ما يلزم اأن يتجنب بالف�سيلة عن املََثاِلب))) وارتكاب الدَّ

ومن اأركان الف�سيلة ال�سجاعة وقوة اجل�سم والعقل، وهذه ال�سفات مهمة 
لأن  حاله؛  وحت�سني  الإن�سان  تلزم حلفظ  التي  الو�سائل  فهي  الف�سيلة؛  يف  ا  جدًّ
وملكه،  وحريته  وعر�سه  دمه  عن   ((( وَيُذبُّ نف�سه،  عن  ال�سيم  يدفع  ال�سجاع 

املثالب: العيوب، الواحدة مثلبة.  (((
: يدفع، مينع.  َيُذبُّ  (((
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بقدر ا�ستطاعته، وبعمله و�سغله يكت�سب عي�سته الهنية، ويتمتع باللذات املباحة، 
بالهدوء والطماأنينة، وتكون نف�سه دائًما متمتعة بال�سلم والراحة، بعيدة عن الغ�سب 
والنتقام؛ فاإذا اأ�سيب بنكبة ومل ميكن تداركها بحزمه وتب�سره جتلد عليها غاية 

التجلد وال�سب؛ ولهذا عد اأرباب الآداب القوة وال�سجاعة من اأعظم الأركان.

ال�سخ�سية  فالف�سائل  واأهلية،  اأق�سام: �سخ�سية ومنزلية  الف�سيلة ثالثة  ثم 
اإن�سان؛ لتكون و�سيلة حلفظه، ومادة ل�سونه، ومنها  اأن يت�سف بها كل  ما ينبغي 
هي  املنزلية  والف�سائل  النا�س،  اأفراد  من  املركبة  واجلمعية  العائلة  حفظ  ينتج 
اإقامتها يف منزل واحد،  العائلة، املعتب  النافعة يف العمل جلمعية  الطريقة  �سلوك 
كالقت�ساد يف امل�سارف، وبر الوالدين، وح�سن الع�سرة مع الأزواج، وح�سن تربية 
واخلادم  خلادمه،  ال�سيد  حقوق  واأداء  لبع�س،  بع�سهم  الإخوة  وحمبة  الأولد، 
ل�سيده، فجميع الف�سائل ال�سخ�سية واملنزلية متالزمة، ومت�سادقة على حفظ النوع 
والف�سائل  الفطرة،  اأ�سل  من  الإن�سان  مع  الب�سريرّ وحت�سني حاله، وهي خملوقة 
الأهلية املدنية متكاثرة بتكاثر منافع اجلمعية املدنية، وراجعة اإىل اأ�سل واحد، وهو 
العدل العمومي والإن�ساف امل�سرتك بني اأع�ساء اجلمعية امل�ستلزم جميع ف�سائل 

اجلمعية.

ومن هذا يفهم اأن الف�سائل من حيث هي مقولة بالتواطوؤ حمدودة، ل تقبل 
تغيرًيا ول تبدياًل؛ فالقت�ساد ف�سيلة حمققة، اإن ح�سل فيها ال�سطط))) َقُرَبت من 

. ال�سطط: جماوزة احلَدرّ  (((
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جتاوز  اإن  والكرم  املجازفة،  اإىل  ا�ستحالت  حدها  جتاوزت  اإن  وال�سجاعة  البخل، 
ا�ستد  اإذا  واحللم  ال�سهامة،  اأ�سعف  قانونه  زاد عن  اإن  وال�سب  اإ�سراًفا،  عاد  حده 
�سار جبًنا، واإمنا قد يعرتي))) هذه الف�سائل بع�س تكيف على ح�سب مقت�سيات 
ا، وتكون املداراة  فاإن قول ال�سدق يف بع�س الأوقات قد يكون م�سرًّ الأحوال؛ 
واجبة، وكذلك ينبغي مع فالن اأن ل ي�سنع اإل العدل، ومع اإن�سان اآخر قد يكون 
ا،  العدل حم�س �سرر، وقد يكون احللم يف هذا اليوم ف�سيلة ويكون يف غد م�سرًّ
فمراعاة الأوقات والأحوال واجبة يف اجلمعية التاأن�سية)))، وهلل در القائل يف هذه 

املعاين: 

الِعَدا لهيبته  خ�صعْت  ما  واأقعداالعزُّ  امللوَك  بالفكر  واأقام 
بنى اأو  ا  ذمًّ وقاك  ما  �ُصودداواملال  لقومك  اأبقى  اأو  ُعلياك 
وَما َرِحٌم  به  َلْت  ُو�صِ ما  داواجُلوُد  َمْق�صِ َك  َعدَّ اأَ اأََمٍل  َذا  اأَْوَلْيَت 
لأنَّه ئيِم  اللَّ اإْكراُم  عَداواللوؤم  اإلَّ  َعْدَوًة  َيَر  مل  ئب  كالذِّ
ٍة بُفْر�صَ الَعُدّو  من  َظِفرَت  َغَدافاإذا  َمْنَجاٌة  اليوِم  َفَفْتُك  فاْفِتك 
ذلٌة املََواِطن  َبْع�ِض  يف  يَّداواِلْلُم  وَتاأَ واْعَجَلْن  وَغاِلب  َفْح  فا�صْ
طاملَا بل  ِلٌح  ُم�صْ ِحْلٍم  ُكلُّ  فاأف�صداما  َعْنه  اِلْلُم  ِفيه  ال�صَّ َغر 
َخِاء وَلْن َتَرى ياَدِة يف ال�صَّ َذا الُبْخِل ُيْدَعى يف الَع�صريِة �َصَيَِّداُكلُّ ال�َصّ

يعرتي: يغ�سى، وي�سيب.  (((
اجلمعية التاأن�سية: املجتمعات الإن�سانية.  (((
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ُمْطرٍب َة  َرنَّ املَْجد  حت�صنبَّ  ُيْرَتَدىل  وُبْرًدا  َغانَيٍة  وِعَناَق 

فالف�سائل عليها مدار �سلوك اجلمعية التاأن�سية، وجناح اأعمالها، وتنعيم اأحوالها، 
و�سدها ي�سر بتقدم اجلمعية؛ فال اأ�سر على اجلمعية من ف�ساد الأخالق؛ فاإنه ين�ساأ 
عنه الكب والدعوى وعدم ال�ستقامة؛ لأن الغني املتكب مثاًل يذهل يف ن�سوة لذته 
عن اأن املال خيال زائل، فيج�سر ويجراأ بالتكب على غريه، ويظن اأنه بعيد عن �سروف 
بقانون  ويدبرها  والنك�سار،  التوا�سع  بقيد  نعمته  ُيقيِّد  فالعاقل  فيها،  فيقع  الدهر، 
الف�سيلة لتدوم، فبهذا يكون م�ستقيم احلال؛ حيث ال�ستقامة قوام الف�سائل، وعليها 
بها الأعمال، فهي  التي حت�سن  النية  النف�س، وخلو�س  مدارها، وهي معدل حركة 
روابط جميع الف�سائل املدنية، وعبارة عن ح�سن ال�سلوك يف التعامل واأداء احلقوق 
للعباد بع�سهم على بع�س، فال ي�سينها اإل هوى النف�س، فالعقل يقمع الهوى وي�سده، 
واخللق احل�سن ينفر منه، والإن�سان املتهاون بحقوق اجلمعية املدنية ل يعتب اإل عدمي 
ال�ستقامة، واأنه ل يعرف ما يجب له وما يجب عليه يف حق اجلمعية، فلي�ست ا�ستقامة 
الإن�سان اإل احرتام حقوقه باحرتام حقوق غريه، واحل�سول على منافعه بالوفاء مبنافع 
غريه؛ فاإذا عرف هذا احل�ساب �سهل عليه ح�سن املعاملة؛ فال�ستقامة يف الإن�سان 
عالمة ات�ساع عقله واعتدال مزاجه؛ لأن امل�ستقيم يف الغالب قد ُيَفوِّت منفعة عاجلة 
بق�سد اأن ل يهدم منفعة اآجلة، واأما غري امل�ستقيم فاإنه قد تفوته املنفعة العظمى الآجلة 

بحر�سه على منفعة هينة عاجلة.



مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية
(70170

فقد اتفقت الأخالق والعوائد وال�سرائع والأحكام على اأن مكارم الأخالق 
منح�سرة يف قوله : »ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه«، واأن هذا 
احلديث قاعدة عظيمة يف الدين؛ لأن الرجل ال�سالح امل�ستقيم احلال ل يقت�سر على 
الَكفِّ عن فعل ال�سر، بل يرى اأن احلقوق الواجبة عليه فعل اخلري واملعروف، فمن مل 
ي�سع املعروف يف مو�سعه مع التمكن منه ل ُيعد �ساحًلا؛ فال�ستقامة تنهى عن ال�سر، 
وال�سالح ياأمر باخلري، وال�ستقامة متدح، واملعروف يعظم، وال�ستقامة عبارة عن عدم 
التعر�س لفعل ال�سر، واملعروف العمد اإىل فعل اخلري، واملعروف ي�ستحق ال�سكر عليه، 
واأما ال�ستقامة فقد ل يجب ال�سكر عليها؛ لكونها ف�سيلة قا�سرة، واملعروف ف�سيلة 

متعدية، فهو من الأعمال التي عليها مدار اجلمعية املدنية. 

وكلما تقدمت براعة املنافع العمومية تقدمت اجلمعية، واقت�سى احلال ميل 
النفو�س اإىل التمتع بثمار املنافع الكاملة، ودقائق امل�سنوعات الفا�سلة؛ فامليل اإىل 
التجمل والتزين ومواد الطنطنة والأبهة يتولد منه غنى جميع الأقاليم الت�سغيلية؛ 
لت�ساع دوائر الأخذ والإعطاء، وكمال احلرية يف ذلك، فبهذا تت�سع دوائر الزراعة 
من  وامل�ساعدات  باملعاونات  الأقاليم  يف  الرخ�سة  بات�ساع  وال�سناعة،  والتجارة 

اأرباب احلكومات املختلفة.
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منابع الرثوة

اإل  اأهاليها ل تنتج  اأن منبع ثروة  وملا كانت الدولة الإنكليزية قد اأح�ست 
من التجارة وال�سناعة، واأن كالًّ منهما يحتاج اإىل احلرية التامة، واإىل ال�ستجالب 
والتوزيع للب�سائع املختلفة، وا�ستح�سال الأثمان، وتكثري اأموال اململكة بتوزيعها 
بني الأهايل براحة جميعهم؛ ليكونوا م�سرتكني يف ال�سعادة املالية، فتحت هذه 
ا وا�سعة يف اأقطار �سا�سعة، يف الهند وبالد اأمريقا وجزائر البحر املحيط  الدولة بالًدً
بالفوائد  كله  ذلك  ليعود  والإعطاء؛  بالأخذ  وجتارتهم  �سناعتهم  لتقدمي  الأكب؛ 
من  وكذلك غريهم  بالتبعية،  وعلى غريها  بالأ�سالة،  مملكتهم  اأهايل  على  اجلمة 
ويقال  وغريهم،  والفلمنك،  والفرن�ساوية  والبتغال،  كالإ�سبانيني  اأوروبا،  ممالك 

لهذه احلركة التقدمية، »اأندو�سرتيا قولنية« يعني جتارة خارجية.

ومن املعلوم اأن فروع التجارة وال�سناعة كثرية متنوعة، بقدر ما يف الأقاليم 
اإقليم يوافقه بع�س الفروع دون بع�س،  اأر�سها واأهلها، فكل  واملمالك من طبيعة 
ويروج ما ل يروج يف غريه؛ فاملنافع العمومية على اختالفها مبنية على املعاو�سات 
اأ�سياء  ثالثة  على  حركتها  ومدار  البلدان  حرية  اأ�سول  تقت�سيه  مبا  واملبادلت، 

�سرورية:

وال�سوف  كالقطن  الت�سغيل،  عليها  الواقع  والأجزاء  املواد  هو  الأول: 
واحلديد، ونحوه من كل ما ي�سنع، والثاين: الآلت والأدوات التي ي�ستعان بها 
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على ال�سناعة: وهذان ال�سيئان حت�سيلهما اأ�سعب من الثالث، الذي هو عبارة عن 
ا،  اأجرة الأعمال ومكافاأة العمال؛ لأنه واإن كان يف العادة يدفع نقًدا ويعطى عدًّ
اإل اأن امل�سغولت اإذا كانت رائجة نا�سة فاأجرة العمل تعتب �سنًفا، فال مانع اأن 
يعطى الأجري من عمله و�سغله؛ ملا قدمنا اأن قيمة العمل جم�سمة للم�سنوعات 
وامل�سغولت، ل�سيما يف هذه الأوقات الأخرية التي �سارت فيها الزراعة والتجارة 
وال�سناعة مبنية على اأ�سول وحما�سبات دقيقة، ف�ستان بينها وبني ما كان يعمل 
يف قدمي الزمان من اإجراء املنافع العمومية؛ فاإنها كانت �ساذجة ب�سيطة ل ت�ستدعي 
راأ�س مال كما يف اأيامنا هذه، فلم يتفكر املتقدمون فيما تفكر فيه املتاأخرون من 
اأن  تكاد  ح�سابية،  اأ�سول  على  وتطبيقها  التجارة  وتنعيم حال  اللطيفة،  الدقائق 
ترتيب  بح�سن  نهاية،  غري  اإىل  والرواج  الدقة  اآخذة يف  تزال  ول  منطقية،  تكون 
واإبعاد  الالزمة،  امليزانيات  وعمل  الفا�سلة،  احلرية  واإعطاء  العادلة،  احلكومات 

الحتكار.



اأن الأر�س اخل�سبة  الذي ي�ستبان من كالم املوؤرخني واملخططني للبالد، 
فائدتها،  على  وي�ستويل  ي�ستثمرها  الزارع،  مال  راأ�س  كانت  الزراعة  مادة  يف 
لها،  بالتبعية  الأر�س  ملالك  ملًكا  كانوا  والبالد  القرى  يف  والَعَمَلة  اثني  احَلرَّ فاإن 
ملًكا  اأي�ًسا  كانت  احلراثة،  واآلت  وال�سباخ  املوا�سي  وكذلك  بال�سراء،  اأرقاء  اأو 
وي�سوونها  الأر�س  يحرثون  امل�ستعبدون  والفالحون  العبيد  فكان  الأر�س،  لرب 
نظارة  وكانت  �سيدهم،  بيت  اإىل  حم�سولها  وينقلوا  يح�سدوها  اأن  اإىل  ويبذرونها 
الفالحة ومبا�سرة الزراعة منوطة باأكب عبيد ال�سيد اأو عتقائه؛ ممن ي�ستنجبه منهم، 
ولي�س لهذا املبا�سر - ولو معتوًقا - مرتب خا�س يف نظري عمله، بل معي�سته يف 
بيت �سيده كالعبد، وعليه مطعمه وملب�سه يف نظري النتفاع بخدمته؛ فاإذا ج�سر 
املعتوق وخرج من بيت �سيده املرتبي فيه ل يجد من يقوم ب�سئونه، فكانت احلرية 
يف تلك الأوقات م�سئومة على اْلَعْتَقى واأمثالهم، هذا ما يخ�س الزراعة من املنافع 

العمومية يف تلك الأزمان.

يف حالة املنافع العمومية يف االأزمان القدمية، واأنها 
كانت ب�صيطة �صهلة ال حتتاج اإىل كبري �صيء
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واأما ال�سناعات فكانت اأي�ًسا قا�سرة على الأمور اللزومية، وموكولة لت�سغيل 
الأرقاء، فكانوا ي�سطنعون ما تدعو احلاجة اإليه للملب�س واملطعم، وما اأ�سبه ذلك 
بع�س  من  جتلب  فكانت  والتجمل  الزينة  لوازم  واأما  فقط،  احلاجة  ت�ستدعيه  مما 
ممالك اأجنبية اأكرث متدنًا من املمالك املجلوب اإليها، فكانوا ي�سرتون املن�سوجات 
ال�سناعية ال�ساذجة من م�سانع لي�ست كثرية الآلت املتفننة.. الأدوات، وكانت 
ت�سغيالت الأقدمني قليلة وعملياتهم هينة، فكانوا ي�ستخرجون املعادن وي�سطنعون 
اأي�ًسا  الأ�سغال  هذه  وكانت  الأزمان،  تلك  يف  املعروفة  احلرب  واآلت  الأ�سلحة 
تلك  يف  الأهايل  بني  التعامل  وكان  واملماليك،  العبيد  وظائف  من  واإدارتها 
دراهم  املُْقرَتَ�س  القدر  يكن  لالقرتا�س مل  احلال  اقت�سى  فاإذا  بالرقيق،  الأزمان 
ول دنانري، اإذ مل تكن النقود روؤو�س اأموالهم، بل يقرت�س بع�سهم من بع�س قدًرا 
معيًنا من الأعيان والأ�سناف، وي�ستعريونها، ويدفعون ل�ساحبها يف نظري قر�سه اأو 
عاريته قدًرا معيًنا، ومل يكن عندهم اأخذ واإعطاء ج�سيم، ول جتارة مهمة اإل مع 
اأو فرع من الفروع الالزمة جلهة  اإن�سان منهم ب�ساعة  الأجانب، فاإذا توفرت عند 
ا، وا�سرتط عليه �سروًطا  من اجلهات البانية، واأراد الربح، �سارك عليها تاجًرا اأجنبيًّ
مالئمة لعادة البالد، وجعل الربح بينه وبني �سريكه العامل باأن يعطيه جزًءا من 
الربح قلياًل اأو كثرًيا، بح�سب خطر ال�سفر وم�ساقه، فكانت التجارة اأي�ًسا عندهم 
ب�سيطة كالزراعة وال�سناعة، فاإذا كانت منافعهم العمومية على هذه الكيفية فال 

يت�سور اأن يعود على احلكومة منهم كبري اإيراد.
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اأي�ًسا ب�سيطة، ل حتتاج اإىل كرثة امل�سارف،  ويف احلقيقة كانت حكوماتهم 
ل�سيما يف اأوقات ال�سلح، فكانت منا�سب احلكام الق�سائية وامللكية والع�سكرية 
لي�س لها مرتب ول ماهية، ل�سيما عند الرومانيني واليونانيني، فكانت دولتهم ل 
اإذا احتاجت  حتتاج اإل اإىل قليل من اخلراج. نعم، يف اأوقات احلروب والأخطار 
احلكومة اإىل اأمور �سرورية لتجهيز جيو�س حلرب الأعداء، ا�ستعانوا باأهل الوطن، 
فكان يعينهم من الأهايل كل من يحرتم اأوطانه، وي�سدق يف معزته لبالده وحمل 
ميالده، فيهدون اإىل احلكومة بر�سم ت�سريف الوطن ما يكفي للحاجة، بدون اإحلاح 

من اأهل احلكومة ول جلاجة))).

حروب رومة وقرطاجنة

ومن املعلوم من التاريخ اأن الدولة الرومانية كانت يف تلك الأزمان مقارنة 
اإذ ذاك لها ال�سلطنة  التون�سية - التي كانت  اأي  ومعا�سرة للدولة القرطاجنية - 
العظمى يف الأقطار املغربية، فكان كل من الدولتني مناف�ًسا لالآخر، وكانت العداوة 
واملنافرة  للمجاورة  بينهما  تنقطع  احلروب  تكاد  ول  �سديدة،  بينهما  الفا�سية))) 
ى احلروب التي كانت  واملناف�سة، كما هو جاٍر الآن بني بع�س الدول املتاأخرة، وُت�َسمَّ
بينهما باحلروب البونيقية - اأي املغربية - امل�سهور منها ثالثة: فاحلرب البونيقي 
الأول كان قبل امليالد باأربع و�ستني �سنة ومائتني، ومكث اثنتني وع�سرين �سنة، 

اللجاجة: اخل�سومة.  (((
الفا�سية: املنت�سرة.  (((
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اأخذ فيه الرومان من القرطاجنيني جزيرتي �سقلية و�سردينية، و�سارت قرطاجنة 
تدفع لرومية خراًجا مقرًرا، وقد تعلم الرومانيون من القرطاجنيني يف هذه احلرب 

�سناعة ال�سفن البحرية احلربية ذات املجاذيف.

امل�ساة  للع�ساكر  يرتب  باأن  اأمر من جمل�س رومية  الأوقات �سدر  ويف هذه 
النا�س  ووجوه  الأهايل  اأعيان  فبادر  جممكني،  غري  ذلك  قبل  وكانوا  جامكية، 
مرتبات  على  لالإعانة  متاعهم؛  من  ج�سيًما  مقداًرا  اجلمهورية  خلزينة  باإهدائهم 
الع�ساكر الوقتية، فجمعوا ما عندهم من النحا�س غري امل�سغول، وو�سقوا))) العربات 
من ذلك، وبعثوا به اإىل اخلزينة بو�سف الإعانة الوطنية، فكان يوم اإر�ساله من اأفخر 
الأيام املو�سمية، واحتفل اأنا�س كثريون للتفرج على موكب هذه الهدية الوطنية 
ب�سيطة - كما  �سهلة  الأيام كانت  تلك  اأن احتياجات  يفهم  العجيبة، فمن هذا 
اأ�سلفناه - ومل تكن كاللوازم يف اأيامنا هذه، وكذلك يف احلرب الثاين البونيقي، 
ثماين  امليالد، ومكث  قبل  �سنة 9))  القرطاجنيني  مع  الرومانيون  ابتداأه  الذي 

ع�سرة �سنة.

وكان �سر ع�سكر قرطاجنة اأنيبال))) - وكان �سجاًعا با�ساًل - هجم على رومة 
اأ�سد هجوم، وهزم جيو�س الرومانيني يف الوقائع العظيمة، وكاد ياأخذ رومية، ولكن 
فيها ف�سل  ليق�سي  قبوة،  لها  يقال  اأنيبال يف مدينة  فانزوى  ال�ستاء،  دخل وقت 

و�سق: مالأ و�سحن.  (((
اأنيبال: هانيبال.  (((
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ال�ستاء مع جنده، فتعود جنده على اللذات وال�سهوات، وفرتت همتهم بالنهماك 
على ذلك، وكان يف اأثناء هذه املدة قد اغتنم الرومانيون الفر�سة بتجميع ع�ساكرهم 

امل�ستتة، فهجموا على جند القرطاجنيني، ومع ذلك انهزم جندهم وفر اأمريهم.

ففي اأثناء هذه احلرب والحتياج لالإمدادات الع�سكرية والذخائر ت�سايق 
�سفًنا حربية  واأن جتهز  ع�ساكر جديدة،  اأن جتمع  احلكومة  وا�سطرت  الرومانيون، 
الإعانات  اإىل  رومة  فاحتاجت  منازلتهم،  من  وتتمكن  القرطاجنيني  قوة  لتقاوم 
ال�سرورية، وحتريت يف طريقة حت�سيلها، وكانت حكومتهم اإذ ذاك منوطة بروؤ�ساء 
والأمر  والعقد  احلل  بيده  الذي  احلكومة  ملجل�س  منقادين  القنا�سل،  لهم  يقال 
والنهي، فالتم�س هوؤلء الروؤ�ساء من جمل�س رومية اأن يفعل كما جرت به العادة، 
ما يكفي يف دفع مرتبات  اقتدارهم  يدفعوا بح�سب  اأن  الأهايل على  باأن يحمل 
�سهر لل�سفن البحرية من ماهيات وتعيينات، ومع اأن هذا طلب هني ومقدار ي�سري 
يف حد ذاته، ملا علم به الأهايل اأغبت خواطرهم، وتكدروا، وتوقفوا فيه، وقالوا: 
والرجال،  الأموال  من  عندنا  ما  ونبذل  واملنا�سب،  بالالئق  الوطن  نعني  نحن 
ولكن قد اأخذت الدولة عبيدنا وفالحينا الذين يبا�سرون الزراعات، ومن وقت 
دخولهم يف الع�ساكر البية والبحرية تعطلت الزراعة والفالحة، ومل يبق لنا اإل 
اأنف�سنا واأرا�سينا، فنحن قد تعطلنا بالكلية، وت�سع�سع حالنا و�ساعت اأموالنا، ولو 
واأمراوؤها  الدولة  روؤ�ساء  ا�ست�سعر  فلما  اأوطاننا،  به على  بخلنا  ما  كان عندنا �سيء 
اأع�ساء  اأن جميع  رومية  الروؤ�ساء من جمل�س  اأحد  التم�س  الفالحة  اأهل  باأعذار 
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والف�سة  الذهب  من  عندهم  ما  بجميع  احلكومة  خلزينة  يتطوعون  املجل�س  هذا 
يف  وما  الذهب،  خوامت  من  اأ�سابعهم  يف  ما  اإل  �سيًئا  منه  يبقوا  ول  والنحا�س، 
اأ�سابع ن�سائهم واأولدهم من ذلك، واأنه ل مانع من اأن ل يدعوا عندهم اإل النقود 
الي�سرية للم�سارف ال�سرورية؛ ليقتدي بهم جميع الأهايل، ولتكون هذه املكارم 
الوطنية معدودة يف ماآثرهم، وماأثورة يف مناقبهم، فاأجاب جميع الأع�ساء اإىل هذا 
عن  اأحد  منهم  يتاأخر  ومل  خاطر،  وان�سراح  نف�س  طيب  عن  املمدوح  اللتما�س 

ذلك، وتفرق املجل�س بالتواطوؤ على التنجيز.

فكل ع�سو من اأع�ساء املجل�س �سرع يف امل�سارعة وامل�سابقة ليفتخر بتقييد 
اب اخلزينة اأن يكتبوا  ا�سمه وعطيته بالدفاتر قبل غريه، فتزاحموا جميًعا على ُكتَّ
ما تعهد كل منهم بدفعه على �سبيل الإعانة، واقتدى باأرباب املجل�س من عداهم 
اأعدائهم،  قهر  الرومانيون، من  الإعانات متكن  فبهذه  الرومية،  اململكة  اأهايل  من 
اأخالق  ومكارم  الرومانيني  اإعانات  فبوا�سطة  قرطاجنة،  مدنهم من جهة  وحماية 
اأهاليهم، ومفاداتهم اأوطانهم ببذل الأموال والأرواح �سنوا الإغارة عليها باجلاأ�س 
القوي واجلي�س اجلرار، يف احلرب الثالث، الذي �سار ال�سروع فيه من �سنة مائة 
ا وبحًرا  وت�سع واأربعني قبل امليالد، فحا�سر الرومانيون قرطاجنة، وهجموا عليها برًّ
ال�سكان،  اأموالها، وقتلوا من فيها من  فاأخذوها عنوة، و�سلبوا  مدة ثالث �سنني، 
وحرقوا املدينة، فمن ذلك الوقت زالت دولة القرطاجنيني، بزوال قرطاجنة التي 

كانت دائًما قرينة رومية، ومعا�سرة لها يف الفخر.
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اململكتني حتى  تعادل قوتي هاتني  قوية  العهد ممالك  ومل يكن يف ذلك 
تعتب املوازنة. فما اأح�سن اإدارة املمالك يف هذه الأع�سر اجلديدة، وما بني ملوكها 
من املعاهدات وامل�سارطات، واعتبار امليزان ال�سيا�سي، واعتماده ملحافظة احلقوق 
امللكية وحقوق الدول وامللل بع�سها على بع�س؛ فاإن هذا ح�سن ح�سني حلفظ 
هذا  ال�سعيفة يف  فاململكة  امللوك؛  تيجان  عن حفظ  النظر  بقطع  املمالك،  ذات 
العهد ماأمونة الدوام، ما مل يلم بها اأحوال بوليتيقية اأهلية))) بها تخرج عن حدود 
امل�سارطات، فمح�س القوة يف اإحدى ممالك هذا الع�سر ل ي�سوغ لها تغلًبا على 
غريها بدون وجه؛ ملنع الآخرين ذلك بعقد امل�سارطات القوية، وهذا اأي�ًسا مما يعد 
الإ�سالمية  املمالك  متدنت  ولو   ، امللكية،  النظامات  يف  الع�سرية  التقدمات  من 
النظام  يف  ودخلت  التتار،  كممالك  املتمدنة  الدول  ل�سيا�سة  �سيا�ستها  املنافرة 
اإغارة من جاورها، بالتعلل بخ�سونتها، وال�ستيالء  اأوطانها من  العمومي ل�سانت 
عليها لق�سد متدينها وحت�سني حالها؛ ففي الأزمان ال�سابقة كانت ال�سهرة يف الدنيا 
مدينة  املدينتني  هاتني  ُي�َساِو  ومل  الدولتني،  لقوة  قرطاجنة  ومدينة  رومية  ملدينة 

اأخرى.

ويقال: لو مل تكن رومية موجودة لكانت قرطاجنة اأول مدن الدنيا، ولول 
وجود الإ�سكندرية مبوقعها العجيب لكانت قرطاجنة ثاين مدينة من مدن الدنيا؛ 
فاإنها كانت ح�سنة الو�سع جيدة املوقع؛ لوجودها بني بوغاز جبل طارق بالأندل�س 

)))  بوليتيقية اأهلية: �سيا�سة داخلية.
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�سبعمائة  اأهلها  وكان  التجارة،  مركز  ذاك  اإذ  كانت  وبهذا  الق�سطنطينية،  وبوغاز 
يف  التقدم  عليهم  يغلب  وكان  كثرية،  وفنون  و�سناعة  زراعة  اأرباب  نف�س،  األف 
الزراعة واملالحة؛ لأن هذه الأمة القرطاجنية كانت حمتاجة اإىل الأ�سفار، ونقل 
الب�سائع من بالدها، وجلب ما لي�س عندها من اخلارج اإىل الداخل، وكانت مولعة 
بالفتوحات وتو�سيع دائرة ملكها؛ فقد ا�ستولت على �سائر مدن اأفريقية، و�سخرت 
من اأوروبا جزيرة �سردينية وجزيرتي مايورقة ومينورقة وغريهما، من بالد الأندل�س 
ومن فران�سا، وكان لها املحالفات واملعاهدات مع ملوك البالد التي بينها وبينهم 
بها الرومانيون ملا اأعيتهم واأتعبتهم، فكان تدمريها وخرابها مما يعاب  معامالت، فَخرَّ

به عليهم.

ثم بنى الرومانيون مدينة يف اآثارها بعد مدة من تدمريها، و�سموها قرطاجنة 
حتى  اأغ�سطو�س،  القي�سر  زمن  يف  اإل  الثانية  املدينة  ت�ستهر  ومل  الأوىل،  با�سم 
�سارت ثاين مدينة يف العظم بعد رومية، وبقيت اإىل �سدر الإ�سالم، ثم هدمت 
حتى مل يبق لها الآن اأثر، واإمنا بنيت بالقرب من حملها مدينة تون�س، فانظر اإىل 
حال الأمم القدمية، فاإن دولة الرومانيني مع تقدمها يف الفتوحات العظيمة مل يكن 
عندها تقدم يف املنافع العمومية، واإمنا كانت اإدارتها ب�سيطة، وكان عندها نوع من 
الروماين،  الرومانية واأهل الوطن احلقيقي، يعني من له مزية عنوان  بامللة  الرفق 

وكانت اأقرب اإىل ال�سدق يف تاأدية احلقوق لرعاياها ل�سيما عقب احلروب.
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حرب رومة ومقدونيا

فقد ذكر املوؤرخون اأنه كان لرومية حرب مع مملكة مقدونيا يف بالد روم اإيلي، 
فبعثت بول�س اأمبلو�س اأحد قوادها اإىل مقدونيا لقتال بر�ساو�س ملك هذه البالد، 
فهزمه القائد الروماين، واغتنم اأمواله، وعاد اإىل رومية بالغنائم العظيمة، فلما تبني 
حلكومة رومية اأن هذه الغنائم تقوم مب�سارف الدولة وتكفي يف م�ساحلها، رفعت 

جميع املطالب املقررة على الأهايل اإىل وقت احلاجة.

وباجلملة فقد كان القدماء من املمالك والدول ل يعرفون اقرتا�س احلكومة 
من الأهايل اأو غريهم بالفوائ�س والأرباح، كاجلاري الآن اعتماًدا على ما يتح�سل 
من الأموال والعوائد، بل هذه الطريقة الخرتاعية من م�ستحدثات الدول املتاأخرة 
الأروباوية، واإمنا كانت طرق املتقدمني اأنهم اإذا اقت�ست ال�سرورة للمال، فاإن روؤ�ساء 
يف  وال�سلفة  القر�س  عقد  الأهايل  اأغنياء  مع  يعقدون  الأقاليم  كعمال  احلكومة 
القر�س  عقد  يكن  ومل  بالكلية  الدراهم  عن  الدولة  خزينة  خلت  اإذا  ما  حالة 
اتفاق �سخ�سي بني احلكام واملقر�سني؛ لعتماد احلكام  با�سم احلكومة، بل هو 
اأمانة  اأجاًل م�سمى، فكانت  له  واأمانتهم، وكانوا يعينون للدفع ميعاًدا، ويحددون 
احلكام املقرت�سني ومكارم اأخالق الأغنياء املقر�سني هي امل�سهلة لق�ساء حوائج 

الدولة، بحيث مل تكن يف اأوقات الأخطار عر�سة لأن تقع يف احلرية وامل�سايقة.
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فقد احتاجت دولة الرومانيني بعد م�سي �سنوات من الإعانة التطوعية اإىل 
الدراهم لتتميم فتوحهم لقرطاجنة، وكانوا يف خطب �سديد يخ�سون من ع�ساكر 
مدنهم  يفتح  كاد  حتى  وهددهم  اأزعجهم  طاملا  فاإنه  القرطاجنيني؛  اأمري  اأنيبال 
اأن يقرت�سوا من  وي�سرتعيهم، ففي تلك الأوقات اخلطرة ا�سطر جميع حكامهم 
يدفعوها  اأن  على  فعاقدوهم  الأموال،  من  ج�سيمة  مقادير  الأهايل  اأغنياء  بع�س 
ق�سًطا،  �سنتني  لكل  فجعلوا  �سنني،  �ست  يف  مت�ساوية  اأق�ساط  ثالثة  على  لهم 
والتزم احلكام بالأق�ساط فوفوا منها ق�سطني يف اأثناء احلرب، وت�سادف اأن الق�سط 
به،  يفي  ما  احلكام  عند  ول  الرومانية  اخلزينة  يف  يكن  ومل  اأجله  حل  الثالث 
املقر�سون وطلبوه من احلكام، فعجزوا عن دفعه، فح�سروا معهم ملجل�س  فح�سر 
رومية، وطلبوا دينهم، فاعرتف املجل�س بجميع الديون مع عجز اخلزينة عن دفعها 
الديون  اأرباب  ياأخذ  اأن  والدائنني على  املجل�س  الرتا�سي بني  ذاك، فح�سل  اإذ 
ينتفعون  بديونهم،  يفي  ما  بقدر  بيعها  ميكن  التي  واأرا�سيها  احلكومة  اأمالك  من 
عند  اأنه  احلكومة  لهم  وا�سرتطت  املثل،  بقيمة  لهم  ُموَها  وَقوَّ وحم�سولها،  ِتَها  ِبَغلَّ
له  يرخ�س  له  اأعطيت  التي  الأر�س  عن  يتنازل  اأن  اأراد  من  كل  اخلزينة  ي�سار 
اأن يطلب َدْينه نقًدا بقدر الثمن الذي اأخذه كبيع الوفاء، فا�ستلم اأرباب الديون 
الأرا�سي، وفرحوا بها، وبادروا با�ستغاللها، وهذه معدلة من احلكومة ومكرمة من 
اأرباب الديون من الأهايل الرومانية، ومع عدها يف املاآثر اجلميلة ل ت�ساوي مكارم 
الأخالق العربية التي كان يفعلها من اأ�سحاب ر�سول اهلل  كعثمان بن عفان، 

وعبد الرحمن بن عوف.



يف حالة املنافع العمومية يف الأزمان القدمية ...
183(83

جتهيز جي�ض تبوك

كيفية  بها  ليظهر  الُع�ْسرة؛  غزوة  لها  يقال  التي  تبوك  غزوة  هنا  ولنذكر 
واملدينة  ال�سام  بني  اأر�س  هي  -التي  تبوك  غزوة  و�سبب  الإ�سالمية.  الإعانات 
هلك،    النبيرّ  باأن  الروم  ملك  هرقل  اإىل  كتبت  العرب  متن�سرة  اأن  املنورة- 
واأ�سابت اأ�سحابه �سنون اأهلكت اأموالهم، فبعث رجاًل من عظمائهم، وجهز معه 
اأربعني األًفا ليحارب اأ�سحاب ر�سول اهلل  فبلغه  اأن الروم قد جمعت جموًعا 
ُموا مقدماتهم اإىل البلقاء)))، وكان  قلما يخرج يف غزوة  كثرية بال�سام، واأنهم َقدَّ
و�سدة  امل�سقة  لبعد  تبوك؛  غزوة  من  كان  ما  اإل  بغريها،  ى  َوَورَّ عنها،  َكنَّى  اإلَّ 
الزمان؛ باحلر وكرثة العدو، ولياأخذ النا�س اأهبتهم، فاأمر النا�س باجلهاز، وبعث اإىل 
مكة وقبائل العرب لي�ستنفرهم، وَح�سَّ اأهل الغنى على النفقة واحلمل يف �سبيل 

اهلل، واأكد عليهم يف طلب ذلك.

وكانت اآخر غزواته  فاأنفق عثمان بن عفان  نفقة عظيمة، مل ينفق 
اأحد مثلها؛ حيث جهز ع�سرة اآلف جماهد، اأنفق عليها ع�سرة اآلف دينار غري 
الإبل، وهي ت�سعمائة بعري، وغري اخليل، وهي مائة فر�س، وجهز الزاد وما يتعلق به، 
  ّباألف دينار ف�سبها يف حجر النبير  حتى ما تربط به الأ�سقية، وجاء اأي�ًسا
فجعل ر�سول اهلل  يقلبها بيديه ال�سريفتني، ويقول: ما�سر عثمان ما عمل بعد 
اليوم، ويقول: غفر لك يا عثمان ما اأ�سررت وما اأعلنت. وكان اأول من جاء بالنفقة 

)))  البلقاء: كورة من اأعمال دم�سق، بني ال�سام ووادي القرى.



مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية
(84184

قبل عثمان اأبو بكر ال�سديق  جاء بجميع ماله وهو اأربعة اآلف درهم، فقال له 
ر�سول اهلل : هل اأبقيت لأهلك �سيًئا؟ قال: اأبقيت لهم اهلل ور�سوله، وجاء عمر 
ابن اخلطاب  بن�سف ماله، فقال له ر�سول اهلل : هل اأبقيت لأهلك �سيًئا؟ 
فقال: الن�سف الثاين، وجاء عبد الرحمن بن عوف  مبائة اأوقية من الف�سة، 
ولهذا قيل اإن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف - ر�سي اهلل عنهما - كانا 

خزانتني من خزائن اهلل يف الأر�س، ينفقان يف طاعة اهلل تعاىل.

كان  اأن  بعد  الأموال،  كثري  تاجًرا    عوف  بن  الرحمن  عبد  كان  فقد 
فقرًيا، باع مرة اأر�ًسا له باأربعني األف دينار، وت�سدق بها كلها، وت�سدق مرة اأخرى 
بخم�سمائة  اهلل  �سبيل  يف  واأعان  ال�سام،  من  قدمت  باأحمالها،  جمل  بت�سعمائة 
فر�س عربية، واأو�سى لكل رجل من اأهل بدر باأربعمائة دينار، وكانوا يومئذ مائة 
ثمامنائة  �سهًما، وكان كل �سهم  �ستة ع�سر  بعد موته على  تركته  رجل، وق�سمت 
األف دينار، وعينه عمر  يف جملة �ستة ي�سلحون للخالفة من بعده، فقام هو 

باأمر البيعة لعثمان، َوَزَوى))) الأمر عن نف�سه.

ومن هنا يعلم اأن جتارة العرب يف الزمن القدمي كانت رابحة عظيمة، ثم جاء 
العبا�س  مبال كثري، وكذا طلحة ، وبعثت الن�ساء - ر�سي اهلل عنهن - بكل 

ما يقدرن عليه من حليهن، وت�سدق عا�سم بن عدي  ب�سبعني و�سًقا من متر.

ى. َزَوى: �سَرف ونحَّ  (((
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األًفا -  وملا ارحتل  عن ثنية الوداع)))، التي بها املع�سكر - وهم ثالثون 
 متوجًها اإىل تبوك، عقد الألوية والرايات، فدفع لواءه الأعظم لأبي بكر ال�سديق
ورايته  العظمى للزبري  و�ساروا حتى نزلوا اإىل تبوك، فوجدوا عينها قليلة 
املاء، فاغرتف ر�سول اهلل  غرفة من مائها، فم�سم�س بها فاه، ثم ب�سقه، ففارت 
عينها حتى امتالأت، واأقام  اأياًما، واأتاه يحنة بن روؤبة �ساحب اأيلة)))، ف�سالح 
والراء  املعجمة  بالذال   - واأذرح  جربا  اأهل  واأتاه  اجلزية،  واأعطى    اهلل  ر�سول 
واحلاء املهملة، بلدتان بال�سام - فاأعطوا اجلزية اأي�ًسا، ومل يقع يف هذه الغزوة قتال، 
ولكن فتحوا يف هذا ال�سفر دومة اجلندل)3)، حيث بعث  خالد بن الوليد من 
ا، فخرج خالد  ن�سرانيًّ اأكيدر، وكان  اإىل ملكها  فار�ًسا  اأربعمائة وع�سرين  تبوك يف 
من تبوك، وان�سرف  منها اإىل املدينة، ف�ساحله اأكيدر على األفي بعري وثمامنائة 
فر�س واأربعمائة درع، فر�سي خالد بال�سلح، ففتح له باب احل�سن الذي كان على 
هذه القرية، وانطلق باأكيدر واأخيه اإىل ر�سول اهلل  وكان  باملدينة، فلما قدم 
بهما �ساحله  على اإعطاء اجلزية، وخلَّى �سبيله و�سبيل اأخيه، فمن هذا يفهم اأن 

عثمان بن عفان  جهز ثلث اجلي�س يف هذه الغزوة.

ثنية الوداع: ا�سم مو�سع ي�سرف على املدينة، يف طريق الذاهب منها اإىل مكة.  (((
اأيلة: ميناء على خليج العقبة، �سمايل البحر الأحمر، وي�سميه الإ�سرائيليون الآن: اإيالت.  (((

دومة اجلندل: تقع على حدود ال�سام يف منطقة اجلوف �سمال �سرقي تبوك باململكة العربية ال�سعودية. ووقعت   (3(
غزوة دومة اجلندل يف ربيع الأول �سنة 5 هجرية.
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حت�سر،  ول  حت�سى  ل  الأخالق  مكارم  يف    ال�سحابة  فماآثر  وباجلملة، 
الأخالق، وعدم كرثة  الب�ساطة يف  �سبب ذلك  اإن  يقال   ل  اإليهم  فبالن�سبة 
املعامالت والأخذ والعطاء، فاإنا نقول اإن اأهل اآ�سيا يف تلك الأزمان كانت التجارة 
ال�ستاء  رحلة  رحلتان:  �سنة  للعرب كل  فكان  نوعها،  كان  ما  ا  اأيَّ رابحة،  عندهم 

وال�سيف، ومن املعلوم اأن الأ�سفار من و�سائل التقدم ودليل عليه.



الزراعة والتجارة  اأن دوائر  الثاين  الباب  الف�سل الأول من  اأ�سلفنا يف  قد 
وال�سناعة تت�سع بات�ساع الرخ�سة يف الأقاليم، باملعاونات وامل�ساعدات من اأرباب 
ات�ساع  على  للتحيل  وغريها  الهند  بالد  فتحت  الإنكليز  دولة  واأن  احلكومات، 

جتارتها، وكذلك حتيل غريهم من الدول على ذلك، كما قيل:

ا ْبً واملَناِلومن َطَلَب النجوم اأَطاَل �صَ امل�صاَفة  ُبْعِد  َعَلى 
ا َعً َنْ املُحَتاِج  َحاَجُة  اْحتَياِلَوُتْثِمُر  َذا  ِفيَها  َكاَن  ما  اإَذا 

فهمة هوؤلء الأمم متيل اإىل اجلد والكد والكدح، والنت�ساب ل�سائر الأهوال 
والإقبال،  املجد  وك�سب  العز،  منازل  اإىل  والرتقي  والأموال،  املعايل  يف حت�سيل 
ركوب  على  والإقدام  والرحلة  وال�سياحة  والنقلة،  باحلركة  ذلك  اإىل  وتتو�سل 
الأخطار لنيل الأماين وبلوغ الأوطار، ومن الكلم النوابغ واحلكم ال�سوابغ: �سعود 

الآكام))) وهبوط الغيطان خري من القعود بني احليطان، ولبع�سهم:

الآكام: مفردها )اأكمة)، وهي املوا�سع املرتفعة من الأر�س ولكنها دون اجلبال، كالروابي.  (((

يف اأن االأ�صفار وال�صياحات مما يعني على تقدم املنافع 
العمومية 
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العالء بغي  على  تريني  ِب؟اأما  لأعباء الأمور حموًل دائم النَّ�صَ
لهب فما ا�صتوى �صرٌف اإل على كلٍف على  اإل  ذهٌب  �صفا  ول   

فتج�سم امل�ساق عند خاطب املعايل ُحلو املذاق.

رحلتا ال�صتاء وال�صيف

يف  طريقها  ب�سلوك  ق�ست  عمومية  قدمية  املعي�سة  لدوائر  املو�سعة  فالطريقة 
الكم  و�سائط  من  باحلجاز  لقري�س    اهلل  �سخر  فقد  الإلهية؛  احلكمة  الأزل 
كتابه  تعاىل يف  فقال  وال�سيف،  ال�ستاء  رحلة  اإيالف  على  يحملهم  ما  والكيف 

ڀ  ڀ  پ  پ.  پ  ٻ  ٻ  ٻ.  العزيز:ژٱ 
ڀ. ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ]قري�س/ ) - 4[، وتف�سري 
هذه الآية - واهلل اأعلم مبراده - اأن قوله تعاىل: ژٱ ٻژ اعجبوا لإيالف 
قري�س؛ لأنهم يتمادون يف غيهم وجهلهم، واهلل يوؤلف �سملهم ويدفع الآفات عنهم، 
وينظم اأ�سباب معاي�سهم، اأي: اعجبوا من حلم اهلل وكرمه عليهم، ونظريه يف اللغة 
قولهم: لزيد وما �سنعناه به، اأي اعجب لزيد وما �سنعنا به من الإكرام، والإيالف 
كل  قري�س،  اإيالف  يعني  عام،  ومعموله  قري�س،  لإلزام  اعجبوا  يعني:  الإلزام. 
موؤان�سة وموافقة بينهم من مقامهم و�سريهم، وجميع اأحوالهم، ولفظ قري�س ماأخوذ 
البالد،  و�سربهم يف  بتجارتهم،  كا�سبني  كانوا  لأنهم  الك�سب؛  وهو  القر�س،  من 
ومن التقر�س، وهو التجمع جلمعهم املال بالتجارة، اأو لالجتماع بعد التفرق يف 
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البالد، ثم بعد اأن عمم تعاىل الإيالف الأول الذي هو نعمة عامة، خ�س اإيالف 
الرحلتني بالذكر؛ ب�سبب اأنه قوام معا�سهم.

فقد امنت  عليهم بنعمتني، وهما: الإيالف العام، والإيالف اخلا�س، 
الذي هو تعويدهم على رحلة ال�ستاء اإىل اليمن ورحلة ال�سيف اإىل ال�سام. قال 
اأدفاأ،  اليمن  لأن  اليمن؛  اإىل  بال�ستاء  رحلة  رحلتان،  لقري�س  كانت  املف�سرون: 
وبال�سيف اإىل ال�سام، وذكر عطاء عن ابن عبا�س اأن ال�سبب يف ذلك هو اأن قري�ًسا 
و�سربوا  مو�سع،  اإىل  وعياله  هو  منهم خمم�سة)))، خرج  واحًدا  اأ�ساب  اإذا  كانوا 
على اأنف�سهم خباء حتى ميوتوا، اإىل اأن جاء ها�سم بن عبد مناف، وكان �سيد قومه، 
وكان له ابن يقال له اأ�سد، وكان له ِتْرٌب من بني خمزوم يحبه ويلعب معه، ف�سكا 
العيال  اأولئك  اإىل  فاأر�سلت  يبكي،  اأمه  على  اأ�سد  فدخل  واملجاعة،  ررّ  ال�سُّ اإليه 
بدقيق و�سحم، فعا�سوا فيه اأياًما، ثم اأتى ترب اأ�سد اإليه مرة اأخرى، و�سكا اإليه من 
اجلوع، فقام ها�سم خطيًبا يف قري�س، فقال: اإنكم اأجدبتم جدبًا تقلون فيه وتزلون، 
تبع لك  قالوا: نحن  تبع،  والنا�س لكم  اآدم،  ولد  واأ�سراف  اأهل حرم اهلل،  واأنتم 
فلي�س عليك منا خالف، فجمع كل بني اأب على الرحلتني يف ال�ستاء اإىل اليمن، 
ويف ال�سيف اإىل ال�سام؛ للتجارات، فما ربح الغنيرّ ق�سمه بينه وبني الفقري، حتى 
كان فقريهم كغنيهم، فجاء الإ�سالم وهم على ذلك، فلم يكن يف العرب بنو اأب 

اأكرث ماًل ول اأعز من قري�س، قال ال�ساعر فيهم: 

خمم�سة: جماعة، واجلوع هو خالء البطن من الطعام.  (((
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ِبَغِنَيِِّهْم َفِقرَيُهم  كالَكايفاخَلالِطنَي  َفقرُيُهم  يكوَن  َحتَّى 

فنعمة اهلل عليهم باإيالفهم وتاأني�سهم، بجمعهم قبيلة واحدة يف مكان واحد 
اأمكن يف النعمة اأن يكون الجتماع من قبائل �ستى، ونبه تعاىل بقوله »اإيالف« 
على اأن من �سرط ال�سفر املوؤان�سة والألفة؛ لأن ال�سفر اأحوج اإىل مكارم الأخالق 

من الإقامة.

اأن  ي�ستحق  واأنه  عليهم،  تعاىل  اهلل  من  اإنعاًما  الإيالف  هذا  كان  ملا  ثم 
ڀ  پ  ژ  فقال:  العبودية،  بطلب    اأتبعه  والعبودية،  بال�سكر  يقابل 
اأي فليتذللوا ويخ�سعوا للمعبود على غاية  پژ  ژ  ڀ ڀژ، ومعنى 
ما  ليرتكوا  واملعنى:  باجلوارح،  املتعلقة  والعبادات  التوحيد  لي�سمل  يكون؛  ما 
  اهلل  وهو  احلرم،  اأي  البيت،  هذا  رب  ويعبدوا  الأوثان،  عبادة  من  عليه  هم 
وقوله: ژٺ ٺ ٺ ٺژ اأي رزقهم بالطعام يف ال�سفر واملقام، وقوله: 
ژٿ ٿ ٿ ژ اأي حماهم؛ حيث جعلهم اأهل حرم اآمن؛ فكانوا ي�سافرون 

اآمنني، ل يتعر�س لهم اأحد، ول يغري عليهم اأحد، ل يف �سفرهم ول يف ح�سرهم، 
]العنكبوت/ 67[  ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ  اإليه قوله تعاىل:  كما ي�سري 
وقد اأطعم اهلل تعاىل قري�ًسا واآمنهم اإنعاًما منه تعاىل، واإجابة لدعوة اإبراهيم  يف 
قوله: ژ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ژ]البقرة/ 6))[ فكانت رحلة 

ال�ستاء وال�سيف، بها مريتهم))) ومعي�ستهم وثروتهم، هذا ما يتعلق بقري�س.

مريتهم: الطعام الذي يجلبه الإن�سان.  (((
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العرب وال�صياحة

واأما العرب على الإطالق، فكانوا من الأزمان القدمية ي�سيحون يف الأر�س، 
�سمرقند،  امل�سرق  حدود  من  وبلغوا  املغرب،  اأق�سى  بلغوا  حتى  وملوًكا،  �سوقة 
وبلغوا باب الأبواب، ودخلوا بالد الهند، ولكن كانوا يغريون على غري بالدهم، 
ملك  على  يقت�سر  كان  الغالب  بل يف  ملوكها،  ي�سريوا  فيها حتى  ي�ستقروا  ومل 
اأبيه، واإذا غلبه غريه رحل اإىل البالد البعيدة لي�ستنجد على خ�سمه مبلك اأجنبيرّ 
الروم  قي�سر  اإىل  ذهب  ؛حيث  الكنديرّ القي�س  وقع لمرئ  كما  وباأ�س،  قوة  ذي 
ذلك يف  اإىل  ي�سري  كما  و�سيزر)))،  على حماة  اإليه  م�سريه  ومر يف  به،  لي�ستنجد 

ق�سيدة مطلعها: �َسَما لك �سوق بعد ما كان اأق�سرا، يقول فيها:

والَهَوى َباَنِة  اللُّ اأَ�ْصَباُب  ع  و�َصْيَزَراَتَقطَّ ُحَماَة  َجاوْزَنا  َع�صيَة 
ْرَب دونه اِحِبي ملا َراأَى الدَّ َراَبَكى �صَ بَقي�صَ لِحَقاِن  اأَنَّا  واأَْيَقَن 
اإمنا َعْيَناَك  َتبِك  ل  له  َفُنْعَذَراَفُقْلُت  مَنوُت  اأو  ا  ُمْلَكً ُنحاِوُل 

فكان كالمه فاأًل على نف�سه؛ حيث مات بقرب اأنقرة، ودفن يف �سفح جبل 
يقال له ع�سيب، وقد اأن�سد فيه حال مر�سه يخاطب حمامة، فقال:

َتنوُب الُهُموَم  اإنَّ  َع�صيُباأَجاَرَتَنا  اأَقاَم  ما  ُمِقيٌم  واإين 

�سيزر: قرية بال�سام قرب املعرة.  (((
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َهُهَنا ُمِقيَماِن  اإنا  َن�ِصيُباأَجاَرَتَنا  للَغِريِب  َغِريٍب  وُكلُّ 

وقد ثبت بالعقل والنقل تواتًرا اأن العرب اأكرث الأمم �سجاعة ومروءة و�سهامة، 
ول�سانهم اأمت الأل�سنة بيانًا ومتييًزا للمعاين جمًعا وفرًقا، يجمع املعاين الكثرية يف 
اللفظ القليل اإذا �ساء املتكلم اجلمع والتمييز بني كل لفظتني م�ستبهتني بلفظ اآخر 
، فالعقل قا�ٍس بف�سل  خمت�سر، اإىل غري ذلك، وهذا من خ�سائ�س الل�سان العربيرّ
العرب، ولو اأنهم كانوا قبل الإ�سالم ل ي�ستغلون ببع�س العلوم العقلية املح�سة، 
كالطب واحل�ساب واملنطق ونحو ذلك، واإمنا كان علمهم ما �سمحت به قرائحهم 
من ال�سعر واخلطب، وما حفظوه من اأن�سابهم واأيامهم من التواريخ، اأو ما احتاجوا 
الإ�سالم  جاء  فلما  احلروب،  اأو  النجوم  اأو  الأنواء  من  ومعا�سهم  دنياهم  اإليه يف 
ونقلهم من حالة اجلاهلية التي اأحاطت بهم زالت الريون))) عن قلوبهم، وا�ستنار 
واخلري  التام،  الكمال  لهم  فاجتمع  �سعيدة،  نرية  وفطنة  جديدة،  بفطرة  باطنهم 
العام، بالقوة املتجددة فيهم، ودرجة الف�سل العظيم؛ فلذلك كان بقاوؤهم نوًرا يف 
اأنه قال: »اإذا َزلَّت العرب    ّالإ�سالم وفناوؤهم ف�ساد فيه، وقد روي عن النبير
ُنوها  َزلَّ الإ�سالم«، فكيف وهم الذين فتحوا بالد الدنيا واأعزوها بالإ�سالم، وَمدَّ
امللوكية  النظامات  بوا�سطة  كونهم  من  باأ�س  فال  غريهم  فيها  ات�سع  واإن  بالعلوم، 
العامة يقتب�سون معارف الأع�سر اجلديدة، ويزيدون عليها، ف�سيت تنعمات العرب 

قدميًا، قد بقيت خملدة الذكر يف جميع تواريخ اأهل الدنيا، ل �سيما اأهل اليمن.

الريون: جمع »رين« وهو الدن�س.  (((
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وبينها   - ماأرب  ت�سمى  التي   - �سباأ  مدينة  املوؤرخون يف عظم  اأطنب  وقد 
اأيام؛ فهي بني مملكة اليمن ومملكة امل�سكت، وب�سطوا  وبني �سنعاء م�سرية ثالثة 
الكالم على ما كانت عليه من الرثوة والغنى، وكرثة اخلريات املعدنية والنباتية، 

واأن ُمْلكها اآل اإىل بلقي�س، التي قال اهلل تعاىل يف حقها: ژپ ڀ ڀژ 
پپ  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  �سباأ:  اأهل  حق  يف  تعاىل  قال   .](3 ]النمل/ 
ژ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ 
]�سباأ/ 5)[ قال املف�سرون: املراد باجلنتني جماعتان من اجلنان؛ ولت�سال بع�سها 
ببع�س جعلها جنة، وقوله تعاىل: ژ ڀ ٺ ٺ ٺژ اإ�سارة اإىل تكميل النعم 
عليهم، وقوله: ژٺ ٿژ بيان اأي�ًسا لكمال النعمة؛ فاإن ال�سكر ل يطلب اإل 
على النعمة املعتبة، ثم ملا َبنيَّ تعاىل حالهم يف م�ساكنهم وب�ساتينهم واأكلهم، اأمت بيان 
النعمة؛ حيث بني اأنه ل غائلة عليهم ول تبعة يف الدنيا، فقال: »بلدة طيبة« اأي طاهرة 
من املوؤذيات، ثم قال: ژٹ ٹژ يعني اأن نعمتهم كاملة؛ حيث كانت لذة 

خالية من العقوبات الأخروية، فال يرتتب على تعاطيها عقاب من جانبه تعاىل.

واأما ما كان من جانبهم فقد بينه تعاىل بقوله: ژٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤژ  ]�سباأ/ 6)[ الآية، فبني  اأنه انتقم منهم بظلمهم بالإعرا�س، ت�سديًقا 
عليهم  فاأر�سل   ](( ٹژ]ال�سجدة/  ٹ  ٹ  ژٿ  تعاىل:  لقوله 
الدللة على  ب دورهم، فهذا كله ظاهر  اأموالهم وخرَّ لالنتقام منهم �سياًل غرق 
 ، �سليمان  �سيدنا  زمن  يف  وتنعمهم  ورفاهيتهم  اأهاليها،  وثروة  اليمن  غنى 

وتقدمهم يف الزراعة والتجارة والعمارة.
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من  اأر�سل  من  ا�ستك�سف  الهجرة،  من  واألف  ومائتني  �ستني  �سنة  ويف 
طرف احلكومة امل�سرية حمل مدينة �سباأ امل�سماة ماأرب، ووجد ر�سومها واأطاللها 

باحلفر، فوجد ما يدل على عظمها. ثم قال تعاىل: ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  
ں  ژں  تعاىل:     قال  اأن  اإىل    ](8 ]�سباأ/  ڑژ   ژ  ژ  ڈ 
ڻ ڻ ڻژ ]�سباأ/ 9)[ املراد بالقرى املبارك فيها قرى ال�سام؛ فاإنها هي 
اأي فعلنا بهم ما جعلناهم به مثاًل،  البقعة املباركة، ومعنى ژں ںژ 
يقال: تفرقوا اأيدي �سباأ، وعلى ذكر قرى ال�سام نا�سب اأن نذكر هنا اأهل �سورية، 
وهم اأهل ال�سام يف قدمي الزمان؛ حيث �سبقوا كثرًيا من الأمم يف املنافع العمومية 
اأهل �سور و�سيدا  ويف الأ�سفار البحرية، والأمة التي ا�ستهرت منهم بذلك هي 
وبريوت، فكانوا ي�سمون بالفنيكيني، و�سياأتي بيانهم يف الف�سل الرابع، وممن ا�ستهر 
اأي�ًسا بالأ�سفار البحرية الهنود. واأما العرب فاإمنا كانوا ي�ستغلون بالتجارة يف الب، 
بالأخذ والعطاء مع اأهل ال�سام اأو مع اأهل اليمن، فيما كانت تاأتي به اأهل �سواحل 
ال�سام اأو الهنود من بالدهم، فكانوا ينقلونه من الب اإىل جميع مواطنهم، اأو ينقلون 
ب�سائع مواطنهم اإىل تلك البالد للمعاو�سات، اإىل اأن ظهر الإ�سالم وا�ستوىل على 

البحور والبور، فتغريت اأحوال الرتقيات يف العلوم واملعارف.

وقد �سافر النبيرّ  اإىل ال�سام يف جتارته خلديجة - ر�سي اهلل عنها - بتجارة 
اإىل مدينة ب�سرى باإقليم حوران، و�سبب ذلك اأن النبيرّ  ملا بلغ خم�ًسا وع�سرين 
�سنة قال له عمه اأبو طالب لري�سده اإىل التجارة والك�سب: اأنا رجل كثري العيال 
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وقد  للتجارة،  ال�سام  اإىل  قومك تخرج  الزمان، وهذه عري  ا�ستد  وقد  املال،  قليل 
ح�سر اأوانها، وخديجة بنت خويلد تبعث رجاًل من قومك يف جتارتها، فلو ذهبت 
 يف  اإليه  فاأر�سلت  فبلغ خديجة ذلك،  تقبل،  لعلها  لها يف ذلك،  اإليها وقلت 
هذا ال�ساأن، وقالت له: اأعطيك �سعف ما اأعطي رجاًل من قومك؛ لأنك احلبيب 
القريب، فقال له اأبو طالب: هذا رزق �ساقه اهلل اإليك. فخرج ر�سول اهلل  بتجارة 
خديجة - ر�سي اهلل تعاىل عنها - واأرفقت معه غالمها مي�سرة ليعينه، ف�ساروا حتى 

دخلوا ال�سام فنزلوا بب�سرة - عند �سومعة - بحريا الراهب التي بجانب املدينة.

من  فخرج  حتتها،  بنزوله  رعرعت  �سجرة  حتت  نزل  قد    النبيرّ  وكان 
  ّال�سومعة ن�سطورا الراهب، وبيده �سحيفة ينظر فيها مرة وينظر يف وجه النبير
مرة اأخرى، فاجتمع عليه القوم، فقال لهم: يا قوم، فوالذي رفع ال�سماء بغري عمد 
النازل  اأن  ال�سحيفة  اإيلَّ منكم، واإين لأجد يف هذه  اأحب  َرْكٌب هو  نزل بي  ما 
ومن  جنا،  اأطاعه  من  النبيني،  وخامت  العاملني،  رب  ر�سول  هو  ال�سجرة  هذه  حتت 
ع�ساه غوى، ثم اأقبل على النبيرّ  وقال: اإين لأرى فيك �سيًئا ما راأيته يف اأحد 
من النا�س، اإين لأح�سبك النبيرّ الذي يخرج من تهامة، ثم باع النبيرّ  جتارته، 

وربح �سعف ما كانوا يربحون.

   اإىل مكة، وخب خديجة بربح التجارة، ف�سرت بذلك، وكان  ثم رجع
قد ظهرت منه خوارق عادات اإرها�ًسا للنبوة، كتظليل الغمامة، فاأخبها »مي�سرة« 
ْت له،  بهذه العجائب، ومبا قال ن�سطورا الراهب، فاأ�سعفت له  �سعف ما �َسمَّ



(96196
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية

بها من  اأراد اهلل  ما  امراأة عاقلة �سريفة يف قومها مع  وكانت - ر�سي اهلل عنها - 
زواجها،  يحر�سون على  قومها  فكان رجال  املال،  وكانت كثرية  واخلري،  الكرامة 

ولكن �سرفها اهلل تعاىل بزواج اأ�سرف العاملني عقب التجارة الرابحة.

فما اأح�سن الأ�سفار التي اأفادت املال، وعادت على العامل و�ساحب راأ�س 
املال بتح�سني الأحوال، ونتج عنها نتائج جليلة اأعقبت اأهل البيت الطاهرين اأبناء 
فاطمة الزهراء بنت خديجة الكبى �سيدة ن�ساء العاملني، وهي اأول من اآمن به على 
الإطالق، ويقال اإنه  �سافر خلديجة قبل هذه ال�سفرة �سفرتني اإىل اليمن، وثبت 
ر نف�سه قبل النبوة لرعي الغنم، وكذا ثبت يف حق غريه من الأنبياء  اأي�ًسا اأنه اأجَّ
كمو�سى، قيل اإن احلكمة يف ذلك اأن راعي الغنم التي هي اأ�سعف البهائم ي�سكن 
ب قبل  يف قلبه الرقة واللطف، فاإذا انتقل من ذلك اإىل رعاية اخللق كان قد ُهذِّ
ذلك، واأما رعي مو�سى  ل�سعيب فاإنه ح�سل اأي�ًسا عقب ال�سفر من مدينة 
»عني �سم�س« مب�سر اإىل »مدين«)))، حني قتل القبطيرّ ون�سر الإ�سرائيلي، وَهمَّ اأهل 

م�سر بقتله، فقال له موؤمن اآل فرعون ژی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حب ژ]الق�س�س/ 0)[، فخرج يطلب بالد مدين بدون زاد ول راحلة، 
وبينها وبني م�سر م�سرية ثمانية اأيام، ومل يكن له يف طريقه طعام اإل ورق ال�سجر، 

حتى ورد ماء مدين، فكان ما قال اهلل تعاىل يف كتابه: ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ]الق�س�س/ 3)[، 

مدين: يقال اإنها على البحر الأحمر جتاه تبوك.  (((
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من  تتمكنان  فال  منهما،  اأقوى  كان  من  املاء  على  لأنَّ  اأغنامهما؛  حتب�سان  اأي 
ال�سقي، مع كراهة املزاحمة على املاء وخوف اختالط اأغنامهما باأغنام غريهما، ومع 

ژڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  قال:  بالرجال،  بالختالط  اأي�ًسا  التحفظ 
ڃڃ ژ]الق�س�س/ 3)[ اأي ننتظر ما يبقى من القوم من املاء، بعد �سدورهم عنه 
وان�سرافهم، وقوله: ژڃ   ڃ چژ]الق�س�س/ 3)[ كناية عن ال�سعف، 
ا حل�سر، ولو ح�سر مل يتاأخر ال�سقي، فعند ذلك �سقى  ودللة على اأنه لو كان قويًّ
املعتاد، وكان قد  الوقت  اأبيهما قبل  اإىل  الرعاء، وعادتا  لهما مو�سى قبل �سدور 

�ساأل  القوم اأن ي�سمحوا ف�سمحوا.

وقيل اإن القوم ملا زاحمهم مو�سى  تعمدوا اإلقاء حجر عظيم ل ُيِقلرّه 
ول يرفعه اإل جماعة كثريون على راأ�س البئر، فرفعه بالقوة على �سعفه من اجلوع، 
 و�سقى غنمهما، قال اهلل تعاىل: ژچ چ ڇ ڇ ڇ  ڇژ]الق�س�س/ 4)[؛ 
لأنه �سقى لهما يف ال�سم�س واحلر، وفيه دللة على كمال قوة مو�سى  وعلى 
اأن اأحوال اأهل البادية غري اأحوال اأهل احل�سر، يعني اأن ما يعد عيًبا يف احل�سر 
قد ل يعد عيًبا يف البادية؛ فلهذا �ساغ لنبيرّ اهلل �سعيب اأن ير�سى لبنتيه ب�سقي 
ب�سيء؛ حيث ل مف�سدة يف ذلك؛ لأن  اأن يقدح ذلك يف حقه  بدون  املا�سية، 
اإذا  تاأباه، ل �سيما  البدو ل  اأهل  البدو ول يف احل�سر، ومروءة  ياأباه يف  الدين ل 
كانت احلالة حالة �سرورة؛ لأن الظاهر اأنه مل يكن ل�سعيب  معني �سواهما.
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وملا كان مو�سى  قد مكث مدة الطريق مل يذق طعاًما اإل بقل الأر�س، 
اإيَنرّ لأيرّ �سيء  ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ]الق�س�س/ 4)[ اأي  قال: 

اأنزلت اإيلَّ من خري، قليل اأو كثري، غث اأو �سمني لفقري، اأي �سائل وطالب، ژڑ 
ڑ ک ک کژ ]الق�س�س/ 5)[، اأي م�ستحيية، قد ا�سترتت بكم 

قمي�سها، ما�سية على بعد، مائلة عن الرجال، ژک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳژ ]الق�س�س/ 5)[؛ وذلك اأن البنتني ملا رجعتا اإىل اأبيهما قبل 
النا�س قال: ما اأعجلكما؟، قالتا: وجدنا رجاًل �ساحًلا رحمنا ف�سقى لنا، فقد فهمتا 
من حاله اأنه �سقى اأغنامهما تقربًا اإىل اهلل تعاىل، فو�سفتاه بال�سالح، فقال �سعيب 
لإحداهما: اذهبي فادعيه يل، فاأر�سلها �سعيب اإىل مو�سى مع اأنها �سابة وهو �ساب؛ 
لأنه  كان قد علم بالوحي - اأو من ح�سن الرتبية - طهارتها، وبراءتها فكان 
اأبيها؛  دعوة  وامتثل  والتورع،  الحتياط  مع    مو�سى  فذهب  عليها،  يعتمد 

للتبك بروؤية ذلك ال�سيخ ل طلًبا لالأجرة، وروي اأنها ملا قالت: ژ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳژ كره ذلك.

بدنيانا، ول  نبيع ديننا  اأهل بيت ل  اإنا  امتنع، وقال:  الطعام  اإليه  وملا قدم 
ناأخذ على املعروف ثمًنا، حتى قال �سعيب  هذه عادتنا مع كل من ينزل 
بنا، فجل�س مو�سى  فاأكل، بعد اأن ق�س عليه ق�سته، فذكر ن�سبه اإىل يعقوب، 
اليم،  والقذف يف  واملرا�سع،  القبائل  واأمر  ولدته،  لدن  من  اأمره  وحكى جميع 

ژڱ ڱ  تعاىل:  اهلل  قال  فلذلك  ليقتلوه؛  يطلبونه  واأنهم  القبطُي،  وقتل 
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ل  اأي  ]الق�س�س/ 5)[  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ 
 �سلطان لفرعون باأر�سنا، فل�سنا يف مملكته، فقد اأ�سكن روع مو�سى  واإن كان 
فرعون - لقوته وبط�سه وكرثة جنوده - ميكنه اأن يت�سلط على اأر�س مدين اإذا ق�سد 
اه  ذلك، اإل اأن �سعيًبا يعلم اأنه ل �سبيل لفرعون على هذه الأر�س، واأن اهلل  َعمَّ
عنها، وحماها منه، فقالت ابنته ال�سغرية، وكانت اآن�ست منه القوة برفع احلجر عن راأ�س 
َرها اإىل خلفه يف ال�سري  البئر وا�ست�سقائه بالدلو العظيم، وعهدت فيه الأمانة حيث اأَخَّ
 ](6 ژ]الق�س�س/  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ژھ   معها: 
فرغب فيه �سعيب، فكانت ابنته من اأفر�س النا�س حني تفر�ست الأمانة يف �سيدنا 

ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  �سعيب:  قال   مو�سى
ۅ ۉژ]الق�س�س/ 7)[ يعني على اأن تكون يل اأجرًيا، ترعى يل ثماين 

ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ژې  �سنني 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئ.  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

حئمئ ىئ يئ جب حب خب ژ]الق�س�س/ 7) - 8)[.

له:  فقال  ع�سا،  وطلب  منهما،  ال�سغرى  وهي  »�سفرا«  مو�سى  فتزوج 
 - كثرية  ع�سيرّ  فيها  وكان   - ع�ساك  فخذ   - فيه  ياأوي  الذي  اأي  بيتي،  ادخل 
هذه  �سعيب:  له  فقال  حمراء،  ع�ًسا  الع�سيرّ  من  واأخذ  البيت  مو�سى،  فدخل 
ع�سا الأنبياء، انتقلت من اآدم اإىل �سيث، ومنه اإىل اإدري�س واإىل نوح وهود و�سالح 
واإبراهيم واإ�سماعيل واإ�سحق ويعقوب، وكلهم توكاأ))) عليها فال تخرجها من يدك، 

توكاأ: حتمل واعتمد عليها.  (((



(00200
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية

ثم اأو�ساه وحذره من اأهل مدين، وقال: اإنهم قوم َح�َسَدة، واإذا راأوك قد كفيتني 
اأمر غنمي ح�سدوين عليك، فدلوك على وادي كذا كذا وهو كثري املرعى، واإمنا فيه 
حية عظيمة تبتلع الغنم، فاإن دلوك عليه فال متر به فاإين اأخاف عليك وعلى غنمي، 
فخرج مو�سى بالغنم - وكانت يومئذ اأربعني راأ�ًسا - وقال يف نف�سه: اإن من اأعظم 
اجلهاد قتل هذه احلية، وتوجه بالغنم اإىل ذلك الوادي، فلما قاربه اأقبلت احلية اإىل 
الغنم، فقتلها مو�سى ورعى غنمه اإىل اآخر النهار، وعاد اإىل �سعيب، واأعلمه اخلب، 
ففرح بقتلها وفرح اأهل مدين، وعظموا مو�سى واأجلوه، وقام مو�سى بغنم �سعيب 
راأ�س،  اأربعمائة  الغنم  وبلغت  بينهما،  التي  املدة  انق�ست  حتى  وي�سقيها  يرعاها 

وعزم مو�سى على امل�سري.

وقد ورد اأنه ملا رعى الغنم مل ي�سرب واحدة منهن بع�ساه، اإمنا كان يه�س بها 
فقط، وكان ل يجيعها ول يوؤذيها بعط�س، وجاء مرة اإىل نهر لي�سقيها فوجد فيها �ساة 
عرجاء ل تقدر على الو�سول اإىل املاء، فحملها ونزل بها ف�سقاها، فلما راأى احلق 
ا وكليًما راعًيا لبني اإ�سرائيل، وناجاه بالتوراة  منه قوة �سفقته على غنمه، بعثه نبيًّ
وغريها - كما ياأتي - فمن رحم رعيته و�سفق عليهم ا�سطفاه من بني اخللق، ومن 

مل يكن عنده �سفقة ورحمة على خلق اهلل ل يرقى املراقي العلية امل�سعدة.

اإين قد كبت  يا مو�سى  اأراد مو�سى الن�سراف بكى �سعيب، وقال:  وملا 
و�سعفت فال ت�سيعني مع كب �سني وكرثة ح�سادي، اأترتك غنمي �ساردة ل راعي 
فقال  اأهلي،  عن  غيبتي  طالت  وقد  راٍع،  اإىل  حتتاج  ل  اإنها  مو�سى:  قال  لها؟! 
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اأمنعك، واأو�ساه على ابنته، واأو�ساها اأن ل تخالفه، و�سار  اأن  �سعيب: اإين اأكره 
�سديدة  ع�سية  وادي طوى، يف  بلغ جانب  م�سر، حتى  يريد  باأهله    مو�سى 
البد، فاأنزل مو�سى اأهله، و�سرب خيمته على حافة الوادي، واأدخل اأهله فيها، 
وهطلت ال�سماء باملطر، وكانت امراأته حاماًل فجاءها الطلق، فجمع حطًبا، وقدح 

ژٺ ٺ   فقال لأهله:  ناًرا،  فراأى  فرماه وخرج من اخليمة  ُيوِر)))،  فلم  الزناد 
ڦ  ڤ.  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ   ٹ  ٹ       ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

بقوله  نعليه  بخلع  واأمره   ]30  -  (9 ڇژ]الق�س�س/  ڇ  ڇ  چ  چ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ى.  ى  ې  ژې  تعاىل: 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻ.  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ۈئ. 
ٺژ]طه/ )) - 4)[، فاكت�سب مو�سى  النبوة يف العود اإىل م�سر، 

 عليه يف  َفَمنَّ اهلل  اإىل مدين،  منها  الورود  ال�ساحلة يف  الزوجة  اكت�سب  كما 
الأ�سفار مبراتب الأخيار والأبرار، وذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء واهلل ذو الف�سل 
العظيم، فيالها اأ�سفاًرا اإلهامية، اأ�سفرت عن اأ�سفار التوراة، التي بينت للنا�س جميع 
التواريخ، من اأيام اخلليقة اإىل زمن مو�سى، كما بينت لأمته الأحكام وال�سرائع، 
وب�سرت بر�سالة خامت الأنبياء واملر�سلني، فال �سك اأنه قد ترتب عليها ما ل يح�سى 

ول يح�سر من املنافع، مما كانت البالد ال�سامية له من اأعظم املنابع.

ُيوِر: يخرج ناره.  (((





اأهل �سواحل ال�سام يف القدمي واحلديث هم اأغنى اأهل بالد �سورية، وكانوا 
 ، ي�سمون يف قدمي الزمان الفنيكيني)))، وكانوا على �سواحل البحر الأبي�س ال�ساميرّ
ملكة  الأزمان  �سالف  يف  ت�سمى  كانت  التي  �سور،  مدينة  مدنهم  اأعظم  وكانت 
البحار، ويليها مدينة �سيدا يف �سماليها، ثم مدينة بريوت؛ ولكون اأر�س ال�سواحل 
كانت عقيمة، ل يخرج منها ما يكفي ملعي�سة �سكانها، ا�سطروا اإىل تعليم ال�سنائع 
ا�ستفادوا  فقد  املعارف،  ل�ستفادة  الأ�سيل  الأ�سل  هي  ال�سرورة  لأن  النافعة؛ 
بامل�سادفة معرفة كثري من  اتفاقية  اأمور  اأفكارهم، وتكرار جتاريبهم، ووقوع  باإمعان 

املنافع ان�سمت اإىل ال�سنائع.

التجارات،  اإىل  يو�سلهم  البحر  ركوب  اأن  اخلالية  الأزمنة  من  عرفوا  وقد 
الغابات  من  الكثري  لبنان  جبل  ومبجاورة  �سواحلية،  كونهم  ذلك  على  واأعانهم 
والأخ�ساب، فا�ست�سهلوا ركوب البحر املالح، مع ما يعهدون فيه من الأخطار ببلوغ 
الأوطار، مع اأن ال�سفر كما يف احلديث النبويرّ »قطعة من العذاب« اإل اأن البكات 

الفنيكيني: الفينيقيني.  (((

 يف اأن ال�صوريني وهم اأهل �صواحل بر ال�صام 
موا يف �صالف االأزمان التجارة والعلوم البحرية  َقدَّ

على وجه نافع



مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية
(04204

مع احلركات، ويف التوراة مكتوب: ابن اآدم اأَْحِدْث �سفًرا اأُْحِدْث لك رزًقا، قال 
ال�ساعر:

اء الَف�صَ َوا�ِصَعة  اهلل  َف�ِصيُحِبالُد  ْنيا  الدُّ يف  اهلِل  وِرْزُق 
َهَواٍن على  للَقاِعِديَن  اَقْت ِبُكم اأَْر�ٌض َف�ِصيحواَفُقل  اإَذا �صَ

:قال الإمام ال�سافعي

ْب َعِن الأَْوَطاِن يف َطَلِب الُعال و�َصاِفر َفِفي الأَ�ْصَفار َخْم�ُض َفَوائِدَتَغرَّ
َمِعي�َصٍة واْكِت�َصاُب  َهمٍّ  ُج  َماِجِدَتَفرُّ ْحَبُة  و�صُ واآَداٌب  وِعْلٌم 

لة - التي هي  الُب�سْ اإل جنمة القطب؛ لأن  ومل يكن لهم دليل يف البحر 
ا�ستك�سافها يف الأع�سر  واإمنا �سار  بيت الإبرة - مل تكن تعرف عند الأقدمني، 
اجلديدة، يعني يف اآخر القرن ال�سابع من الهجرة، ا�ستك�سف �سناعتها وخا�سيتها 
اخرتاعات  من  ولي�ست  النا�س،  لعموم  املفيدة  اخرتاعاتهم  من  فهي  العرب، 
من  معلومة  عندهم  كانت  اإذ  ال�سني؛  اأهل  عند  العرب  عليها  اطلع  ول  الإفرجن 
اأزمان قدمية، وهي ُحقٌّ م�ستمل على اإبرة م�سقية باملغناطي�س، تتجه دائًما �سوب 
ال�سمال، يهتدي بها املالحون �سوب مق�سودهم، كما يهتدون بالنجم الذي اأنعم 
اهلل به على عباده، قال تعاىل: ژٺ ٺ ٺ ژ]النحل/ 6)[ بعد قوله: 
ژۈ ۈ ٴۇ ۋ ژ ]النحل/ 4)[ اإىل اآخره، والهتداء بالنجم الذي 

هو الرثيا والفرقدان وبنات نع�س عام يف الب والبحر، ولو اأنه ذكر مبعر�س البحر، 
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ي  وكما يهتدي امل�سافر بالنجم يف البحر والب يف الأ�سفار، يهتدي به اأي�ًسا يف حتررّ
القبلة اإذا عميت عليه، وكذلك بيت الإبرة مما حُترر به الِقْبَلة.

خمرتعات عربية

فاخرتاع العرب للُب�سلة من املنافع العمومية املتاأخرة، التي كان ل يعرفها 
القا�سية،  الأقطار  اإىل  وو�سلوا  بالنجم،  كغريهم  فاهتدوا  ذلك  ومع  املتقدمون، 
اأنه ملا ظهر الإ�سالم، وا�ستوىل العرب  كال�سوريني الذين نحن ب�سددهم، وذلك 
ا وبحًرا، تاأهلوا لقبول التمدن الذي كانت اآثاره  بالفتوحات على ممالك الدنيا برًّ
مل تزل موجودة يف الدنيا عقب انقرا�س دولة الروم، فت�سدوا لالأ�سفار البحرية، 
واأظهروا احلروب، وفازوا بظفر الفتوح، وكانوا كالرومانيني يف مبداأ اأمرهم، فركبوا 
الغارات، وا�ستداموا يف الأزمان والأماكن على  ال�سفن، وجندوا اجلنود، و�سنوا 
التي  الإبرة  بيت  واخرتعوا  بالتجارة،  للتمتع  البحار؛  واقتحام  الأخطار  جت�سم 
اأعانت على الأ�سفار، فكانت جتارتهم يف القرن الثالث يف الأقطار امل�سرقية تنمو 
فت�سدى  الهند،  بحر  على  اخللفاء  اأعالم  وقد لحت  املتو�سط،  البحر  يف  وتزيد 
جتار العرب للتجارة يف جميع البالد، فامتدت جتارتهم اإىل جبل الطارق، ومثلهم 
مراكز  لهم  و�سار  وال�سني،  الهند  يف  التجارية  معاملتهم  وج�سمت  الفر�س،  جتار 
جتارية يف تلك الأقاليم، حتى اأن من العرب من اأقام يف جزيرة �سيالن ويف املدن 
الهندية وال�سينية، وانت�سروا يف اأماكن عديدة. ويف عهد الدولة العبا�سية تهذبت 
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العلوم وح�سن التمدن، واأ�س�ست الق�سبات اجلديدة على نهر الدجلة، وانتظم اأمر 
التجارة، و�سارت املراكب العربية اخلفيفة جتول يف البلدان وت�سري اإىل جزائر الهند 
الكبرية  املراكب  وبوغاز ملقة، فكانت جتارتهم يف كل جهة وكل مكان، وكانت 
تتوجه اإىل جهة �سرياف يف بحر العجم، وكرثت ال�سياحات العربية يف �سائر البالد 
العربية، فارتفع �ساأن التجارة عند العرب حتى كانت اأعظم �سيء ي�ستغل به يف 
اإ�سالح املعا�س، وتاأ�س�س يف اأمور التجارة اأ�سول يف اأيام اخلالفة امل�سرقية واملغربية، 
وعقدت املعاهدات مع الدول الأجنبية الأورباوية يف �ساأن املالحة ببالدهم، حل�سن 
ا�ستقامة اأهل الإ�سالم يف املدن الأجنبية، ل�سيما مع املمالك التي على البحر، 
وا�ستمر الأمر على ذلك حتى ح�سل حرب اأهل ال�سليب فاأ�سعف ذلك، فلما 
انتهت احلروب اجل�سيمة بني الإ�سالم والإفرجن عادت التجارة بني الطرفني على 
اأحوال ال�سنائع كلها عند  اأعلت  اأيام اخللفاء  اأن التجارة يف  حالها، ومن املعلوم 
العرب، و�سار جلب امل�سنوعات العربية من م�سانعها اإىل اأطراف الدنيا جميعها.

ومن امل�سنوعات النفي�سة التي �سبق بها العرب غريهم �سناعات ال�ساعات، 
كال�ساعة التي اأهداها الر�سيد اإىل كرلو�س الأكب ملك الإفرجن، فكانت اإذ ذاك من 
نوادر الع�سر، واأما امل�سنوعات النفي�سة املكملة ال�سنعة املخرتعة للعرب فقد بقيت 
�سهرتها اإىل الآن، كالأقم�سة املو�سلية وال�سيوف الدم�سقية، وهذا غري اخرتاع ما 
ل يح�سى من العلوم والفنون، ثم كبا))) بهم جواد الخرتاعات، وخبا منهم زناد 

البتداعات، و�ساروا كما قيل: 

كبا: تعرث وانكب على وجهه.  (((
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ِنْعَمٍة يف  َرَتُعوا  َقوٍم  َغِدْقُربَّ  َريَّاٌن  والَعي�ُض  ا  َزَمَنً
َعْنُهُم ا  اَنً زَمَ ْهُر  الدَّ َنَطْق�َصَكَت  ِحنَي  َدًما  اأْبَكاُهم  ُثمَّ 

ومن اأمعن النظر يف كتب الفقه الإ�سالمية ظهر له اأنها ل تخلو من تنظيم 
اأبوابًا  ال�سرعية  للمعامالت  بوبوا  حيث  العمومية؛  املنافع  من  النافعة  الو�سائل 
التجارية، كال�سركة، وامل�ساربة، والقر�س واملخابرة، والعارية،  م�ستوعبة لالأحكام 
اأن قوانني املعامالت الأورباوية ا�ستنبطت منها،  وال�سلح، وغري ذلك، ول �سك 
كال�سفتجة))) التي عليها مبنى معامالت اأوروبا، ومل تزل كتب الأحكام ال�سرعية 
واإمنا  ينبغي،  كما  علًما ل عماًل  والنوازل،  احلوادث  على  وتطبق  تتلى  الآن  اإىل 
هوؤلء  همم  نوًعا  اأنع�ست  ال�سرق  اأهل  مع  ومعاملتهم  الغرب  جتار  خمالطات 
انتظام؛  نوع  ذلك  على  وترتب  التجارية،  احلركة  وازع  فيهم  وجددت  امل�سارقة، 
حيث ترتب الآن يف املدن الإ�سالمية جمال�س جتارية خمتلطة؛ لف�سل الدعاوى 
اأن املعامالت  اأوروبية، مع  الغالب  واملرافعات بني الأهايل والأجانب بقوانني يف 
الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل ملا اأخلت باحلقوق، بتوفيقها على الوقت 
واحلال، مما هو �سهل العمل على من وفقه اهلل لذلك من ولة الأمور امل�ستيقظني، 
الأ�سباب  فيها  تكاملت  التي  الأزمان  هذه  يف  �سيما  ل  ن�سيب،  جمتهد  ولكل 
زاولوا  الذين  ال�سوريني  وعهد  العهد  هذا  بني  ف�ستان  امل�سببات،  على  وتطبقت 
يف التجارة الأخطار وركوب البحار، فاقتحموا امل�ساق يف تلك الأزمان، فات�سعت 

ال�سفتجة: الكمبيالة.  (((
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جتارتهم على وجه عجيب حتى عمرت بالدهم باملنافع العمومية، بل خرج منها 
قبائل عمرت جزيرتي قب�س ورود�س، وجزيرتي �سقلية و�سردانيا، وو�سلوا اأي�ًسا 
اإىل بالد الأندل�س، بل دخلوا البحر املحيط الغربي، ف�سارت مدينة قاد�س مركز 
جتارتهم، وكانوا ي�ستخرجون من مملكة اأ�سبانيا املكا�سب العظيمة واملغامن اجل�سيمة؛ 
لكرثة معادنها، فنالوا اأغرا�سهم مبنافع بحري العرب والعجم، حتى انفردوا يف تلك 
الأع�سر بفوائد التجارات، وكانوا خمت�سني مبنافع البحرين املذكورين، مينعون من 
�سواهم من اإجراء التجارة فيهما، كما انفرد اأهل الهند زمًنا طوياًل بالنتفاع بهما، 
وبجلب منافع الهند النفي�سة اإىل �سواحل بالد العرب، وملا كرثت عند ال�سوريني 
الف�سة، وا�ستثقلوا حملها يف بع�س الأ�سفار اتخذوا منها هلوبًا ل�سفنهم بدًل من 

الر�سا�س؛ ليكون حملها يف ال�سفن ملنفعتني.

ونفائ�سهم،  غريهم  مبنافع  انتفعوا  والتجارات  الأ�سفار  فبكرثة  وباجلملة، 
وامل�سالك؛  الطرق  تعريف  وعدم  البحرية  اأ�سفارهم  كتم  يف  يبالغون  وكانوا 
يجتهدون يف  دائًما  فكانوا  املنافع،  هذه  اكت�ساب  يزاحمهم غريهم يف  اأن  خمافة 
اخل�سو�سية،  احلقوق  من  ذلك  ويجعلون  واملالحة،  بالتجارة  يخت�س  وطنهم  اأن 
ا  واملزايا الحتكارية التي ل رخ�سة فيها لالأغراب، ولي�س هذا التحكري كان خا�سًّ
بدولة ال�سوريني بل كان اأ�ساًل جلميع الدول ال�سالفة، كل فيما يخ�سه، ويظن اأن 
له احلق يف اأولوية النتفاع به، واإمنا دولة ال�سوريني كانت يف تلك الأزمان ملكة 
التجارات،  على  بالفعل  م�ستحوذة  فكانت  واملمالك،  بامل�سالك  خبرية  البحار، 
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ا، فكانوا يحر�سون  وكان غريها من الأمم اإذ ذاك معرفتهم مب�سالك البحر قليلة جدًّ
على اأن ل يدلُّوا اأحًدا عليها.

بحر  جزائر  اإىل  ي�سافرون  كانوا  ال�سوريني  اأن  املوؤرخني  بع�س  حكى  فقد 
منها،  والر�سا�س  القزدير)))  معادن  ل�ستخراج  القزدير؛  جزائر  امل�سماة  الإنكليز 
تكن  مل  التي  القزديرية  اجلزائر  تلك  اإىل  �سفرة  يف  ذهب  ال�سوريني  اأحد  واأن 
اأن وراء �سفينته �سفينة اأخرى رومانية،  اإل لل�سوريني دون غريهم، فلمح  معلومة 
ترود هذه ال�سكة وتتعرفها، فاختار ال�سوري اأن يقذف �سفينته على ر�سيف هناك 
لتغرق ويهلك اأهلها، وتغرق ال�سفينة الأخرى بجانبها، ففعل ذلك؛ حتى ل تقفو 
اأن ينجو بنف�سه،  فاأتلف �سفينة نف�سه وغريه، واجتهد يف  اأثره،  ال�سفينة الأجنبية 
فنجا، وذهب اإىل اأهل �سور يف نحو قطرية))) فكافوؤوه على ذلك مكافاأة عظيمة، 
�سنعه  ملا  جزاء  الإكرام  غاية  واأكرموه  بالإنعام،  عليه  واأغدقوا  خ�سارته،  وجبوا 

مل�سلحة الوطن ال�سوري، فبعد اأن كان ل�سان حاله ين�سد بح�سرة:

باأَْنُف�ٍض �َصاملنَي  اأُْبَنا  َنحُن  ا َفَخاب َرَجاوؤَُها اإَذا  ِكراٍم َرَجْت اأَْمَرً
اأنها الَغَناِئِم  َخيـُر  وَحَياوؤهاَفاأَْنُف�ُصَنا  َماوؤَُها  وِفيها  َتوؤوُب 

القزدير: الق�سدير.  (((
القطرية: ال�سيء التافه.  (((
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عاد ين�سد مب�سرة:

ٍة َمْطِويَّ فرجة  النَواِئْبَكْم  اأَْبَناِء  بنَي  لَك 
اأْقبَلت َقْد  ٍة  اِئْبوَم�َصرَّ امل�صََ ُتْنَتَظُر  َحيُث  ِمْن 

فكان اأهايل ال�سواحل ال�سامية لهم يف الوطن حمبة م�ستولية على الطباع، 
م�ستدعية ل�سدة احلر�س على ثروته و�سفاء الأطماع.

ومن اأخبار حب الوطن واأنبائه من اأهل ال�سام ل �سيما لالأنبياء - عليهم 
ال�سالة وال�سالم - اأن يو�سف  و�سى باأن يحمل تابوته اإىل مقابر اآبائه. ومما 
اأمر  اأب�سميتكو�س  بن  نخو�س  امللك  اأن  املوؤرخون  ذكره  ما  ال�سوريني  عن  يوؤثر 
ف�ساروا  باأ�سرها،  اإفريقة  حدود  له  يك�سفوا  اأن  البحريني  ال�سوريني  من  جماعة 
اأطرافها،  وا�ستك�سفوا  اإفريقة،  حول  طافوا  حتى  �سنني  ثالث  القلزم)))  بحر  من 
وعادوا يف اآخر ال�سنة الثالثة من البحر الأبي�س ال�سامي، ودخلوا م�سر من م�سب 
النيل، وكان ذلك قبل ميالد عي�سى بنحو ثمانية قرون، وهو من اأعجب ما وقع 
براأ�س ع�سم  اأنهم مروا  اإفريقة، ولبد  ا�ستك�سفوا �سواحل  ال�سوريني؛ حيث  من 
اخلري. خ�سو�ًسا يف زمان كان �سري ال�سفن فيه يف و�سط تلك البحار يكاد اأن يكون 
م�ستحياًل، مع اأنه مل ي�ستك�سفه البورتغاليون اإل يف اآخر القرن التا�سع من الهجرة، 

بحر القلزم: البحر الأحمر.  (((
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و�سموه راأ�س ع�سم اخلري تفاوؤًل؛ واإل فهو راأ�س التالقيح، ومع ا�ستك�سافهم له فلم 
ميروا عليه يف �سياحاتهم البحرية اإل بعد خم�س ع�سرة �سنة.

وملا اأر�سل البتغاليون اأنا�ًسا من اأهاليهم يف هذا الإقليم؛ لالإقامة به ولإدخاله 
يف اأمالكهم اخلارجية، اأخذه منهم الإنكليز وا�ستولوا عليه، فمن ذلك الوقت �سار 
هذا الإقليم نافًعا لالإنكليز يف �سلوك طريق الهند ذهابًا واإيابًا، واأهله ما بني �سود 
مدينة  الراأ�س  هذا  على  اأ�س�سوا  فقد  الإنكليز،  قب�سة  يف  التنا�سف  على  وبي�س 
تر�سي  اجلنوب،  جهة  اإفريقية  مدينة  اأبعد  وهي  الكاب،  مدينة  ت�سمى  اإنكليزية 

عليها جميع ال�سفن الذاهبة اإىل الهند واحلا�سرة منه.

�صبق ال�صوريني

ومن �سياحة ال�سوريني يف اإفريقة باأمر ملك م�سر ي�ستنتج نتيجتان عظيمتان، 
ي�ستدل منهما على تقدم دولتني عظيمتني، وهما دولة م�سر الآمرة بهذه ال�سياحة 
العظيمة، وهي م�سروع ج�سيم يف الإعانة على املنافع العمومية ل يخطر اإل بخاطر 
دولة متمدنة حمبة للتقدم العجيب، ودولة ماأمورة ذات مالحة و�سياحة بحرية، 
�سا�سع  يف  العامة  املنافع  عن  وتبحث  البحار،  اأخطار  تقتحم  عظيمة  �سفن  ذات 
الأقطار، وكل يدل على اأن هاتني الدولتني كان عندهما يف تقدمي املنافع اأعمال 

الأفكار ژپ پ پ پ ڀ ڀ ژ ]النور/ 44[.
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ثم اإن ال�سوريني هم اأول من ا�ستك�سف ال�سباغة باللون الأحمر الأرجواين، 
والقباب،  وامل�سارب  والثياب،  احللل  م�سنوعاته  من  الأمراء  تتخذ  كانت  الذي 
وكان ا�ستخراجهم لهذا اللون املجهول عندهم من ال�سدفة والتفاق؛ وذلك اأن 
بع�س رعاتهم راأى كلًبا جائًعا ك�سر حمارة من �سدف البحر، فاأكلها، فتلون حنكه 
باللون الأحمر الأرجواين، فاأعجبهم ذلك اللون البهيج، فا�ستخرجوا من املحار 
هذه ال�سبغة و�سبغوا بها الأقم�سة حتى اأتقنوا �سبغتها، ف�سار هذا اللون بعد مدة 
زينة للملوك يف ذلك العهد، ل �سيما مللوك م�سر، وكثرًيا ما تكون التفاقيات �سبًبا 
اأورثهم  مما  ال�سوريون  اخرتعه  ما  ومن جملة  املنافع،  وتكثري  ال�سنائع  اخرتاع  يف 
احلروف  منها  امل�ستخرج  الهجاء  حروف  اخرتعوا  حيث  الكتابة؛  فن  ال�سهرة 

الإفرنكية.

اليونان  كتابة  ومن  اليونان،  ال�سوريني  من  الهجاء  نقل حروف  من  واأول 
اأهايل  جميع  ا�ستخرج  ومنهم  الهجائية،  حروفهم  الالطينيون  ا�ستخرج  القدمية 
فكانت  العلوم،  معرفة  اإىل  الأمم  و�سلت  القليلة  احلروف  فهذه  حروفهم،  اأوروبا 
رباين  اإلهام  اإما  وهذا  ال�سوريني،  ماآثر  من  تعد  احلقيقة  فهي يف  اآلت جلميعها، 
لبع�س اأنبيائهم على اأن الوا�سع هو اهلل ، فاإن كانت هذه احلروف ال�سورية من 
و�سع الب�سر فالأفعال كلها هلل ژڭ ڭ ۇ ۇ ژ]ال�سافات/ 96[، وعلى 

كل حال فهي اآثار نافعة.

َعَلينا َتُدلُّ  اآَثاُرَنا  الآثاِرِتلَك  اإىل  َبْعَدَنا  فاْنُظُروا 
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)وقال اآخر)

اآَثاُرلي�َض الَفَتى ِبَفتى ل ي�صَت�صاُء ِبه الأَْر�ِض  يف  له  َيُكوُن  ول 

عليها  تاأ�س�س  التي  الهجاء  بالن�سبة حلروف  يكون  اأن  ينبغي  القول  وهذا 
خط اأمم اأوروبا، واإل فالكتابة قدمية، بدليل �سحف �سيث ونحوها، بل هي داخلة 
اآدم الأ�سماء، ومما يدل على ذلك احلروف الأبجدية التي لها خوا�س  يف تعليم 
واأ�سرار اإلهية ل �سك يف قدمها، واأنها لي�ست من حم�س و�سع الب�سر؛ فاإن هذا ل 
ي�سلمه العقل ال�سليم، وعلى كل حال فاإن كانت الكتابة املخ�سو�سة من اخرتاع 
اإىل  منهم  وانتقل  اأممهم،  وبني  بالدهم  بالقلم يف  اأول من كتب  واأنهم  ال�سوريني 
اليونان فلهم ف�سل ل ينكر؛ فاإن الكتابة يف حد ذاتها من الف�سائل الأولية، وف�سل 
امللك  �سيا�سة  الكتاب  قالوا:  الألباب،  األ�سنة ذوي  متداول على  دائًما  الكتاب 
الآمال،  وتبي�س  الأرزاق  تب�سط  باأقالمهم  واأطواده))).  ال�سلطان  واأركان  وعماده، 
وبها ت�سان املعاقل اإذا عجزت عن �سونها الرجال، وقالوا: الكاتب مالك امللك 
ي�سرفه بقلم الإن�ساء كيف ي�ساء، وقالوا: لو اأن يف ال�سناعات �سنعة مربوبة لكانت 
ول�سان  الأدب، وفلك احلكمة،  الكتاب قطب  وقالوا:  ا لكل �سناعة،  ربًّ الكتابة 
ناطق بالف�سل، وميزان يدل على رجاحة العقل، وبالكتابة والكتاب قامت الريا�سة 
ة، وعليهم يعتمدون يف ح�سر الأموال  وال�سيا�سة، واإليهم األقي تدبري الأعنة والأزمَّ

وانتظام �ستات الأحوال، وما ُمدحوا باأح�سن من قول القائل:

اأطواد: املفرد )طود) وهو اجلبل العظيم.  (((



مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية
((4214

ٍب املِنيَّاِتَقوٌم اإذا اأََخُذوا الأْقاَلَم ِمْن َق�صَ َماَء  ِبَها  وا  ا�ْصَتَمدُّ ثم 
اِتَناُلوا ِبَها ِمْن اأََعاِديِهم واإْن بعدوا املَ�ْصَرفيَّ ِبَحَدّ  ُيَناُل  ل  َما 

ومن قول الآخر:

بيِنِهْم َعَداوَة  َخاُفوا  اإَذا  الأْقاَلِمَقوٌم  ِة  باأَ�ِصنَّ َما  الَدَّ �َصَفُكوا 
بِل�صانِه َكاِتٍب  ِمْن  ْرَبة  ُح�َصاِمَوَل�صَ َرِقيِق  ِمْن  واأَْنَفُذ  ى  اأَم�صَ

)مفرد يف املعنى)

ِبِه َتقلُّ يف  �َصِعيٌد  َيَراٌع  املَقاديُرَلُه  اأَطاَعْتُه  ا  َخطًّ َخطَّ  اإن 

امللوك، ومن  اإىل  اب  الُكتَّ الُكترّاب من  اإىل  اأحوج  امللوك  وقال ابن املقفع: 
ف�سل الكتابة اأن �ساحب ال�سيف يزاحم الكاتب يف قلمه، ول يزاحمه الكاتب يف 
�سيفه، ور�سالة املفاخرة بني ال�سيف والقلم م�سهورة، منها لبن الرومي يف تف�سيل 

القلم على ال�سيف:

َعْت يَف الذي َخ�صَ الأَُمُاإْن يخِدم الَقلُم ال�صَّ َخوَفه  وَداَنْت  َقاُب  الرِّ َلُه 
ُيَعاِدُله �صيء  ل  واملوُت  الَقَلُمفاملوُت  به  َيْجِري  َما  يتبع  ماَزال 

ومن موجز البالغات يف املكاتبات، ما كتبه يزيد بن عبد امللك اإىل مروان 
ُر  م رجاًل وتوؤَخرّ ابن حممد، وقد بلغه تلكوؤه عليه يف بيعته: »اأما بعد، فاإين اأراك تقَدرّ
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�سئت«.  اأيهما  على  فاعتمد  كتابي  اأتاك  فاإذا  اأحرى،  اأيهما  تدري  فما  اأخرى، 
اأر�سالن - وقد بغى عليه: الذي تعلم  اإىل قرا  ويقرب منه ما كتبه بع�س امللوك 
اأهلها  فاأمرنا  املنذرين،  �سباح  ف�ساء  �سباًحا  بغداد  نزلنا  نحن  اأنَّا  اأر�سالن  قرا  به 
فاأبوا، فحق عليها القول فدمرناها  بالدخول حتت طاعتنا واخلروج عن مع�سيتنا، 
وريحان  فروح  ويخرج عن مع�سيتنا،  فاإن كنت ممن يدخل حتت طاعتنا  تدمرًيا، 
وجنة نعيم، واإن كنت اإل كاحلافر لقتله بظلفه، واجلادع ملارن))) اأنفه بكفه، ف�سوف 
يح�سبون  وهم  الدنيا  احلياة  �سعيهم يف  �سل  الذين  اأعماًل  بالأخ�سرين  نلحقك 

اأنهم يح�سنون �سنًعا. فرجع لوقته.

ا وبحًرا فكانوا عبدة اأوثان،  ومع كرثة معارف ال�سوريني، وات�ساع جتارتهم برًّ
واأهل بدع واأوهام، فمن بدعهم الفا�سدة اأنهم كانوا يقربون الآدميني قربانًا لآلهتهم، 
وهذه العادة واإن كانت ب�سعة يف حد ذاتها، وواقعة يف كثري من اأقاليم الأر�س عند 

الأمم املتببرة، اإل اأنها اأقبح عند ال�سوريني لتمدنهم.

ال�سواحل  اأهل  يعني  الفنيكيني،  ملك  كانت  �سيدا  مملكة  اإن  ويقال 
ا، وهي التي كانت  ال�سامية، ثم ن�ساأت مدينة �سور املذكورة، و�سارت عامرة جدًّ
منبًعا للمنافع العمومية، وقد ذهب منها جماعة اإىل بالد املغرب فاأ�س�سوا مدينة 

قرطاجنة، وعمروها، وجعلوها مملكة عظيمة، قبل امليالد بثمامنائة وت�سعني �سنة.

املارن من الأنف ما َلَن منه.  (((
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و�سبب مهاجرة ال�سوريني اإىل بالد املغرب اأنه كان يف �سواحل ال�سام على 
بالد ال�سوريني ملك ظلوم غ�سوم، ي�سمى »بغماليون«، كان من اجلبارين، وكان له 
اأخت ت�سمى »ديدون«، متزوجة باأمري يقال له »�سي�سة«، فقتله ذلك امللك لق�سد 
�سلب اأمواله، فجمعت »ديدون« ما عند زوجها من الأموال، وجميع ما يف خزائنه، 
املدينة  واأ�س�ست هناك مدينة قرطاجنة، فعمرت هذه  باملغرب،  اأفريقة  اإىل  وفرت 
حتى فاقت يف الغنى والرثوة والبط�س والقوة مملكة ال�سوريني، و�سارت فيما بعد 
مقارنة لرومية دار �سلطنة الرومانيني، وفيما بعد ا�ستدت العداوة بني اململكتني، 

كما تقدم ذكره يف الف�سل الثاين من الباب الثاين من هذا الكتاب.

ثم انتهى اأمر ال�سوريني بعد العز والطنطنة اأن �ساروا رعايا للعجم واليونان 
والرومانيني، اإىل اأن �سار فتح العرب بالدهم بالإ�سالم بفتوح ال�سام، وقد اأ�سلفنا 
يف اأثناء الكالم على ال�سوريني بع�س �سيء يف حق تقدم العرب مبا نا�سب املقام.



الباب الثالث
يف تطبيق اأق�سام املنافع العمومية يف الأزمان الأولية 

 على م�سر املحمية، واأنها كانت من التمدن 
والتقدم مبكانة علية وفيه ف�سول





يف تقدم م�سر وغناها يف عدة اأزمان �سابقة واأدوار 
متنا�سقة وحيازتها للمنافع العمومية بوجه اإجمايل 

املتبادر لآراء اأرباب العقول الذكية اأن اأعظم البالد ال�ساحلية قابلية للتقدم 
يف املنافع العمومية هو الديار امل�سرية، واأنه مل يتقدم على �ساحل البحر الأبي�ض 
وعملياتها  اأ�سغالها  كانت  واأنها  وال�سناعة،  الزراعة  يخ�ض  فيما  م�سر،  بالد  مثل 
متقدمة تقدًما عظيًما، واأن حركة املنافع العمومية فيها كانت على غاية ما ميكن من 
الن�ساط والإتقان، فاإن �سعيدها الأعلى الذي هو الوجه القبلّي، مع ات�ساع اأرا�سيه 
ل يبعد من النيل اإل م�سافة اأميال، واأقاليمها بالوجه البحرّي، يق�سمها النيل اإىل 
ال�سناعية والعملية، تو�سيل  اليد  الوجهني ميكن مب�ساعدة  عدة فروع؛ ففي كال 
متاعها وحم�سولها من بع�ض املدن الكبرية اإىل بع�ض، كما ميكن نقلها اإىل القرى 
والكفور، من قرية اإىل اأخرى، ومن �سيعة اإىل اأخرى، اأو اإىل مدينة، وهكذا، وهذا 

ا وبحًرا. باأقل امل�سارف وي�سري الكلفة برًّ

ال�سفن يف داخل  �سري  فيه  ي�سهل  ا،  وا�سع جدًّ نيل م�سر  اأن  املعلوم  ومن 
البالد، بع�سها مع بع�ض، فالظاهر اأنه اأقوى �سبب يف كون الديار امل�سرية اكت�سبت 
يف  وتقدمت  والغنى،  الرثوة  �سفة  اخلالية،  الأزمان  يف  املمالك  من  غريها  قبل 
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املنافع العمومية، ومتكنت يف منقبة التمدنية، كما دلت عليه التواريخ، فكان متدنها 
متدنًا رفيًعا مت�سع الدائرة، فيما يخ�ض ال�سنائع، م�ستوفًيا للغنى، م�ستوعًبا للمتانة 
وعلو املكانة، كما ي�سهد لذلك ما يوجد يف �سعيد م�سر من املباين التي مل تزل 
قائمة على �ساقها اإىل الآن، فلي�ض اأعدل من �سهادة مدينة طيوة))) ذات املائة باب، 
تو�سل  وقد  الألباب،  اأولو  منه  يعجب  مما  اجل�سيمة  واآثارها  القدمية  ر�سومها  فاإن 
وقروؤوا  والقبور،  املدافن  من  الأر�ض  حتت  فيها  ما  على  الوقوف  اإىل  ال�سواحون 
تاريخ بنائها الأزيل فوجدوها قد مر عليها خم�سة وع�سرون قرنًا قبل امليالد، ومل 
تغريها الع�سور والدهور، وقد ا�ستخرج يف هذه الأيام بالنب�ض يف معبد قدمي مبملكة 
املنحوتة  امل�سرية  امل�سنوعات  من  اأعمدة  �ستة   - اإيطاليا  ممالك  اإحدى   - نابويل 
من ال�سوان الأحمر، منها اأربعة كبار، طول العمود اأربعة اأمتار وثلث مرت، وقطر 
حميطه اثنا ع�سر �سنتيمرًتا، ويعلم من ارتفاعها وتنا�سب �سمكها وبريق لونها اأن 
�سنعها بهذه املثابة، كان يف ع�سر موجود به فن نحت الأحجار مب�سر، واأن م�سر اإذ 
ذاك كان لها التقدم يف هذه ال�سناعة من اأحقاب خالية، واأما العمودان الآخران 
ف�سغريان، ولكل منهما قاعدة من نوع الطبخ املذهب، واإكليل غريب ال�سكل، 
اأن  �سك  املزاد، ول  فرنك يف  األف  باأربعني  باري�ض  الأعمدة يف  بيعت هذه  وقد 
ا�ستخراج هذه الأعمدة كان من حماجر م�سر، ونقلها اإىل بالد الرومان، وو�سعها 
�سنة، وهي على  الألف  نحو  بعد مرور  الآن  ا�ستخراجها  ثم  القدمية،  يف معابدها 
فمثل  مادتها،  وقوة  �سناعتها  يدل على كمال  املبلغ  بهذا  ومبيعها  حالة ح�سنة، 

))) طيوة: طيبة.
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هذه الأعمدة الغريبة واملباين العجيبة احل�سنة النق�ض، املختلفة الألوان، املبهجة، 
املكتوبة بالأقالم القدمية امل�سرية تنطق بل�سان حالها بتقدم مملكة م�سر يف درجة 
التمدن، ولكن ل يف�سح ل�سان مقالها عن حقيقة احلوادث الداخلية التي اأوجبت 
لبنائها  التاريخ  اأن ما هو منقو�ض عليها من  ونهاية احلال  الت�سويرية،  الرموز  هذه 
اأيامه  واأن يف  اأيام �سلطنته،  املباين يف  يفيد قوة ملك م�سر، الذي ح�سلت هذه 
كانت املعارف بالآلت والأدوات عجيبة، وهذا كله يدل على �سوكة هذه الدولة، 
اأن هذا  القدمية  الكتابات  اأي�ًسا من هذه  وي�ستفاد  واملهارة،  ال�سناعة  وتقدمها يف 
فيها  وانت�سر  املمالك،  اأقا�سي  اإىل  مرات  عدة  ار  جرَّ بجي�ض  �سار  العظيم  امللك 
الن�سرات العظيمة، وفتح الفتوحات اجل�سيمة، وبلغ مناه، و�سفى غليله من ِعداه، 

وزاد فخاًرا على فخاره، وات�سعت دائرة علو قدره واعتباره.

وهذه احلروب كانت - كما يفهم من النقو�ض والر�سوم - مع �سلطان عظيم، 
�ساحب �سوكة قوية وارتفاع �ساأن معلوم، وهو �سلطان بابل العراق، الذي ل يوازيه 
بينه وبني  الذي كان  اإل ملك م�سر،  الع�سر  وال�سوكة من ملوك ذلك  القوة  يف 
ذلك امللك ال�سقاق والوفاق؛ فاإن يف ذلك الزمن املعهود كان اأ�سهر مدن الدنيا 
مدينتني مت�سابقتني يف ميدان الفخار، ومتناف�ستني يف ك�سب العتبار، وهما م�سر 

وبابل.
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احل�سارة البابلية

�سلطنتني   - غريهما  دون   - كانتا  اأنهما  على  التواريخ  اأقدم  دل  وقد 
املالح  الطبيعية، كالبحر  متيزهما احلدود  باحلدود متجاورتني،  ودولتني  عظيمتني، 
والنيل، واأن غريهما من املمالك لي�ض من هذا القبيل، فكان مل�سر مملكة الغرب 
ال�سلح  تارة  والغرب  ال�سرق  مملكتي  وبني  موؤبدة،  ال�سرق  مملكة  ولبابل  خملدة، 
واحلكومة  امللوكية  عنوان  له  وامللوك  الأمراء  من  كان  من  وجميع  احلرب،  وتارة 
املعتربة،  املمالك  اأََجّل  من  وكانتا  اجلرثومة،  والفرعية عن هذه  بالنيابة  كان  فاإمنا 
مبا ا�ستهرتا به من عجائب ال�سحر وغرائب ال�سحرة، وناهيك مبن تعلم ال�سحر من 
ار  �َسحَّ كل  من  املدائن  من  ملو�سى  فرعون  ما جمعه  وح�سبك  وماروت،  هاروت 
عليم لن�سرة الطاغوت، وبهذا كان لهم الولء التام على من جاورهما من امللوك 
واحلكام وكان بني اململكتني كمال اللتئام، ووثوق العهد الذي ل يعرتيه نق�ض 
ول اإبرام، وبقي هذا الو�سف اجلليل اإىل اأيام حرب تروادة، كما ذكره اأمريو�ض))) 
ال�ساعر؛ فقد ن�ض على اأنه كان يف اأيامه بينهما ال�سلح الكامل، ثم ا�ستبان مما ذكره 
املوؤرخون اأنه عر�ض لهما يف اآخر القرن الثامن قبل امليالد ما يطراأ على املمالك 
من التمزيق، ف�سعفت مملكة م�سر، ومتزقت مملكة العراق، ف�سبحان مق�سم الأرزاق 

ومالك الآفاق.

اأمريو�ض: هومريو�ض.  (((
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�سيدنا  ابن حفيد  هو  الذي  النمروذ،  هو  بابل  اأ�س�ض  الذي  اأن  املعلوم  ومن 
تاأ�سي�ض  ن�سبوا  فقد  والرومان،  اليونان  موؤرخو  واأما  التوراة،  ن�ض  هو  كما    نوح 
امل�سماة هذه  بابل،  اأحد ع�ساكر ملك  مينون،  »�سمريامي�ض« زوجة  اإىل  بابل  مدينة 
امللكة »�سمري« يف التواريخ امل�سرقية، وبيان ذلك اأن مملكة بابل كان يجاورها يف قدمي 
مدينة  الكرد�ستان  مملكة  دار  وكان  الكرد�ستان،  بالد  يعني  »اأثور«)))،  مملكة  الزمان 
نينوى، يعني مدينة �سيدنا يون�ض  بناها امللك اأثور، ثم ح�سنها امللك نينو�ض، 
فكانت مدينة عظيمة يف طول ثمانية فرا�سخ ون�سف، ل يطوف ال�سائر حولها مبحيطها 
اإل يف نحو ثالثني �ساعة، وكان ارتفاع �سورها اخلارج عنها مائة قدم، وات�ساع جدار 
الأ�سوار عري�ض، بحيث ي�سري فوقه ثالث عجالت، بع�سها يف جانب بع�ض، ولو مع 
الربج  ارتفاع  برًجا  ال�سرعة، وكانت مدينة ح�سينة، ويف داخلها خم�سة ع�سر  غاية 
اإذ  التي كانت  نينوى،  »نينو�ض« ملك مدينة  مائتا قدم، وملا تزوجت »�سمريامي�ض« 
ذاك حتت كل من مملكة العراق ومملكة الكرد�ستان، اللتني �سارتا كاململكة الواحدة، 
األب�سها التاج، و�سلمها البالد؛ حيث كانت وهي يف ع�سمة زوجها الأول قد ا�ستهرت 
باأفعال ال�سجعان يف واقعة من الوقعات العظيمة، وكانت قوتها الع�سكرية نحو مليون 
يقال  قا�سًرا  ولًدا  منها  اأعقب  نينو�ض  مات  فلما  ت�سرفها،  ف�ساروا يف  النفو�ض،  من 
زمام  بيدها  ف�سار  عليه،  و�سية  �سمريامي�ض  اأمه  وكانت  اململكة،  فتقلَّد  ننيا�ض،  له 
بابل،  اإحراز ال�سهرة وال�سيت وك�سب الفخار املخلد، فبنت مدينة  امللك، واأرادت 
وزينتها باأنواع الزينة على مثال مدينة نينوى، وبقدر ات�ساعها، وبنت اأ�سوارها بالآجر 

اأثور: اآ�سور.  (((
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الأ�سوار،  عري�سة  وجعلتها  قفرية،  �سلبة  قارية  مبادة  البناء  موؤنة  وجعلت  والقراميد، 
بحيث مير بها �ست عجالت متال�سقة ت�سري متوازية مع بع�سها على حذاء واحد مع 
غاية ال�سرعة، ويقال اإنها حفرت حولها خنادق عميقة، وجعلت فوق اخلنادق مائة 
قنطرة من النحا�ض، كل قنطرة تو�سل اإىل بابل، وعملت فوق بيوت املدينة ب�ساتني 
معلقة جميلة ال�سكل، جتري بها املياه يف الغدران واجلداول، وت�سل اإليها من برامج 
الف�سيحة  والرحبات  الو�سيعة  امليادين  املدينة  يف  وجعلت  عجيب،  بتدبري  عجيبة 
املغرو�سة بالأ�سجار من جميع الأقطار واجلهات، بحيث ميكن ال�سري يف املدينة من 
باب اإىل اآخر من اأبواب القناطر بدون اأن يكون لل�سم�ض �سلطنة على اأحد، ول عظيم 
نهر  بابل على  وتعري�سها، وكانت  ببع�ض  بع�سها  الأ�سجار  للمطر؛ للتفاف  �سالطة 

الفرات على قول اأغلب املوؤرخني، ونينوى على نهر الدجلة.

فيفهم من هذا اأن باين بابل هي امللكة �سمريامي�ض، وهو خمالف لكالم 
العديدة  القرون  من  زمانيهما  بني  ما  مع  النمروذ،  هو  لها  الباين  اأن  من  التوراة 
والدهور املديدة، ولعل هذه امللكة بنت مدينة على اأطالل بابل، وكانت قد خربت 
مبر الدهور، وكر الع�سور، اأو بنت اأخرى يف غري حملها، و�سمتها بهذا ال�سم حماكاة 
للنمروذ، وكان حتت يد هذه امللكة يف مملكة العراق من �سواحل ال�سام وفل�سطني اإىل 
نهر ال�سند ببالد الهند، حتى اإن ع�ساكرها طردت ع�ساكر م�سر من تلك اجلهات 
امل�سرقية التي كانت متغلبة عليها اإذ ذاك، وكانت كلما انت�سرت بقوة �سجاعتها 
�سمريامي�ض  �سميت  حركتها  وخفة  ول�سجاعتها  الفتوحات؛  يف  مطامعها  زادت 
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يعني احلمامة؛ لأنها ترتدد لفتوح البالد، بل �سار ا�سمها كاأ�سماء الأجنا�ض على 
كل ملكة ا�ستهرت بال�سجاعة واقتحام الأخطار يف البالد البعيدة لق�سد الفتوح؛ 
ولذلك يقال لكاترينة الثانية ملكة املو�سقو �سمريامي�ض ال�سمال، يعني اجلهات 
ال�سمالية، ويقال اأي�ًسا ملرجريطة ملكة الدانيمرقة �سمريامي�ض ال�سمال اأي�ًسا؛ لأنها 
جمعت املمالك الثالثة، وهي مملكة اأ�سوج))) ومملكة نروج)2) ومملكة دانيمرقة)3)، 
وقد قلنا فيما �سبق اإن تلك امللكة كانت حتكم العراق والكرد�ستان، وما يتبعهما 

من املمالك الوا�سعة، بالو�ساية على ولدها ننيا�ض لكونه قا�سًرا.

ويف مدة و�سايتها بنت اأي�ًسا يف بابل هيكل ال�سم�ض، الذي داخله متخذ 
الهند،  بالد  يف  تتوغل  اأن  واأرادت  اأخر،  مدائن  عدة  اأي�ًسا  وبنت  الذهب،  من 
اإىل بالدها، وكان  ت مدبرة  وَفرَّ الهند  فانت�سر عليها ملك  بجي�ض كبري،  ف�سارت 
ولدها قد بلغ ر�سده، وتاأهل لأن يحكم ممالكه بنف�سه، فتقلد زمام اململكة، وا�ستبد 
اإىل  وت�سويقه  اإليها جلمالها،  با�ستمالته  منه  وتدنو  اإليها،  جتذبه  اأن  فاأحبت  براأيه، 
قلبه،  ا�ستولت على  اإذا  يدها  ي�سري احلكم يف  نف�سه حتى  فراودته عن  و�سالها، 
والده  قتلت  باأنها  ا�ست�سعر  اأنه  �سيما  ل  النفور،  اإل  واأََبى  الفجور،  من  فا�ستعاذ 
قبل  ذلك  وكان  احِلمام،  كاأ�ض  حمامته  واأذاق  النتقام،  �سبيل  ف�سلك  بال�سم، 

ميالد عي�سى بثالثة ع�سر واألف ومائتني.

اأ�سوج: ال�سويد.  (((
نروج: الرنويج.  (2(

دانيمرقة: الدانيمرك.  (3(
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وكان امللك ننيا�ض قليل الطمع يف الفتوح، فقنع مبا حتت يده عن الطريف 
بالتالد، وانزوى يف ق�سره متنعًما باأهل بيته بعيًدا عن العباد، ومل تعلم وقائع غريبة 
ح�سلت يف مملكة العراق وكرد�ستان يف خالل ثمامنائة �سنة، حتى ت�سلطن عليها 
امللك �سردنيال �سنة �سبعمائة و�سبعة و�ستني قبل امليالد، فانهمك هذا امللك على 
اأ�سد املحا�سرة، فمن  اأذربيجان، وحا�سروه  اأهل  اللذات وال�سهوات، واأغار عليه 
�سدة امل�سايقة اأحرق نف�سه ون�ساءه، فا�ستبد اأهل اأذربيجان باحلكم، وخلعوا طاعة 
البابليني  العجم، وكان حكماء  اأذربيجان وبابل حتت مملكه  اأهل  بابل، ثم دخل 
لهم  ف�سار  البالد،  بهذه  الغيوم  وقلة  ال�سحو  لكرثة  الكواكب؛  ر�سد  يتقنون 
كمال الوقوف على العلوم الفلكية، وهم الذين اخرتعوا املزاول)))، وت�سبثوا بعلم 
التنجيم، وزعموا معرفة حوادث الأزمنة امل�ستقبلة من اأنواء النجوم، وتولع النا�ض 
العقل، فهل  ال�سرع ويكذبها  يبطلها  التي  الفا�سدة  اأوهامهم  بتقليدهم وت�سديق 
اجلاهلية  بدع  من  اأو  الأجماد،  وهفوات  الأجياد،  كبوات  من  تعد  الأ�سياء  هذه 
الأوىل الظاهرة الف�ساد، و�ساللت اأهل الك�ساد، والظاهر اأن هذه الأمة اأ�سلتها 
يقيًنا،  احلق  الإله  يعرفون  وكانوا  ال�سم�ض  عبدوا  مبيًنا، حتى  �سالًل  الكواكب 
فالتنجيم فن مذموم، ولكن ل باأ�ض بعلم النجوم؛ فقد كانت العرب اأ�سد عناية 
مبعرفة النجوم، وقد قيل لأعرابي: ما علمك بالنجوم؟ قال: من ذا الذي ل يعلم 
نعرف  اأما  فقالت: �سبحان اهلل  النجوم؟  اأتعرفني  بيته؟! وقيل لأعرابية:  اأخداع 

اأ�سباًحا وقوًفا علينا كل ليلة؟!
املزاول: مفردها »ِمْزَوَلة« وهي ال�ساعة ال�سم�سية التي يعني بها الوقت بظل ال�ساخ�ض الذي يثبت عليها.  (((
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التقدم،  غاية  العراق يف  ببالد  وال�سنائع  والعلوم  الفنون  فكانت  وباجلملة 
وكان فيهم �سوق التمدن نافًقا، فكانوا يتناف�سون ويتفاخرون يف املطاعم وامل�سارب، 
توىل  مَلَّا  وال�سهوات، خ�سو�ًسا  اللذات  انهماكهم على  وا�ستد  والزخرفة،  والزينة 
عليهم كريو�ض ملك العجم، فف�سدت اأخالقهم وانحل نظامهم، واأما م�سر املقارنة 

لبابل فقد تنزهت ملوكها عن مثل هذه الرذائل.

ح�سارة م�سر القدمية

فقد اأجمع املوؤرخون على اأن م�سر - دون غريها من املمالك - عظم متدنها، 
التمدن  اآثار  واأن  العمومية، فكيف ل؟  الفنون واملنافع  اأهلها درجة عليا يف  وبلغ 
واأماراته وعالماته مكثت مب�سر نحو ثالثة واأربعني قرنًا؟ ي�ساهدها الوارد واملرتدد، 
ويعجب من ح�سنها الوافد واملتفرج، مع تنوعها كل التنوع؛ فجميع املباين التي 
تدل على عظم ملوكها و�سالطينها هي من اأقوى دلئل العظمة امللوكية وبراهينها. 
املوؤرخون  يحكيه  مما  ودفائنها،  واأ�سنامها  وعجائبها،  واأبنيتها  منف  اآثار  اإىل  فانظر 
عنها، واأنها كانت ثالثني مياًل بيوًتا مت�سلة، وفيها بيت فرعون، وهو قطعة واحدة 
من احلجر، و�سقفه وفر�سه وحيطانه من احلجر الأخ�سر، وكان لها �سبعون بابًا، وهي 
مدينة اململكة امل�سرية، وكانت منزل امللوك من القبط الأوىل والعماليق، وم�سكن 
الفراعنة، ومازال امللك بها اإىل اأن ملك الروم اليونان ديار م�سر، فانتقل كر�سّي 
اململكة منها اإىل الإ�سكندرية، ومع ذلك مل تزل عامرة اإىل اأن جاء الإ�سالم، ثم 

خربت وفيها كانت الأنهار جتري من حتت �سرير امللك، وكانت اأربعة اأنهار.
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ويقال اإن ملوك الدنيا لو اجتمعوا واتفقوا على اأن ي�سنعوا مثلها ملا اأمكنهم 
�ساحب  �سنع  �سم�ض  اإىل عني  منف  من  الركوب  اأراد  اإذا  فرعون  وكان  ذلك، 
ل�ستقباله،  تاأهب  الإ�سارة  تلك  �سم�ض  عني  �ساحب  راأى  فاإذا  عالمة،  املرقب 
وكذا ي�سنع اإذا اأراد الركوب من عني �سم�ض اإىل منف؛ لأن كالًّ من املدينتني 

كان تخت اململكة، ويقال اإنه كان مبنف قبة فيها �سور ملوك الدنيا.

وملا دخل املاأمون م�سر يف �سنة �سبع ع�سرة ومائتني وقد راأى مدينة منف 
اأن�سد الأبيات الآتية:

َر ِم�سْ اأَْطاَلَل  َوَمْنِف�َساأْلت  �َسْم�ٍس  َعنِي  عن 
َجَواًبا اأََحارْت  ِبَحْرِفَفَما  اأََجاَبْت  َول 

َجَواٌب  ُكوِت  ال�سُّ َيْكِفيَويف  الَفَطانِة  ِلِذي 

وهل عالمات التمدن ودلئل العظم اإل ثالثة اأ�سياء، وهي: ح�سن الإدارة 
امللكية وال�سيا�سية الع�سكرية، ومعرفة الألوهية؟ فهذه الثالثة اأ�سا�ض متدن املمالك 
العدلية على العموم، وامل�سريون من قدمي الزمان كانوا منقادين للحكم امللوكّي، 
واأ�سولها؛  اململكة  لقوانني  اأي�ًسا  منقاًدا  امللك  وكان  مللكهم،  مطيعني  فكانوا 
ر امللوك  فكانت حركاته و�سكناته على طبق القوانني، وكانت حكماء م�سر تذكِّ
دائًما باحلقوق والواجبات، وحتثهم على التم�سك بالف�سائل امللوكية، وتلعن من 
الأوقات  تلك  يف  امللوك  وكانت  النفاق،  واأهل  ال�سوء  بطانة  من  عنها  ي�سرفهم 
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ي�ستغلون مبطالعة احلكم والآداب واملواعظ والتواريخ، وكل ما ير�سد اإىل العدل 
وال�ستقامة، وكانت م�سر منق�سمة اإىل عمالت، على كل عمالة حاكم، واأرا�سيها 
مملوكة لثالث طوائف منق�سمة بينهم: ق�سم للملك، وق�سم لأمناء الدين، وق�سم 
للع�ساكر املحاربني، واأما بواقي الطوائف فكانت معاي�سهم من اأعمالهم و�سنائعهم؛ 
ى �سوكة اأمناء الدين، وجعلهم خمت�سني مبمار�سة العلوم وبتقنني  فهذا التق�سيم َقوَّ

القوانني امللكية وبنفوذ الكلمة يف احلكومة.

وكانت م�سر كثرية اجلنود والع�ساكر، ولهم اأ�سول حتملهم على ال�سجاعة، 
فكان الع�سكرّي الذي يظهر اجَلالدة يف احلرب ُيْعَطى عالمة ال�سرف والفتخار، 
والذي يجنب عن احلرب اأو يفر من الزحف يعاقب بو�سمه بعالمة العيب والعار 
والفت�ساح؛ بحيث يكون ال�سمة ظاهرة على بدنه تلوثه وتدن�سه بني اأهل وطنه، 
اأموالهم ورفاهيتهم،  اإقطاع الأرا�سي للمحاربني كانت �سبًبا يف كرثة  اأن  والظاهر 
فرتتب عليها فيما بعد فتور همتهم يف احلروب، وترتب على ذلك اأي�ًسا بتداول 
اإل  الأمم،  من  م�سر  على  يهجم  كان  من  مقاومة كل  على  القدرة  عدم  الأزمان 
اأن هذا ل مينع من اأن الإدارة الع�سكرية كانت متقدمة عندهم، بدليل اأن امللك 
والهند،  والعجم  العراق  بالد  �سلب  لق�سد  عظيًما؛  جي�ًسا  جيَّ�ض  �سيزو�سرتي�ض 
وفتوحها ف�سار اإليها من طريق ال�سام، فا�ستوىل على بالد فل�سطني، وفتح العراق 
والعجم والهند، وبنى ببالد العجم مدينة �سلمينار، التي �سميت فيما بعد مدينة 

اإ�سطخر، وما ذاك اإل بقوة ع�ساكره و�سبطهم وربطهم.
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واأما الديانة عند امل�سريني فكانت اأي�ًسا مرتبة؛ اإذ كان اأمناء دينهم يعتقدون 
األوهية الذات العلية، وكان لهم اأ�سرار عجيبة، فكانوا ل يظهرونها اإل لقليل من 
النا�ض، وكانت العامة يعبدون الأوثان، ومن�ساأ عبادتها عندهم اأنهم كانوا يوؤلهون 
كل من اخرتع اأمًرا غريًبا من قانون اأو علم اأو فن، فكانوا متقدمني يف الهند�سة 
بالقلم  كتابتهم  وكانت  والنجوم،  اجلغرافيا  كعلم  الهند�سية،  والآلت  وامل�ساحة 
القدمي الرببائي، الذي كان يعرفه حكماوؤهم واأمناء اأديانهم، فكان كالرموز بينهم، 
الهجائية  احلروف  ظهرت  ملا  حتى  العوام،  عن  خمفية  �سرية  علومهم  فكانت 
وانت�سرت عندهم كما انت�سرت يف املمالك، مل تزل �سحف العلوم امل�سرية تر�سم 

بالقلم القدمي الرببائي.

ومن اخرتاعاتهم العجيبة اآلة احلراثة، التي انتفع بها جن�ض الب�سر عموًما؛ 
حيث تقدمت الفالحة، وبه تولد التمدن بني جميع النا�ض مع اخرتاع ال�سواقي 
اأ�سا�ض لآلت ال�سقي باأح�سن  اإلهاًما لهم من اللطيف اخلبري، فاإنها  والنواعري))) 
يف  الأ�سل  واأنه  والإن�ساف،  العدل  قيمة  تعرف  امل�سرية  الدولة  وكانت  تدبري، 
ومنف  �سم�ض  عني  هي  التي   - الثالثة  مدنها  من  فانتخبت  املمالك،  �سعادة 
الق�سائية، وكانوا  امل�سورة  اأرباب  اململكة، وجعلتهم  اأحوال  لتدبري  وطيوه- ق�ساة 
نافذة احلكم على غاية من الحرتام، وكانت  ثالثني قا�سًيا، فكانت حمكمتهم 

نواعري: مفردها »ناعورة« وهي: دولب ذو دلء اأو نحوها، يدور بدفع املاء اأو جر املا�سية فيخرج املاء من البئر اأو   (((
النهر اإىل احلقل.
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ل  اأن  العهد  عليهم  ياأخذ  امللك  وكان  امللوكية،  احلكومة  طرف  على  م�سارفها 
اأمرهم ب�سيء خارج عن احلد، وكانت مذاكرة املجل�ض يف امل�سالح  اإذا  يطاوعوه 
والق�سايا والآراء تكتب بالقلم، واملناق�سات واملحاورات واملرافعات كذلك، لئال 
�سورة  للحق  وكان  ال�سحر،  من  البيان  يف  ملا  والل�سن؛  بالف�ساحة  احلق  يخفى 
جم�سمة؛ فاإذا ظهر احلق لأحد اخل�سمني رفع الرئي�ض ال�سورة بيده، واأذن للُمِحَقّ 
اأن ي�سع يده عليها، اإ�سارة اإىل اأن القا�سي يف احلقيقة ونف�ض الأمر، اإمنا هو احلق 

فهو احلاكم احلقيقّي.

ا؛ لكونه من الكبائر امل�سرة  وكان يف اأحكام امل�سريني عقاب الزنا �سديًدا جدًّ
لالأمة، فكانوا يجلدون الرجل األف جلدة، ويجدعون اأنف املراأة، واأن من قدر على 
تخلي�ض املقتول من القاتل بدون حق ومل يخل�سه فجزاوؤه القتل واأنه ل ت�سلط 
للدائن على ذات املدين، بل وفاء الدين حمله اأموال املدين ل �سخ�سه، وكانت 
قوانينهم متيل اإىل احلَثّ على العمل، وقطع عرق البطالة والغ�ض والتدلي�ض، وغري 
ذلك من املوبقات، وذلك اأنه يجب يف اآخر كل �سنة التفح�ض عن اأحوال الأهايل 
فرًدا فرًدا، في�ساأل كل اإن�سان عن مواد تعي�سه، ومن اأين اكت�سبها؟ وكل من ظهر 
اأنه تعيَّ�ض من وجه حرام فجزاوؤه القتل، وهذا القانون من و�سع امللك اأم�سي�ض، 
فمن هذا يفهم تقدمهم يف التمدن، واأن مملكتهم يف الأزمان ال�سالفة كانت عادلة 

حمرت�سة م�ستنرية باملعارف.
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والتهذيب،  اللطف  غاية  يف  كان  حكومتها  ديوان  اأن  التواريخ  دلت  وقد 
وكان  واحلياء،  والأدب،  العر�ض،  نامو�ض  وحفظ  والآداب،  الأخالق  وا�ستقامة 
وقد  املقررة،  ال�سلطانية  والعوائد  املعتربة،  امللوكية  الر�سوم  حفظ  من  غاية  على 
قامت الرباهني والدلئل على ا�ستمرار اأبهة التمدن على تعاقب القرون الكثرية 
يف اأيام امللوك الأوائل، ومما يع�سد ما قاله املوؤرخون وا�ستك�سفه احلكماء الرا�سخون، 
ق�سة يو�سف ، فاإن م�سمونها لف�سل القول اأََحدُّ من احل�سام، كما �سنبينه يف 
الف�سل الثاين من الباب الثالث، من ذكر هذه الق�سة ال�سديقية، التي ي�ستنتج 

منها يف هذا املعنى معارف ت�سورية وت�سديقية.



كان يعقوب  قد ولد يف زمن جده اإبراهيم، ونبئ يف زمانه اأي�ًسا، وتزوج 
زوجتني اأختني، اإحداهما بعد الأخرى، فولدت له الثانية يو�سف  وبنيامني، 
وماتت يف نفا�ض بنيامني، وكانت الأوىل ولدت منه �ستة اأولد، ثم تزوج بعد الثانية 
التي ماتت زوجة اأخرى، ورزق منها اأربعة، فكان اأولد يعقوب اثني ع�سر، وهم 
الأ�سباط، وكان اأحب اأولده اإليه يو�سف، فح�سده اإخوته، فاحتالوا عليه، فقالوا: 
قالوا: ف�سل  اأن تخرج معنا فنلعب ونت�سيد؟ فقال: بلى،  اأما ت�ستاق  يا يو�سف، 
اأباك اأن ير�سلك معنا، فا�ستاأذنه، فاأذن له، فلما خرجوا اإىل ال�سحراء اأظهروا له ما 
يف اأنف�سهم من العداوة، ففطن ملا عزموا عليه، فاأخذه اأخوه روبيل - الذي هو ابن 
خالته اأي�ًسا - ف�سرب به الأر�ض، وجل�ض على �سدره ليقتله، وقال ليو�سف: قل 
ال�سم�ض والقمر والنجوم  ابن �سبع �سنني  راأى وهو  لروؤياك تخل�سك- وكان قد 
�ساجدين له- ف�ساح على اأخيه الآخر يهوذا، وقال: ُخل بيني وبني من يريد قتلي، 
فقال يهوذا: األقوه يف غيابة اجلب، فنزعوا قمي�سه لإلقائه، فقال: ردوه عليَّ اأ�سرت 
به عورتي، ويكون كفًنا يل يف مماتي، فلما األقوه ا�ستقرت قدماه على حجر مرتفع 

يف تاأييد تقدم م�سر وامتيازها باملعارف يف الزمن 
القدمي اأخًذا من ق�سة القائل ژ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

چ   چ چ  ژ]يو�سف/ 55[
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من املاء، وذبح اإخوته جدًيا فلطخوا به القمي�ض، وقالوا: اأكله الذئب، ومكث يف 
اجلب ثالثة اأيام واإخوته يرعون حوله، ويهوذا ياأتيه بالقوت، فلما جاءت ال�سيارة))) 
الذين ح�سروا من مدين اإىل م�سر بالتجارة، وكانت ب�سائعهم من ال�سمغ لت�سبري 
الأموات، فجعلت ت�سقي من اجلب بدون التفات، تعلق يو�سف باحلبل فاأخرجوه 
فجاء اإخوة يو�سف، فقالوا: هذا عبد اأبق)2) منا، فباعوه منهم بع�سرين درهم وحلة 
ونعلني، فحملوه اإىل م�سر وجاءوا به اإىل مدينة منف، فوقفوه للبيع، فتزايد النا�ض 
يف ثمنه، فا�سرتاه قطفري - وكان اأمري ملكهم وخازنه، وقال لمراأته زليخا: اأكرمي 
يتو�سم  القيافة،  عظيم  الفطنة  كامل  اخللق،  ح�سن    يو�سف  وكان  مثواه، 
يف  فامتاز  وال�سدق،  الأمانة  اأمارات  منه  ظهرت  حتى  اأحبه،  راآه  من  اخلري،  فيه 
نف�سه فع�سم منها، فرتتب  العزيز عن  امراأة  التمييز، فراودته  العزيز بكمال  بيت 
اأي�ًسا من كان معه يف ال�سجن، ك�ساحب طعام امللك  على ذلك �سجنه، واأحبه 
و�ساحب �سرابه، وعرّب لهما روؤياهما، وبقي م�سجونًا اإىل حني منام امللك، فعفا عنه 
بعد �سجنه ب�سع �سنني، فلما اأخرجه من ال�سجن فو�ض اإليه اأمر م�سر، وجعله اأميًنا 

حفيًظا على خزائن ملكه.

راأ�سه،  ديوانه، حلق  اإىل  يذهب  اأن  واأراد  من�سبه،    يو�سف  تقلد  وملا 
جليل،  موكب  له  وعقد  وعنوانها،  الرتبة  طراز  واأخذ  النفي�سة،  بالثياب  وجتمل 

ال�سيارة: القافلة.  (((
اأبق: هرب.  (2(
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وحني متكنه من من�سبه َمرَّ على اأقاليم اململكة املعلقة باإمارته، وزوجه فرعون م�سر 
من  اخلزائن  فامتالأت  �سم�ض،  عني  ملك  ابنة  وهي  العائالت،  اأعظم  من  بزوج 
الأقوات يف زمن الرخاء لتنفع يف زمن القحط، و�سار تدبريها واإدارتها على اأح�سن 

حال واأمت منوال.

بهذه  وبقي  دام  فقد  �سنبله،  يف  الرُبّ  حفظ  طريقة  �سنعه  ما  اأعجب  ومن 
اأمر بحفظ القمح  اإن بع�ض الفراعنة  اآفات النف�ساد، حتى  الو�سيلة حمفوًظا من 
بذلك بعد عهد يو�سف مبائتي �سنة، وملا حفظ يو�سف الأقوات يف اأيامه وباعها يف 
زمن القحط، كان بيعها باأغلى ما يكون من القيم، فكان يبيع مكيال الرب مبكيال 
ر، فا�سرتى اأهل م�سر باأموالهم وحليهم وموا�سيهم وعقارهم وعبيدهم، ثم  من الدُّ
باأولدهم، ثم برقابهم، وكان يو�سف  ل ي�سبع يف تلك الأيام، ويقول: اأخاف 
اأن اأن�سى اجلائع، وبلغ القحط اإىل كنعان، فاأر�سل يعقوب ولده للمرية، وقال: يا 
بنّي، قد بلغني اأن مب�سر ملًكا �ساحًلا، فانطلقوا اإليه فاأقروؤوه مني ال�سالم، فم�سوا 
اأر�ض  من  فقالوا:  اأنتم؟  اأين  من  فقال:  واأنكروه،  فعرفهم  يو�سف  على  فدخلوا 
كنعان، ولنا �سيخ يقال له يعقوب، وهو يقروؤك ال�سالم، فبكى وع�سر عينيه، وقال: 
لعلكم جوا�سي�ض. فقالوا: ل واهلل، قال: فكم اأنتم؟ فقالوا: اأحد ع�سر وكنا اثني 
ع�سر، فاأكل اأحدنا الذئب. فقال: ائتوين باأخيكم من اأبيكم، ثم درج ب�ساعتهم 

يئ  ىئ  مئ  حئ     جئ  ژی  اإنا:  فقالوا  لأبيهم  فعادوا  رحالهم،  يف 
جبژ]يو�سف/ 63[، فقال يعقوب: ژٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ 
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پ پ ڀ  ڀ ژ]يو�سف/ 64[ ثم حمله احتياجه اإىل الطعام على اأن ير�سله 
معهم، فلما دخلوا على يو�سف اأجل�ض كل اثنني على مائدة، فبقي بنيامني �سقيق 
ا لأجل�سني معه، فاعتنقه يو�سف،  يو�سف وحيًدا يبكي، وقال: لو كان اأخي حيًّ
على  يقدروا  فلما مل  رحله،  ال�ساع يف  فو�سع  عليه  احتال  ثم  اأخوك،  اأنا  وقال: 
 خال�سه اأقام، ورجعوا اإىل يعقوب يقولون: ژ ڑ  ک کژ ]يو�سف/ )8[، 
واأخيه،  يو�سف  من  فتج�س�سوا  اذهبوا  لبنيه:  قال  ثم  جميل،  ب�سرب  فتلقاهم 
علينا،  ت�سدق  وقالوا:  الذل،  موقف  وقفوا  مزجاة،  بب�ساعة  اإليه  عادوا  فلما 
احلجاب  وك�سف  ]يو�سف/ 89[،  ڌژ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ژڇ  فقال: 
فقال:  ]يو�سف/ 90[،  ڑژ  ژ  ژژ   فقالوا:  فعرفوه،  نف�سه،  عن 

ہ  ہ  ہ  ژۀ  فقالوا:  ]يو�سـف/ 90[  گژ  ک  ک   ژک 

باحل�سن  عليهم  ف�سل  قد  وكان  وف�سلك،  اختارك  اأي  ]يو�سف/ )9[  ہژ 
والعقل واحللم وال�سرب، وغري ذلك ژھ ھ ھ ژ ]يو�سف/ )9[ 
اأي ملذنبني اآثمني يف اأمرك. قال: ژے ۓ ۓ ڭژ ]يو�سف/ 92[ اأي 
ل اأعريكم مبا �سنعتم، ثم �ساألهم عن اأبيه، فقالوا: ذهبت عيناه، فاأعطاهم قمي�سه، 
]يو�سف/ 93[  ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ  وقال: 
فلما خرجوا من م�سر حمل القمي�ض يهوذا، وقال: اأنا حملت قمي�ض الدم، وها 
اأنا اأحمل قمي�ض الب�سارة، فخرج حافًيا حا�سًرا يعدو، فقال يعقوب ملن ح�سر من 
اأهله وولد ولده: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ژ ]يو�سف/ 94[ اأي 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  اأنه حّي  تنكروا عليَّ لأخربتكم  اأن  لول 
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پ پژ ]يو�سف/ 96[ ثم خرج يريد م�سر يف نحو �سبعني من اأهله، وخرج 
يو�سف لتلقيه، فلما التقيا قال يعقوب ال�سالم عليك يا مذهب الأحزان، فقال 
يو�سف: بكيت يا اأبتي حتى ذهب ب�سرك، اأما علمت اأن القيامة جتمعني واإياك؟ 
فقال: يابني خ�سيت اأن ي�سلب دينك فال جنتمع، واأقام يعقوب عند يو�سف اأربًعا 
يحمله  اأن  يو�سف  اإىل  اأو�سى  الوفاة  فلما ح�سرته  عي�ض،  اأهنا  �سنة يف  وع�سرين 
اإىل ال�سام حتى يدفنه عند اأبيه اإ�سحق، ففعل، ثم اإن يو�سف  راأى اأن اأمره 
قد مت، فقال: ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ ]يو�سف/ )0)[ واأو�سى اإىل 
 يف �سورة يو�سف بف�سيح العبارات  يهوذا. فهذا ماآل الق�سة التي ق�سها اهلل 
ملا  احلال؛  مراعاة  مع  النكات  لبديع  املفيدة  املعاين  وبليغ  الإعجاز،  حد  البالغة 
يقت�سيه مقام الب�سط اأو الإيجاز، ولذلك قال �سبحانه وتعاىل لنبيه - عليه ال�سالة 
من  فيه  ملا  وذلك  ]يو�سف/ 3[؛  ژۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ  وال�سالم: 
العرب والنكت والعجائب، فاإن من الفوائد التي يف هذه الق�سة اأنه ل دافع لق�ساء 
فلو  ومكرمة،  بخري  لالإن�سان  ق�سى  اإذا  واأنه  تعاىل،  قدره  من  مانع  ول  تعاىل  اهلل 
اجتمع عليه العامل مل يقدروا على دفعه. وقد روي اأن �سبب نزول ذلك اأن علماء 
اليهود قالوا لكرباء امل�سركني: �سلوا حممًدا: مل انتقل اآل يعقوب من ال�سام اإىل 

م�سر؟ وعن كيفية ق�سة يو�سف، فاأنزل اهلل تعاىل: ژڻڻ ۀ ۀ ہ ہ. 
فيها  وذكر  الآيات،   ]2  -  ( ]يو�سف/  ےژ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
اأنه تعاىل عرب عن هذه الق�سة باألفاظ عربية؛ ليتمكنوا من فهمها، ويقدروا على 
حت�سيل املعرفة بها، والتقدير اإنا اأنزلنا هذا الكتاب الذي فيه ق�سة يو�سف يف حال 
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ا، ف�سمى بع�ض القراآن قراآنًا؛ لأن القراآن يقع على البع�ض والكل،  كونه قراآنًا عربيًّ
ومن ق�سته هذه يفهم علو درجة م�سر التي ق�سى اهلل  بانتقاله اإليها لعلو مرتبته 
عما  �سلني  قال:  اإخوته،  به  �سنع  عما  و�ساأله  اأبوه  قدم  ملا    اإنه  حتى  فيها، 
فعل بي ربي، واأخذ بيده وطاف به يف خزائنه، فاأدخله خزائن الذهب والف�سة، 
وكان  القراطي�ض،  وخزائن  ال�سالح،  وخزائن  الثياب،  وخزائن  احللّي،  وخزائن 
يو�سف يركب يف كل �سهر ركبة، مير بها على عمله، ويدور فيه، فين�سف املظلوم 
من الظامل، ول يركب اإل يف عدد كثري من اجلند والألوية ومعه األف �سياف، ومل 
يكن معه حكم م�سر كله بل بع�سه؛ لأنه على ما يقال اإن طيوة ب�سعيد م�سر كانت 
مملكة م�ستبدة عليها ملك اآخر، يدل على ذلك اآية ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ 
فالبلدة  املف�سرين،  بع�ض  له  اأ�سار  كما  م�سر،  ملك  بع�ض  اأي   ](0( ]يو�سف/ 
التي خزائنها وع�ساكرها بهذه املثابة ل تكون اإل عظيمة ال�سوكة والرثوة والتنظيم 
  اأمر يو�سف  التاأمل يف مبداأ  تاأملت حق   والتعظيم، وهو عني التمدن، واإن 
عليه  املبادرة  وعدم  ال�سجن،  يف  عليه  و�سربه  �سجنه،  على  العزيز  اقت�سار  من 
امل�سرية مل  الدولة  اأن  علمت  م�سر،  فرعون  للعزيز خازن  مملوك  اأنه  مع  بالنتقام 
اأمورها جتري  تكن اأمة خ�سنية ت�ستعجل بالقتل لغالم م�ستقيم فطن، بل كانت 

على منهج ال�ستقامة.

عادلة،  كانت  والرقيق  اخلدم  معاملة  قوانني  اأن  على  اأي�ًسا  بهذا  وي�ستدل 
لنف�سه  منه  ينت�سف  اأن  الإ�ساءة  كل  عبده  اأ�ساءه  الذي  لل�سيد  فيها  ي�سوغ  ل 
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كما يحب ويختار، فهذا يفيد اأن امللة كانت متمدنة، واأما �سجن يو�سف مع 
�ساحب طعام امللك و�ساحب �سرابه، فيدل على اأن فرعون كان له كرباء اأ�سحاب 
منا�سب لق�سره، كما يف الدولة املتمدنة، واأنهما اتهما باخليانة امللكية يعني باإرادة 
�سم امللك، واأن فرعون غ�سب عليهما حني اتهمهما، واأمر ب�سجنهما حلني حتقيق 
دعواهما، فلما تبني له اأن اأحدهما مذنب مبا يوجب القتل قتله، واأن الآخر بريء 
اإىل ما  ارتقى  براءته  ملا علمت  اأي�ًسا  اأن يو�سف  اإىل من�سبه، كما  فرج عنه، فعاد 

ارتقى اإليه من العزازة.

وحدود  مرتبة،  وقوانني  عادلة،  اأحكام  ذاك  اإذ  مب�سر  كان  اأنه  يعلم  فمنه 
م�سروعة خالية عن الأغرا�ض والنف�سانيات، وهي نتيجة التمدن التام، وقد دلت 
التواريخ الأثرية على اأنه كان لفرعون يو�سف كل �سنة عيد عظيم ملولده، واأن هذا 
الحتفال  يكون من  ما  باأكمل  امللوكّي،  الق�سر  ميعاده يف  يعمل يف  كان  العيد 
الكامل والر�سوم اجلليلة، فهذا يدل اأي�ًسا على جودة التمدن وطول مدته يف م�سر 
اإن ر�سوم اململكة كان يحافظ عليها ويتم�سك بها بدون ت�سامح ول  قدميًا، حتى 
ت�ساهل؛ فاإن يو�سف عليه ال�سالم ملا مات يعقوب وحزن عليه حزن بني اإ�سرائيل، 
اجتنب اأن يتمثل بني يدي فرعون، واحرت�ض كل الحرتا�ض اأن يدخل يف ديوانه 
بزّي احلزن، ومل ي�ستطع اأن يخالف الر�سوم املعهودة، فكانت ر�سوم ديوان فرعون 
واآدابه واأخالقه معلومة علم يقني دلت عليه التوراة؛ فهي مبنية على النقل املتواتر 
الآداب  بهذه  يت�سف  اأنه ل  املعلوم  ومن  فيها،  ي�سك  فال  امل�ستفي�ض،  وال�سماع 
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الر�سمية اإل اجلمعية املتقدمة يف املعارف، فال �سك اأن جميع ما كان يف الدول 
املتاأخرة املتمدنة من ح�سن الأخالق والعوائد كان موجوًدا نظريه عند دولة م�سر 
القدمية يف اأيام زهوها، فلي�ض التمدن من خ�سو�سيات الأزمان الأخرية، واإمنا ذوقيات 
التمدن خمتلفة مبا يالئم طباع الوقت، ويطابق مقت�سى احلال، فال يبعد على م�سر 
يف هذا الع�سر اأن ت�ستجلب ال�سعادة، وتكت�سب من القوة امللية احل�سنى وزيادة، 
اأج�سام  وتتح�سل من و�سائل الغنى على مقا�سد الإفادة وال�ستفادة؛ لأن بنية 
اأهل هذه الأزمان هي عني بنية اأهل الزمان الذي م�سى وفات، والقرائح واحدة، 
وو�سائل هذا الع�سر الأخري مت�سعة ومتنوعة، فال �سك اأنها م�ساعدة على اكت�ساب 
املنفعة ملن يريد حقيقتها، واأعظم و�سائلها رخ�سة الأخذ والإعطاء داخاًل وخارًجا، 
وكمال الحتاد مع املمالك الأجنبية يف املعاهدات التجارية العائدة باملنافع العامة 
اأب�سميتكو�ض الأول ابن نخو�ض ملك م�سر  الوطنية، كما فعل ملك م�سر  على 
من جلب الأجانب يف مملكته، كما �سياأتي يف الف�سل الثالث من الباب الثالث.



من املعلوم اأن ممن اأ�س�ض يف مملكة م�سر ال�سعادة وال�سيادة والأمنية، وحفظ 
الذي  �سيزو�سرتي�ض، وهو  با�سم  ا�ستهر  الذي  امللك رم�سي�ض،  الرعية هو  حقوق 
الرا�سخة،  لالأطواد  املناف�سة  ال�سامية  والهياكل  ال�ساخمة  الق�سور  م�سر  يف  �سيد 
واتخذ ما يلزم للوطن من اجل�سور والقناطر واخللجان، ورفع الأرا�سي املنخف�سة 
ببنائها  من حمالها  املنخف�سة  املدن  وا�ستبدل  النيل،  زيادة  عند  للغرق  املعر�سة 
على الربى العالية؛ ل�سالمة البالد والعباد، ومل يفارق الدنيا حتى ترك م�سر على 
غاية من الرثوة والغنى، وال�سعادة والهنا، وكل اإن�سان �ساكر لفعله، وعلى تداول 
الأزمان ل زال التاريخ يثني على �سمائله وجميل خ�ساله، اإل اأنه هو ومن قبله 
واأكرث من بعده من امللوك مل يح�سل منهم كما ح�سل من امللك اأب�ساميطيقو�ض 
الأول، من م�ساعدة التجارة داخاًل وخارًجا؛ فاإن �سعادة الأهايل اإمنا هي بالأخذ 

والإعطاء والتنقالت امللكية.

اجلاهلية،  الأزمان  يف  امل�سرية  الدولة  فخر  احلقيقة  يف  امللك  هذا  فكان 
وم�سباح تاريخها، اعتنى بتاريخه موؤرخو اليونان؛ لأنه اأول ملك م�سرّي قربهم اإىل 

يف اأن اأعظم و�سائل تقدم الوطن يف املنافع 
العمومية رخ�سة املعاملة مع اأهايل املمالك الأجنبية 

واعتبارهم يف الوطن كالأهلية
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بالده، وا�ستمال قلوبهم بتوظيفهم بريا�سة اأجناده، وخالف عوائد اأ�سالفه، وعامل 
يونان اآ�سيا واأوروبا باأخ�ض ا�ستعطافه، واأقطعهم الإقطاعات من الأرا�سي امل�سرية، 
املعية،  يف  املقربني  من  وجعلهم  الوطنية،  اجلنود  وبني  بينهم  احلقوق  يف  ى  و�سوَّ
واأعطاهم جملة من الغلمان امل�سريني لتعلم اللغة الإغريقية؛ ليكونوا مرتجمني 
بينهم وبني امل�سريني، ففي اأيامه انت�سرت معرفة اللغة اليونانية، وبوا�سطتها كرثت 
التجارية،  العمائر  امل�سري  بالقطر  وتاأ�س�ض  واملخالطات،  واملعامالت  التجارات 
فكانت هذه اأول مرة تكلم فيها اليونان بل�سانهم يف غري بالدهم، وملا راأى ما راأى 
ع لهم يف املعا�ض، واأغدق عليهم غاية الإغداق،  من �سداقتهم وم�ساعدتهم، َو�سَّ

و�سواهم بجنده، فكانت منفعتهم ج�سيمة.

وممن فتح لليونان ثغور م�سر واأبوابها من ملوكها امللك اأم�سو�ض، ويقال له 
م�سر  ت�سعد  مل  التدبري،  ح�سن  القريحة  جيد  الفطنة  قوّي  كان  فاإنه  اأما�سي�ض؛ 
اأيام  يف  كخ�سبها  بالنيل  تخ�سب  ومل  الهنية،  اأيامه  يف  ك�سعادتها  غريه  اأيام  يف 
دولته العدلية، حتى قيل - ولو اأنه من املبالغات التاريخية - اإن مدن م�سر وقراها 
بلغت يف عهده ع�سرين األف مدينة وقرية، وكلها غنية مرثية، وجل اأ�سباب ثروتها 
التجارة  اأرباب  كانوا  ذاك  اإذ  فاإنهم  اليونانيني؛  مع  �سيما  ل  العظيمة،  التجارات 
وال�سناعة، وات�سعت دائرتهم يف ذلك من خمالطة امل�سريني؛ فقد �سملتهم اأنظار 
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بالديار  ال�ستيطان  لهم  ورخ�ض  مثواهم،  اأح�سن  اخل�سو�سية؛ حيث  امللك  هذا 
امل�سرية مبدينة نقراطي�ض)))، التي يقال اإن حملها الآن فوة، وقيل غريها.

الدول  �سفن  ير�سي عليها  باأن  املدينة دون غريها خم�سو�سة  وكانت هذه 
دياناتهم،  باأ�سول  م�سر  يف  يتم�سكوا  اأن  للغرباء  امللك  هذا  اأباح  وقد  الأجنبية، 
ومذابحهم،  وهياكلهم،  معابدهم،  فيها  ليبنوا  خم�سو�سة؛  باأرا�ٍض  عليهم  واأنعم 
اأثينا -اأي  وحماريبهم، على اختالف مللهم واأديانهم ومذاهبهم، وعقد مع دولة 
مدينة حكماء اليونان - معاهدات، وعقد اأي�ًسا معاهدات اأخرى مع دول اأخرى، 
امللوك  مع  متواترة  ومرا�سالت  خماطبات  له  وكان  باملغرب،  القريوان  كدولة 
قد  التاريخ  فاإن  الكبرية؛  الروم  اإحدى جزائر  الأجانب، كملك جزيرة �سي�سام 
حفظ ن�سيحته مللك اجلزيرة املذكورة، وم�سمونها: ل تاأمن �سروف الزمان، وتفكر 
يف نوائب احلدثان، واع�ض النف�ض يف اتباع هواها، وخالفها، ول تبَلّغها مناها، فلما 
قراأ ملك �سي�سام البطاقة عزم اأن يزهد يف الدنيا ح�سب الطاقة، وكان باإ�سبعه خامت 
جوهر نفي�ض عظيم القيمة، ل ُيوؤْثر عليه من زينة الدنيا �سيًئا، ولكن وقعت بقلبه 
موعظة امللك اأما�سي�ض اأعظم موقع، فنزعه من اإ�سبعه واألقاه يف اليم، وعزم على 
ترك الزينة و�سمم، ولكن ملا كان جد هذا امللك قائًما، وال�سعد له خادًما، ردَّ اهلل 
عليه هذا اخلامت يف بطن حوت �سعى به اإليه �سياد من البحر قادم، ففهم من ذلك 

مدينة نقراطي�ض )Naucratis) هذه يعني ا�سمها )ملكة البحر)، وكان موقعها قرب الفرع الغربي للنيل.  (((
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وتاج  اإليه مردود،  فهو  فيه  واإن زهد  امللك  واأن خامت  و�سعود،  الأ�سياء بخوت  اأن 
ال�سعادة على مفرقه معقود.

قال ال�ساعر
َفاإَذا  الَفَتى  َياأْتي  ما  اأَف�سُل  ُعالَبْخُت  َيتَّ�سِ ينَفكُّ  ل  الَبْخُت  َفاَته  ما 
ى َعْنَك َيْنَدفُعَيْكِفيَك يف الَبْخِت َتي�ِسرُي الأمور واأْن َيكوَن ما َلي�س َتْر�سَ

جنوم  من  ماأربه  طريق  يف  واأهدى  احلجى،  من  ل�ساحبه  اأجدى  واحلظ 
الدجى، ومن لطائف املطبوع يف هذا الباب قول حممد بن �سرف القريوايّن:

َو�َسْعُد ِجدٌّ  الَفَتى  ِحب  �سَ واخُلُطوُباإذا  املَكارُه  حتاَمْتُه 
َوْعٍد ِبَغرْيِ  احَلبيُب  ِقيُبَوَوافاه  الرَّ له  وقاد  ا  ُطَفيليًّ

اأدبر  اأقبل �سعد املرء فالأقدار ت�سعده، والأوطار ت�ساعده، واإذا  اإذا  ويقال: 
فالأيام تعاديه، والنحو�ض تراوحه وتغاديه، قال عبد العزيز بن نباتة:

َهاِبٌط َك  َوجدُّ ترجو  َما  َك َراِفُعاأَلفاْخ�َس  ول َتْخ�َس ما َتْخ�َسى َوَجدُّ
اِئٌر �سَ النَّْح�ِس  مع  اإل  َنِافٌع  َناِفُعفال  ْعِد  ال�سَّ مع  اإلَّ  ِائٌر  �سَ ول 

واعلم اأن كمال العقل و�سوء احلظ كالعلة واملعلول، ل ينفك اأحدهما عن 
الآخر، كما اأن قلة العقل وكمال احلظ متالزمان، وي�سحبهما اجلهل واحلمق، قال 

ابن املعتز:
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اِهِلَها ِلَ ْنَيا  الدُّ َعِقاَلَوَحالَوُة  مِلَْن  ْنَيا  الدُّ َوَمراَرُة 

وقال اأبو الطيب:

ِعيِم ِبَعْقلِه واأُخو اَلَهاَلِة يف ال�سقاَوِة َيْنَعُمُذو الَعْقل َي�ْسَقى يف النَّ

وقال القا�سي الفا�سل:

رَّ َجْهُل الاهلنَي ول انتفعُت اأنا بحذقي ما �سَ
وِزيادِتي يف احِلْذِق فهَي ِزياَدٌة يف َنْق�ِس ِرْزِقي

وقال �سم�ض الدين احلكيم بن دانيال:

وَثاِق اأَيُّ  والَعْقُل  َعِقْلَنا  املَذاِقَقْد  ُمرُّ  ْبُ  وال�سَّ ْبَنا  َو�سَ
ِمْثِلي َكاَن  اًل  َفا�سِ َكان  َمْن  الأْرَزاِقُكلُّ  ِق�ْسَمِة  ِعْنَد  اًل  َفا�سِ

وقال اأبو متام:

ٍد ِلَقا�سِ َوَغْرٌب  �َسْرٌق  َيْجَتِمْع  َراِهُمَوَلْ  والدَّ امرئ  َكفِّ  يف  املَْجُد  َول 

ومن عدم تعليل احلظ قول اأبي الطيب:

َل الَعنُي اأُختها �َسَيَِّداُهو احَلظُّ َحتَّى َتْف�سُ لليوِم  الَيوم  َوَحتَّى يكوَن 
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املقادير  وتلقي  الأمور،  الت�سليم يف جميع  العاقل  على  فيجب  هذا  وعلى 
بالر�سا والقبول. 

كما قال:

َماَتَباَرَك َمْن اأْجَرى الأُموَر بُحْكِمِه َه�سْ ول  اأراَد  ُظْلًما  ل  �َساء  َكَما 
اَفَما َلَك �َسيء غري ما اهلُل �َساَءه فاإن �ِسْئَت ِطْب َنْف�ًسا واإْن �ِسْئَت ُمْت َغمًّ

فاإذا علمت اأن ق�سمة احلظوظ يف �سابق الأزل حلكمة يعلمها، ل تبديل ول 
تغيري يف ذلك و�سلمت الأمر ملولك الفاعل املختار املت�سرف يف ملكه كيف ي�ساء 
بالختيار، فال عتاب ول مالمة، قال: من عرف اهلل اأزال التهمة، وقال: كل ِفْعِله 

حلكمة، واأن اأرزاق العباد ق�سمة، حت�سل بالتقدير ل بالهمة، كما قيل:

َتْطلُبه الذي  الرزق  َمَعْكَمَثُل  ميَ�ِسي  الِذي  َلِّ  الَظّ َمَثُل 
ِبًعا ُمتَّ ُتْدرُكه  ل  َتِبَعْكاأَْنَت  َعْنه  َولَّيَت  ِفاإَذا 

وقال اآخر:

واِثَقا ِبَرَبَِّك  وُكْن  َعَليَك  ْنْ  التَّْهويُنَهَوِّ �َساأُْنه  التوكل  فاأُخو 
ُموُنَطَرَح الأَذى َعْن َنْف�ِسِه يف ِرْزِقِه َم�سْ اأَنَّه  َن  َتَيقَّ ملَّا 

ومما ينا�سب ذلك ما يحكى عن عروة بن اأذينة اأنه وفد على ه�سام بن عبد 
امللك، ف�سكا اإليه حاجته فقال له: األ�ست القائل:
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اأنَّ الذي ُهو ِرْزِقي �َسوَف َياأِتيِنيَلَقْد علمت وما الإ�ْسَراُف ِمْن ُخُلِقي
بُه َتَطلُّ فيعييني  اإليِه  وَلْو َقَعْدُت اأَتاِن َلْي�َس ُيْعِييِنياأَ�ْسَعى 

وقد جئت من احلجاز اإىل ال�سام يف طلب الرزق؟ فقال: يا اأمري املوؤمنني، 
لقد وعظت فاأبلغت، وخرج فركب ناقته وكرَّ اإىل احلجاز راجًعا، فلما كان من الليل 
نام ه�سام على فرا�سه فذكر عروة، فقال يف نف�سه: رجٌل من قري�ض قال حكمة، 
ه اإليه باألفي دينار، فقرع عليه  ووفد عليَّ َفَجَبْهُته ورددته خائًبا؟! فلما اأ�سبح وجَّ
الر�سول باب داره باملدينة، واأعطاه املال، فقال: اأبلْغ اأمري املوؤمنني منِّي ال�سالم، 
وقل له: كيف راأيت قويل؟ �سعيت فاأكديت)))، فرجعت، فاأتاين رزقي يف منزيل، 
ول يتعجب من بليغ ن�سيحة اأما�سي�ض ووعظه؛ فاإنه كان بينه وبني �سولون حكيم 
الف�سائل،  تك�سب  التي  واملعارف  اليونانية،  احلكمة  لقتبا�ض  مرا�سالت  اأثينا 

فاقتب�ض من حكمه وف�سائله وقوانينه ما متيز به عن غريه من امللوك ال�سابقني.

من  اكت�سب  البيوت،  ذوي  - من  اأثينا  مملكة  املذكور يف   - �سولون  وكان 
ال�سياحة يف البالد ما �سريه فريد زمانه يف احلكمة والتدبري وال�سيا�سة، وكان ممن 
منحلة  النظام،  خمتلة  فوجدها  اأثينا  مملكة  اإىل  فعاد  الفال�سفة،  من  م�سر  دخل 
اأن  ير�ض  فلم  ملًكا عليهم - وكانوا جمهورية -  اأن يجعلوه  فالتم�سوا  الأحكام، 
تنظيم اجلمهورية،  اقت�سر على  واإمنا  امللوكي، ويت�سلطن على بالده،  التاج  يلب�ض 

اأكدى: اأخفق يف طلب حاجته.  (((
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اأنه مل ي�ستغل  اأن من ثبت عليه من الأهايل  واأن�ساأ �سولون قوانني داخلية، منها 
ُح  رٌّ على البطالة، فاإنه ُيْف�سَ بحرفة ول �سنعه بعد املرافعة معه ثالث مرات وهو ُم�سِ
على روؤو�ض الأ�سهاد، وكذلك كل ولد ا�ستغل ب�سنعة، و�سلك م�سلك التبذير 
مبوؤنة  الولد الذي ل يقوم  واأن  اأي�ًسا  فاإنه يف�سح على روؤو�ض الأ�سهاد  اأمواله،  يف 
اأبويه العاجزين عن الك�سب، فاإنه يعاقب بذلك العقاب، ول يعاقب بهذه العقوبة 

الوالد اإذا بخل بالإنفاق على ولده.

ومن قوانينه اأنه ل يجب على املراأة عند الزواج اأن جتهز لزوجها باأكرث من 
ثالثة اأثواب، ومبتاع قليل الثمن؛ لأن تكليفها اأكرث من ذلك رمبا عاد بالفاقة على 
اأهل الزوجة، واأن من اجتمع من الرجال بالن�ساء املتربجات وعا�سرهن، لي�سوغ 
اأن يكون من اأع�ساء م�سورة اجلمهورية اأبًدا؛ لأنه ليوؤمتن على م�سلحة الأهايل، 
واأن من ثبت عليه من اأرباب امل�سورة ال�سكر، فاإنه يعاقب بالقتل، واأن املدين ل 
يجوز حب�سه، واأن من مل  يكن له ذرية فله اأن يو�سي بجميع اأمواله قبيل وفاته، 
واأن من مات يف احلرب وله ذرية فاإن الو�سي على ذريته احلكومة، فهي الكافلة 
وامل�سوؤولة عن اأفعالهم، واملطالبة برتبيتهم واإ�سالح اأحوالهم و�سئونهم، واأنه يجب 
القت�ساد يف امل�سارف التي تنفق يف اجلنائز والحتفالت الدينية بقدر الإمكان، 
واأن تدخل الغرباء البالد اليونانية، ولكن لي�سوغ تداخلهم يف منا�سب احلكومة.

فلما كان �سولون معدوًدا من امل�سرعني واملقننني اقتب�ض منه اأما�سي�ض بع�ض 
اأما�سي�ض اأوجب  قوانني، وقد تقدم يف الف�سل الأول من هذا الباب الثالث اأن 
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التفح�ض عن معي�سة الإن�سان وك�سبه من احلالل، واأنه كان يحكم بالقتل على 
من يكت�سب من احلرام، فال �سك اأنه التم�ض ذلك من خمالطة اليونان؛ فاملخالطة 
مغناطي�ض املنافع، فهي ت�ساوي حركة العمل يف ذلك، وكالهما ل ي�ستغني عن 
التي  الوطنية  واملحبة  العمومية  املعارف  ك�سب  اجلميع  ومنبع  والرخ�سة،  احلرية 
فمخالطة  املطلوب؛  الوطن  اإبالغ  يف  والتعاون  القلوب  اجتماع  عليها  يرتتب 
الأغراب ل �سيما اإذا كانوا من اأويل الألباب، جتلب لالأوطان من املنافع العمومية 
العجب الُعَجاب، ولو كانت مرتتبة على ظواهر التغلب والغت�ساب، فرمبا �سحت 
اإ�سكندر مل�سر يف الأيام الأول؛  بالعلل، ولن�سرب لك املثل يف فتوح  الأج�سام 
فقد ترتب على فتوحه يف تلك الأيام اإعادة قدمي بهجة م�سر، بعد اأن دمرها حكم 
الأعاجم؛ حيث وا�سى اأهلها، وراعى عوائدهم، واأباح عقائدهم، و�سا�سهم باأح�سن 

ما ميكن من ال�سيا�سة والعدل يف الأحكام.





من املقرر عند اأرباب العقول اأن اأقوى �سيء يف حفظ البالد وراحة العباد، 
وتو�سيع دائرة املنافع العمومية، وتاأ�سي�ض قواعد متدن الوطنية، اإمنا هو مراعاة عوائد 
ل  مبا   - الإمكان  ح�سب   - منعهم  وعدم  بعقائدهم،  مت�سكهم  واإباحة  الأهايل، 
اإر�ساء خواطرهم، ولو  املاأذونة، واملحافظة على  ماألوفاتهم  ي�ستطيعون مفارقته من 
للفاحت املتغلب، واملغري املغت�سب؛ فاإن اإ�سكندر الرومي بح�سن �سيا�سته، وكمال 
كيا�سته، تغلب على بالد العجم التي اأ�س�سها »كريو�ض« و�سلفه بعد ثالثة حروب 
عظيمة، ففتح هذه البالد الوا�سعة الأطراف والأكناف با�ستقامة تدبريه وح�سن 
�سار  و�سرائعهم، حتى  عوائدهم  وحفظ  وتطييب خواطرهم،  اأهاليها،  مع  �سلوكه 
الوقائع واحلوادث، فلم يكن فتوحه كفتوح  به  توؤرخ  امل�سرقية زمًنا  فتوحه للبالد 
�سلفه من اليونان، ول غريهم من اأهل العراق والكرد�ستان، ول كفتوح العجم؛ 
فتح  كلما  فكان  اإ�سكندر  واأما  الأمم،  ويهلكون  البالد  يدمرون  جميًعا  كانوا  اإذ 
الأموال  واأكرث  املدائن  ن  ومدَّ ومهد،  ووطاأ  و�سيد،  وبنى  فيها وجدد  اأ�س�ض  مملكة 
يف اخلزائن، واأوجد و�سائل العمران، واأحيا قلوب اأهايل البلدان، وكان من تقدمه 

فيما ترتب على فتوح اإ�سكندر الرومي للديار 
امل�سرية من ات�ساع دائرة املنافع العمومية الناجتة 

عن مقدمات احلزم والكيا�سة و�سرطيات اأ�سكال 
العدل يف التدبري وال�سيا�سة
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اأهلها املخالفني  اأو مملكة عر�ض  اإذا فتح مدينة  اأ�سحاب اخلروج والفتوحات  من 
له يف الأحكام والعقائد للمهلكة، فاأغ�سب جميع الأهايل ب�سوء م�سلكه، ف�سلك 
الع�سر وملوكه،  قبله من �سالطني ذلك  الفاحتون  ما �سلكه  اإ�سكندر م�سلًكا غري 
فكان يرخ�ض يف كل اإقليم فتحه اإبقاء الأهايل على عوائدهم القدمية، ورمبا وافقهم 
على التم�سك باتباعها يف عمل خا�سة نف�سه، ولو مل تكن بح�سب راأيه م�ستقيمة؛ 
فكان  وتاأني�سهم،  حكومته  حب  على  وتوطينهم  نفو�سهم،  اإينا�ض  ملجرد  وذلك 
م�سايخ قواده واأمرائه ي�سريون عليه بن�سخ دين ما يفتحه من البالد وعدم اإبقائه، 
�سيًئا  يبطل  فلم  اأبطالهم  اأغ�سب  ذلك  على  متاديه  اإن  حتى  مقالهم  ي�سمع  فال 
فيما فتحه من البلدان من اأحكام ال�سرائع والأديان، وق�سد بذلك تنجيز اأغرا�سه 
جميع  يف  الأمم  اأجنا�ض  فجعل  الفتوحية،  ل�سلطنته  الوحدة  واإيجاد  ال�سلحية، 
التم�سك  حرية  وجعل  واحد،  كج�سد  اأو  واحدة  كاأمة  ممتزجة  املفتوحة  الأقطار 
بال�سرائع روحه، و�سمم على اأن تكون اأمم �سلطنته كع�سرية واحدة، ودائرة ملكه 
ا، وجميع الأهايل خطوًطا �سعاعية منبعثة من املركز اإىل املحيط، ومل  وطًنا مركزيًّ

ت�ساعده املقادير؛ حيث الأمل طويل والعمر ق�سري. 

ولنذكر نبذة موجزة من تاريخه، فنقول: هو اإ�سكندر بن فليب�ض املقدويّن، 
توىل اأبوه على مقدونيا جهة اإقليم روم اإيلي، فرتب اململكة ونظمها، ثم عزم على 
حت�سيل مقا�سد مهمة، من اأعظمها ترتيب الع�ساكر والقوانني، واخرتع كيفية يف 
�سف الع�ساكر يقال لها »الكردو�ض«، على هيئة املثلث، فكانت مرهبة يف ذلك 
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الوقت كاإرهاب �سكل القلعة املربع الذي عليه العمل يف احلروب يف هذا العهد، 
ا بع�سها وراء  وجعل الكردو�ض نحو �سبعة اآلف نفر، وق�سمها اإىل �ستة ع�سر �سفًّ
ا، حتى اإن حراب ال�سف الأخري كانت ت�سل  بع�ض، واأ�سلحهم بحراب طوال جدًّ

اإىل ال�سف الأول، ف�ساروا بهذه الهيئة مهيبني ل ي�ستطيع العدو اأن يظفر بهم. 

 وكان يعامل الع�ساكر بالرفق واللني، ويدعوهم بالأ�سحاب، ويعلمهم قواعد 
احلرب والقتال، وكان ح�سن �سيا�سته بقدر كمال �سجاعته، وقوة ذكائه وفطنته، 
فتو�سل بذلك كله لال�ستيالء على جميع اليونان، فاأحبه اجلميع واأطاعوه، فاأداه 
طمعه يف الفخار وحب ال�ستهار اإىل اأمر عظيم ل ميكن لغريه الإقدام عليه، وهو 
ا منه اأنه يظفر مبملكتهم، وطلب من جميع اأمم اليونان  اأنه ق�سد حماربة العجم ظنًّ
اأن يكونوا معه يف ذلك، فتلقوا ذلك بالقبول، وحمدوه على هذا املق�سد احل�سن، 
وقلد نف�سه ريا�سة اجليو�ض احلربية، وكان قد ا�ست�سار الكهنة يف ذلك على ح�سب 
عادة اليونان، فاأجابوه بكالم مت�سابه واأقوال مبهمة حمتملة ملعاٍن متعددة؛ حيث 
قالوا: لب�ض الثور التاج والإكليل، ودنا اأجله فهو ذبيح عما قليل، فحمل ذلك على 
ملك العجم، فبينما هو ي�سنع عر�ًسا لزواج بنته، اإذ قتله بع�ض الأمراء فمات لوقته، 
وكان قد رزق ابنه اإ�سكندر، الذي �سب يف حياته، واأينع ن�سري غ�سنه يف حدائق 
اإذا  َيْنَجُب اإل  اأنه ل  العز ورو�ساته، فعزم على اأن يعلمه العلوم واملعارف، فراأى 
اأعطاه لأعظم حكماء زمانه، فلم يجد اأف�سل من اأر�سطاطالي�ض، فكتب له جوابًا 
م�سمونه: قد رزقني اهلل بولد، فحمدته واأثنيت عليه، ل �سيما اأنه اأعطاين اإياه يف 
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زمنك، فاملرجو اأن جتتهد يف تعليمه وح�سن تربيته؛ ليكون اأهاًل لأن يخلفني على 
مقدونيا، فامتثل احلكيم اأمره، فهذب اأخالق اإ�سكندر، وجعله اأهاًل لالإمرة، فكان 
اإ�سكندر يف اأيام �سبوبيته تلوح على وجهه ب�سائر اخلري العميم، مع ما تعلمه من اأبيه 
ومن اأ�ستاذه من اأنواع التعليم؛ فقد اأخذ عن معلمه ما له دخل يف ريا�سة ذهنه، 
وتنوير عقله باأنوار معرفة الأخالق والآداب، وماآثر التواريخ التي هي مراآة اأفعال 

امللوك املا�سني، ينظر فيها املتاأخر ح�سنات اأو �سيئات ال�سابقني.

قال بع�ض املوؤرخني: لو فر�سنا اأن التاريخ غري نافع لالآحاد، فال ي�ستغني 
هم اهلل رقاب العباد؛ فاإنهم يطلعون فيه على  عنه اأحد من ملوك الدنيا الذين ولَّ
والأوقات،  الأحوال  بح�سب  املنافع  واقت�سته  وال�سهوات،  الأنف�ض  �سولته  ما 
وينظرون فيه وقائع الأزمنة والأمكنة، والأحوال الظنية واملتيقنة، والآراء ال�سائبة 
والأهواء الكاذبة، وهل التاريخ اإل اأفعالهم ال�سيا�سية واأ�سغالهم الريا�سية؟ فمرجع 
اأمورهم اإليه، ومدار عملهم عليه؛ فاإنه م�ستمل على التجاريب، وهي لزمة لهم يف 
حزمهم، واإجراء اأحكامهم على وجه م�سيب؛ فاإذا راأوا يف التاريخ ما ميدح تبعوه، 
وانتفعوا  امل�ستفادة،  جتاريبهم  اإليه  اأ�سافوا  فبذلك  واجتنبوه،  هجروه  يذم  ما  اأو 
من  عليه  اعتادوا  ما  ويرتكوا  بذلك،  يت�سبثوا  اأن  لهم  فينبغي  والزيادة،  بالأ�سل 
�سلوك اأقرب امل�سالك، من القت�سار على الأمور الوقتية التي ت�ستنتج من اأحوال 
الرعية، اأو ت�ستدعيها مفاخرهم الذاتية الهوائية، فيقعون يف احلرية لعدم ا�ستنارة 
الب�سرية، فاإذا ا�ستعانوا بالتاريخ اأ�سلحوا عقولهم بالتجاريب، ومل يقعوا يف م�سار 
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احلوادث املا�سية، ومل ياأخذوا منها بن�سيب، واإذا اطلعوا يف الوقائع التاريخية على 
اأهل  امللوك يف حال حياتهم من  التي ميدح  العيوب اخلفية،  ما وقع لغريهم من 
النفاق، وتبقى ملوثة ل�سحفهم التاريخية التي ت�سري بها الركبان يف جميع الآفاق، 
اتعظوا بذلك، واعتربوا كل العتبار، فاإذا متلق اإليهم املتملقون، وتذكروا ما اغرت 
به يف مثل ذلك ال�سابقون، خجلوا من فرحهم بباطل املديح، ورجعوا يف العمل 
للراأي الرجيح، واأيقنوا اأن الفخر احلقيقي ل ت�ستحقه امللوك اإل بالف�سائل املاأثورة 
اإ�سكندر  نف�ض  تنزهت  فقد  والأ�سف؛  الندم  ال�سيء  الفعل  عاقبة  واأن  للخلف، 
عن ذلك، وقد كان مولًعا مبطالعة تاريخ ن�سرة تروادة اليونانية التي جمع حربها 
جميع اأمراء املمالك، فكان جل رغبته وميله للمفاخر الع�سكرية، ملا �ساهده من 
هذا التاريخ من الثناء على فحول الرجال من الأمة اليونانية، وطاملا �سوهد تنف�سه 
لبع�ض  قائاًل  الوقائع،  يف  انت�سر  »فليب�ض«  اأباه  اأن  اأخرب  حني  مرة  غري  ال�سعداء 
اأخ�سائه: ها هو اأبي قد تغلب على جميع البلدان ب�سيفه. وما اأبقى ل�سيفي �سيًئا 
زينة  �ساألهم عن  فما  العجم،  �سفراء ملك  يوم مع  يتحدث ذات  وبينما كان  ما، 
بالدهم، ول زخارفها وتنعماتها، بل �ساألهم عن امل�سافات بني البالد، وقوة الدولة، 
العجب، وقال بع�سهم  �سيا�ستها وتدبريها، و�سلوك ملكها، فتعجبوا غاية  وكيفية 
لبع�ض: اإن هذا الأمري لعظيم، واأما ملكنا فهو اأمري غني فقط. وكان يرتاءى يف 
امليل  و�سدة  والتدبري،  الريا�سة  وحب  ال�سجاعة  �سغره  حال  يف  اإ�سكندر  طبيعة 
للتلذذ بذوق اقتحام العظائم، حتى اإنه امتاز وا�ستهر غري مرة يف احلرب حتت لواء 

ه. اأبيه يف حداثة �سنِّ



مناهج الألباب امل�سرية يف مباهج الآداب الع�سرية
256256

جديًرا  وكان  اململكة،  على  فخلفه  �سنة،  ع�سرين  ابن  كان  اأبوه  مات  وملا 
باإلقائه الرعب والهيبة يف قلوب الأمم، وكان يظن بع�ض ممالك اليونان الذين كانوا 
حتت طاعة اأبيه اأنهم يغتنمون الفر�سة باخلروج على اإ�سكندر، فاأ�سهروا ال�سالح، 
فانت�سر عليهم جميًعا يف غزواته التي كان رئي�سها بنف�سه، فلما رجع اإىل مقدونيا 
ا�ستعد لفتح بالد اآ�سيا، واأبى اأن يتزوج خوًفا من �سياع الزمن يف وليمة العر�ض، 
ومن �سياع الأموال يف الأفراح، بل اأغدق مبا عنده من الأموال على كبار ع�سكره 
بر�سم الأنعام، فقال له بع�ض الأمراء: ما اأعددت لالإنفاق على نف�سك وع�سكرك؟ 
رجل  األف  ع�سر  ثالثة  مملكته  يف  فاأبقى  الرجاء،  قوة  كله  لذلك  اأعددت  قال: 
للمحافظة، وا�ست�سحب معه خم�سة وثالثني األف مقاتل، لكنهم اأبطال حتت طاعة 
اإل نحو �سبعني مثقاًل  املال  اآ�سيا، ولي�ض معه من  اإىل  �سيوخ جمربني، ثم توجه 
بقوته وطالع �سعده، و�سعف  اأهبة �سهر واحد، وثوًقا  من الذهب، ومن الذخرية 
على  يحكمون  العجم،  طاعة  حتت  اآ�سيا  بالد  وكانت  نح�سهم،  وطالع  اأعدائه 
جميع ممالكها، وكانت قد اأ�سرفت على اخلراب؛ لت�ساع �سلطنتها و�سوء تدبريها، 
وا�ستعبادها لالأمم وظلم ملوكها، حتى اإن اأولت اأقاليمها))) كادوا يكونون ملوًكا 
م�ستقلني؛ لبعدهم عن مركز ال�سلطنة الذي كان اإذ ذاك منبًعا للفنت والختالل، 
اإفريقة  بالد  من  ويحكم  ال�سرقية،  اآ�سيا  بالد  يحكم  امللوك،  ملك  هو  دارا  وكان 
مملكة م�سر، ففتح اإ�سكندر البالد التي كانت حتت ملوك العجم جميعها، حتى 
و�سل اإىل ال�سام وفتحها، وعقب فتوح بالد ال�سام انطلق اإىل م�سر، وكانت دولة 

اأولت اأقاليمها: ولتها.  (((
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العجم مبغو�سة للم�سريني؛ لزدراء العجم بدين اأهل م�سر، وت�سديدهم عليهم 
يف تركه، فتلقى امل�سريون اإ�سكندر بالرتحيب، ورغبوا يف حكومته لينقذهم من 
اأعداء دينهم، ثم ق�سد ا�ستمالة قلوبهم اإليه، وا�ستعطافهم ملحبته واإقبالهم بالقلب 
والقالب عليه، فاغتفر لهم اأن يتم�سكوا ب�سرائعهم وعوائدهم، واأ�س�ض مب�سر مدينة 
النافعة  بالعلوم  واأينعها  واأزهاها،  الدنيا  اأعمر مدائن  التي �سارت من  اإ�سكندرية 
التي  العظيمة،  العمومية  املنافع  من  اجل�سيمة  الأبنية  لأن  ال�ساطعة؛  والتجارات 
متنح بانيها من العز والفخار بقدر ما تك�سبه الغزوات املخربة من الكراهة والنفار.

ثم كانت وفاة اإ�سكندر بعد اأفعاله العجيبة مبدينة بابل قبل امليالد بثلثمائة 
وارًثا  يعني  اأن  ير�ض  ومل  �سنة،  وثالثون  ثالث  وعمره  �سنة،  وع�سرين  وثالث 
بعده، بل قال: قد اأبقيت وراثة ال�سلطنة لالأحق بها، واأخرب اأنه �سي�سفك الدم يف 
جنازته، فكانت احلروب الداخلية وانف�سال املمالك عن ات�سالها عاقبة فتوحاته 
بعد انق�ساء حياته، فكل واحد من اأمراء جيو�سه اأخذ مملكة ج�سيمة، فلما تقا�سم 
اأمراوؤه �سلطنته �سموا مبلوك الطوائف، ومل تعد فتوحاته من النوافل بل ترتب عليها 
والعالقات  الجتماعات  بقيت  العمومية؛ حيث  واملنافع  للتمدن  مزايا ج�سيمة 
اآ�سيا  قطعة  لأن  وذلك  واملغرب؛  امل�سرق  اأهايل  بني  قرون  ع�سرة  مدة  ال�سيا�سية 
قبل فتوح اإ�سكندر كانت مغلوقة الأبواب عن قطعة اأوروبا، ملا بينهما من العداوة.

فمن عهد هذا الفاحت فتحت اأبوابها للتجارات، فبوا�سطة ذلك انت�سرت العلوم 
واملعارف يف املدن؛ ل�ستفادة بع�سها من بع�ض، وكذلك ترتب على فتوحاته جتدد 
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عائالت امللوكية يف البالد اليونانية، �سيدت ممالكها يف البالد، فكانت من الدول 
القوية، وح�سب اإ�سكندر اأنه خلفه على م�سر امللوك البطال�سة؛ فهم الذين اأعلوا 
درجتها، واأعادوا بهجتها، حتى �سارت م�سر يف عهدهم على هيئة جليلة و�سورة 
ا�ستعداد جميلة، وعاد اإليها فخرها القدمي يف تلك احلال الراهنة، وكان قد انعدم 
اإ�سكندر،  فتوح  ثمرة  فتحققت  الفراعنة،  وتغلبهم على ملك  الأعاجم  با�ستيالء 
وبدا �سالحها يف م�سر وم�سافاتها، وظهرت نتائج عقل ذلك الفاحت املقدواين يف 
الالغو�سي،  بطليمو�ض  اأولهم  وكان  بالتبعية،  وبعدهم  بالأ�سالة،  البطال�سة  عهد 
وكان يعرف اأهمية م�سر ورفعة قدرها، وامتيازها بني املمالك، فاأول ما تقلد ملكها 
اأح�سن التدبري وال�سيا�سة، واهتم باملدافعة عنها ممن يريد الهجوم عليها، فكان ل 
يغلبه غالب، و�سبب ذلك منعة ميناتها التي ي�سعب الدنو منها، وميل امل�سريني 
واحل�سن  احلريز)))،  احلرز  هو  مللوكهم  الرعايا  ميل  اإليهم؛ لأن  وحتببه  لعدله  اإليه 

احلقيقّي حلفظ امللوك واملمالك.

وقد تفرغ هذا امللك بعد الن�سرة على اأعدائه يف اخلارج اإىل تنظيم اململكة، 
�سريح  فبنى  الدنيا،  مدائن  اأعظم  من  لت�سري  اإ�سكندرية  مباين  تتميم  ف�سرع يف 
اإىل الإ�سكندرية، فبنى له  بابل  اأح�سر معه جثته من  اإ�سكندر الأكرب، وكان قد 
املحل  بقرب  اإ�سكندر  قرب  اأن  املعارف  اأرباب  ظن  على  ويغلب  عظيًما،  هيكاًل 
ال�سهرية  الإ�سكندرية  منارة  اأن�ساأ  وكذلك  هو،  هو  اأو  دانيال،  اهلل  بنبي  امل�سمى 

احلرز: احل�سن، واحلريز: احل�سني.  (((
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بجوار املينا البحرية؛ ملنافع التجارات والأ�سفار البحرية، وفوائد املعامالت الأهلية 
والأجنبية، التي هي اإحدى عجائب الدنيا، كما قال فيها بع�ض ال�سعراء:

َرى َياًء اإَِذا َما َحْند�س اللَّيل اأَْظَلَماو�َساميِة الأرجاِء ُتْهدي اأَخا ال�سُّ �سِ
اِفيا ا ِمن الأن�ِس �سَ ُبْرَدً بَها  ُمْعِلَماَلِبِ�ْسُت  ِة  الأَِحبَّ بَتْذَكاِر  َفَكان 
ٌة َبِقيَّ ذراها  ِمْن  َلْتِني  َظلَّ َما َوَقْد  َحِابي اأَْنُ اأُلِحُظ فيها من �سِ
َغَماَمٌة حَتْتي  الَبْحَر  اأَنَّ  َمافخيل  واأن َقْد َخيَّْمُت يف َكِبِد ال�سَّ

املت�سلة  العظيمة  املدر�سة  الإ�سكندرية  يف  بطليمو�ض  اأن�ساأه  ما  اأنفع  ومن 
فل�سفة  من  الزمان،  ذلك  يف  املاألوفة  العلوم  جميع  فيها  جمع  فقد  بق�سره؛ 
وريا�سيات، وطبيعيات واإلهيات وعلوم طبية، وجلب اإليها علماء اليونان وغريهم، 
ف�سارت اإ�سكندرية يف قليل من الزمان مركًزا للمعارف جميعها، واأن�ساأ يف هذه 
وجلب  القدمية،  الكتب  نفائ�ض  فيها  جمع  ملوكية،  كتبخانة)))  الو�سيعة  املدر�سة 

اإليها الن�ساخني وامل�سححني، واملجلدين واملذهبني.

املن�سوخ  وير�سل  فين�سخها،  حمالها،  من  اجلليلة  الكتب  ي�ستعري  وكان 
الفنون  جميع  من  النافعة  الكتب  فكرثت  خزائنه،  يف  الأ�سل  ويبقي  لأربابه، 
والعلوم يف هذه الكتبخانة، وكان له العناية الكاملة بالفنون البحرية وبناء ال�سفن؛ 
لتكثري الأ�سفار، والرتغيب يف ركوب البحار، فكاأنه اأراد حماكاة ال�سوريني حيث 

كتبخانة: دار الكتب.  (((
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وابتداع  للتجارة،  مدينتهم  موقع  بح�سن  باأجمعها،  الدنيا  جتارة  اأ�سحاب  �ساروا 
ومل  العجاج،  البحر  ل�سفنهم  وخ�سع  الأمواج  اأطاعتهم  البحرية؛ حيث  �سفنهم 
قرارها،  وج�س�سوا  واأعماقها،  البحار  وجربوا  والقوا�سف،  بالعوا�سف  يكرتثوا 
البحر،  الرب ويف بحبوحة  بالبعد عن  النجوم  واإغراقها، ور�سدوا  وعرفوا خما�سها 
�سلك  ونظموهم يف  والبحور،  الربور  بينهم  ف�سلت  التي  الأجنبية  الأمم  وجمعوا 
واأرباب �سرب  والفنون عطاردية،  ال�سنائع  فكانوا يف  نحور،  كاأنهم عقود يف  ن�سيد 
وجتلد على احلركات العملية، وحازوا النظافة يف امل�سكن وامللب�ض واملطعم، وكانوا 
وكانت حكومتهم  املُْنِعم،  املوىل  به  فيما خولهم  واقت�ساد  قناعة  اأرباب  ذلك  مع 
يدخلون بني  وتفتي�ض وحتقيق، ل  وتدقيق وح�سن مالحظة،  وربط،  ذات �سبط 
الأهايل ال�سحناء وال�سقاق، ول يحيدون عن �سبيل الوفاق، بل هم دائًما اإخوان 
�سفاء ورفاق. وهم اأ�سد الأمم مت�سًكا بهذه اخل�سال، كما اأنهم اأهل �سداقة واأمانة 
وكمال، عندهم الراحة لالأمم الأجنبية، بل يعتربونهم كاأهايل الوطنية، فبهذا اأينعت 
عندهم اأزهار التجارة النافعة، واملعاملة مع �سائر اأمم الربية، وقد تنزهوا عن العداوة 
واحل�سد، ومت�سكوا بالقت�ساد والكد، واأكرموا اأرباب الفنون، وحافظوا على الأمانة 
الب�سا�سة  يف �سر التجارة امل�سون، ومل يحتكروا التجارة ول ال�سناعة، ول تركوا 
غنية،  مرثية  ومملكتهم  قوية،  �سوكتهم  كانت  فلهذا  الرباعة؛  لأرباب  والرتحيب 
فب�سري ملك م�سر ال�سالف الذكر على �سنن ال�سوريني عاد فن املالحة على م�سر 
الدانية والقا�سية والأمم الأجنبية،  البالد  التجارية مع  املعامالت  بالرثوة؛ لكرثة 
كاأهل بلخ وهمدان، والهند وال�سودان، واحلب�سة والقريوان، وبرثوة الأهايل اأثرت 
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وانت�سرت  �ساأنها،  وارتفع  �سلطانها،  وعظم  �سوكتها،  وقويت  امل�سرية،  احلكومة 
الأعالم امللوكية على هذه ال�سفن، فكانت حمرتمة النامو�ض))) عند جميع امللل 
والدول، وعظمت قوة م�سر الربية والبحرية، فكانت يف اأيامه ميكنها ال�ستح�سار 
على مائتي األف من الع�ساكر امل�ساة واأربعني األًفا من الفر�سان، وعلى ثلثمائة من 
خزينة  يف  وكان  واملناجل،  باملنا�سري  م�سلحة  عربة  األفي  وعلى  احلربية،  الأفيال 
نحو  بالرت�سانات)2)  وكان  الزرد،  من  جمهزة  طقم  األف  ثلثمائة  امل�سرية  املهمات 
ثالثة اآلف وخم�سمائة �سفينة، ما بني كبرية و�سغرية، وكان ما يبقى من اخلزينة 
فكان  كي�ض،  األف  مائة  نحو  الوايف  ال�سرف  بعد  الإيراد  من  �سنة  كل  موفًرا يف 
اململكة غنية، وعلى حالة  الأيام، فكانت  ال�سنني وتداول  الوفر يرتاكم على ممر 
يف ثروة تلك الأزمان مر�سية، وكانت التجارة الأهلية والقادمة اإىل الإ�سكندرية 
حتت حماية ال�سفن امللوكية، ف�سارت الإ�سكندرية بذلك عامرة بال�سكان املحبني 
مللكهم، برتخي�سه لهم يف التجارة والأرباح، وح�سن معاملته مع الأجانب، فكانت 

التجارة تك�سب كل يوم النمو والزيادة.

يف  لال�ستيطان  اأوطانهم  من  الأهايل  دائًما  يجلب  امللك  هذا  وكان 
اإليها، حتى تكاثروا فيها،  َب طوائف اليهود بالدخول  اإنه َرغَّ الإ�سكندرية، حتى 
وعمروا فيها خطة كبرية ت�سمى حارة اليهود، ومع ذلك مل يهجر مدينة منف، بل 

النامو�ض: القانون اأو ال�سريعة.  (((
الرت�سانة: دار �سناعة ال�سفن، وهي لفظة تركية معربة.  (2(
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اأخيه قبل  الثاين حمب  بطليمو�ض  بعده  فلما توىل  الر�سمية،  اململكة  جعلها دار 
اأبيه، ف�سرف همته يف  اأي�ًسا خرًيا من مدة  الهجرة ب�سبع وت�سعمائة، كانت مدته 
تقدمي العلوم واملعارف والتجارات، فكانت م�سر يف اأيامه اأعمر بالد الدنيا؛ لأن 
ال�سام،  و�سواحل  القريوان  كثرية، كمملكة  بالًدا  م�سر  اإىل  اأ�ساف  قد  كان  اأباه 
مينات  واأغلب  الروم،  بحر  مل�سر، وجزيرة قرب�ض، وجزائر  املجاورة  العرب  وبالد 
العظيم،  املرياث  بهذا  امللك  فقنع  اإيلي،  روم  �سواحل  ومينات  اجلنوبية،  اأناطلي 
والتفت اإىل العمليات اجل�سيمة التي تعود على م�سر وعلى ممالك الدنيا باملنافع 
واملمالك،  امل�سالك  ملعرفة  بالأ�سفار،  البحار  با�ستك�ساف طرق  فاعتنى  العظيمة، 
اإفريقية وثغور بحر عمان وفار�ض، واأر�سل من ي�ستك�سف منبع  فا�ستك�سف بالد 
اأتربة، واأر�سل  اإىل جزيرة مروة بقرب �سندي، وهي جزيرة  النيل، فو�سل قبطانه 
املغرب،  اإىل جهة  وانعطف  هنالك،  ما  فوق  فو�سل  تلك اجلهات  اإىل  اآخر  قائًدا 
بني  املخالطة  وكرثت  التجارية،  املعامالت  دائرة  ات�سعت  ال�سياحتني  فبهاتني 
الديار امل�سرية وال�سودانية، وتقدمت املعارف اجلغرافية، وعلمت يف م�سر اأحوال 
البالد والعباد، واجتهد هذا امللك يف تاأييد املعامالت التجارية بني م�سر واملمالك 
واأمر  احلب�سة،  �سواحل  ل�ستك�ساف  اأي�ًسا  �سفنه  واأر�سل  وال�سرقية،  الهندية 
روؤ�ساءها اأن ُتْبقي فيما ت�ستك�سفه حمطات ع�سكرية ومراكز جتارية، وكان م�سريها 
من مينا الق�سري، فكان بندر الق�سري مورًدا وم�سدًرا للتجارات ال�سودانية والعربية، 
والعجمية والهندية، وكانت اإ�سكندرية مركز العموم وحمط رحال التجار كما هو 
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معلوم، ومل تنتقل عنها ف�سيلتها الأولية يف اأيام حكومة البطال�سة، فكانت قطب 
دائرة الدنيا، بدون اأن ي�سوغ ملدينة اأخرى اأن تكون لها مناف�سة.

الأع�سر  يف  �سناعتها  وحميط  جتارتها  دائرة  �ساقت  الأزمان  بتداول  ثم 
فتوح  بعد  �سيما  ل  غزيرة،  الن�سبية  للمنافع  منابع  تزل  فلم  ذلك  ومع  الأخرية، 
الإ�سالم؛ فقد عو�ض اهلل تعاىل م�سر دون غريها يف �سدر الإ�سالم وبعده جتارة لن 
تبور، واكت�سبت متدنًا اآخر اأعلى من الأول، وبقي القرون العديدة، واأخذت منه 
مدن الدنيا بحظ موفور، وناهيك بتقدم التمدن اأيام خلفاء بغداد، ونقل اخلالفة 
مب�سر يف اأيام الفاطميني؛ فاإنه ان�سحب اأثره على جميع البالد، فاإن يكن التمدن 
املماليك  اأيام  يف  ذلك  كان  فاإمنا  الأ�سيل،  قدره  عن  وانحط  م�سر  يف  ق�سر  قد 
الذين اأ�ساوؤوا يف تدبريها، و�سعوا يف خرابها وتدمريها؛ مبا جبلوا عليه من الع�سف 
والتعدي، وعدلهم عن اجلادة ب�سلوك ما لي�ض ُيجدي حتى اأنقذتهم منها �سوكة 
ال�سلطان  ب�سالمة  اأهلها  الغوري مب�سر، واطماأنت قلوب  اآل عثمان، وغارت دولة 
متحرية  مرتددة  م�سر  ف�سارت  ذلك  ومع  طومان،  لل�سلطان  وقتله  خان،  �سليم 
بقاء  مع  املعتربة،  العدل  درجات  يف  املختلفني  العثمانيني  الولة  اأيدي  لتداول 
نفوذ اأو جاقات ال�سراك�سة اأهل احلمية والع�سبية، ومل يكن لأكرثهم اأدنى حظ 
يف ق�سد التمدنية، فا�ستبدلوا الربح باخل�سران، واآثروا التدمري على العمران، وحل 
اخلوف يف اأيامهم حمل الأمان، فانحل نظامهم، واختلت اأحكامهم، فطمعت دولة 
الفرن�ساوية يف اأن جتعل حكومة م�سر ملحقة م�سافة اإىل ملكتهم باجلر على وجه 



مناهج الألباب امل�سرية يف مباهج الآداب الع�سرية
264264

فاأعيدت كما  واأراد اهلل خالفه،  اأرادت  ما  بها  واأرادت  وتغلبت عليها،  الإ�سافة، 
كانت دار اخلالفة، ولكن كان حلكم املماليك قوة نفوذ غالبة واأظفار اأ�سود نا�سبة، 
اآن  الإن�سانية، حتى  واجب  العلية، ول  الدولة  ترعى حقوق  بالرعية، ول  تفتك 
اأمري  اأول  بفتكهم  اأيديهم  من  وتعاىل - خلال�سها  �سبحانه   - اهلل  و�سخر  الأوان، 
ال�ساأن،  اأمراء مقدونيا، حممد ال�سم علّي  َقَولة، وثاين فحول  عجيب خرج من 

كما اأ�سار لذلك بع�ض �سعراء الفرن�ساوية، مبا معناه:

ِذْكِر ُح�ْسُن  َبْعَده  اخَلرْيَ  َدْهرِفْعُلَك  ُكلِّ  َمَدى  على  ُم�ْسَتِمرٌّ 
ر رفاْغَتِنْم َحوَز ُم�ْسَتَهى ِنيِل ِم�سْ َن�سْ �سيُف  َدًما  �َساَبه  َفَلَقْد 
ِرْفًدا ُيْنِفُق  ِحَماك  يف  ُقْطر         َوَغدا  ُكلَّ  َنْفُعه  عمَّ  ا  َفاِئَقً

اململكة  اآلت  ملا  ثم  مهيبة،  درجة  اإىل  م�سر  اأو�سل  العجيبة  بقريحته  فاإنه 
امل�سرية اإىل احلكومة الإ�سماعيلية، بعد فرتة ت�سع�سع فيها الأ�سا�ض، اجتهد يف اأن 
يك�سوها من املجد والفخار اأعظم لبا�ض، واأن ي�سونها داخاًل وخارًجا من ال�سدة 
والباأ�ض، حتى تكون هي امل�سر، ونا�سها هم النا�ض، ول يتم مثل هذا التقدمي بدون 
اجنذاب قلوب الأهايل �سوب مركز التمدن والتنظيم، وتوجه نفو�سهم - بالطوع 
والختيار - اإىل الوفاء بحقوق هذا الوطن العظيم، مبعنى اأنه اإذا ت�سبثت احلكومة 
امل�سرية بكليات امل�سالح الوطنية �ساعدها الأهايل - كل على قدر حاله - باإيجاد 
الو�سائل  فبهذه  واحلال،  الوقت  يقت�سيه  ما  بح�سب  اجلزئية،  اخلريية  امل�سالح 
فالقوة  املحال،  بجميع  واأكنافها  م�سر  اأطراف  يف  العمومية  املنافع  على  يتح�سل 
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خري  دين  به  ويبتهج  الإ�سالم،  �سعائر  اإظهار  ينتج  مما  الأهلية،  والنخوة  الوطنية، 
الأنام، والف�سل يف ذلك للموؤ�س�ض الأول اجلليل، وملن يقفو اأثره من كل وارث 
نبيل، و�سياأتي اأن ما فعله املوؤ�س�ض الأول هو ما بنى عليه من بعده، ل �سيما ما 
الب�سر، فالأعمال  اأن يعجز عنه  ح�سل من التجديدات يف هذه الأيام، مما يكاد 

الأخرية �سواهد، وها هي ن�سب عني كل مناظر وم�ساهد.





الباب الرابع
 يف الت�صبث بعود املنافع العمومية اإىل م�صر 

ح�صب الإمكان يف عهد حميي م�صر جنتمكان، 
وفيه ف�صول





يف مناقب جنتمكان)1( حممد �ال�شم علّي �ل�شان، و�أنه 
نادرة ع�شره وحميي ماآثر م�شره، و�ملقابلة بينه وبني 

عدة من م�شاهري ملوك �الأع�شر �لقريبة 

ت�صرفه،  يف  �أميًنا  �للهجة،  �صادق  �لقلب  �صليم  علّي  حممد  �ملرحوم  كان 
ا يف معا�صرته،  حكيًما يف �أعماله، كرميًا �إىل �لغاية، حري�ًصا على عمار �لبالد، وفيًّ
حمر�ًصا على ود ع�صريته وجنوده ورعيته، متحبًبا �إليهم، و�إن كان يف بع�ض �ملو�طن 
�صريع �لغ�صب، فقد كان قريب �لر�صا، حليف �حللم، �صفوًحا عن �جلاين، مقد�ًما 
على �قتحام �لأهو�ل، �صبوًر� على �ل�صد�ئد وتنقل �لأحو�ل، �صديد �حلر�ض على 
�صرف نف�صه و�صون نامو�صه، قوي �لفطنة، �صريع �لإدر�ك، يجول فكره يف �لأمور 
�لبعيدة، ب�صرًي� يف �حل�صاب �لهو�ئي �لعقلّي، عجيب �لبد�هة، غريب �لروية، تعلم 
�لقر�ءة و�لكتابة يف �أقرب وقت، وعمره خم�ض و�أربعون �صنة �إذ ذ�ك، جرًب� ملا فاته يف 
زمن �ل�صغر، وتد�رًكا ملا يزيد يف جمده يف زمن �لكرب، فرغب يف مطالعة �لتو�ريخ، 
ول �صيما تو�ريخ �لفاحتني، كتاريخ �إ�صكندر �لأكرب �ملقدويّن، وتاريخ بطر�ض �لأكرب 
�إميرب�طور �لرو�ض - �أي �ملو�صكو - وتاريخ نابليون �لأكرب، وغري ذلك من �لتو�ريخ 

جنتمكان: �ل�صعيد، وهي لفظة تركية معربة.  )1(
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�ملرتجمة �إىل �لرتكية، مع �ملو�ظبة على �لطالع على ما يف �لكازيتات)1( �لإفرجنية 
�لتي كانت ترتجم له، وكان �صاحب فر��صة �إذ� تكلم �أمامه �أحد بلغة �أجنبية فهم 
من �لنظر �إىل حركاته و�إ�صار�ته مق�صده، ي�صت�صري �لعقالء و�لعلماء يف جل �أموره، 
�ليقظة،  �صريع  �لنوم،  قليل  و�لبطالة،  �لك�صل  ويكره  �حلركة  يحب  ن�صيًطا  وكان 
ا عند  ي�صتيقظ غالًبا عند �لفجر، ي�صمع بنف�صه �لعر�صحالت �لتي تعر�ض له يوميًّ
�ل�صباح، ويعطي عنها جو�بًا، ثم يذهب ملناظرة �لعمار�ت �ملريية �لتي كان مغرًما 
بها، وكان متديًنا �إىل حد �لعتد�ل، بدون حمية ع�صبية ول ت�صديد، فكان يغتفر 
لأهل �مللل و�لدول يف بالده �لتم�صك بعقائدهم وعو�ئدهم، مما �أباحته يف حقهم 
�ملريية  �خلد�مات  يف  �لد�خلني  للعي�صوية  �أعطى  من  �أول  وهو  �ملطهرة،  �ل�صريعة 
ملنافعهم �لقت�صائية مز�يا �ملر�تب �ملدنية، وكان يوؤثر �لفعل على �لقول، مبعنى �أنه 
�إذ� �أر�د ترتيب لئحة مهمة فيها منفعة لالأمة، �صرع فيها بق�صد �لتجريب، و�أجر�ها 
و�صارت  �لرعية،  يف  �صلكت  فاإذ�  و�لتهذيب،  �لإ�صالح  طريق  على  ف�صيًئا  �صيًئا 
�إىل  �لقوة  قابلة لعو�مل �ملفعولية، ك�صاها ثوب �لرتتيب و�لنتظام، و�أخرجها من 
ما  �ملقال  �أح�صن  يقال:  �أنه كان  ملا  و�لأحكام؛  �لأ�صول  قانون  �لفعل يف �صمن 
�صدق بح�صن �لفعال، وكان مولًعا ببناء �لعمائر و�إن�صاء �لأغر��ض؛ ومتهيد �لطرق، 
�لتجارة،  د�ئرة  تو�صيع  يف  يرغب  و�لأعمال،  �ل�صنائع  و�إتقان  �ملز�رع،  و�إ�صالح 

وي�صتميل عقول �لأهايل ليجذبهم �إىل ما فيه ك�صب �لرب�عة و�ملهارة.

�لكازيتات: �ل�صحف و�جلر�ئد   )1(
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وباجلملة فكان وحيد زمانه يف جميع �أو�صافه، وفريد �أو�نه يف عدله و�إن�صافه، 
ل�صيما بعد �أن �صفا له �لوقت عقب توليه على م�صر؛ فاإنه مكث قبل ذلك نحو 
�أخ�صامه جميع  من  ويعاين  �ل�صد�ئد،  من  يقا�صي  ما  يقا�صي  وهو  �صنني  خم�ض 
بدون �صلة وعائد، لكن  �لأويّل  �إىل وطنه  �ملكائد، حتى عزم على رجوعه  �أنو�ع 
لوفور �صعده، وتعبه وكده، و�صبق �لقدر بو�صله �إىل متام عزه وجمده، �صرف �لنظر 
عن �لعودة، ونال من و�هب �لعطايا ما هياأه له من تبوئ بحبوحة �مللك، و�أعده، ول 
�صك �أنه عرف د�ء م�صر وعالجها يف �أثناء هذه �ملدة، ولبد �أي�ًصا �أنه كان نوى لها 
حت�صني �حلال و�ملاآل �إن بلغه �هلل �لآمال و�أمده، ول يخفى �أن من ق�صد �ل�صتيالء 
على مملكة ل يخلو عن �أحد �أمرين: �إما �أن يكون كال�صياد يقتن�ض م�صيده بكل 
مكيدة، �أو كامللتقط لليتيم �ملفارق �أبويه لينقذه من �لتهلكة، ويجعله وليده، فالأمر 
�لثاين هو �ملمدوح، وهو مق�صد حميد لأويل �لف�صائل من �أ�صحاب �لفتوح؛ فاإنه 
مق�صد �صنّي، ومطلب هنّي؛ فا�صتقامة �لأمور لهذ� �لأمري �لكبري، وما ح�صل له 
�لنية و�صفاء  �لت�صخري و�لتي�صري، يدل على ح�صن  يف �ل�صتيالء على م�صر من 
�أر�صده �إىل بلوغ هذه �ملنزلة م�صد�ق حديث »�عملو� فكل مي�صر  �لطوية، فكاأمنا 
ملا خلق له«، فكان د�أبه يف �لعناية ب�صوؤون تقدمي م�صر �لإخال�ض وح�صن �لنية، 
فاأعماله �صارت على ذلك مبنية، وقد خل�صت نيته فهبت �صوبه ن�صمات �لقبول، 

و�أ�صاب ب�صرف �لنف�ض وعلو �لهمة و�إخال�ض �لعمل �إدر�ك �ملاأمول.
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�لأعمال  »�إمنا  يقول:    �هلل  ر�صول  �صمعت    �خلطاب  بن  قال عمر   
فهجرته  ور�صوله  �هلل  �إىل  كانت هجرته  فمن  نوى،  ما  �مرىء  لكل  و�إمنا  بالنيات، 
فهجرته  يتزوجها  �مر�أة  �أو  ي�صيبها  دنيا  �إىل  هجرته  كانت  ومن  ور�صوله،  �هلل  �إىل 
قوله  معنى  وهو  مبقا�صدها،  �لأمور  �أن  �حلديث  هذ�  ومرجع  �إليه«،  هاجر  ما  �إىل 
تعاىل: ژۀ ۀ ہژ ]�لروم/ 38[، فاملد�ر على �لإخال�ض يف �لعمل، وعن 
ويقاتل  �صجاعة،  يقاتل  �لرجل  �أر�أيت  �هلل  ر�صول  يا  قال:  �لأ�صعرّي  مو�صى  �أبي 
: »من  فاأّي ذلك يف �صبيل �هلل تعاىل؟ فقال ر�صول �هلل  حمية، ويقاتل رياء، 
على  فالعمدة  يعني   ،» �هلل  �صبيل  فهو يف  �لعليا  هي  �هلل  كلمة  لتكون  قاتل 
�لنية؛ لقوله : »�إمنا �لأعمال بالنيات« وقوله : »لي�ض للعامل من عمله �إل 
ما نو�ه«؛ فتحت هاتني �لكلمتني من كنوز �لعلم ما ل يوقف له على غاية؛ ولذ� 
قال �ل�صافعّي  : حديث »�لأعمال بالنيات« يدخل يف ن�صف �لعلم؛ وذلك 
�أن للدين ظاهًر� وباطًنا، و�لنية متعلقة بالباطن، و�لعمل هو �لظاهر، و�أي�ًصا فالنية 
»�لأعمال  �لأئمة: حديث  بع�ض  وقال  �جلو�رح،  عبودية  و�لعمل  �لقلب  عبودية 
  هريرة  �أبي  ونية، وعن  قول وعمل  �لدين  �أن  �لدين، ووجهه  ثلث  بالنيات« 
�أن �لنبّي  قال: »�إن �هلل ل ينظر �إىل �صوركم و�أمو�لكم و�إمنا ينظر �إىل قلوبكم 
�ألِق  �مللك:  فينادي  بالأعمال  �ملالئكة  »ت�صعد  �آخر:  حديث  ويف  و�أعمالكم«، 
تلك �ل�صحيفة، فتقول �ملالئكة: ربنا قال خرًي� فحفظناه عليه، فيقول �هلل - تبارك 
وتعاىل: مل يرد به وجهي، وينادي �مللك: �كتب لفالن كذ� وكذ�، فتقول �ملالئكة: 
�إنه نو�ه. وقال �لثورّي: كانو� يتعلمون �لنية    �إنه مل يعمله، فيقول �هلل  يارب 
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للعمل كما يتعلمون �لعمل، فكان بع�صهم يقول: دلوين على عمل ل �أز�ل به 
عاماًل هلل، فيقال له: �نو �خلري، فاإنك ل تز�ل عاماًل و�إن مل تعمل، فالنية تعمل 

و�إن عدم �لعمل. 

و�لنا�ض يف �لنيات على ثالث طبقات: �لطبقة �لأوىل: من ينوي بالعمل 
وجه �هلل عز وجل، و�لطبقة �لثانية: من ينوي �لعمل هلل تعاىل وي�صوبه بق�صد �خللق 
تبًعا ل �أ�صاًل، و�لطبقة �لثالثة: ما يكون �لباعث على �لعمل �لرياء، فالإخال�ض يف 

�لطبقة �لأوىل، و�لتجرد من �لثو�ب يف �لثانية، و�حلرمة يف �لثالثة.

وقد كان �ل�صلف ل يعملون �صيًئا �إل �أن تتقدمه �لنية �خلال�صة، ومع ذلك 
فقد ن�ض �لعلماء �أن من حج بنية �لتجارة كان له ثو�ب بقدر ق�صده �حلج، فكذلك 
�لفاحت ململكة �إذ� نوى �إ�صالح حالها، وتربية �أهلها، وتهذيب �أخالقهم، و�إ�صعادهم، 
�لظن  به ح�صن  يق�صي  كما  عنهم،  �لظلم  برفع  �أحو�لهم  وحت�صني  بالهم،  وتنعيم 
يف حق �ملرحوم حممد علّي، وكما هو �لو�قع، فهو مثاب قطًعا، ولو د�خل ق�صده 
مل  ولو  �لأحيان،  غالب  يف  �ملحمدة  حب  من  �مللوك  يفارق  ل  مما  دنيوية  منفعة 
من  �حلجازية  و�لأقطار  �ل�صريفني  �حلرمني  تخلي�ض  �إل  �خلريية  �أفعاله  من  يكن 
�حلجاج  �أتعب  �ملذكور  �صعود  �بن  فاإن  لكفاه؛  �لوهابية  �صيخ  �صعود  بن  عبد �هلل 
بقطع �لطرقات، و�أزعج عباد �هلل تعاىل، فغز�ه جند حممد علّي جنتمكان، وهزمه 
بعد حروب طويلة، و�أر�صله �إىل �لآ�صتانة، فاأمرت �لدولة �لعلية ب�صرب عنقه ليكون 
عربة للناظرين، وكذلك حروبه يف مورة؛ فاإنها من �أجّل �لأفعال �ملربورة؛ حيث 
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�إن �أرو�م تلك �جلهة هجمو� على �لإ�صالم يف �جلو�مع و�مل�صاجد فقتلو� منهم �جلم 
�لغفري، ومل يرحمو� �ل�صيخ �لكبري ول �لطفل �ل�صغري، وفتكو� باجلميع فتًكا ذريًعا 
بطريقة فظيعة، تاأباها �لنفو�ض �لأبية، وتنفر منها �لطبيعة، وطاملا قب�صو� على �صفن 
�لإ�صالم وقتلو� من فيها و�أذ�قوه كاأ�ض �حلمام، وكثرًي� ما عذبو� �ملقتولني بالتمزيق 
و�لتحريق، و�أ�صرمو� نار �لفتنة يف جز�ئر �لبحر �لأبي�ض بني كل فريق، وحر�صو� 
يف  فتنتهم  من  خال  وما  �لع�صيان،  على  وغريها  و�صاق�ض  ورود�ض  كريد  جز�ئر 
�لأرو�م �لرعايا بلد ول مكان، ومل يقت�صرو� يف �جلربوت و�لطغيان على خمالفة 
حممد  �إليهم  فاأر�صل  �لطبيعية،  �لنو�مي�ض  حرمة  هتكو�  بل  �لعي�صوية،  �ل�صريعة 
علّي با�صا عمارته �لبحرية؛ لقمعهم و�إدخالهم حتت �لطاعة، فحاربهم جنله �لأكرب 
جنتمكان، فدمرهم، و�صتت �صملهم، ثم ��صتقلو� ببالدهم، وفارقو� �جلماعة، ومل 
ينتج من هذ� �حلرب نتيجة تعود على م�صر باملنفعة، �للهم �إل �أن �كت�صبت عدة 
من �أرباب �لمتياز �لو�فر من �أعيان �لأعيان �لأكابر من �أهايل تلك �لبالد �لرومية، 
ممن هاجر �إىل �لديار �مل�صرية، وبها �أقام، و�أدى بها �خلدمة �ل�صادقة، ونال علو �لرتبة 
و�ملقام، ومن هذ� �جلن�ض �لرومّي من تنا�صل بالقطر، وعد من �أبناء �لوطن �لعظام، 
�لرجال  مترين  �إل  فما هي  �أخرى جلية،  فائدة  �ليونانية  �لبالد  و�إن كان يف غزوة 
�لع�صكرية �مل�صرية على �حلروب، وممار�صتهم للغزو و�جلهاد، وتعودهم على �قتحام 
�أحد روؤ�صاء �جلنود �ملعدودين، �لذي ل يز�ل �صيت �صوته  �خلطوب حتت قيادة 

�جلهادّي باقًيا �إىل يوم �لدين.
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�لبلد�ن،  من  �لبالد  هذه  لغري  �ل�صاأن  علّي  �ل�صم  حممد  فتح  وكذلك   
عكا  و�يل  مع  وحروبه  �لوطنية،  �ملنافع  د�ئرة  و�صع  مما  �ل�صود�نية،  لالأقطار  كفتحه 
من  تلك  تكن  ومل  مفهومة،  �ل�صام  وغري  �ل�صام  يف  جنوده  وجولت  معلومة، 
�أع�صاء  �إذ كان جل مق�صوده تنبيه  حم�ض �لعبث ول من ذميم تعدي �حلدود؛ 
ملة عظيمة حت�صبهم �أيقاًظا وهم رقود، و�لدليل على ح�صن �لنية �أن هذه �حل�صنة 
�لتي على �صورة �جلنية �أنتجت �أ�صل ور�ثة م�صر، �لتي ترتب عليها رفع �لإ�صر، 
ولول بقاوؤه حتت ولء �لدولة �لعلية، ومر�عاة حفظ �حلالة �لر�هنة على ما هي عليه 
�إ�صكندر �لأكرب،  �لفتوحات �خلارجة جمال  �لر�جحية و�ملرجوحية، جلال يف  من 
حيث  �إ�صكندر؛  فعله  ما  وفعل  �لعمر�ن،  جادة  يف  وَجدَّ  �لتمدن،  حالة  وح�صن 
�حتد� يف �لبلد، فكان ل مانع �أن يتحد� يف �ملظهر، فمن �صعد مملكة مقدونيا وتخليد 
فخارها، �أنها موطن �أمريين جليلني بقي ذكرهما يف �خلافقني)1(: �أحدهما من بيت 
�مللك َر�أَ�َض �ليونان، وقادهم وفتح معهم �صائر �لبلد�ن، فانت�صر بالتدبري و�لأعو�ن، 
وتغلب بذكاء �لعقل وجتاريب �ل�صجعان، و�لثاين من بيت جممل، ون�صل �أمثل، 
�صاعفته �ملقادير و��صتعان بح�صن �لعقل و�لتدبري، ومل يكن له بعد موله غري عقله 
ن�صري، فنعم �ملوىل ونعم �لن�صري، �ألهم جموع �أبناء جن�صه �ملجردين عن �لنتظام 

�قتحام �لعقبات وح�صن �لإقد�م و�لإحجام و��صت�صهال �ل�صعب لنيل �ملر�م.

ْعَب اأَْو اأدرَك املَُنى ابِرلأ�ْصَت�ْصِهَلنَّ ال�صَّ ِل�صَ اإلَّ  الآَماُل  انقادت  َفَما 

�خلافق: �لأفق، وهما خافقان: �أفق �مل�صرق، و�أفق �ملغرب.  )1(
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�صناجقهم،  دولة  و�أذهب  �جلهات،  ب�صائر  �ملماليك  جيو�ض  بهم  هزم  فلما 
وجعلهم  �ل�صنية،  �ملر�تب  حزبه  على  خلع  �ل�صبهات،  وز�لت  �حلقائق  وحتققت 
حكاًما يف �أقطار م�صر، وح�صلت بهم �لأمنية، ورباهم كما يربي �لأ�صتاذ �لطلبة، 
ما  �لعز  من  ي�صب  مل  �ملثابة  بهذه  �لإ�صكندر  كان  فلو  وماأربه،  ق�صده  بهم  ونال 
�أ�صابه، ول بلغ ن�صيب حممد علّي ول ن�صابه، وعلى كل حال فقد حل �لثاين 
ل، كما ُقْلُت يف  حمل �لأول، فكاأمنا ذلك وثق بهذ� وعليه يف تتميم �ملقا�صد عوَّ

تاأريخ »بد�ية �لقدماء وهد�ية �حلكماء« يف هذ� �ملعنى من �صمن ق�صيدة:

ِبِه َزَهْت  �صريف  �صاأن  ِبه  ِظاَلُلهمل�صر  اأََظلَّْت  َقْد  َمنيٌف  وِعزٌّ 
اْنَتَمى  قد  َمِليًكا  املَْوىل  لها  اُلهاأََتاَح  اْرِتَ الِبالِد  ى  اأَْق�صَ وِمْن  اإليَها 
َمَكارٍم َعِليُّ  اأَْفَعاٍل  ُد  مَّ ِف�صاُلهحُمَ ُتَعدُّ  ل  َفاٍت  �صِ َبِديُع 
ُه َحظُّ ْعد  ال�صَّ طالُع  اأنا�س  وِعَقالُهيقول  َعْقُله  اإل  ْعُد  ال�صَّ وما 
َرْت �َصطَّ ال�صالطنِي  َتاريِخ  اُلهَدَفاِتُر  خ�صَ فا�ْصَتْجَمَعْتَها  َمناِقَبُهم 
ِبه �َصَمْت  اإْذ  َمقدونيا  ِمْثُلُها  اُلهَوَما  وِف�صَ َحْمُله  ِفيها  َكاَن  َوَقْد 
الَوَرى فاِتُ  اإ�ْصَكْنَدٌر  ِمْنها  َفَخاُلهَمَناِزُل  الأَمري  عمُّ  َيُكْن  مل  اإَذا 
ُله َنْ الُغّر  اِفِه  اأو�صَ يف  اِهيه  ينالهُي�صَ �صاأٍوِ  نحو  ى  دَّ َت�صَ ما  اإَذا 

ويف هذ� �لبيت �لأخري �إ�صارة �إىل جنتمكان �إبر�هيم با�صا، كالإ�صارة �إليه يف 
ق�صيدة �أخرى يف �لرحلة بقويل:
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َفقريُنه اأَِمرِيَنا  ِمْثل  َكاَن  �ِصْرَواِنَمْن  ُنو  اأَ اأوِك�ْصرى  اإ�صكندر 
ِعَناَيٍة �صيُف  �َصيفان  ه  َكفِّ َثاينيف  �َصيٌف  اإبراهيُم  هُم  وال�صَّ
َقلََّدْت اجلليلُة  َمَكاِرُمه  التِّيَجاِنَبَطٌل  ِل  ُمَكلَّ َماِن  الزَّ َهاَم 

�إ�صكندرية، كان متولًعا  باأن عزماته  نف�صه  وملا كان حممد علّي يح�ض من 
ا عليه، و�صبيه �ل�صيء - كما يقال - منجذب �إليه،  بقر�ءة تاريخ �إ�صكندر، ومنكبًّ
ويف �حلقيقة فكان بينهما من جميل �ل�صفات و�ل�صمائل ما �صهدت به �ل�صو�هد، 
ودلت عليه �لدلئل، فلو ��صتوىل �أمرينا على م�صر وفيها بقايا من حكماء �لأع�صر 
�مل�صرية �لقدمية، حلكمو� مبا يعتقده قدماوؤهم يف �أيام �جلاهلية �لذميمة من تنا�صخ 
بعده  �نتقلت  �إ�صكندر  روح  و�أن  �أخرى،  لأج�صام  و�إنعا�صها  �ملوت،  بعد  �لأرو�ح 
�إىل �صبيهه، فهو بها �أحرى، و�أما نحن معا�صر �أهل �ل�صنة فنقول �إن ت�صريك �ثنني 
وت�صويتهما يف �ل�صفات �لفا�صلة و�ملعاين �لكاملة هو حم�ض ف�صل من �هلل ومّنة 
بينه  �لفارق  �لقيا�ض  وهذ�   .]68 ]�لق�ص�ض/  ژ  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چۋ 

وبني �إ�صكندر يجري �أي�ًصا يف قيا�صه باأ�صحاب �خلروج و�لفتوحات �ململكني؛ فقد 
�أعانتهم ممالكهم وجنودهم وقو�دهم على ك�صب �لعز و�لتمكني.

ال�صلطان �صليمان الثاين

وقد كان ع�صر �ل�صلطان �صليمان �لثاين �أعظم �لأع�صار؛ �إذ هو �لذي قدم 
و�أعلى كلمة �هلل،  �لعظيمة،  �لفتوحات  فافتتح  �لفخار،  �أوج  �إىل  �لعثمانية  �لدولة 
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بقوة  و�نت�صر يف جميعها  غزوة،  ع�صرة  بنف�صه يف ثالث  �لغزو  وبا�صر  �ملنار،  ورفع 
�لتدبري وتنظيم �جليو�ض، و�أّي قوة!! وبنى �لأبنية �لعجيبة، وفعل كثرًي� من �لأفعال 
�خلريية �لغريبة، و�أن�صاأ �لدوننما)1( �لعثمانية، وكان كهًفا ومالًذ� لأكرث ملوك �لبالد 
�لقا�صية و�لد�نية، وكان يف �أيامه باأوروبا �ثنان من �مللوك �لعظام: �لأول �صرلكان، 
�لذي كان متولًيا على �لنم�صا بلقب �إمرب�طو�ر وكان ُي�صمى »كرلو�ض �خلام�ض«، 
�أي�ًصا  ا  متوليًّ وكان  �ل�صم.  بهذ�  �مل�صميني  �لإميرب�طرة  يعني خام�ض كرلو�ض من 
�إ�صبانيا، وكان ي�صمى بالن�صبة ململكتها كرلو�ض �لأول،  �إ�صبانيا بلقب ملك  على 
يعني �أنه �أول ملك توىل عليها با�صم كرلو�ض، و�مللك �لثاين من �مللوك �لعظام هو 
»فرن�صي�ض �لأول« ملك فر�ن�صا، وكان يلقب باأبي �لعلوم؛ لأنه كان يحب �لعلوم 
ملكية  مدر�صة  بفر�ن�صا  �أ�ص�ض  فقد  �لعظيمة،  بالعمائر  مولعاً  كان  كما  و�ملعارف، 
وكتبخانة، وبنى كثرًي� من �ل�صر�يات و�لق�صور، و�أدخل يف ديو�نه �لرفاهية و�آد�ب 
و�ملنازة  �ملنافع  ينفقه يف  وما كان  �لأخالق، ومع كرثة م�صارفه  وتهذيب  �لتمدن 
من خزينته �خل�صو�صية؛ فقد ترك فيها نحو �أربعمائة �ألف دينار، غري ما مل يقب�صه 
من خزينة �ململكة من مرتب �لتاج �مللوكّي �ل�صنوّي، وهو ربع مرتب �ل�صنة، وكان 
بينه وبني �صرلكان �إميرب�طور �لنم�صا �ل�صالف �لذكر مناف�صات وم�صاجر�ت، �أدت 
�إىل تو�تر �حلروب بينهما، ومع �أن د�ئرة �لهزمية كانت د�ئًما على �صرلكان، �إل �أن 
فرن�صي�ض �نهزم يف و�قعة، ووقع يف قب�صة خ�صمه، وهو �صرلكان، و�أخذه �أ�صرًي� �إىل 
�إليه  �صليمان، وكتب  �ل�صلطان  مبولنا  �ملذكور  فرن�صي�ض  �مللك  فا�صتن�صر  �إ�صبانيا، 

�لدوننما: �لأ�صطول �لبحري.  )1(
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كتابًا موؤرًخا يف �صنة ت�صعمائة و�ثنني وثالثني، ي�صكو من تغلب �أعد�ئه على مملكته، 
�لذي  �لكتاب  �إن  بقوله:  �لكالم  �صدر  بعد  فاأجابه  وي�صتغيث،  به  وي�صت�صرخ 
�أعر�صته �إىل �لآ�صتانة �مللوكية مع ر�صولك �مل�صتحق لأمانتك �أفاد �أن �لعدو حاكم 
يف مملكتك، و�أنك �صرت �لآن �أ�صرًي�، وتلتم�ض من طريف فك �أ�صرك، فجميع ذلك 
عر�ض على �أقد�م �صرير �صلطنتي �لعلية �لتي هي ملجاأ �لعامل، وقد �أحاط علمي 
�ل�صريف بجميع �صرح كالمك، ول غر�بة يف �أيامنا هذه �إذ� �نهزمت �مللوك ووقعت 
يف �لأ�صر، ف�صجع قلبك ول ترتك نف�صك جتنب، ففي مثل هذه �لأحو�ل ملا ر�أينا 
�لأعد�ء  قتال  �لدخول يف  يتاأخرو� عن  �لأكرمني مل  و�أجد�دنا  �ملمجدين  �صلفنا 
وفتوح �لبالد، فاأنا مقتف لأثرهم، فطاملا فتحت يف هذ� �لعهد كثرًي� من �لوليات 
و�حل�صون �لقوية، �لتي ل يدنو منها �أحد، وقد حرمت على نف�صي �لنوم، وجعلت 
�صيفي ل يفارق جانبي، و�هلل ي�صهل علينا �إمتام �خلري، وغري ذلك، فا�صاأل ر�صولك 
عن جميع ما جرى مما ��صتقر عليه �حلال، و�قنع مبا يخربك به من �ملقال، فاإنه و�قع 
َر  ل حمالة. ثم بعد رد �جلو�ب �أر�صل مولنا �ل�صلطان �صليمان عمارة بحرية، و�أَمَّ

عليها خري �لدين با�صا ينجد بها ملك فر�ن�صا.

و�صاعدته  فرن�صي�ض،  �مللك  عمارة  �إىل  �ن�صمت  مر�صيليا  �إىل  و�صلت  وملا 
على �أخذ بع�ض �لبالد، ون�صرته على �أعد�ئه، ثم عادت �إىل �لق�صطنطينية، وكان 
خري �لدين با�صا من �أعظم قباطني �لدنيا، وكان قد فتح �أخوه بالد �جلز�ئر يف �أيام 
�ل�صلطان �صليم، ونزعها من يد �صيخ �لعرب �صامل بن تيمي، وكان حاكًما عليها، ثم 
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تقدم �أخو خري �لدين با�صا �ملذكور يف تو�صيع �لفتوحات فاأرعب كرلو�ض �خلام�ض 
�إ�صبانيا �لتي باإفريقية، فبعث  حتى خاف بط�صه، وخ�صي �أن يتغلب على �أمالك 
�ًر�، و��صت�صهد هذ� �لأمري �خلطري عند هذه �ملدينة، فخلفه  �إليه جي�ًصا عظيًما جرَّ
ودخل يف  �ملذكورة،  �لغرب  �ملذكور على حكومة جز�ئر  با�صا  �لدين  �أخوه خري 
حماية �ل�صلطان �صليم، وقرر على نف�صه خر�ًجا للدولة �لعلية، فلما توىل �ل�صلطان 
�جلز�ئر  بالد  فح�صن  �لعثمانية،  �لدوننما  على جميع  با�صا  قبطان  �صليمان جعله 

بال�صتحكامات �لالزمة.

ويف �صهر رجب �صنة �إحدى و�أربعني وت�صعمائة، �أر�صل خري �لدين با�صا �إىل 
غزوة �جلز�ئر �لبحرية �مللحقة باإ�صبانيا وغريها من �جلهات �لربية كاإيطاليا، وتوجه 
�ل�صلطان بجي�صه من جهات �لرب، و�أر�صل بطريق �لبحر لطفي با�صا، وخري �لدين 
وتنزل يف  ت�صري  �أن  و�أمرها  �لبحر،  بع�صاكر  بنحو خم�صمائة غر�ب م�صحونة  با�صا 
مع�صكره �ملن�صور، فنزلت يف ثالث و�أربعني وت�صعمائة، فقتلت يف �لرب و�ل�صو�حل 
كثرًي� من �لأعد�ء و�غتنمت غنائم عظيمة، و�فتتحت يف جز�ئر ذلك �لبحر �ثنني 
وثالثني ح�صًنا ح�صيًنا من ممالك �إيطاليا وغريها، و�قتلعتها من �أ�صا�صها، وغنمت 
�صائر  مع  �ل�صلطان  وعاد  يح�صى،  ل  ما  و�ل�صبايا  �لأمو�ل  من  �مل�صلمني  جيو�ض 

� وبحًر�. ع�صاكره �ملجهزة برًّ

وكان يف �صنة �إحدى و�أربعني تقدم خري �لدين با�صا �إىل �أ�صو�ر مدينة تون�ض، 
قتل  قد  وليته  مدة  يف  وكان  حف�ض«،  »بني  من  ح�صن«  »مولي  ملكها  وكان 
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�أربعة وع�صرين من �إخوته م�صتغاًل بلذ�ته و�صهو�ته، غري ملتفت �إىل حت�صني بالده، 
فافتتحها خري �لدين با�صا، وطرده من �لبالد، غري �أن هذ� �لفتوح مل ميكث �إل مدة 
تون�ض  �َض على  فجيَّ �خلام�ض،  �إىل كرلو�ض  �لتجاأ  �إن مولي ح�صن  قليلة؛ حيث 
�ل�صلطان  �ل�صلطان �صليم بن  �أيام  و��صرتجعها باحلرب لدولة بني حف�ض، ثم يف 

�صليمان �صار فتحها بالدولة �لعثمانية، وبقيت يف �أيديهم.

لوي�س الرابع ع�صر

ففي تلك �لأيام كانت �لهيبة �لعثمانية عظيمة مرعبًة ملوك �أوروبا، مع وجود 
فرن�صي�ض �لأول ملك فر�ن�صا، و�صرلكان �إميرب�طور �لنم�صا وملك �إ�صبانيا، ويف �أيام 
هذين »�لقر�لني« �ت�صعت د�ئرة بالد �أوروبا يف �لفنون و�ملعارف، و�أخذت يف كمال 
�لتقدم، ومن ذلك �لعهد ل ز�لت �أوروبا �آخذة يف تقدم �جلمعيات �لتمدنية، �إىل 
�لر�بع ع�صر، وكان ذلك بهمة هذ� »�لقر�ل«  �أبلغها درجة �لكمال ع�صر لويز  �أن 
�لذي تاريخه ل ينبغي �أن يهمل؛ ملا بينه وبني جنتمكان حممد علّي من �ل�صبه 

�لأكمل �لأمثل، �صو�ء يف �ملف�صل و�ملجمل.

فر�ن�صا من  �مللك على تخت  هذ�  توىل  فنقول:  نبذة وجيزة،  منه  فلنذكر 
�إذ ذ�ك  �لهجرة، وكان عمره  �إىل �صنة 1072 من  �ألف وثالثمائة وخم�صني  �صنة 
بنف�صها عنه يف  فنابت  �أمه،  بلوغ ر�صده حتت ولية  �إىل  خم�ض �صنو�ت، ومكث 
�ململكة، وقلدت �لوز�رة للكردينال »ماز�رين«، فكانت مدة مملكته �ثنتني و�صبعني 
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�أحكام مملكته بنف�صه، وكان  با�صر  �ثنتني وع�صرين �صنة  �صنة، فلما مت عمر �مللك 
مييل �إىل �ملجد و�ل�صوكة، فال ز�ل م�صتوزًر� »ماز�رين«، فلما دنت وفاة هذ� �لوزير، 
�أن  �مللك  �أو�صى  وملكه،  لوطنه  �ل�صد�قة  منه  معهوًد�  وكان  �أجله،  بدنو  و�أح�ض 
ي�صتوزربعده »كولربت«، وكان من كبار �لرجال �لفرن�صاوية، فعمل �مللك بو�صيته، 
وكان »كولربت« ح�صن �لتدبري كامل �ل�صتقامة، فبذل جهده يف تنظيم �ملالية، 
�ملعارف  �أرباب  مكافاأة  �لأ�صول  من  وجعل  �لنافعة،  �لعدلية  �لقو�نني  وترتيب 
�لفرن�صاوية  �ململكة  يف  وجدد  و�لأجانب،  �لأهايل  من  �ل�صنائع  �أرباب  وت�صويق 
�مل�صتظرفة  بالعلوم  �لعلوم و�لفنون، و�عتنى  و�أ�ص�ض مد�ر�ض  عمارة �صفن حربية، 
�لعمومية ما  �ملنافع  كالر�صم و�لنق�ض، وجعل لها مكاتب خ�صو�صية، وجدد من 
د�خل  يف  و�جلور  �لظلم  �أ�صباب  و�أبطل  �لأجنبية،  �لدولة  عند  مهابًا  ملكه  �صري 
�لبالد، و�أقام ق�صطا�ض �لعدل و�لإن�صاف لر�حة �لعباد، وحتولت �أحو�ل �لأقاليم 
ريا�ض  و�صارت  و�لقو�نني،  �لأحكام  وحت�صنت  �لنافعة،  بالعمليات  �لد�خل  يف 

�ملنافع يانعة.

بنف�صه،  �ل�صيا�صة  قاباًل ملالحظة  و�صار  �مللك،  فكر  ��صتنار  �أثناء ذلك  ويف 
ولنتخاب روؤ�صاء مملكته من كل رئي�ض نافع لأبناء جن�صه، وكما �أن �لوزير كولربت 
�لع�صكرية، وكان هذ�  برئا�صة  متقلًد�  تورين  �ملار�صال  �مللكية كان  بالوز�رة  متقلد 
�لأمري من فحول رجال ع�صره نافذ �لكلمة يف �جليو�ض �لفرن�صاوية، يف نهيه و�أمره، 
حليف �ل�صرب و�حللم يف حالتي �حلرب و�ل�صلم، مل يعهد عليه غ�صب خمل، ول 
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حقد ول ح�صد، بل كان يتحبب لكل �أحد، مع ما كان عليه من �لنفر�د بالف�صائل 
�إذ� وجد من غريه عيًبا �صرته، وخلاًل �صده  و�ملعارف و�لغر�ئب و�للطائف، وكان 
تد�رك  مكايد  يح�صن  �خلطوب،  عند  �حلروب، جلًد�  مقد�ًما على  وكان  وجربه، 
�لأعد�ء، ول يحمل �أحًد� من �لع�صكر على �أن يخطو خطوة �صدى؛ فقد ق�صى 

زمانه يف خدمة �لأوطان، وحاز من �ملجد �لع�صكري �أبهى عنو�ن.

�نق�صاء حياته  بعد  وت�صرف  �مللوكية،  �لقبور  بدفنه يف  �مللك  �أمر  مات  وملا 
بهذه �ملزية، وكتب على قربه من �ل�صعر ما معناه: »قد دفن تورين يف مقابر �مللوك، 
ع�صر  �لر�بع  لويز  �أذن  وقد  �صلوك،  �أقوم  �حلروب  ب�صلوكه يف  �حلظوة  بهذه  و�متاز 
ريا�صة  �أح�صن  قد  �لبطل  هذ�  كان  �إذ  �ملجاز�ة؛  بتاج  �ملوت  بعد  ليتوج  بذلك؛ 
�لغز�ة؛ وليفيد ما ياأتي بعده من �لقرون �لآتية �أنه ل فرق يف �لدرجة بني من بيده 

ق�صيب �ململكة و�لقائد �لذي ي�صون بح�صن تدبريه �لوطن من �لتهلكة«.

�لأخ�صام  على  فيها  و�لنت�صار  �لفرن�صاوية،  �لغزو�ت  من  كان  ما  فجميع 
�لأجنبية كان من ح�صن تدبري تورين، و�أما كولربت رئي�ض �لوزر�ء فاإنه قد جدد 
�ملنافع �لعمومية، وو�صع د�ئرة �لتجارة �لفرن�صاوية، بكرثة �لأخذ و�لإعطاء يف �لهند 
و�إفريقة، وجعل يف هذه �ملمالك �لأجنبية قمبانيات)1( فرن�صاوية، و�صهل �لتجارة 
�لد�خلية بفتح م�صالك يف �لأنُهر؛ بحيث �صارت م�صلوكة لل�صفن، وكذلك فتح 
�لأبي�ض، وهو خليج لنغدوق،  �لغربي و�لبحر  �لبحرين، يعني �ملحيط  طريًقا بني 

قمبانيات: �صركات.  )1(
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وقد كان ت�صور فتحه فرن�صي�ض �لأول ملك فر�ن�صا، ومل ي�صرع فيه، ففعله كولربت 
يف �أيام لويز �لر�بع ع�صر، و�أن�صاأ �مل�صانع و�ملعامل و�لور�صات، و�لكر�خانات �ملتنوعة 
بتنوع �مل�صغولت، حتى �صلب من �لبنادقة �لخت�صا�ض ب�صنعة �ملر�يا، و�لتجارة 
�لدولة  و�ملفرو�صات، ومن بالد  �ملالب�ض  �لفلمنك �صنعة  فيها دون غريهم، ومن 
�لبحرية  �مل�صالح  ورتب  �جليدة،  و�ل�صجاجيد  �لب�صط  ب�صنعة  �لعلية �لخت�صا�ض 
�لزر�عة و�لفالحة، و�كت�صب �مللك من  من تر�صانات، ودو�وين وعو�ئد، وح�صن 
�ملوؤ�ص�ض  وهو  و�لقو�نني،  �لأحكام  ونقح  فالحه،  �لعمل  يف  �ل�صادقة  وز�رته  �أيام 
ملد�ر�ض �لعلوم �لكبرية �مللوكية وملد�ر�ض �لر�صم، ل �صيما مدر�صة رومية �لتي هي 
بح�صن �لر�صم معهودة، ومل تزل باقية �إىل �لآن على طرف �لفرن�صاوية، ومر�صوًد� 
لها در�هم معدودة، ورتب مكاتب �لنحت و�لنق�ض و�ملباين، وح�صن مدينة باري�ض 
وقوى  �لف�صيحة،  �لعمومية  بامليادين  وزينها  �ل�صني،  نهر  على  �لأر�صفة  بت�صييد 
علم �لنجوم بالر�صدخانة �مللوكي، وجدد فيها �حل�صبة و�ل�صبط و�لربط �لد�خلية، 
بال�صو�حل  بالعمار�ت  و�صوى  �لع�صكرية،  �جليو�ض  يف  �لرتبية  ح�صن  و�أدخل 
�ملينات �ملاأمونة، وبنى عليها قالع �لثغور �مل�صونة، وجدد لنفع �مللة بتمامها ق�صلة)1( 
لع�صاكر �ل�صقط، على �أمت �أ�صلوب و�أكمل منط، وعقد ململكة فر�ن�صا على غريهم 
من �لدول عقود �ملعاهد�ت و�ملحالفات �لنافعة، وجعل �لرو�بط و�لعالقات بينهم 
وبني حلفائهم متو�ثقة متمانعة، و�أكرث من �لفتوحات �لفاخرة �لتي و�صعت لعموم 
بذكر  �لر�بع ع�صر  لويز  �ل�صاعر  �لفيل�صويف  ولتري  رثى  �لد�ئرة، وقد  �لوطن حميط 

ق�صلة: مع�صكر.  )1(
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بع�ض �ملاآثر، فقال ما معناه: »مل يتول قبله ملك من تلك �لع�صابة، ول �صاو�ه غريه 
�مللوك  �أحظى  وكان  دثاره،  و�ملجد  �صعاره،  فالفخار  �ملثابة؛  بهذه  �لرعية  تربية  يف 
باكت�صاب �لطاعة من رعاياه و�لنقياد، كما كان �أعظمهم يف �لهيبة عند �لأخد�ن 
�لقلوب  بانعطاف  له،  �إليه وحمبتهم  �لرعية  ورمبا كان دونهم يف ميل  و�لأ�صد�د، 
عليه، فطاملا ر�أيناه تتقلب عليه �صروف �لزمان، وتتالعب به حو�دث �حلدثان، وهو 
عند �لن�صرة يظهر �لفخار ويتجلد عند �لهزمية، ول يظهر مبظهر �لذل و�لنك�صار؛ 
فقد �أرهب عنده ع�صرين �أمة، عليه تع�صبت، وعلى قتاله حتالفت وحتزبت، وباجلملة 

فهو �أعظم �مللوك يف حياته كما كان عظيم �لعربة عند مماته«. �نتهى.

يف  كثريون  جماعات  �لرجال  م�صاهري  من  �مللك  هذ�  ع�صر  يف  وكان 
�ملوؤلفة من  �لعظيمة  باجلمعيات  �لفخار،  �أعلى درجات  �مللك يف  فكان  فن،  كل 
��صتعان  وقد  �لفا�صلة،  �لر�جحة  و�لعقول  �لكاملة  �لقر�ئح  �أرباب  �مل�صاهري  هوؤلء 
بجميعهم، وعرف لكل منهم ف�صله، وقلده من �لوظائف بقدر ��صتحقاقه، فهو مع 
هذه �جلمعيات �لعظيمة �لتي �صاعدت مظاهر �صعده خملد �لذكر عند من جاء 

من بعده.

ويف بحر مدة حكمه توىل على �لدولة �لعثمانية �صتة من �ل�صالطني؛ فقد 
ا على �لدولة �لعثمانية  توىل لويز �لر�بع ع�صر على دولة فر�ن�صا، وكان �إذ ذ�ك متوليًّ
�ل�صلطان �إبر�هيم بن �ل�صلطان �أحمد خان �لأول فخلفه �بنه �ل�صلطان حممد �لر�بع 
�صنة ثمانية وخم�صني و�ألف، ومات يف �صنة ت�صعة وت�صعني و�ألف، وخلفه �بنه يف 
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هذه �ل�صنة �ل�صلطان �صليمان �لثاين، ويقال له �لثالث، ثم تويف يف �أو�ئل �صعبان 
�صنة �ألف ومائة و�ثنتني من �لهجرة.

ثم توىل يف هذه �ل�صنة �ل�صلطان �أحمد �لثاين �بن �ل�صلطان �إبر�هيم خان، 
�ل�صلطان  �ل�صنة  هذه  يف  خلفه  �لهجرة،  من  وو�حد  ومائة  �ألف  �صنة  يف  وتويف 
م�صطفى خان �لثاين �بن �ل�صلطان حممد �لر�بع، وتويف يف �أو�ئل �صنة �ألف ومائة 
�صنة  �لر�بع  �ل�صلطان حممد  بن  �لثالث  �أحمد  �ل�صلطان  توىل  ثم  وخم�صة ع�صر، 
خم�صة ع�صر ومائة و�ألف من �لهجرة، ويف �أيامه تويف لويز �لر�بع ع�صر، فقد عمر 
لويز �ملذكور عمًر� طوياًل، بقدر عمر خم�صة من �مللوك �لعثمانية، فكان طول عمره 

مما �أعانه على كرثة م�صروعاته و�إجنازها جميعها.

جمربني،  برجال  مقا�صدهم  على  �مللوك  كبار  م�صاعدة  هذ�  من  علم  فقد 
يكاد �أن تن�صب �لأفعال �لعظيمة �إليهم، كم�صاعدة خري �لدين با�صا و�أمثاله ملولنا 
�ل�صلطان �صليمان، وكم�صاعدة �لوزير ماز�رين ورئي�ض �لوزر�ء كولربت، وكاملر�صال 
تورين، وغريهم من م�صاهري �لأبطال �لذين ل يح�صون عدًد�، فلو حظي �ملرحوم 
حممد علّي يف �أو�ئل توليته باأمثال هوؤلء �لفحول �ملت�صفني بال�صيا�صة و�لريا�صة، 
وذكاء �لعقول، لكان �أعظم �أبطال �لدنيا، ومع ذلك فله �لف�صل �لذي كاد �أن يخت�ض 
به يف كونه �أعمل قريحته يف تربية رجاله �لذين جاوؤو� معه �إىل �لديار �مل�صرية، �أو 
�لذين �نتخبهم ورباهم فاأح�صن تربيتهم يف هذه �لديار، وبربكة مينه وح�صن نيته 
�خلريية �صلكو� معه �صبيل �لفخار، ونالو� برتبيته كمال �ل�صهرة و�لعتبار، فهو بهذه 
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�ملالحظة بالن�صبة لتلك �لأزمان حاز ق�صب �ل�صبق يف ميد�ن �مللوك �ل�صابقني، فهو 
جدير باأن يعد من عظماء ملوك �لدنيا بيقني، وح�صبه �أنه �أح�صن تربية جنله �لأكرب 
�إبر�هيم با�صا تربية ع�صكرية، حتى �صهد له بالف�صل �حلربّي جميع �أمر�ء جيو�ض 
يف  ��صتهرو�  �لذين  �جلنود  قو�د  كبار  من  �أنه  جميًعا  و�أيقنو�  �لأوروباوية،  �لدولة 
�لقدمي و�حلديث، و�أنه �أول �أمري من �أمر�ء �جلنود يف �لدول �لإ�صالمية من �لقرون 
�خل�صو�صية  و�إد�رته  �ملدبرين  كبار  من  فكان  �مللكية  �ل�صيا�صة  يف  و�أما  �لأخرية، 
وقد  �ملعمرين،  �أعظم  من  لكان  توليته  بعد  عمره  طال  لو  �أنه  على  �صاهد  �أعدل 
�آل �صرير  و�أنه حني  �إبر�هيم،  �إ�صماعيل �صر  �أن و�صع يف  �قت�صت حكمة �حلكيم 
�مللك �إليه �أجرى �هلل تعاىل كمال خري �لتمدن على يديه، وما جتدد يف عهده من 
�أبيه وجده، وهي نعمة  �أن موله و�صع فيه �صر  �ملحا�صن �جلمة �صاهد عدل على 

عظيمة و�أّي نعمة!!





ل �صك �أن �ملَُومى)1( �إليه �أدرك - بقريحته �ل�صحيحة وفطنته �لرجيحة - �أن 
�ل�صيانة  و�صائل  و�ل�صعادة، هي عني  فيها  �لرثوة  و�صائل  �ل�صعيدة  �ملرثية  �ململكة 
و�ملََجاَدة، و�أنه ينبغي �أن ُيَع�ضَّ عليها بالنو�جذ، و�أن ل يفتح ل�صو�ردها �صبل ول 
�أن  لها  ي�صوغ  فال  �لزر�عة؛  بالأ�صالة  م�صر  �صعادة  منبع  �أن  �ملعلوم  ومن  منافذ، 
تتوقع �لرثوة �إل من �ملح�صولت �لزر�عية دون غريها، فلي�ض من بالد �لدنيا بلد 
ي�صهل ��صتخر�ج غز�رة حم�صولتها كالأر��صي �لنيلية، كما �أنه لي�ض من �أقاليم 
�لدنيا ما هو �أقرب للتلف كم�صر؛ �إذ �أر��صيها �أ�صد عر�صة للف�صاد بف�صاد �لنيل، 
�ل�صنني،  من  �صنة  عنها  عينه  �لنيل  �أغم�ض  فاإذ�  وعدًما،  وجوًد�  له  تابعة  فهي 
وحجب عنها في�صانه �ملمزوج بالطينة �ملخ�صبة كانت �ل�صنة عقيمة وجمدبة، كما 
�ل�صر�قي  ك�صنة  �لغرقية  �ل�صنة  فاإن  و�للزوم؛  �حلاجة  عن  �لز�ئد  مبائه  �أغرقها  �إذ� 
تورث �لهموم، وح�صبك يف �خل�صب و�صده ما ذكر يف �صورة يو�صف �ل�صديق، 
فالآية  46[؛  ]يو�صف/  ڦژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    ژڤ  ذكر  من 

�ملومى �إليه: �مل�صار �إليه.  )1(

يف �أن منافع م�شر �لعمومية قد متكنت كل �لتمكن 
من �لذ�ت �ملحمدية �لعلية، وت�شلطنت على قلبه، 

و�أخذت مبجامع لبه
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ڎ  ڌ  ڌ  ژڍ  وقوله  �لتحقيق،  وجه  على  م�صر  و�صف  يف  �أجادت   قد 
م�صر  ملوك  جلميع  و�لحرت��ض  �لحتياط  �إىل  ير�صد   ]47 ]يو�صف/  ڎژ  
�صني  يف  يحتاطون  م�صر  مملوك  حكماء  كان  فلهذ�  �لنا�ض؛  من  فيها  من  و�صائر 
بحفظ  �لعتناء  كل  ويعتنون  �لبالد،  من  لغريها  �لز�ئد  يخرجون  فال  �خل�صب، 
�لرّي يف كل  �لقناطر و�جل�صور، و�لرتع و�خللجان مل�صلحة  �لنيل، وتنظيم  جمرى 
طريق و�صبيل؛ فلذلك ترى من مباين �لفر�عنة ما عظم نفعه من �مل�صالح �خلريية 
�أّبدو� �صعدهم، وخلدو� ذكرهم ملن بعدهم،  �لنيلية؛ فبهذ�  �ملز�رع و�ملنافع  حلفظ 

و�قتدى بهم غريهم من �مللوك.

وعند فتوح �لإ�صالم �صلك �خللفاء و�ل�صالطني و�لولة بقدر ��صتطاعتهم يف 
هذ� �ل�صلوك، و�إمنا ملا �صارت مملكة م�صر يف قب�صة �لكوليمان)1(، و�صار لهم عليها 
�لريا�صة، و�ختلت �أحو�لهم، و�صعفت عندهم �ل�صيا�صة، ومل يبق لهم من �صهامة 
�حلكام �إل جمرد �إح�صان ركوب �خليل و�لفرو�صية بدون فر��صة، �أهملو� عمليات 
عليهم  وهجم  مبيًنا،  خ�صر�نًا  �ل�صعادة  وك�صب  �لرثوة  نيل  من  فخ�صرو�  �لنيل، 
�لفرن�صاوية فلم يجدو� لهم من �لنظام �ملعنوّي ول �حل�صّي منجًد� ول معيًنا، فتبدد 
�صملهم بالكلية، و�صارت م�صر يف يد �لفرن�صاوية تعد �إقليًما من �أقاليم �جلمهورية، 
وبالهمة  �ملماليك  عليها  فزحف  و�للتيا)2(،  �لتي  بعد  �إل  �لعلية  للدولة  تعد  ومل 

�لكوليمان: �ملماليك.  )1(
�ملق�صود: �لد�هية �لكبرية و�ل�صغرية.  )2(
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�ل�صرير،  هذ�  وتوطيد  �لأمري،  هذ�  بتوطن  ثم  ا،  مليًّ بها  يلبثو�  �لعلية مل  �ملحمدية 
�أدرك �أنه مل ي�صتول من �لأر��صي �إل على مو�ت، ومل ي�صرتع �إل �إحياء �صعاف 

�لهمة، وهم يف �حلقيقة لختالل �لهيئة �لجتماعية يف حيز �لأمو�ت.

ولعل هذ� �لبطل �لهمام �ملوؤ�ص�ض فهم بقوة فطنته ما �أجاب به عن �صوؤ�ل 
�خلطاب  بن  عمر  �أن  وذلك  �ملقوق�ض،  م�صر  ملك  �لفتوح  بعد  �خلطاب  بن  عمر 
ر�صي �هلل تعاىل عنه كتب �إىل عمرو بن �لعا�ض �أن ي�صاأل �ملقوق�ض عن م�صر: من 
وخر�بها  »عمارتها  �ملقوق�ض:  له  فقال  عمرو،  ف�صاأله  وخر�بها؟  عمارتها  تاأتي  �أين 
�أهلها  �إبَّان و�حد، عند فر�غ  من وجوه خم�صة، �لأول: �أن ي�صتخرج خر�جها يف 
�إبَّان و�حد، عند فر�غ �أهلها من ع�صر  من زروعهم، �لثاين: �أن يرفع خر�جها يف 
كرومهم، �لثالث: �أن يحفر يف كل �صنة خلجانها، �لر�بع: �أن ُت�َصّد ترعها وج�صورها، 
�خلام�ض: �أن ل يقبل مطل �أهلها، فاإذ� فعل هذ� فيها عمرت، و�إن فعل فيها بخالفه 

خربت«. 

ما  ياأخذون  و�إمنا  �إىل عمارتها،  ينظرون  �مل�صتولون عليها ل  �ملماليك  فكان 
بد� لهم ور�ج يف كل عام، حتى �صارت يبابًا، و�زد�دت خر�بًا؛ فقد كان �أهملها 
تف�صد يف كل  �لأر��صي  نيلية، فكانت  �صنة بدون عملية  �ملماليك نحو خم�صني 
عام يف كثري من �لأقاليم، حتى هجمت جيو�ض رمال �لرب�ري على و�دي �لنيل 
بقي  ولو  و�أكو�م،  �لنيل تالل  �لرمال على �صو�طئ  ن من  فتكوَّ للزر�عة،  �ل�صالح 
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حكم �إبر�هيم بك ومر�د بك ع�صرين من �لأعو�م لف�صدت جميع �أر��صي م�صر 
�لزر�عية.

قال نابليون حني تاأمله يف �أر��صي م�صر: »لو حكمت هذه �لديار بحكومة 
مز�رعها  لز�دت  و�لنيم�صا،  و�إنكليرتة  و�إيطاليا  فر�ن�صا  حلكومة  م�صاهية  منتظمة، 
من  جتلب  �ملز�رع  فاإن  �ملماليك،  �أيام  يف  عليه  كانت  ما  �أ�صعاف  ثالث  و�أهاليها 
�صو�حل �إفريقة، ومن جزيرة �لعرب خلًقا كثريين، ينتجعون �إليها للمرية؛ ملا فيها من 
 : خلري�ت«. �نتهى. فقد �صخر �هلل تعاىل لها حممد علّي لإحياء مو�تها، وقد قال� 
ر �أر�ًصا فقد  »من �أحيا �أر�ًصا ميتًة فهي له ولي�ض لعرق ظامل حق« يعني: َمْن َعمَّ
غر�صه،  فيما  ظلًما حق  �صجرة  غر�ض عرق  ملن  ولي�ض  و�لتعمري،  بالإحياء  ملكها 
�صدقة«،  فهو  منها  �لعافية  �أكلته  وما  �أجر،  فله  ميتًة  �أر�ًصا  �أحيا  »من  �أي�ًصا:  وورد 
و�ملر�د بالعافية: كل طالب رزق، من �آدمّي �أو غريه، و�صفة �لإحياء �لتي ميلك به 
�ملو�ت �صرًعا ما يعد مثله �لعرف عمارة للمحي، فيختلف ذلك بح�صب �لغر�ض 
منه، �إل �أن �إحياء �لديار �مل�صرية هي حياة عمومية ملوكية، فلعله خطر يف خاطر 

ويل �لنعم �مللحوظات �لآتية:

وفرع  ر�صيد  فرع  فرعان:  �إل  �لأيام  هذه  يف  للنيل  يكن  مل  �أنه  �لأوىل: 
ل  �أن  تقت�صي  بطريقة  �لفرعني،  لهذين  و�صدود  �أقفال  عمل  يجب  و�أنه  دمياط، 
ين�صب ماء �لنيل يف �لبحر �لأبي�ض �إل ما ل ميكن تركه فبهذه �لو�صيلة يكون ماء 
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�لنيل �لفائ�ض ج�صيًما، وميتد على كثري من �لأر��صي، زيادة عما هو عليه، فبهذ� 
ْكَنى �أزيد من �حلالة �لر�هنة. تت�صع �لأر�ض  �ل�صاحلة للزر�عة �أو لل�صُّ

�لثانية: �إذ� �صار �لعتناء بتطهري �لرتع و�خللجان كما ينبغي، و�صار �لجتهاد 
يف تكثريها بقدر �للزوم، متكث �ملياه على �لأر��صي جزًء� عظيًما من �ل�صنة، فيت�صع 
و�دي �لنيل وجمر�ه، وميتد فريوي �لأر��صي �ل�صاحلة للزر�عة، فمن هذه �لأر��صي 
�لقابلة للغر�ض »�لو�حات �خلارجة« وجزء عظيم، مبدوؤه من برية �لفرما)1(، و�صائر 
�لأر��صي كانت يف  تلك  فاإن جميع  �لإ�صكندرية؛  وما حو�يل  �لبحرية ومريوط، 

�لأزمان �لقدمية عامرة بالزر�عة، لي�صت من ماآثر �لنيل حمرومة. 

�لثالثة: قد �صح - بوجه �حلد�ض و�لتخمني - �أن بو��صطة �لطريقة �ل�صابقة 
عن  �ل�صادرة  �لهند�صة  وح�صن  و�ملو�ظبة  بال�صبط  �أجريت  �إذ�   � جدًّ �مل�صتح�صنة 
فكرة �صليمة، �لناجتة عن حكومة منظومة، تزيد يف مز�رع م�صر �لعامرة ما ينيف 

عن ت�صعمائة فر�صخ مربع.

�لر�بعة: �لظاهر �أن �لنيل يف �لأع�صر �ل�صابقة �صبق مروره بالفيوم، بالأر�ض 
�مل�صماة هناك بحًر� بال ماء، وجرى من �لفيوم �إىل بحري�ت �لنطرون، وكان يخرج 
�أن  �أي�ًصا  و�لظاهر  �لعرب.  قلعة  خلف  �لذي  �ملحل  من  �ملالح  يف  فين�صب  منها 

برية �لفرما: �صحر�ء �صيناء.  )1(
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بركة قريون)1( �مل�صماة بحرية موري�ض، �لتي هي كذلك بالفيوم �صدت هذ� �لفرع 
و�صارت بحرية. 

�خلام�صة: من �ملعلوم مما �صبق �أن خ�صب م�صر ومينها مت�صبب عن �لنيل، 
ومين غريها �لزر�عي مت�صبب عن �ختالف �لف�صول و�لأمطار؛ فبهذ� كانت م�صر 
و�جتهاد  حكومتها،  �نتظام  ب�صرط  غريها،  من  �أكرث  �ل�صعادة  لك�صب  م�صتعدة 
من  غريها  �ختالل  بخالف  مبز�رعها  يخل  حكومتها  �ختالل  لأن  �أهاليها؛ 
�حلكومات، فال يوؤثر �صيًئا يف جريان �لف�صول و�لأمطار، فينتج من هذ� �أن م�صر 
�ملنافع  و�صائل  و�صهولة  �لنيل،  و�إ�صالح  �نتظام �حلكومة،  �صروط  فيها  توفرت  �إذ� 
و�إذ� �ختلت ف�صدت مز�رعها،  �لنيلية، كرث خريها وبرها،  �لعمومية، ودفع �مل�صار 
�أر�ض  �أن تكون  �أنه ميكن  �أ�صر بها كثرًي�، مع  فاختالل م�صر من �ل�صنني �ملا�صية 
�إذ�  و�حدة،  بخ�صوبة  �لأقاليم  �أجز�ء  �خل�صوبة يف جميع  م�صتوية  ومز�رعها  م�صر 
�أهملت ج�صورها على  �إذ�  ما  �لذكر، بخالف  �ل�صالف  �لوجه  تعهدها على  �صار 
عملها �ملعتاد، وتركت �لرتع بدون تطهري؛ فاإن ذلك يوجب تلف �لإقليم بتمامه، 
للتلف؛  موجب  مو�عيدها  عن  �لعمليات  فتاأخري  بها؛  ينتفع  ل  �صحر�ء  ويجعله 
وبفو�ت  مياهه،  وكميات  �لنيل  في�صان  �أزمان  على  مبنيان  و�حل�صد  �لزر�عة  فاإن 

�لعمليات تفوت مو�عيد �لزر�عة و�حل�صادة.

بركة قريون: بحرية قارون.  )1(
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�ل�صاد�صة: �إذ� �صار �ل�صروع يف عملية قناطر عظيمة ت�صد فرع دمياط ور�صيد 
يف �ملحل �مل�صمى بطن �لبقرة، وعمل لها �أبو�ب ورياحات وم�صارف، فاإن بو��صطة 
ذلك يح�صل حتويل �لنيل للمحالت �لتي ل ي�صل �إليها بدون ذلك، فم�صلحة 
ومنع  مياهه،  بحجز  �لفي�صان �صعفني  عند  �لنيل  ماء  وي�صري  كاملة،  ت�صري  �لري 

�لإ�صر�ف فيها بان�صبابها يف �لبحر.

هذ� ما ت�صورته �لفكرة �جلليلة �ملحمدية �لعلية، ل �صيما مما �أر�دت �إجر�ءه 
�إىل  وباجلملة، فكان ميل جنتمكان متوجًها كلية  �لقناطر �خلريية.  ببناء  فيمابعد 
�إحياء  نتج  ذلك  وعن  و�لزر�عة،  �لرّي  عملية  لإحياء  ن�صاطه  وقوة  بذل جمهوده 
م�صر و�أهلها، و��صتن�صقت يف �أيامه ر�ئحة �لر�حة؛ لأنه ملا كان �لرّي م�صمونًا بهذه 
�لعمليات �صارت �لأر��صي �مل�صرية �لتي هي عنا�صر �أرز�ق �لأهايل ذ�ت �أثمان 
غالية؛ لكونها توؤدي حم�صولتها بغاية من �ل�صهولة، ب�صرط ترتيب �ملياه و�لقت�صاد 
فيها، فكانت �حلكومة �مل�صرية د�ئًما مت�صبثة بتح�صني م�صلحة �لرّي، و�لحرت��ض 
من �لغرق و�لت�صريق؛ فقد �صلك جنتمكان يف ذلك م�صلًكا ح�صًنا؛ �إذ يف �أقرب 
زمن �كت�صب من مالية �لأر��صي �أ�صعاف �إير�دها �لأول بقدر �صت مر�ت، قبل 
�أن يتفرغ لتكثري �لعمليات �لنافعة، و�إمنا تاأخرت �أعمال �لرّي �جل�صيمة �لتي هي 
�أهم من غريها يف َحدِّ ذ�تها، وبالن�صبة لالأهايل، ولتكثري �إير�د �ململكة؛ لأن غريها 
كان يف ذلك �لوقت �أهم منها، وهو �إيجاد �لع�صاكر وتكثريهم، و�لحتياج �إليهم 
�لبا�صا  �إىل  بالن�صبة  فكانت  �لوطن،  نف�صه، وحماية  و�لأمن على  ملكه،  لت�صميم 
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�ملرحوم جميع �ملنافع �لعمومية �مللكية عر�صية وتابعة للع�صكرية �لتي بها ت�صميم 
ومل  ا،  ثانويًّ �لتفاًتا  �إل  �لبلدية  �لزر�عة  لرو�ج  يلتفت  فلم  �مل�صرية،  �لديار  كر�صّي 
على  �صرفه  ملا  بالن�صبة  مقادير غري ج�صيمة،  �إل  �أو�ئل حكمه  يف  عليها  ي�صرف 
تاأ�صي�ض �لع�صكرية، ومع قلة �لإير�د�ت �إذ ذ�ك، فكان يح�صن تدبريه، ويقنن �إير�ده 
�أحكامه  مبادئ  يف  و�جل�صور  �لرتع  حت�صينات  تكن  مل  فلهذ�  م�صرفه؛  قدر  على 

مت�صعة، بل كان يقت�صر فيها على �ل�صرورّي منها.

ي�صتدعي  فاإنه  �لدنيا؛  �أنهار  من  غريه  به  يقا�ض  ل  �لنيل  �أن  �ملعلوم  ومن 
� وتاأماًل متكرًر�؛ فال ينبغي �أن يقا�ض بالأنهار �لو��صعة  لالقت�صاد فيه تدقيًقا م�صتمرًّ
�لبوغاز�ت، فاإن لها عند م�صبها ما ي�صمونه حاجًز�، وهو �ل�صيف �لذي ير�صب من 
�لطني وغريه من �لأ�صياء �ملتجمعة يف �لبوغاز، وهذ� �حلاجز ي�صادم مياه �لنهر عند 
فاإن بوغازه  �لنيل  و�أما  �ملياه و�ن�صبابها بطيًئا،  �لبحر، فيجعل جمرى  �ن�صبابها يف 
عري�ض عر�ًصا ذريًعا خم�صو�ًصا به يف �أيام في�صانه، ويف مائه من �لطني �لذي يتحول 
 � معه من بالد �حلب�صة جزء عظيم، فيتكون منه عند بوغاز ر�صيد حاجز كبري جدًّ
يعوق �ل�صفن �ملارة من �لنيل �إىل �لبحر عن �لدخول فيه، �أو يجعل دخولها خطًر�، 
ولي�ض مل�صر �إل طريق و�حد من �لنيل �إىل هذ� �لبحر تنقل منه حم�صولتها؛ فلما 
كان يف �أو�ئل حكومة �ملرحوم حممد علّي طريق ر�صيد هي دون غريها �ملو�صلة لنقل 
�ملح�صولت ملن ي�صافر �إىل �لبالد �لأجنبية، ��صطر يف �صنة �أربع وثالثني ومائتني 
�لنيل و�لإ�صكندرية، وكان يف قدمي �لزمان  �أن يفتح ترعة بني  و�ألف من �لهجرة 
ترعة ت�صمى باخلليج �لأ�صريف باقية �لأثر، وكانت تو�صل مياه �لنيل �إىل �صهريج 



يف اأن منافع م�صر متكنت كل التمكن من الذات املحمدية العلية .. 
297297

�إ�صكندرية وقت �لزيادة، فكان ميكن تو�صيعها و�ل�صفر فيها �إل �أن جنتمكان حممد 
�لرتع  �أعظم  »�ملحمودية«، فكانت من  �صماها  ترعة جديدة  �إن�صاء  �إىل  علّي عمد 
�لتي �أن�صاأها على كرثتها؛ فقد فتح كثرًي� من �لرتع و�خللجان، �إل �أنها متفرقة يف 
جهات عديدة، ونافعة يف مو�قعها، ومل يعمل �صورة رّي و�حدة عمومية؛ بحيث 
يجتمع �ملهند�صون لر�صم ميز�نية م�صرية موؤلفة من جمموع �لرتع و�جل�صور �لالزمة 
مل�صغوليته، مبا هو �أهم من ذلك مدة طويلة يف مبادي �أمره ويف �أثناء وليته، و�إمنا بعد 
و�كت�صب  و�مل�صببات،  �لأ�صباب  وعرف  �لعمليات،  �آر�وؤه يف  �ت�صعت  طويلة  مدة 
�لتجارب وتفرغ للعمليات �لنافعة، وكان قد جاء �أو�نها، وتوفرت و�صائلها ونفقاتها، 
للرطوبة  �ملوجد  وهو  وقالبها،  م�صر  قلب  تكون  منه  �حلقيقة  يف  �لنيل  �أن  وذلك 
�ل�صرورية للقطر؛ �إذ ل ي�صتغني �لقطر عنها؛ فالنيل نائب عن �لأمطار �ملرطبة يف 
�لبالد �لأخرى، وزيادة على ذلك هو �جلاذب للطمي، �لذي هو عن�صر �خل�صوبة 
�لنيل  و�دي  جميع  �أن  �لطبائعيني  بع�ض  ��صتظهر  حتى  و�لربكة،  �لنماء  و�أ�صل 
�لبحرى  �لوجه  �أن  من  �لأقدمون  ذكره  ما  �لقول  هذ�  ويوؤيد  �لطمي،  من  متولد 
متولد من تر�كم �لطمي �لطيني �لر��صب من في�صان �لنيل �ل�صنوّي، و�أن �صكل 
�صاحل �لبحر �لذي على هيئة ن�صف د�ئرة عالمة قوية على �صحة هذه �لدعوى.

تغيري�ت  منه  يح�صل  �صنة  كل  �لنيل  �أن  �ملحقق  فمن  حال،  كل  وعلى 
وتبديالت وحتويالت، يرتتب عليها ثالث م�صر�ت، ينبغي �لتاأمل فيها لتد�ركها: 
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�لأوىل: �أن تر�كم �لأر�صاب �لطينية يت�صبب عنه �رتفاع �أر�ض و�دي �لنيل 
بقدر ل ي�صله �لرّي؛ فت�صيق كميات �لأر��صي �لزر�عية �لتي ي�صل �إليها �ملاء عند 

�لزيادة.

يف  فينفذ  �حل�صباء،  وينحر  �لأر�ض  يحفر  يفي�ض  حني  �لنيل  �أن  �لثانية: 
خالل �لقيوف في�صقطها، فيحدث من ذلك كل �صنة �نخفا�صات ج�صيمة، فيت�صع 
�صطحه،  وينحط  �لنهر،  ميز�نية  ت�صوية  تتناق�ض  وبقدر ذلك  �لنهر وجمر�ه،  فر�ض 
�لزيادة �صارت  باملاء مدة  �صابًقا  تغرق  �لتي كانت  �لأر��صي  �أن  فيتولد عن هذ� 
بعيدة �لآن عن �لنيل مب�صافة، بحيث ل ي�صعد �إليها �ملاء، فبهذ� �صارت ياب�صة ولو 

يف زمان �لزيادة، وهذه �حلالة مالزمة للحالة �لأوىل.

�لثالثة: �أن �لنيل من حيث �إنه غري حمبو�ض، يجور على �لبحر عند بوغازه 
ِه، ويجور �لبحر �ملالح �أي�ًصا على �لأر��صي �مل�صتجدة  في�صادم ماوؤه ماء �لبحر عند َمدِّ
�لتي ي�صيق عنها نطاق �لري فيتلفها، و�صياأتي فيما بعد معاجلة هذه �لعلل �لثالثة 
�مل�صرة بو�دي �لنيل، وبيان م�صرة �لبحر �ملالح لالأر��صي �لزر�عية �أنه يف �صهري 
برمودة وب�صن�ض يكون ماء �لنيل قبل �ملياه منخف�ًصا، في�صعد �لبحر�ملالح نحو ثالثة 
يف  �ملاحلة  �ملياه  من  كالربو�ت  ر�صوب  منه  فري�صب  ور�صيد،  دمياط  فوق  فر��صخ 
بحرية  ذلك  فمن  �ملاحلة،  �لربك  ذلك  من  فيتكون  �لزر�عة،  �ملنخف�صة  �ل�صهول 
�ملنزلة، وغريها من �لبحري�ت �لتي كانت مز�رع وز�لت، ثم ياأخذ �لنيل يف �لزيادة 
� على زيادته مدة  يف �ل�صيف، ويح�صل �لوفاء يف �خلريف، فيبقى �لنيل م�صتمرًّ
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ماوؤه  كان  �ل�صتاء  ف�صل  �إذ� دخل  ف�صيًئا، حتى  �صيًئا  �لنق�ض  ياأخذ يف  ثم  �أيام، 
�حلالة  ففي هذه  �لكبرية؛  �لرتع  �ملياه موجودة يف  تز�ل  ولكن ل   � منخف�ًصا جدًّ
ون�صب  �لرتع  جميع  يب�صت  �خلريف  ف�صل  �نق�صى  فاإذ�  �لزر�عة،  ف�صل  يدخل 
ماوؤها، ماعد� عدة ترع م�صتثناة ي�صقى منها بالر�حة �أو بالآلت، ففي هذ� �لف�صل 
ت�صقى �لزروع و�لغرو�ض يف �أكرث حمال �لديار �مل�صرية بالتو�بيت و�ل�صو�قي، �إل �أن 
طريقة �ل�صقي على هذ� �لوجه �صعيفة �صاقة كثرية �مل�صاريف، ومع ذلك كله ل 

ينتفع منها �إل قليل من �ملز�رع، ل �صيما �لقريبة من �لنهر.

فبو��صطة �ل�صقي �لد�ئم يتح�صل من مز�رع �لديار �مل�صرية ثالثة حم�صولت 
�أو �أربعة يف كل �صنة، ولكن �أغلب �أر��صي م�صر ملق)1( غري رو�تب، فال ت�صقى 
بتلك �لطريقة بل يعمها �ملاء وقت �لرّي ح�صب �لعادة، فال تزرع �إل مرة و�حدة، 
�إذ�  �أنه  �لهند�صّي  بالقانون  فقد لوحظ  �ل�صنة،  �إل حم�صوًل و�حًد� يف  توؤدي  ول 
�صار تعميم �لنيل برتتيب م�صاقي مرتبة على ف�صول �ل�صنة، وتوفيق �ل�صقي على 
�إيجاد عدة  يرتتب على هذ�  فاإنه  �لزر�عة؛  �أ�صناف  ينا�صب من  وما  �لقطر  مز�ج 

حم�صولت للمز�رع يف �ل�صنة.

فاإذ� تاأمل �أهل �لزر�عة �إىل �أ�صباب تكثري �ملح�صولت وتعددها، وما ت�صتدعيه 
من �لقوى غري �ملعتادة، و�لأعمال �ملدبرة، فاإن هذه �لقوى ت�صاوي �لقوى �لطبيعية 
يف تنمية �ملح�صولت؛ فقد لحظ جنتمكان حممد علي با�صا �أنه ينبغي - قبل 

�مللق: ما ��صتوى من �لأر�ض.  )1(
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كل �صيء - �إبطال �لأ�صباب �لطبيعية �ملوجبة يف �أكرث �لأوقات لتنقي�ض �أر��صي 
�لزر�عة على �لتدريج، و�أنه ل يدرك مر�مه يف �لرثوة و�لغنى �إل بالنت�صار عليها 

وهزمها؛ �إذ هي �أعدى عدو للبالد، كما �نت�صر يف وقائعه �حلربية.

لرّي عدة حمالت،  �ملانع  �لنيل،  �رتفاع و�دي  �لأ�صباب  �لأول: من هذه 
و�حلاجز لعمومها باملاء.

�لثاين: تلف �لقيوف، �مل�صبب عنه تو�صيع فر�ض �لنيل، و�نحطاط ميز�نية 
مائه. 

�لثالث: جور مياه �لبحر �ملالح، و�متد�دها على �لأر�ض �لزر�عية، و�صلبها منها 
ا مبا يليق من �لإ�صالحات،  على �لتدريج مقادير و��صعة، فهذه ينبغي معاجلتها وقتيًّ
كت�صبيخها وت�صميدها، وتو�صيل �ملياه �إليها، ولو مل تنتج بهذه �ملعاجلات قدر عدة 
�ملح�صولت �ل�صنوية، �إل �أن فائدتها تن�صيب �لزر�عة على �أ�صلوب و�حد، بحيث 
�إن �ملاء ي�صلها، فال تهمل �إىل حد ح�صول �لتد�ركات �ملوفية بالغر�ض، و�أ�صهل 
و�حد،  �آن  يف  و�حدة  دفعة  �صررها  و�إز�لة  �مل�صرة،  �لأ�صباب  تلك  منع  طريق يف 
مع �لقت�صاد يف �مل�صارف، هو �أن يح�صر �لنيل ب�صدود لئقة، يعني �أن يعمل له 
بالهندمة و�لهند�صة فر�ض حم�صور حمدود، ل ميكن معه �إتالف �لقيوف، فاجلزء 
�لز�ئد من ميز�نية �لنهر �لذي يطفو على �ل�صدود زمن �لفي�صان ي�صري ت�صريفه، 
فيح�صل  �ل�صد،  عمل  قبل  جارًيا  كان  كما  و�حلي�صان،  �لأر��صي  على  بالتوزيع 

�لطمي كالعادة.
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فهذه �لعملية جتعل فر�ض �لنيل حم�صوًر�، وتزيد يف �صرعة جريان ماء �لنهر 
عند م�صبه، فيتجدد من هذه �لقوة فائدة عظيمة؛ لأن ماء �لنيل يز�حم حينئذ 
مياه �لبحر �ملالطمة له، ويغلب عليها، في�صدها، ويرد �متد�دها و�نت�صارها، مبا فيه 
من �ل�صرعة و�لقوة، ويطردها طرًد� عنيًفا، كما فعل ذلك يف بع�ض �أنهر �أوروبا �لتي 
بهذه �ملثابة، وهذ� �ملعنى هو �لباعث للمرحوم على عمل �جل�صور �لعظيمة، وعلى 
عمل �لقناطر �خلريية، �لتي هي من �أعظم �ملنافع �لعمومية �مل�صرية، كما يذكر يف 

�لف�صل �لثالث من �لباب �لر�بع.





و�لأمور  �لعادة،  يخ�ض  مبا  و�صقيها  �لأر��صي  رّي  على  �لتكلم  �لغر�ض 
�لهند�صية �لتي هي �أي�ًصا من تدبري �حلكمة �لإلهية، و�إل فلو نظرنا ملح�ض �حلكمة 
�إن  �لدين:  علوم  �إحياء  تعاىل - يف  �هلل  - رحمه  �لغز�يّل  قال  لقلنا كما  �لإلهية 
و�صتون  ثالثمائة  فيه  يعمل  حتى  �لآكل  يدي  بني  ويو�صع  ي�صتدير  ل  �لرغيف 
ثم  �لرحمة،  خز�ئن  من  �ملاء  يكيل  �لذي  وهو    ميكائيل  �أولهم  �صانًعا، 
�ملالئكة �لتي تزجر �ل�صحاب، و�ل�صم�ض و�لقمر و�لأفالك، ودو�ب �لأر�ض، و�آخر 
هو  فالعمل  �ملعا�ض؛  فروع  فرع من  ويقا�ض على ذلك كل  �نتهى.  �خلباز.  ذلك 
�لذي عليه �ملد�ر، وهو �لقوة �لأولية يف �إبر�ز �ملنافع �لأهلية كما �صبق يف �لف�صل 
�لثاين من �لباب �لأول؛ فاإن ما ياأتي يف �لعمليات �لنيلية خل�صب �أر�ض م�صر يوؤيد 
ما ذكر يف ذلك �لف�صل، ومن �ملعلوم �أن م�صلحة �لرّي �لتي هي عبارة عن عمل 
�لرتع و�جل�صور و�لقناطر من �أهم م�صالح �حلكومة؛ لأن هذه �مل�صلحة �لنيلية لها 

فيما دبره �ملرحوم حممد علّي من �أ�شول �ملنافع 
�لعمومية �جل�شيمة، و�لو�شول بها �إىل �حل�شول 

على �لتقدمات �لعميمة يف زمن ي�شري، مما لو �أجنزه 
من �مللوك جم غفري لعد من �لعمل �لكثري وح�شن 

�لتدبري 
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مدخل عظيم يف غنى �لأهايل و�صعادتهم، كما �أن لها تاأثرًي� عظيًما يف تكثري �إير�د 
�ململكة �مل�صرية؛ لأن �لنيل هو ر�أ�ض مال �لبالد و�لأقاليم، كما قال بع�صهم:

َثروٌة ِنيِلَها  من  ِرَنا  َيْجِريمِلِ�صْ بِعه  اإ�صْ من  ْزُق  فالَرّ
اأحمَرا َره  اأَْب�صَ َمْن  ِرييقوُل  هِب املِ�صْ اْنُظروا للذَّ ُقوموا 

ربًحا  يربح  فاإنه  فيه؛  �لت�صرف  �أح�صن  ن�صط،  مدبر  يد  �لنيل يف  كان  فاإذ� 
عظيًما، بخالف ما �إذ� كان يف يد �إن�صان مهمل �أو جبان، �أو فاتر همة، �أو جاهل ل 
يدرك �لعو�قب، فاإنه يتلفه ب�صوء ت�صرفه، فيك�صد ر�أ�ض ماله �لذي هو �لنيل، وتذوق 
م�صر عذ�ب �لقحط �لوبيل؛ لأنها بدون �لرّي لي�صت �إل بالقع، فعماريتها بقدر 
�إليها كالدم جل�صم �لإن�صان،  بالن�صبة  �لنيلية؛ فالنيل  ح�صن �لت�صرف يف مياهها 

فقوة �لبدن بقدر ما فيه من �لدماء، كما قال بع�صهم:

ِقَواٌم َماَء  الدِّ ِحيِحاإنَّ  �صَ ِج�ْصٍم  ِلُكلِّ 
ِفيها الَنّيِل  وُروِحَوُحْمَرُة  ِج�ْصٍم  ِقواُم 

فم�صلحة �لرّي �لعمومّي هي عملية �لقت�صاد يف �لنيل، وتدبري مياهه؛ فقد 
�أيام �لفر�عنة ذ�ت قناطر وج�صور ح�صنة �لتدبري و�لتقدير، حتى  كانت م�صر يف 
�إن �ملاء كان يجري حتت منازلها مبقد�ر منافعها، فيحب�صونه حيث �صاوؤو�، وير�صلونه 

حيث �صاوؤو�، وذلك معنى قوله تعاىل - فيما حكى عن فرعون: ژچ چ چ 
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يكن  ومل   ]51 ]�لزخرف/  ژ   ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
يومئذ ملك �أعظم من ملك م�صر.

فاإذ� �نتظمت �لعمليات باأ�صول و��صعة، فاإن �أر�ض م�صر �لزر�عية تزيد ومتتد، 
وتكرث و�صائل ثروتها ومتدنها، وتعظم �صوكتها وقوتها �ململكية، و�أما �إذ� بقيت قليلة 
�لرتع و�جل�صور، عدمية �لنتظام و�لتطهري و�لإ�صالح و�لرتميم، فاإنه ينحط قدرها، 
تنظيمية  �صورة  من  بد  فال  متدنها،  وي�صعف  �أهلها،  على  و�مل�صكنة  �لفقر  ويظهر 
�إجر�ئية، ومثل هذ� ل يكون  �ملائية، وقوة  و�أ�صول �جتماعية م�صتوفية للمذ�هب 
من وظيفة �لآحاد و�لأفر�د، ول من حم�ض وظيفة �لقرى و�لبنادر و�لبالد، �صو�ء 
كان بالإجماع �أو �لنفر�د بل هذه وظيفة �لقوة �حلاكمة �لعمومية، �لتي هي من 
�ملوىل تبارك وتعاىل، كالو�صّي على م�صر وعلى جميع �لرعية، فنفوذ �حلكومة هو 
�إ�صالح هذه �لدرة �ليتيمة، ولي�ض يف ممالك �لدنيا مملكة ل�صاحبها  �لذي يتعهد 
�لنفوذ �حلقيقّي على �لزر�عة و�لفالحة �إل �صاحب م�صر؛ فاإنه ل يجد يف �إهمالها 
و�أما غري  �لأهايل،  �لنفوذ على  له  �لزر�عة يكون  �إد�رة  نفوذه على  وبقدر  فالحة، 
م�صر من �لبالد �لتي ريها باملطر، فلي�ض للحكومة عليها ول على قلوب �أهلها كبري 

ت�صلط.

�لإد�رة  فيه من ح�صن  مدبًر�، كان لبد  ا  �صناعيًّ د�ئًما  م�صر  رّي  كان  وملا 
�ملائية، و�ل�صبط و�لربط يف تطهري �لرتع وبناء �جل�صور و�لقناطر، فاإن كانت �حلكومة 
�ملتولية على م�صر �صيئة �لتدبري �أو قليلة �لعدل �أو �صعيفة �لقوة، فاإنها تقت�صر على 
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تدبري بع�ض �لأقاليم دون بع�ض، �أو بع�ض �لأمالك �خل�صو�صية على قدر منفعتها، 
بني  �مل�صاجر�ت  من  د�خلها  يف  �لأقاليم  تخلو  فال  �لعمومية،  بامل�صلحة  وجتحف 
�لأهايل، و�إذ� فتحت �حلكومة ترعة عظيمة خ�صو�صية �أو �أهملت ترعة من �لرتع، 
وجعلتها عر�صة للتلف، ترتب على ذلك �أن �لرّي ل يكون �إل يف �أماكن قليلة، 
فتتناق�ض كمية �لأر��صي �لزر�عية عن �أ�صولها �لت�صاعية، وهذ� �خللل �إمنا يرتتب 
على عدم �حلكومة �ملركزية؛ فاإن حكومة �ملماليك �لختاللية ملا جتردت عن �لقوة 

�ملركزية ووحدة �حلكومة، جتردت بال�صرورة عن �صورة �لرّي �لعمومية �مل�صرية.

فقد كانت حكومة �ملماليك موؤلفة من عدة �صناجق)1(، تتوزع بينهم �أقاليم 
م�صر، وكل �صنجق يقطع لك�صافة �لقرى و�لنو�حي، وكان كل �صنجق منف�صاًل 
عن غريه  باإد�رته و�صيا�صته، ل يتبع �إل هوى نف�صه، ول يطيع �إل ما ي�صوله له عقله 
من و�صائل �لتخريب، و�إن كان م�صتقيًما لل�صدفة و�لتفاق فالغالب عليه �لتكا�صل 
وج�صور خ�صو�صية،  ترع  قرية  وكل  ق�صم  لكل  �أيامهم  فكان يف  �لن�صاط،  وعدم 
فكان  عمومية،  رو�بط  بينهم  يكن  ومل  �أهاليها،  �إل  منها  �ل�صقي  من  ينتفع  ل 
�أ�صحاب �لأر��صي و�ملز�رعون لها �ملجاورون �صطوط �ملاء يحتكرون �لرّي و�ل�صقي، 
ويختل�صون من �ملياه ما هو قريب منهم، ومينعون �لأر��صي �لبعيدة من ذلك، مع 
ما ل  ين�صاأ من هذ�  �لفي�صان، فكان  �ملياه عند  لها حق يف م�صاركتهم يف  كونها 
مزيد عليه من عد�وة قرية لأخرى، ورمبا يرتتب على ذلك �لقتال و�صفك �لدماء؛ 

�ل�صنجق يف �لتق�صيم �لإد�ري يف ع�صر �ملماليك هو: �للو�ء �أو �ملديرية.  )1(
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فلهذه �حلو�دث �جلارية يف �أيام حكمهم تقهقرت �لعمليات �لهند�صية �ملوروثة عن 
�لفر�عنة و�لرومانيني ومن بعدهم من �خللفاء و�ل�صالطني، ممن كانت دولة م�صر 
يف �أيامهم منظومة، كاأيام �أحمد بن طولون؛ فاإنه ملا توىل �لأمري �أحمد على م�صر، 
ت�صلمها من �أحمد �ملدبر وقد تال�صى �أمرها و�نحط خر�جها، فاهتم �بن طولون يف 
�أحو�ل  فا�صتقامت  ترعها،  و�صد  خلجانها،  وحفر  قناطرها،  وبناء  ج�صورها  عمارة 
�لديار �مل�صرية يف �أيامه، وو�صل خر�ج م�صر - مع وجود �لرخاء - �أربعة �آلف دينار 
وثالثمائة �ألف دينار، يعني �أربعة ماليني دينار وثلث مليون تقريًبا، وهذ� غري ما 
يتح�صل من �ملكو�ض، وكان ملًكا �صجاًعا �صاحب جيو�ض و�صخاء، كثري �لأمو�ل 
عامرة  �أيامه  يف  م�صر  وكانت  خر�جها،  ي�صتويف  م�صر  مبملكة  م�صتقالًّ  و�خلز�ئن، 
�آهلة، كثرية �ملح�صول؛ لرفقه برعيته، وتكثري ثروتهم وقوتهم، وعدم ظلمه وجوره 
� منها �إل ب�صبب عمارتها، فكانت  عليهم، وما كان حت�صيل �لأمو�ل �لكثرية جدًّ
�لف�صطاط،  مدينة  �صرقّي  مدينة  بنى  فقد  ون�صارتها؛  زهرتها  يف  �لبهّي  كالرو�ض 
و�صماها �لقطائع، وكانت مدينة جليلة بنيت قبل �لقاهرة، وكانت مياًل يف ميل، 
�أولها من كوم �جلارح �إىل �ل�صليبة، وعر�صها من قناطر �ل�صباع �إىل جبل �ملقطم، 
بناء  �بتد�أ  ثم  �ألف،  �ملائة  من  قريًبا  وكان  بها جنده،  �أ�صكن  بنائها  من  فرغ  فلما 
�ل�صناع  بن طولون  �أحمد  ور�أى  مبلًغا ج�صيًما،  �لنفقة عليه  بلغت  �لذي  جامعه 
يبنون يف �جلامع ويتاأخرون �إىل دخول �لليل، وكان يف �صهر رم�صان، فقال: متى 
ي�صرتي هوؤلء �ل�صعفاء �إفطاًر� لعيالهم و�أولدهم؟ ��صرفوهم بعد �لع�صر، ف�صارت 
�صنة غالبة �إىل �ليوم مب�صر. قيل: مل يكن مب�صر بقعة �أعظم من �لبقعة �لتي ُبِني 
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فيها هذ� �جلامع، وكانت ت�صمى جبل ي�صكر، وهو م�صهور باإجابة �لدعاء فيه، وبنى 
�أي�ًصا بجو�ر هذ� �جلامع مار�صتانًا، و�صرف عليه �صتني �ألف دينار، و�لظاهر �أنه �أول 
مار�صتان مب�صر، وجعل به خزينة �ل�صر�ب و�لأدوية، وكان يجل�ض على بابه كل يوم 
ة، وقد  �رَّ جمعة طبيبان بر�صم مناظرة �ل�صعفاء، و�أر�صد عليه �لأوقاف �لكثرية �لدَّ
�أ�صلح �أي�ًصا مقيا�ض م�صر، و�صرف عليه �ألف دينار، فاأين ح�صن عدله وتدبريه من 
�لعمار  فمد�ر  للبالد؟  وتدمريهم  �لأخرية،  �لأع�صر  يف  �لكليمان  �ملماليك  ظلم 

على �لعدل، وب�صدها تتميز �لأ�صياء، كما قيل:

َمَْلَكًة اأُوليَت  اإْن  بالَعدِل  لم فيها غايَة احَلَذرَعَليَك  واْحَذْر ِمن الظُّ
ِميِم َوَل ِرفامللُك يبقى َمَع الُكْفِر الذَّ َيبقى مَع اجلور يف َبدٍو ول َح�صَ

فلذلك يف مدة �أحكامهم �صارت م�صر تفقد كل يوم عنا�صر حياتها على 
نظمها يف وحدة حكومة  �إىل  فكانت م�صر حمتاجة  �لنتظام،  بانحالل  �لتدرج؛ 
مركزية، فاأدركت مر�مها بنادرة �لع�صور، وهي �لذ�ت �ملحمدية �لعلية، ولول �أن 
�هلل  �أ�صعدهم  فقد  بالكلية؛  ر�صومها  لدر�صت  با�صا  علّي  حممد  باملرحوم  ُرزقت 
ل�صعادتهم و�صعادته؛  �صبًبا  �لظلمة  قب�صة  �إنقاذه لهم من  ب�صيادته، وكان  �صبحانه 
�لرتع  �ل�صرورة من  �قت�صته  ما  بالرتميم، وجدد  �لقدمية  �لرتع  باإ�صالح  �هتم  فاإنه 

و�جل�صور و�لقناطر، ما عاد على �لزر�عة بالتح�صني و�لتقدمي.
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ول  �لعمومية،  منفعتها  وعلى  �ملحمودية،  ترعة  على  �لكالم  �أ�صلفنا  وقد 
ي�صعنا هنا �صرد جميع �لعمليات �ملائية �لتي �صارت يف �أيام حكومته �لعدلية، و�إمنا 
نذكر بع�ًصا منها، فنقول: �إن من جملة �أعماله عمل �جل�صر �لأعظم، �ملمتد بطول 
بحر  �إىل  و�نتهاوؤه  �ل�صعيد  �ل�صل�صلة يف  من جبل  مبدوؤه  �ل�صاحلني،  على  �لنيل 
�إ�صكندرية، وهو حميط بالوجه �لبحرّي، فهذ� �جل�صر �صد عظيم، يحفظ بقاء مياه 
�لنيل يف فر�صه وجمر�ه؛ فاإذ� �رتفع �ملاء عند �لفي�صان حفظته �جل�صور من �نت�صاره 
وتغريقه للبالد، كما �أن هذه �جل�صور حتفظ �أي�ًصا مياه �لنيل يف زمن �لرّي مدة طويلة 
على �لأر�ض، حتى ير�صب طينها �لنافع، وحت�صل فائدة �لطمي، وقد �صار عمل 
هذ� �جل�صر �لأعظم �حلافظ للمياه يف ظرف �صنة و�حدة، بدون �إتعاب لالأهايل؛ �إذ 
كل بلد �أعانت يف عمله بقدر ما يخ�ض بلدها منه، وهذ� كله غري �لقناطر و�جل�صور 
�خل�صو�صية �ملن�صاأة يف �لأقاليم �لبحرية و�لقبلية، ل �صيما باجلهات �لبحرية، فاإنها 
�، وتكاثرت فيها زر�عة �لأ�صناف، وعلى �خل�صو�ض زر�عة �لأقطان؛  �أخ�صبت جدًّ
ا ما كانت زيادة �لنيل، بخالف �ل�صعيد؛ فاإنه مل ي�صل  �إذ �صارت �صامنة �لرّي �أيًّ
�إىل هذه �لدرجة �لق�صوى، �إذ مل تغفل عنه عني �ملرحوم طرفة عني، و�إن مل يجتهد 
�لأزمان  م�صر يف  ملوك  �أغلب  �أن  مع  �لجتهاد،  ذلك  مبثل  �ل�صعيد  �إ�صالح  يف 
�لقبلية  �لأقاليم  �إن  �ل�صعيد ومتدينه، حتى قيل  �لقدمية كانت همتهم يف حت�صني 
كانت �صابقة �لتمدن قبل �لأقاليم �لبحرية، قيل: ولعل �صبب تر�خي �عتنائه به 
كمال �لعتناء �أن �ل�صعيد ل ي�صلح لزر�عة �لأ�صناف كالوجه �لبحرّي، ل �صيما 
زر�عة �لقطن، و�إن كان �ل�صعيد ينجح يف زر�عة �لكتان و�لأفيون، وغري ذلك، بل 
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و�لقطن على قلة، حتى �إن زر�عته يف بالد �لنوبة �لتابعة مل�صر ناجحة، و�إمنا حتتاج 
لعزمية �حلكومة، فكمال �لهتمام يف �مل�صالح �لنيلية مبقية لعناية حكومة �لذرية 

�ملتولية �لعز�زة.

ومن �أحو�ل �ل�صعيد �لآن �أن �ل�صنني �لتي فيها زيادة �لنيل متو�صطة، ل بد 
�أن يبقى فيها منه جزء بدون رّي، و�إمنا �أكرث مز�رع مديرتي �أ�صيوط وجرجا �صامنة 
قدمي  �جلهة حا�صل من  تلك  �لو�صف يف  �أن هذ�  و�لظاهر  للرّي،  �حلالة  يف هذه 
�لزمان؛ فقد ذكر بع�ض �ملوؤرخني �أن �لدنيا كلها ملا �صورت للر�صيد، مل ي�صتح�صن 
�لأر�ض،  ��صتو�ء  �ألف فد�ن يف  �أ�صيوط؛ لأن من م�صاحتها ثالثني  �إل كرة  منها 
لو وقع فيها قليل �ملاء لنت�صر يف جميعها، ل ي�صرق منها �صيء، يزرع بها �لكتان 
و�لقمح و�لقرطم، و�صائر �أنو�ع �لغالت، فال يكون على وجه �لأر�ض ب�صاط �أعجب 
منه، وبها منا�صج �لأرمنّي و�لدبيقّي و�ملثلث، و�صائر �أنو�ع �مللبو�ض �لذي ل يخلو 
منه ملك �إ�صالمّي ول جاهلّي، وبها �خل�ض و�ل�صفرجل �لذي يزيد على كل بلد 
يف كرثته وبهائه، و�لليمون �لذي يحمل �إىل �صائر �لآفاق، ومبدينة �أخميم من عمل 
�لأ�صيوطية �لطر�ز �ل�صوف �ل�صفاف، و�ملطارف، و�ملاآرز، و�ملعلم �لأبي�ض و�مللوكي، 
ويحمل منه �إىل �أق�صى �لبالد، و�إىل �صائر �لآفاق، يبلغ �لثوب منه ع�صرين ديناًر�، 
و�ملطرز مثله، فهذ� يدل على ح�صن �لزر�عة و�ل�صناعة بتلك �جلهات. �نتهى. فانظر 
ما حكاه �ملوؤرخون يف �صاأن �أ�صيوط و�أخميم، فاإنه يرت�ءى ��صتبعاده مع �أن �لو�قع 
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�أن قطرهما �إىل �لآن قابل ملثل ذلك، ولعله يعود �لأمر كما كان، ويف قريب من 
�لزمان.

وقد كان ت�صميم جنتمكان على �أن يعمل ترعة عظمى حماذية للنيل، على 
��صتقامة �ل�صحر�ء، وتكون فوهتها من عند جبل �ل�صل�صلة، فلم يتم مر�مه �إل �أنه 
�صار عمل بع�ض ترع فوق �لبلينة �أ�صلحت كثرًي� من �ملحال بتلك �جلهة، حتى 
�أيام �أخذ �لنيل يف �لنق�ض،  �صارت حي�صان تلك �جلهات تروى من بع�صها يف 
ومع �صرف �ملرحوم �مل�صار �إليه همته �لعلية يف م�صلحة �لرّي يف �لأقاليم �لبحرية، 
فلم ياأخذ �لرّي فيها حده �لأكمل؛ ب�صبب تعذر تطهري �لرتع يف مو�عيدها كل 
تكمل  ول  �لبحرية،  �لأقاليم  يف  و�فًر�  �ت�صاًعا  �لزر�عية  �لدو�ئر  �ت�صاع  مع  �صنة، 
�لنيل �ملفرتقني من �صلقان  �لقناطر �خلريية على فرعي  باإيجاد  �إل  �لرّي  م�صلحة 
وذلك  ر�صيد،  فرع  وهو  غربّي  و�لثاين  دمياط  فرع  وهو  �صرقّي،  �أحدهما  �للذين 
�أن هذين �لفرعني يتكون منهما مثلث، وهو �جلزيرة �مل�صماة �أي�ًصا �لدلته، ومنهما 
تروى عدة مديريات، وهي مديرية �لقليوبية و�ل�صرقية و�لدقهلية و�ملنوفية و�لغربية، 
�إل �أن �نتفاع هذه �ملديريات منهما ل تكون تامة �إل يف زمن في�صان �لنيل، و�أما 
يف �أيام �لتحاريق فاإن مياههما تن�صب يف �لبحر �ملالح، ول تعود منها على �لزر�عة 
�أدنى منفعة؛ فان�صبابها يف �لبحر �ملالح حم�ض خ�صارة على �لزر�عة، فا�صت�صوب 
�ملرحوم قنطرتهما من �أمام �صلقان �إىل َبَرّ �ملنا�صي بقنطرتني �إحد�هما على �لبحر 
على  �لقنطرتان  تكون  و�أن  كثرية،  بعيون  �لغربّي  �لبحر  على  و�لثانية  �ل�صرقّي 
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��صتقامة و�حدة من �لربين، يعني من بر �صلقان �إىل بر �ملنا�صي، و�أن يبنى على 
ر�أ�ض �جلزيرة ر�صيف، يكون �بتد�وؤه من �ل�صط �لغربّي من فرع دمياط، و�نتهاوؤه 
�أن تقطع  �إىل �ل�صط �ل�صرقّي من فرع ر�صيد، وفائدة هذ� �لر�صيف منع �ملياه من 
�؛ بحيث  ر�أ�ض �جلزيرة، فتغرق �ملنوفية و�لغربية، و�أن يكون هذ� �لر�صيف عالًيا جدًّ
بو�بات  �لقناطر �خلريية  لعيون هذه  يعمل  و�أن  �لفي�صان،  �ملاء عند  �إليه  يرتفع  ل 
حمكمة، تقفل وتفتح بح�صب �لقت�صاء؛ حلب�ض �ملياه و�إر�صالها، و�أن يعمل �أي�ًصا 
مل�صاعدة �لقناطر �خلريية ثالث ترع كبرية رياحات، تكون فوهاتها من فوق تلك 
� لرّي �لقليوبية و�ل�صرقية و�لدقهلية  �لقناطر �خلريية �إحدى هذه �لرتع يكون معدًّ
فوهتها  تكون  �لثانية  و�لرتعة  �صلقان،  قبل  �ل�صرقّي  �ل�صط  من  وفوهتها  بالر�حة، 
من و�صط ر�أ�ض �جلزيرة، يعني من منت�صف �لر�صيف، وتكون معدة لرّي �ملنوفية 
و�لغربية، و�لرتعة �لثالثة تكون فوهتها من فوق �لقناطر �خلريية برب �ملنا�صي، وتكون 
معدة لرّي مديرية �لبحرية، و�أن يعمل لهذه �لرتع �لثالثة - �لتي هي عبارة عن 
فروع خارجة من بحر دمياط ور�صيد - قناطر وعيون، على ح�صب ميز�نية �لأر�ض، 

و�أن يعمل لها بو�بات، تقفل وتفتح على ح�صب �لقت�صاء.

فاإذ� متت على هذ� �لوجه ترتب عليها �أنه يف وقت في�صان �لنيل تفتح �لقناطر 
�خلريية وقناطر �لثالث ترع �مل�صماة بالرياحات؛ لت�صريف ما ز�د من مياه �لنيل عن 
لزوم �لرّي يف �لبحر �ملالح، وحب�صه بقدر �للزوم بقفلها؛ بق�صد �ل�صقي، وبجعل �صفر 
�ملر�كب ممكًنا، ويف �أيام �لتحاريق تقفل بو�بات �لقناطر �خلريية قفاًل حمكًما، بحيث 
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ترتفع �ملياه �أمام �لقناطر �ملذكورة بقدر عدة �أمتار، فتن�صب بال�صرورة يف �لرياحات يف 
�أيام �لتحاريق �ملاء منها يف هذه �ملدة، وكذلك تقفل �أبو�ب قناطر �لرياحات �لثالثة 
�مل�صتمدة �ملاء، بحيث تفي�ض مياهها على �لأر��صي �لتي �أمامها، ول يرتك منها �إل 

�لقدر �لز�ئد ليتوزع على �لأر��صي و�حلي�صان من حو�ض �إىل �آخر.

وبهذ� �لقفل يف �لقناطر �خلريية ويف �لرياحات، ميكن �ل�صفر يف �ل�صفن يف 
هذه �جلهة يف �لنيل وقت �لتحاريق؛ فالقناطر �خلريية و�لر�صيف و�لرياحات هي 
�ملق�صد �لذي به تتم م�صلحة �لرّي يف �ملديريات �ل�صتة �ل�صالفة �لذكر، وقد مت منها 
يف �أيام �ملرحوم جنتمكان �لقناطر �خلريية و�لر�صيف، ومل يتم عمل �لرياحات، 
بل �لذي �صار �إعماله جزء من ريَّاح �لقليوبية، وجزء من ريَّاح �ملنوفية، وجزء من 
رياح �لبحرية، فجزء رياح �لقليوبية تلف �لآن بالكلية، وجزء رياح �ملنوفية ي�صتعمل 
�لآن ��صتعماًل غري �ملق�صود منه، فاإن م�صلحة رّي �ملنوفية �أحوجت �إىل ��صتعماله 
بتو�صيله �ملياه �إىل �لرتع �لقدمية، و�أما جزء رياح �لبحرية فلم يزل �إىل �لآن باقًيا لكن 
بدون ثمرة، بل بو�بات �لقناطر �خلريية �لتي بها منفعة �لقناطر مل يتم منها �إىل �لآن 
�إل بع�صها ل جميعها، و�لبع�ض �لذي �صار عمله مل يكن حمكم �لقفل و�لفتح 
�لبو�بات كالغر�ض  بال�صعوبة، فلو مت عمل  �إل  بال�صهولة، فال يكون �لنتفاع منه 
�ملطلوب منها يف �لفتح و�لقفل بغاية �ل�صهولة، ومتت �لرياحات �لثالثة �ملذكورة 
وقناطرها �لثالثة حكم �ملرغوب، حل�صلت �لثمر�ت �لعظيمة للمديريات �ملذكورة، 
و�لتو�بيت،  �ل�صو�قي  جميع  �أي�ًصا  وتوفرت  بالر�حة،  ت�صقى  �لتي  �ملياه  وتوفرت 
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�مل�صاريف؛ حيث  قلة  مع  �لزر�عات،  من  �لعظيمة  �ملكا�صب  �لأهايل  و�كت�صبت 
�إنها ل تخ�صر مياه �لنيل �لتي ل ين�صب منها يف �ملالح �إل �لقدر �لز�ئد عن �للزوم، 
ت�صميمات  مبوجب  �لأكمل  �لوجه  على  �خلريية  �لقناطر  متت  �إذ�  �أنها  �صك  فال 
�حلكومة يف �حلالة �لر�هنة، فاإنها تكون من �أعظم ما يوجب كمال �لفتخار للجد 
و�حلفيد، و�ملوجود منها �لآن فهو من ماآثر �آثار جوهرّي �لعقل �لفريد؛ �إذ �أنو�ر عقله 

�ل�صو�طع هي �أ�صعة �ملنافع:

َنْفٍع ُكّل  النِّيل  َبَلَغ  الَكِرميةَقْد  اليِد  ِتلَك  َفي�ِس  ِمْن 
وِرْزٍق ٍة  َغلَّ َذا  ار  َج�ِصيَمةَو�صَ نْعَمٌة  َفهِذه 

وقد ذكرنا عناية جنتمكان بعالج م�صب �لنيل، وقد �عتنى �أي�ًصا - رحمه 
�هلل - بالبحث عن ��صتك�صاف منبعه، �قتد�ًء مب�صاهري قدماء ملوك م�صر، وملوك 
ونبالء  م�صر،  خلفاء  وعقالء  �لروم،  وقيا�صرة  و�لبطال�صة،  و�إ�صكندر،  �لعجم، 
�إر�صاليات  ثالث  �صنو�ت  �أربع  ظرف  يف  فاأر�صل  �لفتح،  بعد  وملوكها  �صالطينها 
قبود�ن  �صليم بك  ريا�صة  �لثانية حتت  �لإر�صالية  �صنة 1257  متو�لية، وكانت يف 
ودرنو بك مهند�ض، وهي �أنفع �لإر�صاليات، ف�صارت هذه �لإر�صالية من �خلرطوم 
يف �لنيل، �مل�صمى هناك بالبحر �لأبي�ض)1( م�صافة خم�صمائة فر�صخ، حتى و�صلت 
�إىل جزيرة جانكري مب�صروع كندكرو، وعندها رمال و�صخور متكاثرة كال�صاللت، 
ا، فاقت�صر �لقبود�ن �ملذكور على �أخذ �ل�صتعالمات  متنع �ل�صري عن �لنيل منًعا كليًّ

�لبحر �لأبي�ض: �لنيل �لأبي�ض.  )1(
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�لالزمة، مما يعلم من �أهايل تلك �جلهة، فا�صتبان من ذلك �أن منبع �لنيل بقرب 
د�ئرة �ل�صتو�ء، على ثالثني مرحلة فوق جزيرة جانكري �ملذكورة، فتكون �مل�صافة 
بني جانكري ومنبع �لنيل نحو مائة وخم�صني فر�صًخا تقريًبا، وبهذ� �ل�صتك�صاف 
�صهل ل�صياحي �لإنكليز متام ��صتك�صافهم بيمن �إر�صالية جنتمكان �لذي كان، ومل 

يزل طرفه للبحث عن �إحر�ز �ملكارم يقظان.

َتَزْل مَلْ  َعْيًنا  اأَ�ْصَهَر  الراِقِدينَمِلٌك  َهَمِّ  َت�ْصريُد  َها  َهمُّ
روا اووَن َبْل َما �َصطَّ ِننْيَما َرَوى الرَّ ْت له اأَيدي ال�َصّ ِمْثَل ما َخطَّ

غريه:

ُمْنَفِرًدا ُمُلوك الأر�ِس  َبْحَت ُدون  اأَ�ْصَباُه اأَ�صْ الأمالُك  اإذ  �صبيه  ِبال 
�ُصغٍل يف  الإ�ْصاَلِم  وبنو  َعْن َبْدِء َغْر�ٍس لهم اأَْثَمار ُعْقَباهم�صمًرا 

فقد �أنفق على م�صلحة �لنيل �لنفقات �خلارجة عن حد �لعادة، كما قيل:

نيلِه َفاِئ�ُس  الَنّيِل  َفْي�َس  اأنَّ  ِمْقَيا�ِسلو  اإىل  ر  ِم�صْ َتْفَتقر  مَلْ 

�لتقدم  ومقدمات  �لعالية  �ملاآثر  ومقا�صد  �لتمدن  و�صائل  ��صرتى  فقد 
بالأثمان �لغالية

ِبَنيِله َيْظَفر  للِعْلِم  ي�صَطرب  رِب على الَبْذِلِوَمْن   َوَمْن َيْخِطِب احَل�ْصَناَء َي�صْ
ْف�َس يف َطَلِب الُعاَل ُذلِّ وَمْن مَلْ ُيِذل النَّ اأََخا  َطوياًل  َدْهًرا  َيِع�ْس  َي�صرًيا   
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ومن  �أخرى،  �إىل  �صورة  من  �لأهايل  �صورة  نقلت  �لتي  وىل  �لطُّ �ليد  فلله 
هيوىل)1( �إىل هيوىل، فقد �أوجد عزم حممد علّي بالتوفيقات �ل�صمد�نية من �لأمة 
اء)2(، و�أرباب هند�صة عالية، وترجمة �صامية، و�أرباب �إد�رة ملكية،  �مل�صرية �أطباء �أَِلبَّ
من  و�ملكاتب  للمد�ر�ض  هذ�  وكان  وجتار�ت،  �صنائع  و�أرباب  ع�صكرية،  و�صباط 

�أف�صل �لنتائج و�أجمل �لثمر�ت.

فقد �أن�صاأ من �أول �لأمر مدر�صتي ق�صر �لعيني و�لدر�صخانة، فكانت �أولهما 
كالتجهيزية و�ملبتديان، وكانت �لثانية كاخل�صو�صية، يخرج منها �مل�صتخدمون باأي 
فكان  �لنظام،  ع�صاكر  جتديد  بعد  و�ملهند�صخانة  �لطب  مدر�صة  جدد  ثم  ديو�ن، 
يخرج منهما �لأطباء و�ملهند�صون للم�صالح �مللكية و�لع�صكرية، من �ملهرة �لعظام، 
�ل�صباط  منها  ليخرج  وطوبجية؛  و�صو�ري  بيادة  من  �جلهادية  مد�ر�ض  جدد  ثم 
�لفخام، وكذلك جدد مدر�صة �لعمليات لتعود بالنفع على �لفنون و�ل�صنائع من 
و��صتفادة  �للغات  ملعرفة  و�لأجنبية  �لأهلية  �لأل�صن  ومدر�صة  �ملنافع،  �أنو�ع  �صائر 
منها  ديار م�صر  و�أحرزت  �ملعلومات،  ونتج عنها تكثري  �لأجنبية،  �لكتب  ترجمة 
للمبتديان،  عديدة  ومكاتب  مد�ر�ض  وجدد  �ملهمة،  و�ملعارف  �جلمة  �لفو�ئد 

و�لتجهيزية على �صورة جديدة، و�جتنى ثمر�ت �جلميع على وجه منتظم رفيع.

هيوىل: مادة.  )1(
�ألباء جمع لبيب: وهو ذو �للَبّ �أي �لعقل.  )2(
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�مل�صرية  �مللة  �صارت  حتى  �ملفيدة،  �ملنافع  �إىل  �لقا�صرة  �مللة  �أر�صد  فقد 
ر�صيدة، فتعلمت �ملبادئ و�ملقا�صد، ومتكنت من معرفة فو�ئد �لأنحاء �ملر��صد، ومل 
يكتف بتو�صيع د�ئرة �لتعليم يف بالده، بل �أر�صل �إىل فر�ن�صا عدة �إر�صاليات لتعليم 
�لعلوم و�ل�صنائع، و��صتخر�ج �لفنون من معادنها لتفي مبر�ده، فتكفل با�صتخر�ج 
�أن�صاأ  فقد  ومع ذلك  مو�طنها،  �ملعارف من  وبا�صتنباط عيون  معادنها،  �ملنافع من 
-كما �صبق - مدر�صة لالأل�صن يف �لأكرث لق�صد ترجمة �لكتب �لغريبة، فكانت 
للوفاء بجل مق�صده جميبة، وترجم فيها كثرًي� من �لعلوم �ملتنوعة، ودخل رجالها 
يف �خلد�مات �ملريية، وعادت منهم على �لبالد �ملنفعة، وقد نتج عن �إن�صاء مدر�صة 
�لطب م�صورة �صحية تدير عموم �ل�صحة �لأهلية، كما نتج عنها عدة �إ�صبتاليات 
نفعها عميم، حيث ترتبت يف جميع �لأقاليم. ومدر�صة �لولدة تعد من �أعظم �ملاآثر، 
كما �أن م�صلحة تلقيح �جلدري َوَقِت �لنفو�ض من �لأخطار، وترتب عليها �ل�صون 
من �لت�صويه وتنمية �لأهايل وتكثري �لعمار، و�أما جتديده لرتتيب �لع�صاكر �جلهادية 
برية وبحرية على �صورة جميلة، وهيئة جليلة، فقد عجز عنها على هذ� �لوجه قبله 
ملوك �لإ�صالم، و�ن�صاغت هذه �لتنظيمات لهذ� �لهمام �ملقد�م، و�قتدى به بعد 
�ه، ل �صيما  ذلك �صو�ه، ولكن مل ي�صلو� يف زمنه �إىل درجة ما �أح�صن ترتيبه و�َصوَّ
�صفنه �لبحرية، فكانت بح�صن �لنظام َحِريَّة؛ فقد رتبها قبل حرب مورة؛ حيث 
��صتدعتها �ل�صرورة؛ وذلك لأنه ملا طلب منه ديو�ن �لق�صطنطينية �لإعانة بالقوة يف 
غزوة مورة �لتي هي �أعجب غزوة م�صهورة، مل يبعث هذ� �لديو�ن �صفنه �حلربية، 
ول عمارته �لعثمانية لنقل �لع�صاكر �مل�صرية و�لذخرية �إىل جزيرة مورة، ومل يكن 
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�إذ ذ�ك عند �ملرحوم حممد علّي مب�صر �إل �صفينتان، كل �صفينة منهما ذ�ت ثالثني 
مدفًعا مل يكمل �صغلهما، فجهز ثالًثا وثالثني �صفينة حربية كاملة �لآلة و�لعدة يف 

�أقرب مدة، ومائة �صفينة من �صفن �لعادة لنقل �ملهمات.

وقد تكامل هذ� �لعدد يف و�قعة �أناو�رين، وتلف �أكرثه باإحر�ق �ملتع�صبني، 
ف�صرع يف عمارة �صفن �أخرى �أعظم منها ب�صر�ئها من �لبالد �لأجنبية �لأوروباوية، 
ثم �صرع يف عمل تر�صانة �لإ�صكندرية �صنة �ألف ومائتني و�صبعة وثالثني، �لتي مل 

تكن دون تر�صانة طولون ببالد �لفرن�صاوية.

فقد رتب بهذه �لرت�صانة م�صانع ومعامل متنوعة، وخمازن مهمات، ومفاتل 
�صفينة  كل  �لتي  �حلربية،  �ل�صفن  من  كثرًي�  �أي�ًصا  �لرت�صانة  بهذه  و�أن�صاأ  �أحبال، 
منها من ذو�ت �ملائة مدفع، وغري ذلك من �ل�صفن، حتى �صارت دوننما عظيمة، 
و��صتخدم فيها �لأهايل، وكذلك كان �ل�صغالون و�أرباب �ل�صنائع فيها من �لأهايل 
�لع�صكرّي،  �لطر�ز  على  و�لرت�صانة  بالدوننما  �مل�صتخدمني  جميع  وكان  �مل�صرية، 

فكان �أهلها يرقون �إىل �لرتب �لع�صكرية على ح�صب معارفهم.

�أثمان  �صارت  �لطريقة  فبهذه  �ل�صفن،  �صناعة  جودة  �لأوطان  �أبناء  فتعلم 
همة  وكانت  �لأجانب،  من  �صر�وؤها  وبطل  �حلكومة،  على   � جدًّ هينة  �ل�صفن 
�لأكرب  بطر�ض  �ملو�صقو  �صلطان  كهمة  �حلربية  �ل�صفينة  �ملادة  هذه  يف  جنتمكان 
�لأ�صغال  مناظرة  على  مو�ظًبا  د�ئًما  كان  �إذ  �ملادة؛  بهذه  و�لعتناء  �لجتهاد  يف 
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بالرت�صانة، و�لإقامة فيها �ل�صاعات �لعديدة من �لنهار، ولو �أن ملك �ملو�صقو كان 
قد تعلم عمارة �ل�صفن بنف�صه �إل �أن حممد علي رخ�ض ملهند�ض �ل�صفن �صري يزي 
كما  �صيده  �أغر��ض  ينفذ  مهند�ًصا  فكان  �إد�رتها،  ح�صن  �لتامة يف  �لرخ�صة  بك 
يحب ويختار، كاأنه هو، فال يعيب �لأ�صيل ما ر�آه �لوكيل ح�صًنا، ول ينق�ض عليه 
ما �أبرمه، فكان تنازل �ملرحوم لهذ� �حلد يف �لتفوي�ض يو�زي تنازل بطر�ض �لأكرب، 
ذلك،  يف  يتكرب  ومل  وطنه،  لأهل  وعلمها  بنف�صه،  �ل�صفن  �صنعة  تعلم  كونه  يف 
ي  با�صا يبادر بت�صهيل �لت�صغيل مبادرة ز�ئدة، ويقَوّ �إبر�هيم  وكان �بنه جنتمكان 
�أقرب وقت، ويكرم  �حلربية يف  �ل�صفن  �إمتام  و�ل�صغالني، ويرتقب  �ملهند�ض  عزمية 
�ملهند�ض �لإكر�م �لكلّي، ومي�صي �لنهار بتمامه يف �لرت�صانة بجانب �لأ�صغال، وكان 
جنتمكان حممد علّي يدمي �لنظر يف �ل�صفن عند �صناعتها، ويت�صور �لغر�ض منها، 
وكلما �صارفت �لإمتام �زد�د فرًحا و�صروًر�، و�إذ� نزلت �صفينة يف �لبحر مل يتمالك 
نف�صه مع ما كان عليه من كمال �لهيبة وحفظ نامو�ض �لوقار �أن ُيظهر �أمارة �ل�صرور؛ 
َمَها باملد�فع و�لع�صاكر،  فلهذ� كملت عنده دوننما ملوكية على طبق مر�مه، وَطقَّ
�إ�صكندرية  بثغر  بحرية  مدر�صة  و�أن�صاأ  �لربية،  �لع�صاكر  نظام  ن�صق  على  ونظمها 
�لبحرية،  �لعلوم  وترجم  �لدوننما،  هذه  �إليه  حتتاج  ما  �ل�صباط  من  منها  ليخرج 

و�صار لها كتب كافية ك�صائر �لعلوم �لأخرى، كما قيل:

َك َراِغًما ااإَذا �ِصْئَت اأْن َتْلَقى َعُدوَّ َغمًّ ِرَقُه  وَتْ ا  َهمًّ َوَتْقُتَلُه 
ِل اإنَّه اَف�َصاِم الُعَلى واْزدد ِمَن الَف�صْ َمْن اْزَداَد ِعْلًما َزاَد َحا�ِصُده َهمًّ
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�إىل  �ملبعوثني  �لأفندية  من  عدة  �لأوىل  �لإر�صالية  جملة  من  كان  و�أي�ًصا 
باري�ض تعلمو� �لعلوم �لبحرية، و�صافرو� �إىل �أمريقة)1( و�لهند وغري ذلك من �لبالد، 
ومتكنو� من �لعلوم �لبحرية، فلما ح�صرو� قلدهم بوظيفة قبود�نية)2( �ل�صفن، وكان 
لهذه �لدوننما قبود�ن من �لبا�صاو�ت، وكان معه بو�صون بك �لفرن�صاوى بوظيفة 
ريا�صة رجال �لبحرية، فكان مبنزلة رئي�ض �لرجال �صليمان با�صا يف �جلهادية �لربية. 

�أليات  جدد  منها،  وح�صر  �ملورة،  غز�  ملا  با�صا  �إبر�هيم  �ملرحوم  �إن  ثم 
�أن  �أن جنتمكان حممد علّي كان قبل غزوة مورة يعتقد  �ل�صو�ري، وبيان ذلك 
فر�صان �ملماليك �أعظم فر�صان �لدنيا؛ حيث �صاهد ذلك منهم يف �حلروب �ملتكررة 
�خليالة  �أن حركات  يظن  وكان  يكون،  ما  �أجود  فرو�صيتهم على  تعليم  و�أن  معه، 
�لأورباوية كال �صيء بالن�صبة حلركة �ملماليك، فكانت فر�صانه جارين على طريقة 
�إبر�هيم با�صا كان يعتقد ذلك؛ فقد ظهر للمرحوم  �لكوليمان، وكذلك �ملرحوم 
و�ألزم؛  �أكمل  �أوروبا  طرز  على  �ل�صو�ري  تعليم  �أن  مورة  حرب  يف  با�صا  �إبر�هيم 
�أنو�عها  �ل�صو�ري بجميع  �أليات  �لفرن�صاوية هناك، فرتب  ملا �صاهده من �صو�ري 
على طر�ز فر�ن�صا، من �صرخجية ودر�غون، وغري ذلك، فبهذ� �صار �إن�صاء مدر�صة 
�ل�صو�ري يف �جليزة؛ ليتعلم بها �لفرو�صية �لنظامية و�مل�صايفة و�لر�صم، وغري ذلك؛ 
ليخرج منها �ل�صباط �لعظام، وكان عدد تالمذتها ثالثمائة و�صتني نفًر�، وكان عدد 

�أمريقة: �أمريكا.  )1(
قبود�نية: قيادة وهي لفظة معربة من �لإيطالية.  )2(
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تالمذة مدر�صة �لطوبجية بطرة �أربعمائة تلميذ، وعدد تالمذة مكتب �لرجال يف 
�خلانقاه نحو مائتي تلميذ، وكان ل يقبل يف مكتب �لرجال �أي �أركان حربية �إل 
�لرتك و�ملماليك، ثم �ن�صم �إليهم �أبناء �لعرب، وكانو� ل يحرزون عند �لمتحان 
رتب �ل�صباط فاملرحوم �إبر�هيم با�صا �أبطل هذه �لطريقة يف حق �أولد �لعرب ويف 

�هم بغريهم. حق �أبناء �ل�صود�ن، و�صوَّ

ول  عزميته،  تفرت  ول  همته،  تكل  ل  علّي  حممد  �ملرحوم  فكان  وباجلملة 
يرتاح بدنه وعقله، بل د�ئًما م�صغول مبا يخ�ض �لتمدن، و�لتفكر يف �لتجديد�ت، 
وحميد �مل�صروعات، ول يبايل بامل�صارف و�لتكاليف؛ للحر�ض على تقدمي وطنه 

�ملنيف، و�إخر�ج �لرعايا من ورطة �لتخ�صن �لعنيف.

َيد ِملُك  والَقوُم  َيٍد  مُلء  اخَلرَبِاملَاُل  ُجْمَلُة  وَهذا  اأُِطيُل  وَل 

�أن  بعد  و�لرفاهية،  �لتقدم  �لدرجة من  �إىل هذه  ملا و�صلت م�صر  لوله  �إذ 
جتدد  فقد  و�هنة؛  منافعها  حبال  وكانت  و�مل�صكنة،  �لذل  يف  قرون  عدة  مكثت 
و�لدو�ليب  �لبخار  وو�بور�ت  �لأخبار  �إ�صارة  للتمدن  �ملقربة  �لأمور  من  �أيامه  يف 
�لبخارية، وقد عمل جتربة يف كفر جمر ل�صكة �حلديد، وكان �صمم فيها على �لإن�صاء 
و�لتجديد، فنجز بع�صها على وجه هني، ثم تكاملت �لآن بالأ�صل و�لفرع، على 

. وجه فى درجة �لكمال َبنيِّ

ِهَما ميِزَياُدة الَنِّيِل َنْق�ٌس ِعْنَد َفي�صِ الدِّ ِمنَّة  ى  َنَتَقا�صَ َلَنا  َفَما 
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�ملخالطات  جتديد  �إل  �ملحا�صن  من  علّي  حممد  للمرحوم  يكن  مل  فلو 
�مل�صرية مع �لدول �لأجنبية، بعد �أن �صعفت �لأمة �مل�صرية بانقطاعها �ملدد �ملديدة 
و�ل�صنني �لعديدة، لكفاه ذلك؛ فقد �أذهب عنها د�ء �لوح�صة و�لنفر�د، و�آن�صها 
بو�صال �أبناء �ملمالك �لأخرى و�لبالد؛ لن�صر �ملنافع �لعمومية و�كت�صاب �ل�صبق 
يف ميد�ن �لتقدمية، فما �أح�صت بنتيجة �لدو�ء �ل�صايف و�لعالج �ملعايف �إل يف هذه 
�لنظرية و�لعملية، بطرق  �لأيام �لأخرية �لتي �صاعفت �لأدوية �حل�صية و�ملعنوية 
ومقر  مت�صكر،  ل�صنيعها  فكل  �ملعدية،  �جلهالة  د�ء  و�أ�صعفت  جلية،  �لنجابة  من 

باإح�صانها غري منكر.

اهلل ِنَعُم  اَعَفْت  ت�صَ ِرَوَلَديَنا  وَح�صْ َعدٍّ  ُكَلِّ  َعْن  وَجلَّْت 
وَكاُنوا َر  ِم�صْ اأَْهُل  احَلقَّ  َوُمِقرَِّعَرَف  ُمْنِكٍر  بنَي  َقْبَله 
ْلَنا باحَلْمِد والأْجِر والنَّ�صــ ْكِرَوَح�صَ الَذّ وُح�ْصِن  َنا  الثَّ وِطيِب  ـِر 
ُمَراِد ُكلَّ  رْبِ  بال�صَّ َبَلْغَنا  رْبَِقْد  ال�صَّ ُعْقَبى  املَُراِد  َوُبُلوُغ 
َجاِل َمْن َمَلَك املَا ي الَرّ يَلي�َس ُمْثِ ُمْثِ َبِّ  اللُّ اأُخو  وَلكنَّما  َل 

وما �أح�صن هذ� �لبيت �لأخري، �لذي هو من �حلكم �للطيفة، ومن جو�مع 
�لكلم �ملنيفة.

 وقد كان �ملرحوم حممد علي من وقت حيازته، و��صتيالئه على �ل�صود�ن - 
�لبال  م�صغول   - و�ألف  ومائتني  وثالثني  ثمان  �صنة  ب�صيفه،  عليها  ��صتوىل  �لتي 
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با�صتك�صاف معادنها و��صتخر�جها؛ فلذلك �صافر �إليها بنف�صه؛ ليمتحن معادنها، 
ويلطف �أهلها، وي�صوقهم �إىل �كت�صاب �لتمدن و�لتقدم، كما فعل مب�صر، وتف�صيل 

ذلك يف �لف�صل �لر�بع من هذ� �لباب.





ملا مهد حممد علّي يف م�صر �لزر�عة و�لتجارة و�ل�صناعة - �لتي هي �ملنافع 
�لعي�ض  بطيب  �أهلها  وحظي  و�لعطاء،  بالأخذ  م�صر  ثروة  وكرثت   - �لعمومية 
و�لرفاهية، وذ�قو� ثمرة �لعدل و�لإح�صان و�لف�صل و�لمتنان، وكان �أو�خر ع�صر 
�ملرحوم حممد علّي بالن�صبة �إليهم ما كان ي�صمى ع�صر �لذهب عند �أمة �ليونان 
يف �أو�ئل تلك �لأزمان؛ حيث عو�ض �هلل  �أهل م�صر يف مقابلة ما ذ�قوه من 
�ل�صد�ئد يف �أول �لأمر ذوقهم طعم �لهناء و�لر�حة �لتامة يف �آخره، وذلك م�صد�ق 
قوله تعاىل: ژۇ ۇ ۆ       ۆ. ۈ   ٴۇ ۋ        ۋژ ]�ل�صرح/ 5 - 6[ وكان �ملرحوم 
ل يز�ل ي�صرف وقته يف تكميل �ملنافع �لعمومية للديار �مل�صرية، وكانت �لأقطار 
�ل�صود�نية �لتي حتت حكومته تتجر قدميًا وحديًثا، ل �صيما يف �لذهب، و�صهرية مبا 
فيها من �ملعادن �مل�صبعة، �صرف همته �لعلية �إىل تو�صيع ��صتخر�ج �ملعادن بتلك 
�جلهة ملا �أن معدن �لذهب من �أ�صرف نعم �هلل على عباده؛ �إذ به قو�م �لدنيا ونظام 
ى بالنقدين، ويباع بهما  �أحو�ل �خللق؛ فاإن حاجات �لنا�ض �إليه كثرية، وكلها ُتْق�صَ
وُي�صرى كل �صيء، بخالف غريهما من �ملعادن، فاإنه يرغب فيه كل �أحد رغبته يف 

يف �شفرجنتمكان حممد علّي �جلليل �ل�شان �إىل جبال 
فازغلو ببالد �ل�شود�ن؛ ال�شتك�شاف �ملعادن �لذهبية، 
و�لك�شف عنها بح�شوره، و�إعمال �لطرق �لتجريبية 
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 : لنقدين؛ حيث هما كالقا�صيني مل�صالح كل من لقيهما؛ ولذلك قال �هلل�
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ژڍ 

ڑ ڑژ ]�لتوبة/ 34[؛ لأن �ملق�صود منهما تد�ولهما بني �لنا�ض لق�صاء 
�حلو�ئج، فمن �أكنزهما فقد �أبطل �حلكمة �لتي خلقا لها، وكان كمن حب�ض قا�صي 
�لبلد، ومنعه �أن يق�صي بني �لنا�ض، فالذهب و�لف�صة كما يجلبان �ملنافع يجلبان 

�مل�صار.

و�أمهات معادن  �لذهب �مل�صتخرجة يف هذ� �لعهد هي معادن بالد �لأمريقة، 
�إفريقة �لترب  �أو من تنظيف �لرمال �لذهبية، ويف بالد  تخرج من جوف �لأر�ض، 
ببالد  �صبرين)1(  معادن  �إل  �أوروبا  بالد  يف  ولي�ض  �ل�صود�ن،  جتارة  يف  عظيم  فرع 
ورماله،  �لذهب  معادن  �آ�صيا  �لنيم�صا، ويف  مملكة  �ملجر يف  بالد  ومعادن  �ملو�صقو، 
و�أما معادن �لف�صة �ل�صهرية يف بالد �أمريقة باإقليم برو)2( وغريه، وهي �لتي تعطي 
كمية عظيمة من �لف�صة �ملتعامل بها يف �أيدي �لتجار، ففي بالد مق�صيقا)3( �أزيد 
مرثية  فاإنها  باأمريقة،  برو  بالد  معادن  وكذلك  م�صتخرج،  معدن  �آلف  ثالثة  من 
�، ومعادن قاليفورنيا �مل�صهورة بالذهب �مل�صبع، �لتي ��صتك�صف �صنة خم�صة  جدًّ
و�صتني ومائتني و�ألف، وهي يف جمهورية مق�صيقا، فبالد �إفريقة لها �صبه باأمريقة؛ 
فلهذ� �أر�صل �ملرحوم حممد علّي با�صا عدة مر�ت من يلزم من �ملعدجنية لتجريب 

�صبرين: �صيبرييا.  )1(
برو: بريو.  )2(

مق�صيقا: �ملك�صيك.  )3(
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معادنها، فلم يقف منهم على حقائق تامة يف �صاأن ذلك، ف�صك يف مهارتهم ويف 
�جتهادهم.

وقد كان حكمد�ر بالد �ل�صود�ن �أر�صل �إليه عدة فلز�ت من �لذهب على 
من  كالًّ  و�ألف  مائتني  �صنة  نحو  فاأر�صل يف  فرًحا،  بها  يطري  فكاد  �لعينة،  �صبيل 
�ملعادن  �إىل  ذهب  قد  كان  فالأول  �لكيماوّي،  برياين  ومو�صيو  رو�صيجري  مو�صيو 
قبل �لثاين بكثري، ف�صرع يف �لتجربة، ورجع �إىل �خلرطوم فوجد مو�صيو برياين قد 
�أقام بها ينتظر �لف�صل �ملنا�صب، فكتب مو�صيو رو�صيجري من �خلرطوم �إىل �ملرحوم 
حممد علّي ما م�صمونه: �إن �لنفر�لذي ي�صتغل يف �ملعدن باليومية ي�صتخرج ذهًبا 
ولية  مدة  يف  ذلك  وكان  ا.  مرييًّ قر�ًصا  باأربعني  يعني  يوم،  كل  فرنكات  بع�صرة 
خور�صيد با�صا حلكمد�رية �ل�صود�ن، و�أخرب �ملعدجنّي �حلكمد�ر بذلك، فلم ي�صدق 
ذلك �حلكمد�ر �ملذكور، و�أما �ملعية �ل�صنية فاأخذت كالم �ملعدجنّي �ملذكور ق�صية 
م�صلمة، و�عتقد ذلك �أي�ًصا �ملرحوم حممد علّي، وتبا�صر باأنه �إذ� �صار ��صتخر�ج 
�ملعادن على هذه �لكيفية ي�صري �أغنى �مللوك، و�نتقلت �لرغبة يف �لزر�عة �لتي بها 
غذ�ء �أهل م�صر و�لتي هي كاللنب لر�صاعهم �إىل �لرغبة يف �ملعادن، ف�صار مطمح 
�لنظر من �لنيل �أنه و�صيلة �مل�صري فيه ل�صتخر�ج �لذهب وجلبه، وكاأمنا هذ� �لغر�ض 

هو �ملق�صد منه بالأ�صالة.

رو�صيجري  مو�صيو  خرج  �ملعادن،  �إىل  �ل�صفر  للياقة  �لوقت  �عتدل  ملا  ثم 
ومو�صيو بورياين من �خلرطوم، ومعهما من �خلفر �ألف من ع�صاكر �جلهادية، حتت 
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ريا�صة مري �للوي م�صطفى بك، و�صارو� جميًعا حتى و�صلو� �إىل فازغلو، و�صرعو� يف 
��صتخر�ج �ملعدن و�لبحث عنه، فوجد حفائر حفرتها �لعبيد قبل ذلك، وبجو�نبها 
ق�صاع من �خل�صب، فكل و�حد من �ملعدجنية �أخذ ق�صعة وعمل �صنعة �لتنظيف 
للرمل �خلارج من �حلفرة، فلم يظهر لأحد منهم ربح، بل ما تبقى من بعد �لت�صفية 
�إمنا هو فلز�ت م�صوبة باحلديد و�لرت�ب، ثم كررو� �لتجربة، فلم تنتج �أزيد من ذلك، 
�أخذ قنطارين من �لرمل و�صفاهما، فلم يخرج منهما �صوى  فاإن مو�صيو بورياين 
حبة ون�صف من �لذهب، وكذلك مو�صيو رو�صيجري، ثم توجهو� �إىل جهة �صنجة، 
وهي �أبعد حمل فتحه �ملرحوم �إ�صماعيل با�صا، وم�صهور بكرثة �لذهب، فمكثو� فيه 
ليلة بو�ٍد ي�صمى خور �لبابا، كان �لعبيد قد حفرو� فيه حفائر ل�صتخر�ج �لذهب، 
ثم ذهبو� �إىل حمل يقال له زنبو، حوله غابات عظيمة، ووديان و�صفوح منخف�صة، 
فيه حفائر وق�صاًعا   �ملياه، فوجدو�  توماتو جاري  �إىل و�دي ي�صمى و�دي  وو�صلو� 
معدة لتنظيف �لذهب وتنقيته، فكانت نتيجة �لتجربة كال�صابقة، فاقت�صى �حلال 
�جلهة  بهذه  ونزلو�  غوجلي،  �أبو  �إىل جبل  فو�صلو�  م�صلوكة،  غري  بغابات  ميرو�  �أن 
�مل�صهورة مبعادنها �لذهبية، فاأر�صلو� بطلب �صيخ �ل�صود�ن هناك لي�صتعلمو� منه عن 
ذلك، فاأبى �حل�صور، فرجعو� من طريقهم بو�دي �أبوغوجلي نف�صه، فكان يب�ًصا ل 
ماء فيه بكرثة، و�إمنا كانو� يجدون يف طريقهم يف �حلفر بع�ض مياه، وبع�ض حفائر 
حفرها �لعبيد، وعلى حكايتهم �أن هذه �ملعادن �لتي بهذ� �لو�دي كثرية �لذهب، 
�حلو�يف  �آخر عايل  و�دًيا  �لغرب وجدو�  �صاعة �صوب  م�صافة  مب�صري  بعد ذلك  ثم 
بورياين  قب�ض مو�صيو  �أباطحه  �صائرون يف  وبينما هم  يقفو� عنده،  فلم  �ل�صخرية، 
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فلزة منها وزن حبة،  �لذهب، كل  فلز�ت من  �أربعة  بها  �لرمل، فوجد  قب�صة من 
ف�صارو� من و�ٍد �إىل �آخر، حتى و�صلو� جتاه جبلي �صنجه وغويزة، وب�صفحهما بنو 
�صنغول و�صنجه، ولهم م�صاكن لطيفة مقبوة، يقال لها توكول، وعدتها تنيف عن 
ا، ول  �ألفي بيت، وعر�ض جبل �صنجه يف �لدرجة �لعا�صرة و�لع�صرين دقيقة �صماليًّ
�لع�صكر  ر�أو�  فلما  م�صاكنهم،  و�لدخان حول  �لذرة  من  قلياًل  �إل  �صود�نها  يزرع 
قربو� من م�صاكنهم ولو� هاربني، فدخل �لع�صكر م�صاكنهم، فوجدو� بها �لآلت 
و�لأدو�ت �مل�صتعملة لتنظيف �لرمل و��صتخر�ج �لذهب منه، فبعث روؤ�صاء �لع�صكر 
لطلبهم فلم يح�صرو�، ول ح�صر �ملندوبون يف طلبهم، ول ظهر عنهم خرب، ول بان 
لهم �أثر، فاحرت�ض �لعر�صّي كل �لحرت��ض، و�صربت �خليام يف حمال عالية من 
�لو�دي خوًفا من �لهجوم، فظهر على حني غفلة فوق �جلبل وعلى �لبعد عدة من 
�لعبيد، حتى دنو� من �لعر�صّي، و�صارو� يرمون �لع�صاكر ب�صهامهم وحر�بهم، وكان 
و�صارو�  عادو�،  ثم  فهربو�،  �لع�صكر  عليهم  فهجم  مب�صاكنهم،  �صكنو�  قد  �لع�صكر 

يحاربون �إىل �لليل.

�صملهم  يت�صتت  ومل  جانب،  كل  من  بالع�صكر  �أحاطو�  �لليل  �عتكر  وملا 
�إل ب�صرب �لنري�ن، فلما �أ�صبح �ل�صباح �صعدو� على ذروة �جلبل، وفوقو� نبالهم 
�ملعدجنية  �لع�صكر كالأمطار، ومع هذه �حلروب �خلطرة فكان مع  و�صهامهم على 
هذ�  يف  �خلارج  �لنهر  بتجربة  �حلرب  وقت  يف  فا�صتغلو�  يخفرونهم)1(،  نفر  مائة 

يخفرونهم: يحر�صونهم.  )1(
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عدة  بالتنظيف  خرجت  ذهبية،  فلز�ت  على  بورياين  مو�صيو  فتح�صل  �جلبل، 
على  ينغ�صون  �لعبيد  ز�ل  ول  بعد،  فيما  ليمتحنها  زجاجة  يف  وو�صعها  مر�ت، 
�لع�صكر حتى تركو� جبل �صنجه بدون تتميم �لتجربة، فاقتفى �ل�صود�ن �أثرهم �إىل 
�لو�دي، وغ�صلوهما،  فاأخذو� قنطارين من دقيق رمل هذ�  جهة و�دي بولغيدية، 
وح�صبو� زمن �صغلهما، فكل ما خرج منهما و�صع يف �لزجاجة، ووجدو� �أن �لذخائر 
كادت تنفد منهم، فرجعو� من طريق �صنار، وقد جربو� جتاريب كثرية يف طريقهم، 
وكل ما حت�صلو� عليه من �لفلز�ت و�صعوه يف �لزجاج، و�صدو� عليه، وكانو� يجدون 
يف عودتهم كثرًي� من �ملعادن �حلفرية �لتي حفرها �لعبيد، ومل يجد �لع�صكر يف 
طريقهم بيوًتا ول م�صاكن م�صكونة باأحد؛ لأن �لعبيد خلوفهم من �لع�صاكر كانو� 
يهرعون منها؛ فلذلك مل يقف �ملعدجنية على حقيقة �حلال، ومل ميكنهم �أن يذهبو� 
�إىل �ملحالت �مل�صهورة ملح�صول �لذهب، كجبل دوك؛ لفقد �لذخرية، وقد وجدو� 
على �صطوط نهر هادي عدة �آبار م�صتديرة عميقة، يبلغ عّدها نحو �صتمائة بئر، عمق 
�لبئر �لو�حد �أربعة وع�صرون قدًما، وقطرها نحو �أربعة �أقد�م، ويف قاع كل بئر مما�صي 

يتو�صل �إليها بو��صطة �صالمل �صغرية.

�لذهب يف  بورياين على  فقد عرث مو�صيو  �؛  �لذهب جدًّ �لنهر كثري  وهذ� 
ثالثة �صو�نات �أخذها من هذ� �لنهر، وكذلك مو�صيو رو�صيجري وجد به قطًعا من 

�لأحجار م�صتملة على �لذهب.
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به  وفرحو�  �لعر�صي،  �أهل  قلوب  �طماأنت  �لنهر  معادن هذ�  فبا�صتك�صاف 
على  �عتماًد�  �لنهر  بهذ�  �لنق�صا�ض  على  �لع�صاكر  نه�ض  حتى  �صديًد�؛  فرًحا 
حكاية �أهل �جلهة، وجمعو� ما عرثو� عليه من �حلجر، ثم عادو� �إىل مدينة �خلرطوم 
�لتي خرجو� منها من نحو �صتة �أ�صهر، فلم يجدو� �حلكمد�ر فيها؛ حيث كان قد 
فاأخذو� يف حتليل ما حت�صلو� عليه،  توجه لقتال �حلب�صة �ملغريين على �لأطر�ف، 
فوجدو� �لعينات خمتلفة �لربح، وذلك �أن مو�صيو بورياين عمل �لتجربة �لتنظيفية 
بطريقة �لتحليل بالزئبق، فكانت �لنتيجة يف �إحدى �لتجريبات بالن�صبة �إىل �إقليم 
كماميل مل يحتو قنطار �لرمل �إل على ثالث حبات من �لذهب، فالرجل �لذي 
قناطري  ع�صرة  يوم  كل  ينظف  كان  �إذ�  و�لرت�ب  �ملاء  لنقل  م�صاعد�ن  �ثنان  معه 
من �لرمل �إىل �ثني ع�صر، فال يجمع �إل �صبعة قرو�ض مريي من �لذهب بالن�صبة 
�إىل رمال �إقليم فا�صنغارو، ول يتح�صل �إل على ثالثة قرو�ض ون�صف من �لذهب 
�حلكمد�ر  �إىل  �لعينة  مع  و�أر�صله  خطابًا  �لتجربة  بهذه  فكتب  �لو�حد،  �ليوم  يف 
خور�صيد با�صا، فاأر�صل �حلكمد�ر �ملذكور ذلك ب�صحبه مو�صيو بورياين �إىل �ملعية 

�ل�صنية، وكان ذلك يف �صنة �أربع وخم�صني ومائتني و�ألف.

و�أما جتربة مو�صيو رو�صيجري، فكانت نتيجتها بخالف ذلك؛ فاإن �لأحجار 
مثاًل  درهم  �ملائة  �صايف  �أن  يعني  �ملائة،  يف  �ثنان  منها  يتح�صل  �لذهبية  �ملعدنية 
درهمان، و�أما �لذهب �ل�صفائحّي �لذي يوجد يف �ملعادن كالعروق، فاإنه يتح�صل 
يف كل �ألف قنطار من مائة و�صتني �إىل مائة وثمانني �صفيحة من �لذهب، يعني من 
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ثمامنائة وخم�صة وثالثني درهًما �إىل �ألف ومائة و�صتة وثالثني درهًما من �لذهب، 
�ل�صخ�ض  �أن  �ملعدجنّي  وقد حتقق عند هذ�  قر�ًصا،  وثالثون  ثمانية  �لدرهم  وقيمة 
�أقة من �لرمل، فيتح�صل منها ذهب  �لو�حد ينظف كل يوم ثالثمائة وخم�صني 
قيمته من ثمانني قر�ًصا �إىل مائة قر�ض، فكان هذ� �ملعدل يزيد عن معدل مو�صيو 
بورياين ع�صرين مرة، فلما �طلع �ملرحوم حممد  علي عَلى �ملعدلني، ووجد �لفرق 
بينهما ج�صيًما مل يتمالك نف�صه من �لغ�صب على مو�صيو بورياين؛ لأنه كان مييل 
بالطبع ملا فيه �لأرجحية يف �لربح، فبهذ� مال �إىل تقرير مو�صيو رو�صيجري، فالأجل 
�لوقوف على �حلقيقة �صمم على �ل�صفر �إىل بالد �ل�صود�ن لت�صري �لتجربة �أمامه 
مع تقدمه يف �ل�صن و�صيخوخته، وطبيعة �إقليم �لأقطار �ل�صود�نية، وتعب �لأ�صفار 
�ل�صاقة بها، �إل �أنه كان ملحوًظا بالعناية �لربانية، وحمفوًظا بالتوفيقات �ل�صمد�نية، 

كما قيل: 

اأني�ُصه ِليُد  التَّ َرُف  فال�صَّ َحلَّ  َقِريُنهاإْن  ريُف  الطَّ َفُر  فالظَّ �صاَر  اأو 
ِعَناَدُه اأراَد  َمْن  َخاِذُل  هُر  ُمِعيُنهفالدَّ الِعَباِد  اق  ورزَّ اأََبًدا 

و�أمر مو�صيو بورياين بالذهاب قبله بعدة �أيام، فاأر�د �أن يتخل�ض من ذلك، 
وقال: �إن طريقة �لتحليل بالزئبق �لتي ملكها مو�صيو رو�صيجري رمبا ميكن �أن ينال 
بها �أكرث من طريقة �لق�صعة �لتي عليها �لعمل عند �ل�صود�ن، فكاأنه �صلم �أن طريقة 
قال  ثم  �لورطة،  من  و�خلروج  �لعتذ�ر  ملح�ض  ذلك  قوله  وكان  مربحة،  �صاحبه 
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�أي�ًصا: �إن �لرمل ل مانع من �أن يعطي كل يوم لل�صغال نحو �أربعني قر�ًصا، ومع �أنه 
قال ذلك ملجرد �مل�صايرة �إل �أن �ملرحوم حممد علّي �أخذه بالقبول وفرح به.

�ملعادن،  بعلم  �صهرًي�  ا  فرن�صا معدجنيًّ �ملرحوم حممد علي جلب من  وكان 
وهو مو�صيو ليفربه، كان �صبق ��صتخد�مه يف مدر�صة �ملعادن �مل�صرية، وكان مو�صيو 
بورياين قد �صافر �إىل �ل�صود�ن �متثاًل لالأمر �لعايل، وبعده بثالثة �أيام ركب �ملرحوم 
حممد علّي �لبحر و�صحبه خري �لدين بك قبود�ن �ل�صفن، وعدة �أ�صخا�ض منهم 
و�أحمد  �ملهند�ض،  بك  وملبري  �ملهند�ض،  بك  نود  ود�ر  �ملعدجني،  ليفربه  مو�صيو 

�أفندي يو�صف �جل�صنجي، ف�صافر بال�صالمة بالنيل حتى دخل �ل�صود�ن.

بغيهاْرَكِب الَنِّيَل ما ا�ْصَتَطْعَت َفِفيه وغاَيُة  للَفتى  راَحٌة 
جت حني �َصاَفرت ِفيه مبُْنَيهَكْم َتَفرَّ َظَفرت  وَكْم  ِبالٍد  يف 

هناك  من  جميع  فح�صر  م�صهوًد�،  يوًما  كان  �خلرطوم  مدينة  دخل  فلما 
عليه  و�أثنو�  �لفرح،  غاية  به  وفرحو�  بخري،  له  ودعو�  جميًعا،  فلطفهم  للت�صريف، 

بجميل �لثناء ومكارم �أخالقه، كما قيل:

ي َباِقيُكلُّ الأمُوِر تبيُد َعْنَك وتنَق�صِ َلَك  فاإنَّه  ناُء  الثَّ اإلَّ 
َف�صيَلٍة ُكلَّ  ُت  ْ ُخرَيِّ اأنني  ُت َغرَي َمَكارِم الأْخالِقلو  َما اْخَتْ

�إىل جبال مويه و�صكادي، وهي  �أن يتوجه  �أمر مو�صيو ليفربه �ملعدجنّي  ثم 
�لف�صة ومعادن  �لغربّي من �صنار؛ ليجرب معادن  على ثمان فر��صخ يف �جلنوب 
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من  كالًّ  خلفهم  و�أر�صل  رو�صريي،  باإقليم  �لنيل  ميمنة  على  هي  �لتي  �لنحا�ض 
لي�صتقبل  �لعلية فقد بقي يف �خلرطوم  و�أما ح�صرته  بورياين ودرنود بك،  مو�صيو 
وكلهم  �ختالفها،  على  �جلهات  من جميع  عليه  �لو�فدين  �ل�صود�ن  بالد  روؤ�صاء 
وعدوه بامل�صاعدة على م�صروعه، و�أن يعينوه ب�صتني �ألف نف�ض لل�صغل �إذ� �قت�صى 
�حلال هذ� �لقدر، ثم �صافر �إىل جهة �صنار، ونزل باإقليم رو�صريي، وح�صر �إليه ملوك 
�صنار وفازغلو، و�صار ي�صتعلم منهم عن �ملعادن وحمل وجودها، وعن �أحو�ل زر�عة 
ويف  �لزر�عة  يف  جديدة  طرق  �إىل  �ل�صود�ن  روؤ�صاء  و�أر�صد  ينا�صبها،  وما  �لبالد، 
�ل�صنائع، و�لفنون �لتي ل يعرفونها، و�أمرهم باحل�صول عليها و��صتعمالها؛ لت�صل 
�ملنافع �ملجلوبة، وينوب �خليط �لأبي�ض من  باكت�صاب و�صائل  للنوبة  �لتقدم  نوبة 
�لتب�صرة،  �أهل  من  وليكونو�  �جلنون،  فجور  من  �لأ�صود  �خليط  عن  �لفنون  فجر 
وتكون عندهم �آية �لنهار مب�صرة، ثم ح�صر �ملعدجنّي ليفربه من جبل مويه، و�أخربه 
�أنه مل يجد �أثًر� ملعدن �لف�صة ول معدن �لنحا�ض يف �ملحل �لذي حكى عنه مو�صيو 

رو�صيجري، فنفر من �لإقامة بهذه �جلهة لعدم �حل�صول على مق�صده، ولكن:

ْهُرعلى املْرِء اأَْن ي�ْصَعى مِلَا ِفيه َنْفُعه الدَّ ُي�َصاِعده  اأْن  َعَليه  وَلي�َس 

فرفع مع�صكره، ونه�ض �إىل �إقليم فازغلو، وكان �أحمد با�صا قد توىل حكمد�ًر� 
عو�ًصا عن خور�صيد با�صا، وكان قد بعثه حممد علّي �إىل حماربة جبال رجريج، 
وكانو� عا�صني، فنوى �أن ينتظر عودة �حلكمد�ر بعد و�صوله، ففي ظرف ثالثة �أيام 
�إىل قرية فاموكو جتاه فازغلو، وهي على ميمنة �لبحر  و�صل �ملرحوم حممد علّي 
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�لأزرق، ف�صرب خيامه بها، و�أعجبه ح�صنها وظر�فتها، فاأمر ببناء ق�صر فيها على 
�لبك  فهند�صه  �ملاأمورية،  لهذه  بك  درنود  حاًل  وعني  بها،  �صفره  ليذكر  ��صمه، 
�ملذكور، وبنيت حوله �لدور، حتى �صار بلدة �صهرية هناك �صميت مبحمد علّي، 
�أنها �صارت حمل �لتغريب، ين�صد فيها �ملَْنِفيُّ  وهي من �لأثر �جلليل �جللي، �إل 

�لغريب:

وَداُره احَلبيُب  َبُعَد  اإْن  َعنُي  َمَزاُرُهيا  و�َصطَّ  َمَراِبُعه  وَناأَْت 
َماِن ِبَطاِئٍل اآَثاُرهَفَلَقْد َظِفْرُت ِمَن الزَّ فَهذِه  تريه  مل ْ اإْن 

وملا عاد �أحمد با�صا من غزوه كان ف�صل �ملطر قد دنا، و�لذخائر كادت تنفد، 
وكان �ملرحوم حممد علّي توجه �إىل �إقليم فا�صنغارو، وكان قد بعث حني توجهه 
�أحد مماليكه لياأخذ �لرمل من و�دي قر�دة، فا�صتخرج �ملعدجنية من هذ� �لرمل نحو 

ثالثة فلز�ت من �لذهب �لي�صري �لقيمة �لقليل �جلودة.

وملا نزل �ملرحوم حممد علّي يف فا�صنغارو، �صرب خميمه حتت �صجرة تني، 
�لبق�صماط و�لي�صري من �لأرز،  �إل  �ملاأكولت  و�ملع�صكر حوله، ومل يبق معه من 
ف�صئمت نفو�ض �جلميع من قلة �لز�د و�حلط و�لرتحال بهذه �حلالة، ولم كل �لنا�ض 
مو�صيو بورياين على تاأميل �لبا�صا �ملذكور، وجت�صيمه له يف ربح �ملعادن �لذهبية، 
فجمع �لبا�صا �ملذكور �ملعدجنية و�ملهند�صني لياأخذ ر�أيهم فقررو� جميًعا على عمل 
�ملحالت  جميع  من  �لرمل  يجمع  �أن  وهي  مفيدة،  �أخرى  بطريقة  جديدة  جتربة 
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�لتجربة  بهذه  �لنتيجة  فخرجت  منها،  يخرج  ما  كمية  ويعلم  متنا�صبة،  مبقادير 
�آبار  بئر من  بورياين يف  ��صتك�صف مو�صيو  �لربح، ولكن قد  قلة  �ل�صابق يف  مثل 
و�دي قر�دة يف عمق �ثنني وع�صرين قدًما طبقة معدنية يرت�ءى �أنها كثرية �لذهب 
كان  �خلرطوم  من  �ملعدجنّي  ليفربه  مو�صيو  يرحل  �أن  وقبل  �لتاأين،  مع  ليمتحنها 
عرث �أي�ًصا على رطلني من �لزئبق يف خمازن �حلكمد�رية، فاأحب مو�صيو بورياين 
�أن يعمل �متحانه ملا �أخذه بطريقة �لتحليل �لذئبقي، فبعد �لمتحان حت�صل على 
حم�صول كثري من �لذهب بطريقة هذ� �لتحليل، ف�صكت عن ذلك، و�صار منهمًكا 
ا  على �تباع هذه �لطريقة يف �لتجربة، فلم ي�صعر �إذ وجد يف قر�ر �لقز�زة جرًما معدنيًّ
ا خملوًطا بغريه، ومل يعرف �صبب هذ� �لغ�ض، فاأخرب غيطاين بك ومو�صيو بري  ذهبيًّ
�أخ�صامه  �تهم بع�ض  بورياين  �أخربو� �ملرحوم حممد علّي، فمو�صيو  بذلك، وهم 
�لبحث عن �صاحب  باإخبار من ذكر  و�أر�د  عليه جتربته،  يف�صدو�  �أن  �أر�دو�  �أنهم 
�لفعلة، فادعى �أحمد �أفندي �جل�صنجّي �أن مو�صيو بورياين �ملذكور هو �لذي خلط 
�لذهب بالزئبق عمًد� لعدم نتاج جتربته، و�أخرب بذلك �أمام �لبا�صا، و�صدق عليه 
بالق�صاع،  �لغ�صل  بورياين طريقة  مو�صيو  ��صتعمل  �لثاين  �ليوم  ففي  �حلا�صرون، 
فغ�صل مائة قنطار من �لرمل ماأخوًذ� من فر�ض �لو�دي بجبال قر�دة فا�صتخرج منها 

ت�صًعا و�أربعني حبة من �لذهب.

و�لذي  فا�صنغارو،  و�دي  معدن  �إ�صباع  منها  ظهر  �لكبرية  �لتجربة  فهذه 
ومو�صيو  بورياين  مو�صيو  طريقة  بني  فوجد  �صابًقا،  رو�صيجري  مو�صيو  عينته  جرب 
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�ملرحوم،  �لبا�صا  �صدر  �صاق  �لفاح�ض  �لختالف  فبهذ�  فرق ج�صيم،  رو�صيجري 
وفرتت همته، حتى كاد �أن ي�صرف �لنظر عن ق�صية ��صتخر�ج �ملعادن، ولكن عاد 
�إىل جتلده و�صربه، و�أمر بعقد جمعية ت�صتخرج مقد�ر قيم جماميع �لأ�صغال �لتي 
ح�صلت كلها، فبادرت �جلمعية با�صتخر�ج ذلك، فنتج �أنه ل يتح�صل من عملية 

�ل�صانع �لو�حد من �لذهب �إل بقيمة ثالثة قرو�ض كل يوم.

وقل  �جلميع،  �أعني  من  �لذهبية  �ملعادن  قيمة  �صقطت  �لوقت  هذ�  فمن 
رو�ج  من  �لياأ�ض  ود�خله  ذلك،  من  علّي  �ملرحوم حممد  خاطر  فتغري  �عتبارها، 
بالأمايّن  وعلله  ل�صاله  معه  حا�صًر�  رو�صيجري  مو�صيو  كان  ولو  �ل�صود�ن،  معادن 

�لكاذبة.

و�أما مو�صيو بورياين فقد كان حا�صًر�، و�أخرب بال�صدق، ومل يدل�ض، ولكن 
لكونه كان يهاب �صيده كثرًي� فلم ي�صتطع �أن يذب عن نف�صه، ف�صرب عنه �ملرحوم 
من  �رحتاله  عند  و�ملعدجنية  �ملهند�صني  جميع  على  و�أنعم  �صفًحا،  علّي  حممد 
�ل�صود�ن بركوبة ورخت مذهب، وما ��صتثناه من هذ� �لإنعام ول غ�ض عنه �لب�صر، 
ويئ�ض من وجود �لذهب �مل�صبع من بالد �ل�صود�ن، ولكن مل يظهر له �حلقد ول 
�صرف عنه �لنظر، بل �أمر �جلمعية �أن متكث وتبحث مع غاية �لدقة عن �لطريقة 
�لالزمة ل�صتخر�ج هذه �ملعادن، فكان �لع�صكر �ملحافظون على �أهل هذه �لغزوة 
�لعلمية يعتقدون �أن �صيدهم �أبقى هوؤلء �ملهند�صني ر�صًما فقط، و�أن �أ�صغال هوؤلء 
�ملهند�صني لي�صت �إل �صورية، فكانو� ل ي�صاعدونهم على �أ�صغالهم، ول ي�صرفون 



مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية
338338

همتهم يف �إعطاء ما يلزم لتتميم �لتجربة، وكان قد تعني لإد�رة �ملعدن خري �لدين 
با�صا، فكان ي�صيء �ل�صلوك؛ لأنه كان مكرًها على �لإقامة بتلك �لديار وترك وطنه، 
�أن �لإفرجن �ملعدجنية هم �ل�صبب يف طول غربته، فكان يتجاهر  فبهذ� كان يعتقد 

بتقريعهم وتوبيخهم.

ثم �إن مو�صيو ليفربه �أ�صابته حمى �صديدة، وكان قد وعده �ملرحوم حممد 
رتبة مري�لي، فكان على غاية من �لجتهاد،  �لأ�صغال  بعد متام  �أن يعطيه  علّي 
فمات باحلمى، وقبل موته �صرح باأن تقرير �جلمعية بعدم تربيح �ملعادن يف �ل�صود�ن 
لي�ض بقطعّي، ول ينبني عليه حكم، و�أنه ل ينبغي �أن يقطع �لرجاء بالكلية من 
ا يوؤيد ر�أي لفيربه  ربح هذه �ملعادن، ل �صيما و�أن مو�صيو بورياين قرر تقريًر� �صفاهيًّ
�أرباب �جلمعية بتمامها من هو معتمد يف قوله فيما  �ل�صابق، وعبارته: لي�ض من 
يخ�ض قيمة ما يتح�صل من �لرمال من �لذهب؛ حيث جميعنا ل معرفة له تامة 
�لإد�رة  �صارت  لو  �أنه  �لظاهر  �لفن  هذ�  متبحرين يف  فل�صنا  �ملعادن؛  با�صتخر�ج 
�لجتهاد  و�صار  جتاريبهم،  يف  �ملمتحنون  و�صدق  م�صتقيمة،  ح�صنة  �صورة  على 
�إذ�  عظيمة، خ�صو�ًصا  نتائج  تظهر  �أن  بد  فال  مر�صّي،  وجه  على  �ل�صتخر�ج  يف 
عمليات  �صابقة  وله  �لعلم،  هذ�  يف  �ملتبحرين  �ملعدجنية  من  بذلك  �ملاأمور  كان 
�صحيحة، و�أما �صفرنا هذ� فلم يكن �إل حم�ض مناظرة و�طالع على نف�ض �ملحال 
ًد� عن ر�حة �لفكر و�لبدن. وقوله: »يف حمله«؛ لأن  �ملعدنية بالبالد �ل�صود�نية جمرَّ
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�لعر�صي كان د�ئًما عر�صة لإغارة �ل�صود�ن �لهمل، وكان بدون �أهبة ول ذخرية، 
وكانت ع�صاكر �لأتر�ك �ملحافظني على �ملعدجنية �أ�صد عليهم عد�وة من �ل�صود�ن.

فبهذ� مل ميكن �لوقوف على حقيقة �حلال من �لأهايل، وكانت �لتجاريب 
تعمل باخلوف و�لعجلة، وكانت �لأمر��ض �أي�ًصا من جملة �ملو�نع، ومع ذلك فقد 
�صح بتجربة مو�صيو بورياين �لتي ��صتمرت نحو ثالث �صنو�ت �أن بعملية ��صتخر�ج 
�ملعادن بالعبيد يعطي قنطار �لرمل نحو خم�ض حبات من �لذهب، مع قبول �لزيادة 
عن ذلك لو وجدت �ملعرفة و�ل�صد�قة، ومع هذ� كله فنقول: �إن ذهب �ل�صود�ن 
ل ينكر، و�إن �لأقطار �ل�صود�نية �لتابعة للحكومة �مل�صرية، و�إن كانت دون �أقاليم 
�أمريقة بكثري؛ فهي كم�صر �إن مل ت�صعفها �ملعادن �ملتطرقة، فمعادن �لزر�عة فيها 
حمققة، ولول �لتغافل و�لتكا�صل من بع�ض �حلكام، و�ت�صاف بع�ض �آخر باجلهل 
�لتام، لكانت �إير�د�تها وحم�صولتها على �أكمل نظام، فاإن خ�صوبة �أر�صها عجيبة، 
فيها على  �لثالثة  فاملو�ليد  و�أخ�صابها جيدة، ومعادنها متعددة،  وحيو�ناتها جنيبة، 
�أن �أكرثها رمال؛ فقد  غاية من �لكمال، ول نظر �إىل ما يعتقده عامة �لنا�ض من 
يوجد من �لأهايل من يرت�فع مع �أخ�صامه يف ملكية �ألوف من �لفد�دين لنف�صه، 
�أبناء جن�صه، ويف �أيام حكمد�رية ح�صرة لطيف با�صا �أعطى  ويريد نزعها من يد 
�ألف فد�ن لأحد �ل�صناجق - وهو دموز�غا - من �لبور، فلم تربح مدة ي�صرية �أن 
�صارت من �ملعمور،  و�صح فيها جميع �لبقول و�لغالل، ل �صيما زرع �حلنطة �لذي 
�إل يف زمن  �لنيل  يعلوها  دنقلة ل  �أر��ض مبديرية  بال، وهناك  له  �لبالد  تلك  يف 
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�لتم�ض زر�عتها  �لغزير، ولي�صت د�خلة يف دفرت مكلفات �لإقليم، وقد  �لفي�صان 
يف �صنة من �ل�صنني بع�ض �لأهايل بدفع �لع�صور، فزرعها من �صنف �لذرة، فاأدت 
حم�صوًل فوق �لأربعني �ألف �أردب، فدفع �إىل �صونة �ملريي ع�صرها، ف�صار �صنف 
�لذرة رخي�ًصا يف هذه �ل�صنة، ف�صكا �لأهايل �ملز�رعون ك�صاد حم�صولتهم، فاأبى 
مدير تلك �جلهة �ملتويل يف ذلك �لوقت �أن يعطيها بعد ذلك لأحد، و�أحب �أحد 
�لبكبا�صات �مل�صتخدم بتلك �جلهة �أن يتعاهدها يف كل �صنة بقيمة مكافئة لع�صرها 
�، و�لأر��صي   �ل�صنوّي، فلم ي�صاعد على ذلك، و�أمثال هذه �لأر��صي كثرية جدًّ
منبتة للنباتات �لناجتة بنف�صها بدون عمل، مع قبول �أهلها للتمدن �حلقيقّي؛ لدقة 
فاإن  وغريهم؛  و�ل�صاقية،  �جلعليني  �صيما  ل  عربية،  قبائل  �أكرثهم  فاإن  �أذهانهم؛ 
��صتغالهم مبا �ألفوه من �لعلوم �ل�صرعية �صغل رغبة و�جتهاد، ولهم ماآثر عظيمة يف 
�إليه من  �إذ� كان بها عامل �صهري يرحل  �لبلدة  �إن  ح�صن �لتعلم و�لتعليم؛ حتى 
�لبالد �لأجنبية للمجاورة من طلبة �لعلم �لعدد �لكثري و�جلم �لغفري، فيعينه �أهل 
بلدته على ذلك بتوزيع �ملجاورين على �لبيوت بح�صب �ل�صتطاعة، فكل �إن�صان 

من �لأهايل يخ�ض �لو�حد �أو �لثنني فيقيمون ب�صئونهم مدة �لتعلم و�لتعليم.

ال�صودانيون والتمدن

ولقد ر�أيت يف طريقي ببالد �ل�صاقية مبديرية دنقلة حرم �صنجق يدعى �مللك 
�لأزيرق، ت�صمى �ل�صيدة �أمونة، تقر�أ �لقر�آن �ل�صريف، وموؤ�ص�صة مكتبني �أحدهما 
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على  تنفق  �ملتون،  وحفظ  �لقر�آن  لقر�ءة  منهما  كل  للبنات،  و�لثاين  للغلمان 
�ملكتبني من ك�صبها بزر�عة �لقطن وحلجه وغزله وت�صغيله، ول تر�صى �أن ي�صوبه 
و�لزهاد  �لعباد  يختلي من  �ملكتبني خلو�ت ملن  وبجانب  زوجها،  مال  �صيء من 
كالتكية  ومنزلها  �ل�صريف،  �حلج  فري�صة  لأد�ء  �لبالد؛  �أق�صى  من  �حلا�صرين 
للفقر�ء و�أبناء �ل�صبيل و�لقا�صدين بيت �هلل �حلر�م، و�أمثال ذلك كثري هناك يف 

ظل �حلكومة �مل�صرية.

ومما يدل على ح�صن مقا�صد �ملرحوم حممد علّي �أنه يف عودته من �لبالد 
�ل�صود�نية، ��صت�صحب معه عدة غلمان من �أبناء وجوه �ل�صود�ن �إىل م�صر، و�أدخلهم 
ثم  �لزر�عة،  �إىل مكتب  نقلهم  ثم  �لعلوم،  مبادئ  ليتعلمو�  �مل�صرية؛  �ملد�ر�ض  يف 
�أن يذوقو� طعم �ملعارف �لتمدنية؛  �لق�صد من ذلك  �إىل مدر�صة �لأل�صن، وكان 
بوظيفة  �خلرطوم  مبديرية  م�صتخدًما  بع�صهم  �صاهدت  وقد  بالدهم،  يف  لين�صروها 
�لأخرية،  با�صا  �صاهني  �صعادة  تنظيمات  بو��صطة  �أنه  �لظن  على  ويغلب  كاتب، 
�ملوؤ�ص�صة على حب تقدمي �جلمعية �ملدنية، وهمة �صعادة جعفر با�صا �صاحب �لأنظار 
�أطر�ف  يف  �مل�صرية  �حلكومة  بعناية  �لع�صرية  �لتقدمات  �إي�صال  متكن  �لتمدنية، 
و�أكناف تلك �لبالد، �لتي هي �لآن مل تخل قر�ها عن نوع �لتقدم يف �حل�صارة، مع 
م�صاعدة �لو�رد و�ملرتدد �إليها يف هذه �لأيام لق�صد �لزيارة �أو �لتجارة، فاإنها �أقرب 
للتمدن من �أقاليم �أمريقة بكثري، وجميع �أهلها - ما عد� بع�ض �جلبال - ل�صانهم 
�إن جلهم من ن�صل �لعرب �ملنتجعة �لقبائل قدميًا يحفظون  عربّي ف�صيح؛ حيث 
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يف  يحتاجون  و�إمنا  �لفطنة،  وذكاء  �ل�صتعد�د  كمال  وفيهم  و�أن�صابهم،  �أح�صابهم 
ح�صول �ملطلوب �إىل �طمئنان �لنفو�ض وتاأليف �لقلوب من حكام �أرباب �صد�قة 
وعفاف، وعدل و�إن�صاف، ل حتملهم �ملطامع �لدنيوية على حم�ض �للتفات �إىل 

�لأمور �لدنية، بل توجد �لقابلية �أي�ًصا يف �لأهايل �ملتاأ�صلني.

ويدل على هذ� ما حكي للخليفة �أبي جعفر �ملن�صور عما جرى بني عبد �هلل 
بن مرو�ن بن حممد وبني ملك �لنوبة، مما ذكره �ملوؤرخون يف حق �مللك �ملذكور، 
�لقبائل  �إذ مل تكن  �لقطني؛  �ملتاأ�صلني و�جلن�ض  �ل�صود�ن  �أنه كان من ملوك  مع 
�لعربية �نتجعت �إىل �ل�صود�ن، ول ت�صلط على هذ� �لإقليم ملك من �أهل �لإ�صالم 
ول من �لعربان، وهو �أن �أبا جعفر �ملن�صور ح�صره ليلة عبد �هلل بن علّي، و�صالح بن 
علّي يف نفر معهما، فقال عبد �هلل بن علّي: يا �أمري �ملوؤمنني، �إن عبد �هلل بن مرو�ن 
بن حممد ملا هرب �إىل بالد �لنوبة، جرى بينه وبني ملكها كالم فيه �أعجوبة، �صقط 
عني حفظه، فاإن ر�أى �أمري �ملوؤمنني �أن ير�صل �إليه بح�صرتنا، وي�صاأله عما ذهب عنا 
- وكان يف �حلب�ض - فاأر�صل �إليه �أبو جعفر، فلما دخل قال له: يا عبد �هلل. قال: 
لبيك يا �أمري �ملوؤمنني، قال: �أخربين بحديثك وحديث ملك �لنوبة. قال: يا �أمري 
�ملوؤمنني، هربت ممن تبعني باأثاث �صلم �إىل بالد �لنوبة، فلما دخلت بالدهم فر�صت 
ذلك �لأثاث، فجاء �أهل �لنوبة ينظرون �إيلَّ متعجبني مني، �إىل �أن بلغ ملك �لنوبة 
ح�صوري، فجاء ومعه ثالثة نفر، فاإذ� رجل طويل �آدم، �أغرب، م�صنون �لوجه - �أي 
ممل�صه - فلما قرب قعد على �لأر�ض وترك �لب�صاط، قلت: ما مينعك �أن جتل�ض على 
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�أثاثنا هذ�؟ قال: �إين ملك، وحق لكل ملك �أن يتو��صع لعظمة �هلل �إذ� رفعه �هلل، 
فقلت: عبيدنا  ت�صربون �خلمر وهي حمرمة عليكم؟  فقال: مل  �إيّل  نظر  ثم  قال: 
�لديباج و�حلرير، وحتلون  تلب�صون  فلم  باجلهل منهم، قال:  يفعلون ذلك  و�أتباعنا 
بالذهب وهو حمرم عليكم؟ فقلت: ز�ل عنا �مللك، و�نقطعت �ملادة، و��صتن�صرنا 
يده  يقلب  فاأطرق  عليهم،  �خلالف  فكرهنا  زيهم،  هذ�  كان  �لأعاجم  من  بقوم 
ويقول: عبيدنا و�أتباعنا و�أعاجم دخلو� يف ديننا، يكرر �لكالم على نف�صه، ثم نظر 
�إيّل فقال: لي�ض ذ�ك كما تقول، ولكنكم قوم ملكتم فظلمتم، وتركتم ما به �أمرمت، 
وركنتم �إىل ما عنه نهيتم، ف�صلبكم �هلل �لعز و�ألب�صكم �لذل بذنوبكم، وهلل فيكم 
نعمة مل تبلغ غايتها بعد، و�أنا �أخاف �أن تنزل بكم �لنقمة و�أنتم ببلدي فت�صيبني 
وقيًذ�)1( من كالمه، فدخل  �أبو جعفر  فقام  �نتهى.  فارحتلو� عن جو�ري.  معك، 

ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  تعاىل:ژوئ  �هلل  قال  حجرته. 
ىئ ىئ یژ  ]�لإ�صر�ء/ 16[ قال �ملف�صرون: يف �لآية حذف دل عليه 
باقيها، �أي: �أمرنا مرتفيها، �أي منعميها بالطاعة، فخالفو�، فف�صقو� فدمرناها تدمرًي�. 
�نتهى. فيا لها موعظة بي�صاء من ملك �أ�صود!! ولعل ملوكهم يف �لأزمان �لقدمية 
كانو� ك�صلحائهم �لآن، على قدم عظيم يف �ل�صتقامة، وطريقة قومية، و�أما مو�صع 
�أهل �لبالد، وهم  �ل�صود�ن، فهو متوجه على جمهور  �أهل  معر�ض �لذم يف حق 
�لعبيد و�ملولدون، ومن يحذو حذوهم من رعاع �أهايل تلك �لبالد، �أرباب �لدناءة 

و�خل�صة.
وقيًذ�: حمزون �لقلب، كاأن �حلزن قد ك�صره و�أ�صابه بال�صعف.  )1(
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�صفري لل�صودان

ب�صعي  �ل�صود�ن،  �إىل  �صافرُت  و�ألف كنُت  ومائتني  و�صتني  �صبع  �صنة  ويف 
بع�ض �لأمر�ء ب�صمري م�صترت، بو�صيلة نظارة مدر�صة باخلرطوم، فلبثت نحو �لأربع 
�صنني بال طائل، وتويف ن�صف من مبعيتي من �خلوجات �مل�صريني، فنظمت هذه 
�لق�صيدة بر�صم �ملرحوم ح�صن با�صا كتخد� م�صر، رجاء ن�صلي من �أوحال تلك 
هو  �لذي  باحلال  �ملا�صي  بتبديل  �حلال  �أ�صعد  ثم  �إر�صالها  يتي�صر  فلم  �لأحو�ل، 
حال، وذلك عقب تخمي�صي لق�صيدة نبوية ُبَرعية متو�صاًل فيه ب�صفاعة خري �لربية، 

وهاهي �لق�صيدة �لأوىل:

وَناِدي َترُجو  الذي  َفاْدُع  ناِدياأَل  اأَي  يف  َتُكن  واإْن  ُيِجْبَك 

ُحرٍّ َقْلِب  يف  جا  الرَّ َغَر�َس  اِدَفَمْن  اَب َجَنى النََّجا ِغبَّ احَل�صَ اأَ�صَ
ْنًعا �صُ �َصْلُه  اخَلالِئِق  ُح�ْصِن  بالِوَداِدَوِمْن  اأَْوَفى  فَهو  َجِمياًل 
َويفٍّ ِخلٍّ  َوَفا  َعْن  ْث  َباِديَوَحَدِّ الَقلِب  يف  ُحَبِّه  مِبُر�ِصِل 
َيوًما َعْنك  َتاَلَهى  اأٍَخ  ِوَداِديوُربَّ  اأََبًدا  ِوداده  فرب 
َجِميًعا اإْخَواٌن  الآَداِب  الِبالِدَبُنو  مبُْخَتِلِف  واأَْخَداٌن 
ى َتَغذَّ ُكلٌّ  ٍر  ُعْن�صُ اْقِت�صاِدَخالِئُف  ُدوَن  الُعال  باأثداء 
َيوًما ُتْعِليه  الَفَتى  الِوَهاِدواآداُب  َبْعِد  من  الأناِد  اإىل 
َراِري الدَّ ِبي  ُت�َصامي  ُمَراِديواآَداِبي  وُتْبلغِني  �َصَعِثي  َعلى 
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َدلًل ِبها  اأَِتــيه  ل  �َصاِدَوَمايل  الرَّ َنْهِج  َعَلى  َدلَّْت  َوَقْد 
َحْزِمي َتُقود  الَفَخاِر  �ُصُبِل  اْنِقَياِدياإىل  َعْزُم  َمْيَدانِه  َويف 
�َصْعًيا املَْجِد  َطريُف  اِميٌّ  بالَتّالِدِع�صَ �َصِريٌف  ِعَظاِميٌّ 
انت�َصاٌب الُعُلوِم يل  َن�َصِب  والَبَواِدي�ِصَوى  ِر  احَلَوا�صِ اخلرِي  اإىل 

َقا�ِصميٌّ اَلَلِة  ال�صُّ ِمَهاِديُح�َصيِنيُّ  وبِها  َمْع�َصِري  ِبَطْهَطا 
اًرا ِنَ يِل  ين�ِصُب  الُعْرِب  الإياِديِل�َصاُن  ُق�َسّ  اإىل  وُيْدِنيني 
ُكْتًبا اأَْبَرْزُت  اأنَِّني  الطَراِديَوَح�ْصِبي  يوم  َكَتاِئًبا  ُتبيُد 
َيْجِري الِعرفاِن  َمْنَبُع  باملَِداِديَفِمْنَها   َ َتَربَّ ِطْر�ٍس  َوَكْم 
ُمْعَرَباِتي التَواُتِر  َعَدِد  ِجَهاِدَعَلى  اأَْو  �ِصْلٍم  ِبُفُنوِن  َتِفي 
َعْدٌل وهو  َي�ْصَهُد  مَتَاِديَوَمْلَطرْبوَن  ِبال  ُيِقرُّ  َومْنِت�ْصُكو 
َدْر�ِصي ُفَراِت  قراِح  اِديَوُمْغَتُفو  ُكَلّ �صَ �ِصَقاَيَة  ُحوا  اْقَتَ َقِد 
َك�َصْم�س باِري�س  ِل�َصاُن  ِعَماِديَولَح  َعَلى  املُِعَزّ  ِبَقاِهَرِة 
َقْدِري َكاَن  اأَْحَيا  َر  ِم�صْ ِيي  اْجِتَهاِديوحُمْ َقْدر  َعَلى  وكافاأين 
َحيًّا ُدْمُت  ما  َلُه  َف�صْ �ْصُكُر  َوَما �ُصْكِري َلَدى ِتْلَك الأياِدي؟�َصاأَ
ر ِم�صْ َزَماِن  َعْهَد  اُن  احَلنَّ الِعَهاِدَرَعى  ْوَب  �صَ َرْبَعَها  واأْمَطَر 
َعْنَها املَْغُبوِن  ْفَقِة  ِب�صَ املََزاِدَرَحْلُت  يف  �صَواَها  يف  ِلي  َوَف�صْ
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مْثِلي َمَقام  َقطُّ  وَداُن  ال�صُّ َول »�صلماي« فيه ول »�صعادي«َوَما 
ِمْنه ُي�َصمُّ  ُموِم  ال�صَّ ِريُح  واِديِبَها  ُيْطِفيه  َفال  َلَظًى  َزفرُي 
َم�َصاًء اأو  َباًحا  �صَ ُفها  راِدَعَوا�صِ واَطّ ا�صطراٍب  يف  َدَواًما 
ُوحو�ٌس اأكثه  الَقوِم  ُف  باجَلَماِدَوِن�صْ اأ�ْصَبه  الَقوِم  وَبْع�ُس 
َخِليًطا َطَبُخوا  اإذا  َتْعَجْب  َماِدَفاَل  الرَّ ايف  �صَ مَع  الَعْظِم  مبَُخّ 
َو�َصْعٍر َبَدٍن  يف  ْهِن  الدُّ َكدهن الإبِل ِمْن َجَرِب الَقَراِدولطخ 
َحتَّى وُج  الزَّ َياِط  بال�َصِّ َرُب  اجِلالِدَوُي�صْ يف  َبَناٍت  اأخو  يَقاُل 
زماًنا بزوجته  ما  الْن�ِصَداِد ويرتُق  َهذا  َفْتُق  ُعُب  وَي�صْ
ِبَناٍء على  الَفَتاِة  باّتاِدواإْكَراُه  وه  ارْت�صَ النَّْهي  مع 
َغاٍل وهو  املَُولَُّد  باْحِت�َصاِدَنِتيَجُته  َدْوًما  َغباُت  الرَّ ِبِه 
اجَلَواِري ْعليِم  ِبَتَ �َصَغٌف  َفاِدَلُهم  ال�َصِّ اَذبَة  ُمَ �َصَبٍق  َعلى 
ْدِري ِيُق �صَ ِمَداِديَو�َصْرُح احَلاِل ِمْنه ي�صَ اأو  يه ِطْر�ِصي  ُيْح�صِ ول 
َنْزٌر فالأْخَيار  الَقوِل  ْبُط  اجَلَراِدَو�صَ ُمْنَت�صر  ا�ِس  النَّ َو�َصرُّ 
لَكاُنوا َعَرٍب  ِمْن  الِبي�ُس  �َصَواِدَولول  يف  �َصَواٍد  يف  �َصَواًدا 
ْحِبي يِف �صَ احِلَداِدَوَح�ْصِبي َفْتُكَها ِبَن�صِ ُلْب�ُس  َوِظيَفتي  كاأنَّ 
َغاًرا �صِ اأطَفاًل  َفاَرْقُت  واْعِتَياِديَوَقْد  َعْوِدي  ُدوَن  ِبَطْهَطا 
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وَجْهًرا ا  �ِصرًّ ِفيهُم  ُر  ُرَقاِدياأَُفَكّ ول  َيِطيُب  �َصَمِري  ول 
عنهم اأي  بالنَّ َبْهَجِتي  اتَِّقادَوَعاَدْت  ذاِت  ُمْهَجٍة  ِبَلوَعِة 
َياأَْبى هُر  والدَّ اَلُهم  ِو�صَ ِعَناِدياأُريُد  يف  َوَيْطَمُع  َلِتي  ُمَوا�صَ
َعْنُهم ْغِريِب  التَّ ُة  ُمدَّ الَك�َصاِدَوَطاَلْت  �ِصوى  َلَديَّ  ُغْنٌم  ول 
ُذيل ُيريُد  الَعِزيَز  ِخْلُت  ِلَداِدَوَما  اٍم  لأْخ�صَ ُي�صغي  َوَل 
ِحَداٍد باأل�ِصَنٍة  �َصَعوا  ِحَداِدَلَديه  لأَْل�ِصَنٍة  َغى  �صَ َفَكيَف 
َخاَدعوين اِئِل  الَف�صَ َجَواِديَمَهاِزيُل  َيْكُبو  َحْرِبِهم  َوَهْل يف 
ُهوه َموَّ اإْذ  َقْوِلِهم  املَُناِديوُزُخُرف  نادى  َتْزييفه  َعَلى 
ب�صرٍي املَْعَنى  رَييّف  �صَ ِمْن  والنِتَقاِدَفَهل  الْنِتَقاِء  ِحيح  �صَ
َعِقيٌم َقاُلوا  َمَداِر�ِصي  َر فما النتيجُة يف ِبَعاِدي؟!ِقَيا�ُس  مبِ�صْ
َعْزِمي �ُصْفِن  َمْنَهُج  الَبْحُر  الَثّماِدَوَكان  يف  اأغرق  الآَن  َفِكْدُت 
ْت َمرَّ باخُلرُطوِم  �صِننَي  املَُراِدثالُث  ِطْبق  َمَدار�س  ِبُدون 
القتاِدَوَكيَف َمَداِر�ُس اخُلرُطوِم ُتْرَجى َخْرُط  ودونها  ُهَناَك 
اِنُع وهي اأَْحَرى باملَباِديَنَعْم ُتْرَجى املَ�صَ ــِد  املَقا�صِ ِلَتاأييــِد 
لديِهم َقاِئَمٌة  رِع  ال�صَّ املََعاِدُعلوُم  اأو  املَعا�ِس  مِلرُغوِب 
طوياًل َزَمًنا  مبَْوِطِني  والْعِتَماِدَخَدْمُت  الَوَفاء  و�صف  ويل 
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اأَْوىل الإْكَراِم  مبِْنَحِة  ُم�ْصَتَفاِدفُكنُت  للتعيُّ�ِس  بَقْدٍر 
لأهِلي َعوِدي  مطلبي  وَزاِدَوَغايُة  راِحَلٍة  ُدوِن  ِمْن  َوَلو 
اَع ُمنُذ ا�صَتدَّ َخْطِبي رِبي �صَ ال�ْصِتَداِدَو�صَ عند  اخَلْطِب  َوَهْوُن 
ُفوؤاِديوَكْم ح�صًنا دعوُت حُل�ْصِن َحايل يا  ُفوؤاِدي  َناَدى  وَكْم 
ْدِري َر ل�َصرِح �صَ ْدَر ِم�صْ الَنّجاِدواأرجو �صَ ُطوِل  يف  وِل  الطَّ وُجهُد 
ر ِم�صْ َعِزيَز  اأَنَّ  ْرُت  ُب�َصِّ ُيَفاِدَوَكْم  ومل  بالِفَكاِك  ه  َتَفوَّ
َغرِيي َمَقاَل  اأقول  اأَْن  واعِتَقاِديوَحا�َصا  ي  �ِصرِّ دُّ  �صِ وَذِلَك 
حيًّا َناَديَت  َلو  اأَ�ْصَمْعَت  ُتَناِديَلَقْد  مِلَن  حياَة  ل  ولكْن 
ِعَياٌذ يل  العَزاَزِة  َداِر  العَواديويف  اأَْظَفار  َن�ْصَب  َيِقيِني 
املََعايل اأَرباِب  ِكَبار  َهاِدياأمري  الِعْرَفاِن  �ِصْرَعِة  يف  َفتى 
ُيَباَرى ل  اأملِعيٌّ  اجِلَيادَعُروٌف  َطْلَق  الُعال  َمار  مِبِ�صْ
�َصاَرْت ْكَباُن  الرُّ ِله  َف�صْ و�َصاِدِبَواِفِر  َحاٍد  با�ْصِمِه  َوَغنَّى 
َفِريٌد َمَعِارِفه  يف  اْنِفَراِدَوَقالوا  ُذو  يا�َصِة  الَرّ َفُقْلُت: ويف 
اهى ُي�صَ ل  َقالوا  الأحَكاِم  واْجِتَهاِدويف  رٍّ  َتَ وذو  فقلُت: 
َفُقْلَنا: َذَكا  َكاِء  الذَّ يف  ناِدوَقالوا:  الَزّ َواِري  ِذْهِنه  وثاِقُب 
املَُثنَّى احل�صَن  واَفَق  ِف َحاِدوقالوا:  َفُقْلُت: وَكْم َحَدا بالَو�صْ
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ُدرٌّ ِمْنه  َيْبُدو  ِحَجاُه  َنَفاِدوَبْحُر  ِبال  الُعُلوم  ا�ِس  ِلَغوَّ
اأ�ِصرًيا اأَِغْث  الِفَعاِل  َح�َصَن  اِلقَياِدَفَيا  َذا  َيْحِكي  ْنِ  الزِّ ِب�ِصْجِن 
َداَرْت الأ�ْصواِء  َدَواِئُر  الأَعاديَعَليه  اأَْهَواِء  َوْفَق  وَطاَلْت 
اأُُموِري للَموىَل  ُت  �صْ َفوَّ وال�ّصَداِدَوَقْد  اَبِة  الإ�صَ َعنُي  َوَذا 
وا ِبَعْبِدي اْبِتَعاِديَع�َصى املَوىَل يقول: ام�صُ بَتْقريِب  يل  ي  َفَيْق�صِ
َمايل ِبَراأ�ِس  الَقِري�ِس  َنْظُم  �ِصَناِديَوَما  َوَل  اأََراه  �َصَنِدي  َوَل 
َيوًما َجاَد  اإْن  َبْحره  اجلواِدوواِفُر  ف  َو�صْ له  َفممُدوحي 
�صداق ِمْن  فْكري  لبكِر  �ِصَوى َتْلِطيِف َعْوِدي يف ِبالِديَوَلي�س 
ُبيوٍت ِمْن  ذَراَها  اأَ�ْصَمى  �ِصَداِدَفَما  َحَما�َصِتها  يف  َرَزاٍن 
َرّبي َلَواُت  �صَ ِخَتاِمَها  املَعاِدوم�ْصك  يف  ِع  املُ�َصفَّ َطَه  َعَلى 
َوْقٍت ُكلَّ  َحابِة  وال�صَّ َناِدَواآٍل  التَّ َيوِم  اإِىل  َلًة  ُماأ�صَّ

�لَفَرج، فهو  �أََرُج  ِخَتاِمه  َعبق م�صَك  �لتي  ة  ِعيَّ �لرُبَ �لق�صيدة  و�أما تخمي�ض 
هذ�: 

َتْكُتُمه الِع�ْصِق  َواأَْهُل  الَغَراَم  ُمهُتْبِدي  ُي�َصَلّ من  ِجَداًل  ِعيه  َوَتدَّ
َيْفَهُمه لَي�س  َمْن  يا  احُلبُّ  َهكذا  َدُمهما  َدْمُعه  بٍّ  ِل�صَ الَغَرام  َخَلّ 

ْكَرى وُتْعِدُمه حريان ُتوِجده الَذّ
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ِبِه َتَقلُّ ِمْن  ا�ْصِتَغاٍل  يف  َقْلَبه  ِبِهَدْع  َتَلهُّ ِمْن  ا�ْصِتَعاٍل  يف  وُلّبه 
ِبه نُّ َتَ يِف  ِفَعاٍل  َجميَل  َنْع  ِبهوا�صْ َعلْقن  بَعالَقاٍت  َله  واْقَنع 

َلْعَت َعليه ُكْنَت َتْرَحُمه لو اطَّ
َجاآِذِره َم�ْصَعى  احِلَمى  يف  َنَواِظِرهُفوؤَاُده  َمْرَعى  َما  ال�صَّ ُنُوم  ويف 
َعاِذِره َلوِم  يف  �صَعى  َعُذوًل  ِبَناِظِرهفيا  َتْنُظر  مل  ِحنَي  َعَذْلَته 

ول َعِلْمَت الذي يِف احُلّب َيْعَلُمه
َرَجَعْتاأما َتَرى َنْف�َصه َمْرَعى الَهَوى اْنَتَجَعْت ول  فاْن�َصاَقْت  احُلبُّ  َو�َصاَقَها 
لو ُذْقَت َكاأْ�َس الَهَوى الُعْذِرَيّ ما َهَجَعْتفاْعُذر اأَو اعِذْله ما ُوْرُق احِلَمى �َصجعت

َعْيَناَك يف ُجْنِح َليٍل َجنَّ مْظلُمه
َمَلِل َوَل  ِل�صْلواٍن  َبوَت  �صَ َعَذلَوَل  ول  َلوٍم  اإىل  َجَنْحَت  َوَل 
َجَلِل الَهَوى  يف  ْطٍب  خِلَ اْنَثَنيَت  َطَلٍلول  َعْن  وِق  ال�صَّ َعَناَن  َثَنيَت  ول 

َباٍل َعَفْت ِبَيِد الأنواِء اأر�صُمُه
َمْذَهِبِه ِل  اأَ�صْ يف  َناَق�ْصَته  ملَْطلبِهفكيَف  ا  َتِقيَقً َتَريُت  وما 
َبِه ال�صَّ َمِة  َو�صْ َعْن  اَنه  �صَ الذي  ِبهَفو  ُيْعَرُفوَن  لَقوٍم  اإلَّ  احُلبُّ  ما 

َقد َمار�ُصوا احُلبَّ حتى َهاَن ُمْعَظُمه
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تُه اأُمَّ للَوْجِد  َدَعا  اإْن  ُتهتيُبه  وِهمَّ �َصاٍم  َبْيَنهم  َوَعْزُمه 
ُعْجَمُته احُلَبِّ  َبَياُن  لَدْيِهم  َوُظْلَمُتهَقوٌم  َعْذٌب  ِعْنَدُهم  َعَذابُه 

اِء َمْغَنُمه ُنوٌر وَمْغرَمُه بالرَّ
ُيَعا�ِصَرُهم اأَْن  َهَواه  دعاه  َمْن  �َصَعاِئرهميا  واْلَزْم  م�َصاِعَرُهم  ا�ْصُلْك 
اأَ�َصاِيَرُهم َتْدِري  اأَْن  ْفَت  َتَكلَّ َماآِثرهمواإْن  َتقُفو  اأَْن  َنْف�َصَك  ْفَت  َكلَّ

ْعٌب َعَلى َمن َلي�َس ُيْحِكُمه يُء �صَ وال�صَّ
َيْعِذُلِني الَباِل  َخِليُّ  َليَلى  ُحَبِّ  َيْخُذُلِنييف  َيْنَفكُّ  َفَما  اأَُغاِلْط  مل  اإْن 
ُيْنِزُلِني اِق  الُع�صَّ منزل  الذي  َي�ْصاأَلنيَفَو  ِحنَي  َعُذويل  ي  اأَُوَرّ اإين 

ِبَزْيَنٍب َعْن َهوى َليَلى فاأوِهُمه
َكِلِمَكْم يف الَهَوى والنَّوى َقا�َصيُت من اأمٍل  ِمْن  الِع�ْصِق  ُطرو�َس  َمالأُت  َوَكْم 
َلِم الظُّ يف  النَّْجِم  �َصمرَي  �َصِهْرُت  �َصَلِمَوَكْم  بِذي  َوْهًنا  �َصَجَعْت  وَطاملا 

َوْرَقاُء ُتْعِجُم �َصْكَواَها فاأْفَهُمه
باِكية الَعنِي  ُدُموُع  اإلَّ  ْحُب  ال�صُّ اِكَيةما  حُمَ اأح�َصاِئي  َغري  َلَظى  ول 
�َصاِكَيًة الُوْرَق  اأَُناِغي  اأين  �َصكَّ  َحاِكَيًةل  الَباِن  َعَذَباُت  وتنثني 

َعِلَم الَفِريُق فاأدرى ما ُتَتِجُمه
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ِته ِملَّ َر  َن�صْ َتَوىلَّ  ِع�ْصٍق  مبُْهَجِتهاإماَم  وَفاَداَها  الُو�َصاة  َعَلى 
َثِنيَّته َمع  َوْجًدا  َذاَب  َوَقْد  ِتِهَناَدى  بَّ حَمَ يف  ُفوؤاِدي  اأََذاَب  من  َيا 

َلو �ِصْئَت َدوايَت َقْلًبا اأَْنَت ُم�ْصِقُمه
الأَمال اأَْبُلُغ  �صحابي  ِبَرْبع  ْهَل واجَلَبالَمَتى  ال�صَّ َدْمِعي  َفَكم �َصَقى ماء 
َخال �صاِكِنيه  من  َمْعَهًدا  �َصَفى  اإىِل وَما  ِمْنه  وَد  الطَّ َفَرْعَن  اجِلَباِل  �َصْقي 

�ِصْعِب املُِريَحاِت َهاِمي املْزِن َمْرَهَمُه
الَهِطال الَواِبل  َي�ِصحُّ  َغيٍث  لالمِلث  الطَّ ُب  َي�ْصَتْخ�صِ َطّيٌب  يِّب  َو�صَ
مْنهماًل الأنواِء  مِبُْنَهمِر  َحى  َعَلىاأَ�صْ اخلَزاِم  واِدي  ِمْن  َيْرَف�سُّ  َوَباَت 

َوادي اأراٍم َوَما َواىَل يلْملمه
َوَمال احَلَيا  في�ُس  َمَنازلَها  َجالَحَبا  َيْبَت�ِصْمَن  ُبُروٍق  ِمْن  اأرجاءها 
َنَزل اإْذ  اجلوُد  ُرَباها  َعْن  َعَدا  اإىِل َول  الِبَطاِح  َخري  من  الرعُد  َي�ُصوُقه 

اأَمّ الُقَرى ورياح الِب�ْصِر َتْقدُمُه
اِئُبه َنَ �َصِريعاٍت  ُجوٍد  َرَغائبُهَو�ْصِميُّ  مِريَعاٌت  َعْهٍد  ويّل 
�َصَواِكبُه َتْكِفي  بالنََّدى  َرَكائُبهَوَواكف  َكلَّْت  اأو  َكفَّ  َما  وُكلَّ

ْحِب َم�ْصَعاه َوَزْمَزُمه باَداه بالرَّ
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يعار�صه َغيٌث  َقْبِله  ِمْن  َدرَّ  هَما  َعَواِر�صُ مبَ�ْصَراه  ْت  رَّ اأ�صَ ول 
ه  يناِق�صُ ِريٌح  ل  وهو  هَتَخاُله  َعاِر�صُ الَبْطَحاِء  على   )1( األثَّ ملا 

َعاَل املَِدينَة َبْرٌق َراَق مْب�َصُمه
َعْت �َصَطَََََ َقْد  اجَلَوّ  يف  بَوا�ِصمه  َخ�َصَعْتَبْرٌق  َوَقْد  ا  بالَغرْبَ الرعُد  َفَقْهَقه 
َرا َوَما َجَمَعْت ْجُع �َصحَّ ِمن اخَل�صْ َها َطَلَعْتوالرَّ �َصَقى الريا�َس التي ِمْن َرْو�صِ

ُمُه يِن َحتى َقاَم َقَيّ َطالِئُع الَدّ
َم�َصارُقَها اأو  ا  ُطرًّ الأْر�ِس  َخالِئُقَهاَمَغارُب  ِمْنَها  طيبة  اإىل  َت�ْصَعى 
َحَقاِئُقَها َتْخَفى  َهْل  الِعْلِم  �ُصَراِدُقَهامدينة  ُروٌب  َم�صْ النُّبوة  حيُث 

يُل َيْكُتُمه والنُُّور ل َي�ْصَتِطيُع اللَّ
َرِف ال�صَّ َماأُْثورِة  َرْو�صٍة  يف  َدِفَيُلوُح  ال�صُّ ُدَجى  َيْجُلو  َكْوَكِبَها  يُّ  ُدَرّ
َكَلِف ِبال  اأْفٍق  يف  َيْطُلُع  ْم�ُس َت�ْصَطُع يف ُخْلِف احِلَجاِب ويفوالبدُر  وال�صَّ

َذاَك احِلَجاِب اأََعزُّ الَكوِن اأكرمه
ر واحَل�صَ الَبْدِو  خري  قرَب  زائًرا  ِريا  النَّ�صِ املْع�َصو�ِصِب  تربه  ثرى  الِثْم 
ِر اخَل�صِ ِعي�َصِة  باأَْهنى  ا  َحيًّ رَيْلَقاَك  ُم�صَ ِمْن  اَداِت  ال�صَّ �َصّيَد  ٌد  مَّ حُمَ

َخري النبيني حميي الديِن ُمْكِرُمه

: د�م.( 1) �ألثَّ
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َتْكِرَمًة مَيَْنْحَك  ِب�َصاَحِته  ْج  وَمْظَلَمًةَعرِّ َبْغًيا  َبْعَدها  َتَخْف  َفاَل 
َمْرَحَمًة الَعْر�ِس  يَوَم  ُع  املُ�َصفَّ َمْكُرَمًةَهَذا  اجُلوِد  َفْرُد  اجَلالَلِة  َفْرُد 

َفْرُد الُوُجوِد اأََبرُّ الَكوِن اأَْرَحُمُه
ُمْبَت�ِصًما َيْحِكيه  َباَحِته  �صَ يف  َو�َصَماَمْن  البها  َحاَز  َمالَحِته  يف  َمْن 
َق�َصًما َطَفى  با�ْصِم امل�صْ اأَْق�َصَم احَلقُّ  �َصَماَكْم  َبْدُر  التَّوِحيِد  َجْوَهُر  الُهَدى  ُنوُر 

ُفه بالَبْدر َيْظِلُمُه اأملْجد وا�صِ
�َصِريَرُته َطاَبْت  ِرِه  ُعْن�صُ �ِصرَيتُهِبِطيِب  احَلدِّ  ُدوَن  املْجِد  �َصَمِائُل 
�ُصورته احَلْمِد  ِمْثل  الَفْتِح  وَرُته و�ُصورُة  و�صُ من�صاه  الَعْر�ِس  ِذي  ُنوِر  ِمْن 

ُمه َوَمْن�صاأُ النُّوِر ِمْن ُنوٍر ُيَج�َصَََّ
اأِمْن بالَها�ِصِمّي  َفَزٍع  ِمْن  َلَذ  َعٍمَمْن  �َصاِد  الرَّ �ُصْبِل  َفِمْن  َعنْه  َحاَد  اأَو 
َقِمْن َوْهَو  َمْوله  ه  َخ�صَّ َقْد  ِل  ِمْنبالَف�صْ ة  ُبوَّ النُّ َذاِت  يف  َرّ  ال�َصّ ومودع 

ُمه ِعْلٍم وِحْلٍم واإْح�َصاٍن ُيَق�َصّ

احُلَكَما َتْعَجز  األ  اهلِل  ِحْكَمُة  قد اأبرزت للورى اأ�صمى الَوَرى ِعَظَماما 
وَنَا ُله  اأَ�صْ َت�َصامى  َباِب  اللُّ َماُلبُّ  اأَْطَيُب  الَكوِن  َثَمراِت  من  َفَذاَك 

َجاَد الُوُجوَد باأعاله واأعلمه
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مَلََعْت الِعَدا  نحو  َدى  بالرَّ همعت�ُصيوُفه  النَّدا  َقْبَل  بالندى  ه  َوَكفُّ
ُفوُفه فى املََدا روم الهدى اْجَتَمَعْت �َصِمَعْت�صُ ول  َعنْيُ  ِمْثَله  َفَماَراأَْت   

ْحَمد اأَْيَن الأين َنْعَلُمه اإَذْن َكاأَ
جراك�صًة اأو  وُترًكا  روما  َتْعُز  ُمَواَك�َصًةل  هذا  يف  اإنَّ  حُل�ْصِنه 
ُمَناِف�َصًة ِفيه  اآمنة  َناِك�َصًةتقول  الأ�صنام  ملولده  َحت  اأَ�صْ

ِرُمه َعَلى الروؤو�س وَذاَق اخِلْزي ُمْ
َجاِنَحًة للنرياِن  الُفر�َس  َترى  لِئَحًةَفال  الأنواَر  ول  اخُلموِد  َبْعَد 
نَاِئَحًة َتْنَفـــكُّ  ل  َحًةواملانويـــُة  َوا�صِ التوحيِد  �ُصبُل  َبَحْت  واأ�صْ

والُكْفُر َيْنِدُبه بالَويِل َماأْمَتُه
َكاِمَنة يغ  الزَّ اأَْهِل  عنَد  ُظْلَمٍة  اِمَنةَكْم  �صَ ْفِع  للنَّ ِبَيٍد  َلْت  اْنَ قد 
اآمنة وِع  الرَّ ُهُجوِم  من  َبٍة  اآَمنةوُع�صْ ابِن  ُنور  من  َتْبَهُج  والأر�ُس 

والَعْدُل َتْرِمي ُثُغور اجَلور اأَ�ْصُهُمه
ي�ْصَتُق للغيِب  َكاِهًنا  َترى  ويختُقفال  اإلَّ  َماِرًدا  وَل  كالًّ 
َفَرُق ُهم  َم�صَّ بل  الرجا  خابوا  ُقواجلنُّ  ُم�ْصَتِ ْمِع  ال�صَّ اِق  ل�ْصِتَ َيُقم  واإْن 

ُم الأرجاِء َتْرُجُمه ْدَنه اأَْنُ َر�صَ
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َدلَلِتِه يف  واأَْبَدى  ى  َتَدَّ ِر�َصاَلِتهَفَكْم  فى  َتَواَلْت  ُمْعِجَزاٍت  ِمْن 
الَلِته �صَ يف  مَتَادى  ِلَطاٍغ  َجالَلِتهَفُقْل  ِمْن  َمَناٍف  عبِد  ابَن  اإنَّ 

�صل اأنمه �َصْم�ٌس لأفِق الُهدى والرُّ
َغِنيمته الأعدا  �َصَلب  من  َجاَء  َكِرميتهما  ت  ُردَّ قد  َقَتادة  ِبه 
ِقيَمُته َتْزَداُد  اآِوَنٍة  ُكَلّ  �ِصيَمُتهيِف  ُل  والَف�صْ �ِصرَيُته  الَعدُل 

ُر َيْخدُمه ْعُب َيْقُدُمه والنَّ�صْ والرُّ
ين اأ�صمى الغيَّ واجَلَدَل ُمبتذليِف َحْوَمِة الَدّ اَر  �صَ حتى  الُكْفَر  وَجْنَدَل 
َعَدل ُحْكمه  اٍد  ِنَ َطويَل  مُعتِدلمَيَِّْم  احَلَقّ  َنْهَج  يِف  بال�صَّ اأََقام 

د َيْهِدي َمْن ميمه �َصْهل املَقا�صِ
ُمْقَتِدًيا اهلِل  ِبَر�ُصوِل  ُكْن  اِح  �صَ مُهَتِديايا  احَلَقّ  وِبُنور  ِفْعِله  يف 
ُمْعَتِدًيا الَباِغنَي  من  اأباد  ُمْنَتِهياَفَكْم  رِك  ال�َصّ ُرْكُن  َطاَل  َما  وُكلَّ

يف الزيِغ َقاَم ر�صوُل اهلل َيْهِدُمه
َكَواِكُبه َت�ْصُمو  َطاِلِعه  َمَواِكُبُهِب�َصْعِد  َزْهًوا  ابَتَهَجْت  وَطامَلَا 
راِكبُه َفاَز  مباذا  الرُباَق  َرَكاِئُبه�َصِل  ى  الأق�صْ املَ�ْصِجِد  اإىَل  �َصاَرْت 

ه م�صرج الإ�صرا وملجمه َيُزفُّ
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ِبِه َتَعجُّ اأق�صى  يف  وهو  به  اأعجبه�َصَرى  املَْجِد  باأَْعلى  َطه  وَفاَز 
ِبِه َتَجُّ يف  َتَوارى  ما  اَل  اْنَ ِبِهله  ُزجَّ  جربيُل  يا  يهتُف  وُق  وال�صَّ

ُمه يف النُّوِر والنُّوُر َمْرَقاه و�ُصلَّ
اأَرًبا ى  َق�صَ َكْم  َلياًل  �ْصِل  الرُّ روؤِية  َبايف  واْقَتَ ثمَّ  وَتَدىلَّ  َدَنا  وكم 
َطَرَبا ا�صْ وما  الُكرْبَى  الآيَة  َراأَى  َطَرَباَلَقْد  َتْعِظيِمِه  من  َيْهَتزُّ  والَعْر�س 

َف الَعْر�َس والُكْر�ِصيَّ َمْقِدُمُه اإْذ �َصرَّ
ته َمَعزَّ يف  حبًّا  باهلل  بحوزتهاعتز  الأعلى  املاََلأِ  يف  وحل 
َفْوَزِته �صطر  َنِبىٌّ  فاَز  ِتِهفكيَف  ِعزَّ ِعّز  يف  �صبحاَنه  واحلقُّ 

ِمْن َقاَب َقو�َصنِي اأو اأَْدَنى ُيَكَلُّمه
رِف مُن�صَ َفوَز  بَخْم�ٍس  َفاَز  ْبِع  ال�صَّ ِفيف  ُمْعَتِ �ُصْكَر  ُي�ْصِدي  خم�صنَي  باأَْجِر 
َتَرِف ومن  ٍد  َمْ من  َناَل  ما  �َصَرِفوَناَل  وِمْن  ِعزٍّ  من  ُهَناِلك  َفَكْم 

ُمُه مِلَْن �َصديُد الُقوى وحًيا يُعَلِّ
َزًة َوّ ُمَ كانْت  ما  َة  َمكَّ اُر  ُمْلِغَزًةُكفَّ فيه  بالأحاجي  اأ�صبحْت  بل 
َزًة ُمَعزَّ اآياٍت  مُيَْنُح  َزاَل  ُمْعِجَزًةل  ْنِزيِل  بالتَّ جاء  اإذا  حتى 

َكُمُه ميُحو ال�صرائِع والأحكاَم حُمْ
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َكَما بال�صجوِد  م�صيح  ُكلَّ  وَفَمااأجاَب  مْنِطًقا  اأَْخَر�َصْتُهم  اآَياته 
َلَما ال�صَّ األقوا  لديها  ُكل  َوَماوحيُث  الَقْريَتنِي  َعِظيِم  َفاُت  �صِ َهاَنْت 

ياأِْتيه َجْهاًل اأبو َجْهٍل َوَيْزُعُمُه
َثَلُموا اأو  َبّ  ال�صَّ يف  باَلُغوا  َظَلُمواَفَطاملَا  َقْد  واهلِل  واأَْنُف�صُهم  ا  ِعْر�صً
�َصِلُموا َقْدره  ِمْن  َقْدَرُهم  َميَّزُوا  ْم�ِس َلْو َعِلُموالو  َهى َغرْي َحاِل ال�صَّ َحاَل ال�صُّ

َة يف ُطْغياِنِهم َعمُهوا َبْل اأَْهُل َمكَّ
َقَدٍر وَعْن  َقْدٍر  َعْن  اِئر  الَب�صَ ُمْقَتِدِرُعْمُي  َتْقِدير  َعْن  املَ�َصاِمِع  مُّ  �صُ
َدِر �صَ ويف  ِوْرٍد  يف  َتَخلََّف  ِرَفَمْن  ُم�صَ من  َمّ  ال�صُّ يابَن  ِباأَْمِرَك  َدْع  فا�صْ

ْرِك ُتْرِغُمُه َفَقْد ُبِعْثَت لأْنِف ال�َصّ
ميْن الَكَماِل  َقاِب  يف  َوَك  �َصاأْ يبِغ  َزِمْنَمْن  وَعْجِز  َيْكُبو  ُمْنَهزٍم  بَحَظّ 
ِمْن �صَ الكرمُي  َمولَك  َفاَعُة  ال�صَّ وِمْنَلَك  اجَلميِل  كِر  الَذّ من  اجلميُل  لك 

ُكّل ا�ْصِم ُجود عظيم اجلود اأعظمه
احَلَكَما َيّد  ال�صَّ ُكْنَت  الِبَداِية  واحَلَكَماَفِفي  احُلْكَم  ُحْزَت  الَنّهايِة  ويف 
واحُلَكَما اَن  الُكهَّ وَدِع  ِه  َماَفَرَجّ ِلَيْهِنَك  اِجي  الرَّ الآِمُل  اأيها  يا 

َتْرُجوه َذا كعبة الراجي وَمْو�صِمه
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ره  َيْح�صُ قام  ما  اإذا  ِريًحا  �صَ م  ُرهَيمِّ َتْن�صُ ْحَمن  الرَّ َماَلِئَكُة  عاٍد 
ُره اأَْع�صُ هر  الدَّ يف  به  تَباَهْت  ا  ُرهرو�صً ُتْب�صِ حني  نوًرا  اأ�صاهد  قرًبا 

َعْيِني واأن�ُصُق ِم�ْصًكا حني األثُمه
َعَزاَزِتِه يف  َتَناهى  ُجوٍد  مُّ  اإماَرِتهِخ�صَ من  َبِريٌء  الأمرُي  فيه 
خفارِتِه من  ِيب  ِبن�صَ ولو  ويل  ِزَياَرِتِهمن  يف  ِرَفاِقي  ا�صَتَنْبت  َكْم 

َبِّ الَقْلِب ُمْغَرمه َعني َوَما ُكلُّ �صَ
ُمَقيَُّده ِج�ْصِمي  اللقا  َطِليق  �َصّيُدهَقْلِبي  يفديه  َمَتى  �ِصْعِري  َفَليَت 
ُيوؤَّيُده ِمْثِلي  َزاِئٌر  ه  اأمَّ يدهكم  يدي  ل  من  ت�صاِفُحه  وَكْم 

ى َفمُه ول َفِمي ِعْنَد َتْقبيِل الثَّ
ُده اأَْر�صُ الَعْلياِء  يف  كالَبْدِر  ُدهاأراُه  اأَْق�صِ وبالآمال  ُبْعٍد  َقِرين 

ُمْر�ِصُده  اه  اأَْق�صَ وَقْد  للُمِريِد  واأُْن�ِصُدهَمْن  ُقْرٍب  ِمْن  اأناديه  ِمني 
يَدًة ِفيه اأَْمالَها ُخويِدُمه َق�صِ

متَاِئُمها ِنيَطْت  ما  ن  ال�َصِّ َحَماِئُمَها حديثة  َغنَّْت  َقْد  ِن  الُغ�صْ ريُة  َن�صِ
َلَواِئُمها َجاَرْت  َحَوا�ِصُدَها  َكَماِئُمَهاَراَجْت  ْت  اْفَتَّ ٌة  ُمَهاِجِريَّ

َعْن َثْغِر ُدرٍّ ِل�َصاِن احَلاِل َيْنظُمُه
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احَلَرِم ِخْدَمِة  يف  َمْنذورٌةُ  ِمَعْذَراء  ملُْجَتِ ْفٌح  �صُ ِبَها  يكوُن  ع�َصى 
بالَهَرِم الَفوِت  َقْبَل  َد  الَق�صْ َكَرِمَوَيْبُلُغ  ُذو  اء  الَغرَّ َة  و�صَ الرَّ َياأُْمُل  َكْم 

ِرُمه َيْرجو الزياَرة والأقداُر َتْ
واْفَتَعاَل ْنَب  الذَّ زَمايِن  نَّى  َتَ وا�ْصَتَعاَلملا  الراأ�ِس  �َصْعِر  ُم�ْصَودُّ  وابَي�سَّ 
َوَعال �ُصْلَطاِنِه  يف  َجلَّ  َمْن  ْدُت  َعَلى  َق�صَ اِئِرين  الزَّ بحبيِب  ُم�ْصَتعِدًيا 

َدْهٍر َتَنّكَر بالإْهَماِل ُمْعَجُمُه
َمَلك َوَل  اإْن�َصاٌن  َفْخرَك  �َصاَم  َمِلُكَهْل  ول  �ُصْلَطاٌن  َقْدَرَك  َراَم  اأَو 

َحَلََََُك  خْطبُه  زَماٌن  اأَمَلَّ  َوُكْنَفاإْن  الُوُجوِد  �َصْم�َس  يا  ِبَعْبِدَك  َفُقْم 
ِحَماه ِمْن ُكّل َخْطٍب مرٍّ َمْطَعُمه

َم�َصاِرَبه اأَْقَذى  َدى  الرَّ �َصَقاه  َنَواِئَبهفكم  اأدهى  له  �َصاَق  َحيُث  ِمْن 
َمَناِقَبه اأبهى  ِزَياَرَته  ِبِهفاْجَعل  اخِلَناُق  اَق  �صَ اإذا  الإلَه  واْدُع 

اَريِن ُمْكِرُمه ماَخاَب من اأَْنَت يف الدَّ
رة ُموؤَزَّ اإْعَزاٍز  رة  َن�صْ َرًةاأَْرُجوَك  ُمَعذَّ َكاَنْت  اإْذ  ْف�ِس  النَّ َهَوى  َعَلى 
ُمْنِذَرًة الَهَمّ  ُجيو�ُس  َتَواَلْت  َمْعِذَرًةَوَقْد  الَعْرَباِء  الَعَرِب  �َصّيَد  يا 

ُمه لنادم الَقْلِب ل ُيْغني َتَندُّ
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َوَكاَل اأَْمَره  ِعيٌف  �صَ ِحَماَك  َكاَلاإىل  َرْعَي  باجَلاه  حَمى  مليك  َوَكْم 
َثِكال بل  ُنْعَماَك  عَلى  َكالًّ  َبْحت  لاأَ�صْ َوِجْئُتك  باأَْوَزاِري  َظْهِري  اأَْثَقلُت 

ُمُه َقْلب �َصِليم َول �َصيء اأَُقَدّ
َغِبي �ُصُلوَك  ْنيا  الدُّ َهذه  يف  َرَهِب�َصَلْكُت  على  الأخرى  من  غدوت  َوَما 
َنبي َخرِي  اأْذَياِل  يف  ْقُت  َتَعلَّ اِحَب الَوْحي والتنزيل ُلْطفَك ِبيَلكْن  َيا �صَ

ل ِزْلَت َتعُفو َعِن اجَلايِن َوُتْكِرُمه
�َصِخَرْت  َبٍة  ُع�صْ ِمْن  َي�ْصَتِكي  َزَخَرْتِرَفاَعٌة  َقْد  الِعْرَفاِن  اأَْبُحَر  َراأَْت  ملَاَّ 
َخَرت ادَّ َعْدَلَك  َنْف�ٍس  ُظاَلَمَة  اْفَتَخَرْتَفاْرَفع  ِبَك  اأبياٍت  َجْوَهَر  َوَهاَك 

ْنِب َتْرُقُمه َجاَءْت اإليَك ِبَخَطّ الذَّ

َوَمنٌّ عَلَيه  ٌل  َف�صْ تَخْمي�ِصَها  َزَمْنُقُبوُل  ُروَف  �صُ قَا�َصى  َزِمٌن  ُه  لأنَّ
َثَمن اخَلاَل�َس  َيْرُجو  موؤَُلِّفها  َوَمْنَتاَل  ِحيِم  الرَّ َعْبِد  ِبَقاِئِلَها  فَاْنَه�ْس 

ْهِر َيْهِزُمُه ْرُف الدَّ َيِليِه اإْن َهمَّ �صَ
َمْظَلَمًة الَيوِم  ِعْنَد  َك  ِبَحَقّ ُمْظِلَمًةَفاْك�ِصْف  َكالَّلْيِل  َغَدْت  الُهُموِم  ِمَن 
َمْكُرَمًة ِل  الَف�صْ ِبَعنِي  اإِليِه  َمْرَحَمًةَواْنُظْر  الَعنِي  مبَْراأَى  ِمْنَك  َواْجَعْلُه 

اإَذا اأَمَلَّ ِبِه َمَن َلي�َس َيْرَحُمُه
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َغاِئبه اِر  الدَّ َبعيَد  َغِريًبا  َغاِرَبُهاْرَحْم  الأثقاَل  َل  َحمَّ النَّوى  َحْبل 
َغَراِئَبه ْل  واْف�صِ َرَغاِئَبه  ْل  َجاِنَبُهَف�صِ واْحِم  ِجْبه  َفاأَ َدَعا  واإْن 

ْب اأَْعُظُمُه يا َخرْيَ َمْن ُدِفَنْت يف التُّ
ُره َقا�صِ رْبِ  ال�صَّ َقليل  َبنْي  ُرُهاأَ�صرٌي  َعا�صِ الأَْهِل  ِبِفَراِق  ُره  َوَع�صْ
ُره َحا�صِ �َصيء  َل  َكَرٍم  ُذو  ُرُهَواأَْنَت  َنا�صِ اَريِن  الدَّ يف  اأَْنَت  َمْن  َفُكلُّ 

ُمُه اَريِن َتْه�صِ ُن الدَّ مَلْ َت�ْصَتِطْع حِمَ
َمُلَها ُمْ الَمْلُهوِف  َحاَجُة  يجملهاَوَهِذِه  َواملَْوىَل  اأَْعَلُم  َواأَْنَت 
َها ي�ْصَمَلُ الَعفِو  َوَقِريُب  اأَكملهاَوَتْنَتِهي  اهلل  �صالُة  ِمنِّي  َعَليك 

اَريِن اأْنُعُمُه ِت الدَّ يا َماِجًدا َعمَّ
َها عاِر�صِ رّي  جميًعا  الربايا  هاَي�ْصِقي  َمَراِب�صِ يف  وَوْح�ًصا  ا  َوِجنًّ اإْن�ًصا 
َها مَتَاُر�صِ ِمْن  ا  ُطرًّ اخَلاَلِئَق  ِهاَت�ْصِفي  َعار�صِ ِم�ْصُك  وم�صًكا  عبرًيا  ُيْبِدي 

ْكَر ِذْكَراَها وَيْخِتُمه ويبداأُ الَذّ
الُكَرَما اأْكَرُم  َرّبي  تيُة  َكَرَماوها  الَوَرى  َخرَي  يا  ِريَحَك  �صَ َتْنُحو 
احَلَرما متالأ  ِمْنَها  النُّوِر  َوَما�َصَواِطُع  الأراِك  اأغ�صاَن  الريُح  َرنََّح  ما 

مه َحاَمْت على اأَْبُرِق احَلّنان حوَّ
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َعاِئَدة اِلرّب  الِت  ِب�صِ َقاِئَدةتية  �ْصد  للرُّ مو�صلة  باخَلرِي 
َحاِئَدًة َعْنَك  وَلْي�َصْت  َعَليَك  َجاِئَدًةُتْثِني  الآَل  َفَتُعّم  وتنثني 

ل َجاَد َم�ْصجُمُه بُكَلّ عاِر�ِس َف�صْ
اًل ُمْرَتِ املَْنُظوَم  �َس  َخمَّ َوِجاَلِرَفاَعٌة  َقْد  باخُلْرُطوِم  َوْهَو  ه  َقِري�صَ
َرُجاَل ُكْن  باهلل  َهَواِتُفه:  َجاَلَقاَلْت  للُخُطوِب  َطه  َك  َجدَّ فاإنَّ 

َفاأَْمُر َخْطِبَك َهَذا اجلدُّ َيْح�ِصُمه
َكَفُلوا َقْد  البيِت  واأَْهُل  الَعَناُء  َذا  َغَفُلواَما  َوْعِدِهْم  َعْن  َوَما  جمياًل  َعْوًدا 
َقَفُلوا اأو  رَي  ال�صَّ وا  َجدُّ بالَغرِي  تْعَن  واْحَتَفُلوال  للَكيِد  اأَْمَرُهم  اأَْجَمُعوا  ُهْم 

اه َيْحُكُمه والأمر هلل ما َيْر�صَ
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�عتنى برتجمته يف �صائر لغات �لأمم، وكذلك قد تعلم فقهاء �خلرطوم ممن معي 
من �مل�صايخ �لقر�ء جتويد �لقر�آن �ل�صريف، وعلم �لقر�ء�ت، حتى �صارو� ماهرين يف 
ذلك، ويف �آخر �لأمر تنظمت �ملدر�صة نحو ت�صعة �صهور، وتعلم فيها �لتالميذ من 
�أبناء �مل�صريني �لقاطنني هناك طرًفا من �لنحو، و�حل�صاب و�لهند�صة وح�صن �خلط، 
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وظهرت نتيجة ذلك يف �لمتحان �لعام، و�لآن حني جددت �حلكومة �لإ�صماعيلية 
عدة مد�ر�ض بالأقاليم �ل�صود�نية، توظف بها �لبع�ض من هوؤلء �ملتعلمني، ول بد 
�أنه يرجى جناح تلك �ملد�ر�ض، بد�عي �أن تاأ�صي�صها مبنيٌّ على �لإخال�ض يف �لنية، 

وح�صن �لطوية �خلديوية.

ودخلت  و�ل�صقامة،  �لوخامة  و�صائل  �ل�صود�ن  من  ز�لت  فمتى  وباجلملة 
�لعمار  يف  م�صر  وديار  هي  �صارت  �ل�صتقامة،  د�ئرة  يف  �لإدر�ة  بح�صن  �أهاليها 

كالتو�أمني، ويف �إيناع �لإثمار �صنوين، حتى ين�صد ل�صان حالهما:

َنا َعاِطُف الَوْجِد مَّ َناِن �صَ َطاِقَنَْحُن ُغ�صْ الَنّ مَّ  �صَ احُلَبّ  يف  َجميًعا 
وِمنِّي ِمْنك  ماِن  الزَّ َجبنِي  الْنِفالِقيف  ُة  َكْوَكِبيَّ ٌة  ُغرَّ

�خلم�صة  �ملد�ر�ض  فتح  وهي  ظاهرة،  عالمة  عماريتها  قرب  على  لح  وقد 
من �بتد�ء �حلكومة �لإ�صماعيلية �لباهرة، وكذلك �إر�صالية �إ�صماعيل بك �لفلكي 
ناظر �ملهند�صخانة و�لر�صدخانة �إىل �صو�كن، يف رم�صان �صنة �ألف ومائتني وثالثة 
على  �ملزمع  �حلديدية  �لطرق  لتعيني  و�لر�صامني؛  �ملهند�صني  بع�ض  مع  وثمانني، 
�صنة  يف  �لإنكليزية  �ملعارف  �أرباب  بع�ض  و�إر�صالية  �ل�صود�نية،  بالأقاليم  �إن�صائها 
و�أمثاله  هذ�  كل  خريية،  ملحوظات  و�إعطاء  �لنيل،  منابع  ل�صتك�صاف   1286
دلئل قاطعة على �أن �ل�صود�ن �صيحظى عن قريب بالو�صائل �لنافعة، فال �صك �أن 
�صياحة �ملرحوم جنتمكان يف بالد �ل�صود�ن، و�إن مل تتفتح بها كنوز �لذهب؛ فقد 
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�أدى يف حقها من �لبحث عنها ما وجب، فاإذ� كانت �لغايات ل تدرك، فاملي�صور 
منها ل يرتك، فكاأن ل�صان حاله يقول:

ْرًبا ِرُب يف ُبُطوِن الأْر�ِس �صَ �صْ اللَّيايل�َصاأَ ُغَرَر  الُعال  يف  واأَْرَكُب 
ُعْذًرا يُب  واأ�صِ ى  والثَّ واملَعايلفاإّما  يَّا  َ والثُّ واإّما 

ملا  رو�ية: »فكل مهياأ  له« ويف  ملا خلق  »�عملو� فكلٌّ مي�صر  ويف �حلديث: 
خلق له«، وباجلملة: فكان تهيوؤه للمعايل عجيب.

َرُجٌل اأنني  هلل  ي اأعاِجيِبياحلمُد  ُمْذ ُكْنُت ل تْنَق�صِ

�لنظافة،  بح�صن  �لأوبئة،  من  م�صر  وقاية  �لعجيبة  �لأفعال  من  وح�صبه 
وبالحرت��صات �حلكمية، وجتديد �ملطبعة لن�صر �ملوؤلفات �لعلمية، و�إن�صاء م�صجد 
على  للح�صول  �ملف�صدين  د�بر  وقطع  �لإ�صالمية،  �ملعامل  لتع�صيد  �لعامرة  �لقلعة 
�لتاأمينات �لعمومية، ومع ذلك فكم ترك �لأول لالآخر، وكم �أبقى ملن بعده من 
تكميل �ملفاخر، فلهذ� وجب على �خَلَلف تتميم مامل يتي�صر فعله لل�صلف، و�إعمال 

فكره يف ��صتنتاج نفائ�ض �ملنافع، كما يعلم ذلك من ف�صول �لباب �لتابع.





الباب اخلام�س
 يف الآمال احل�سنة والأعمال امل�ستح�سنة 

 من الإ�سالحات امل�سرية مبقت�سى ا�سطالحات 
احلال الع�سرية، وفيه ف�سول
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حكومة،  امل�شرقية  البالد  اأح�شن  من  العهد  هذا  يف  م�شر  اأن  املعلوم  من 
واأف�شلها اإدارة؛ اإذ فيها من كمال ح�شن الإدارة وال�شبط والربط، ما يفيد الأمن 
على الأرواح والأموال والأعرا�ض، كما يف اأعظم املمالك امل�شرقية واملغربية، وفيها 
الكثرية  احلديد  �شكك  من  فيها  اأن�شئ  وما  والزدياد،  النمو  يف  اآخذة  ال�شنائع 
الفروع، ومن الرتع واجل�شور والقناطر، زاد كثرًيا يف جتارتها وزراعتها ولو مل يكن 
للحكومة احلالية اإل حو�ض ال�شوي�ض))) العجيب والرتعة الإبراهيمية، التي �شار 
اإن�شاوؤها بال�شعيد على وجه من ال�شعة غريب، لكفاها ذلك على رغم حا�شدها 
اأن  يكاد  مدة  اأقرب  يف  وحفرها  بحًرا،  تكون  اأن  كادت  برتعة  فناهيك  املريب، 
اخلالدات،  واملاآثر  التجديدات  من  ذلك  احلالية غري  للحكومة  وكم  �شحًرا،  يعد 
فلو نظرت اإىل حت�شني املحرو�شة))) بتو�شيع امل�شارع وامل�شالك، واأنها يف اأقرب مدة 
�شارت كاأعظم مدن الدول الكبرية واملمالك، لزدريت من َتَوىلىَّ حكومة م�شر 
من امللوك واخللفا، ول�شغر يف عينك جمدهم الأثيل الذي ذهب جفاء واختفى.

حو�ض ال�شوي�ض: قناة ال�شوي�ض.  (((
املحرو�شة: القاهرة.  (((
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ف�شاأن م�شر اليوم مما يغبط عليه؛ فهي حرية اأن تكون قدوة جلميع البالد 
الرتبة،  طيبة  العري�شة  الطويلة  الأري�شة)))،  م�شر  فاأر�ض  وباجلملة  لها،  املجاورة 
على  اأي�ًشا  خ�شبة  املقدار  ج�شيمة  ال�شودان  بالد  من  وم�شافاتها  املنبت،  كرمية 
الأكرث، وتربتها اأي�ًشا مع�شو�شبة، فبها تعظم �شعة اخلديوية اجلليلة امل�شرية، بحيث 
املمالك  م�شاحة  فم�شاحتها  العثمانية،  املمالك  ثلث  عن  املقدار  يف  تنق�ض  ل 
�شتة ماليني، كل ذلك  نحو  بها  امللحقة  البالد  واأهايل  اأهاليها  العظيمة، وجميع 

ا ومعنى لبع�ض املماليك املعتربة يف ميزان البوليتيقية. يجعلها م�شاهية ح�شًّ

فال غرو اأن كانت مبزاياها وخ�شائ�شها منتظمة يف �شلوك اأحا�شن املمالك، 
بل هي وا�شطة �شلوك العقود اجلوهرية، ومالكها خري مالك، ومن وقت ما ح�شن 
فيها مذهب الإدارة والرتتيب جاد م�شدر اإيرادها باملح�شول العجيب، فمن قدره 

بزهاء مليون من الأكيا�ض فقد اأ�شاب حد�شه، وما حاد عن القيا�ض.

لها  يرجى  وما  م�شر،  حال  طيب  على  الراهنة  احلالة  يف  الدلئل  واأقوى 
يف امل�شتقبل من منو اخلري وانتهاء حمو الأ�شر، ما هو جار الآن من ازدياد جتارتها 
وامتداد معاملتها، فاإن ما خرج منها اإىل البالد الأجنبية �شنة �شبع و�شتني ومائتني 
واألف هجرية قد زاد الآن خم�شة اأ�شعاف على ال�شابق، والذي دخل اإليها زاد 
ا من روؤو�ض  �شعفني، فاليوم �شارت قيمة جتارتها الداخلية واخلارجية ج�شيمة جدًّ

الأري�شة: الكثري ع�شبها احل�شنة يف العني.  (((
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اأموال واأرباح، حتى اأبلغها بع�شهم نحو مائة وخم�شني مليونًا من اللريات، واإن كان 
هذا ل يخلو عن املبالغة.

ول تزال م�شر بالتقدمات التح�شينية املت�شبثة بها احلكومة احلالية تتمادى 
يف الزدياد، وتتهادى بح�شن �شلوك �شبيل الر�شد وال�شداد، فال َغْرو اأن ا�شتحالت 
بها ح�شن  ونه�ض  متجددة،  اأطوار ح�شنة  اإىل  متعددة  اأحوال  احلكومة يف  حالة 
اجلد والطالع اإىل اأ�شمى الطوالع واأ�شنى املطالع، فما اأح�شن احلكومة التي اأنعم 
اهلل عليها مبن ي�شارع يف اإعزاز الوطن وتبليغه مناه، واإعالء احلمى وتكثري غناه، ولو 

باإنفاق املال لتح�شني احلال:

اأَُدَنِّ�ُسُه ل  مبَايل  ي  ِعْر�سِ ون  َباَرك اهلُل ُدوَن الِعْر�ِس يف املاِلاأَ�سُ ل 
ُلُه َح�سَِّ اأُ اأَْوَدى مبُْحَتاِلاأَْحَتاُل للَماِل اإْن اأْوَدى  اإْن  َوَل�ْسُت للِعْر�ِس 

وي�شتجلب  املعونة،  ا�شتح�شال  يف  املتاعب  ي�شتطيب  من  العاقل  فامللك 
املكا�شب ليقوم اأود وطنه، ويتعهد �شوؤونه، ويجتهد يف تنمية الإيراد وامل�شرف اإىل 
حد التعديل، ب�شلوك اأر�شد طريق واأعدل �شبيل، حتى يبلغ ال�شعي يف التنمية 
درجة املوازنة والت�شوية؛ فاإذا امتالأ احلو�ض، و�ُشِقي الرو�ض لطف ال�شعي، وذاقت 
الرعية حالوة الرعي، وظهرت �شخامة م�شر التجارية وفخامتها ال�شيا�شية بغر�ض 
اأ�شول املنافع الأ�شا�شية؛ فاإن ح�شن الإدارة والقت�شاد والتدبري باب عظيم لفتوح 
اخلري الكثري، وطريق لتاأ�شي�ض الرثوة ومتهيد الغنى، ولتجديد النعمة وازدياد الهنا، 

وكل ما يوجب ح�شن الثنا، مما يح�شن فيه قول ال�شاعر:
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َدٌث وُمْ الَقِدمِي  ْنِع  �سُ ِمْن  املَُتاأََنُِّقَبَداِئُع  املُحدُث  فيها  َتاأَنََّق 
َناِظًرا اأَ�ْسَرْفَت  اأعاله  ِمْن  اأَْنَت  وُتْطِلُقاإَذا  ِفيه  ْرِف  الطَّ عناَن  يُل  ُتِ
ٍق ُمَفرَّ ُح�ْسٍن  ُكلَّ  ِفيه  َمُع  ُقَوَتْ ُتَفَرِّ حا�سريه  عن  الأ�سى  و�َسْمل 
ٍة َوَجنَّ ِريا�ٍس  يف  ِغيا�ٍس  ِمْن  ُقَفَكْم  َيَتَدفَّ َماِئها  ِمْن  َكوَثٌر  ِبَها 

وت�شخريات  تو�شيعات  احلكومة  يف  الأخري  الزمن  هذا  يف  ح�شل  ولقد 
بع�ض  ح�شولها  يتمنى  وكان  علّي،  حممد  املرحوم  منها  يتمكن  مل  عجيبة، 
اأنه لو ظفرت ديار م�شر بهذا  اأبدى فيه ملحوظات لطيفة تفيد  املوؤرخني؛ حيث 
املذكور متىَّ يف  املوؤرخ  متناه  باحلظ اجلزيل، فما  الد�شت، وفازت  لها  لتم  التكميل 
هذه احلكومة احلالية، كما �شنذكر ملحوظ ذلك يف الف�شل الثاين، املتكفل لبيان 

مباين تلك املعاين.



وم�شمون كالم هذا املوؤرخ اأن خ�شوبة اأر�ض م�شر، واعتدال قطرها، و�شحو 
زمنها، كل ذلك يوؤذن با�شتعدادها اإىل الو�شول لدرجة ال�شعادة واأوج الرثوة، ومع 
ذلك فقد تواىل عليها منذ قرون عديدة عدة من الدول، ومل يت�شبث اأحد من 
ملوكهم اإىل اإبالغها درجة كمال ول مرتبة اعتدال؛ وذلك لأنها يف عهد اخللفاء 
الإدارة  اأكرثهم يف ح�شن  ي�شلك  من ل  والنواب  العمال  من  عليها  يتوىل  كان 
والتدبري �شبيل ال�شواب، واإمنا كان النائب فاعاًل خمتاًرا، ي�شيء معاملة الرعية مبا 
عنده من املرخ�شية، ورمبا حدث يف اأيام نيابته اختالل ج�شيم، يت�شبب عنه الدمار 
وانحالل العمار؛ فقد راأى نيل م�شر بعينيه اأن رمال ال�شحراء والرباري انهالت 

امل�صرية،  بالديار  تتعلق  عمومية  ملحوظات  ذكر  يف 
ال�صياحة،  اأرباب  من  م�صر  َخ  اأَرَّ من  بع�ض  اأبداها 
وحر�ض فيها على ما يلزم من تقدمي التمدن بتح�صني 
اأو  زراعة  اأو  كانت  جتارة  العمومية،  املنافع  اأحوال 
فالحة، وهذا باعتبار ما كان، كما ال يخفى على ذوي 

العرفان
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اأعقمت  حتى  يرويها،  كان  التي  الأر�ض  من  عظيم  جزء  على  وامتدت  عليه، 
�شواحله ببوار نواحيها، واأف�شدت ر�شادقها))) و�شواحيها

�شالطني  حكومة  اأيام  يف  واخلطر  اخلطب  وجت�شم  ال�شرر،  هذا  ازداد  وقد 
ولتهم  بني  الواقع  لالختالف  العلية؛  الدولة  اأيام  يف  اأي�ًشا  وبقيت  ال�شراك�شة، 
واملماليك الوجاقلية، فف�شدت مملكة م�شر بني الفريقني، و�شاعت ك�شياع ال�شفينة 
ذات الرئي�شني، ومل ي�شفها اأرباب ال�شياحة من املتقدمني واملتاأخرين حق و�شفها 
ال�شحيح، بل تكلموا عليها بكالم ناق�ض فيما يتعلق بالتعديل والتجريج، ول وفوا 

لها مبا يجب من الطب والعالج، ول بينوا طرق التقدم والرواج.

الطرق  قيمة  وعرف  فيها،  النظر  اأمعن  الفرن�شاوية،  جي�ض  بها  حل  وملا 
لأمكن  املنتظمة،  اأوروبا  لدول  مماثلة  بحكومة  حكمت  لو  م�شر  واأن  املعا�شية، 
تكثري اأهلها، وبلوغهم اإىل ثمانية ماليني متممة، واأنها قابلة لنمو الزراعة وال�شناعة 
والتجارة، واأن اأهلها فيهم القابلية لجتناء ثمرات العقول وفوائد املهارة، وقطرها 
اإذا توزع  م�شتعد لتح�شني ال�شحة العمومية بطرد الأمرا�ض الوبائية، وماء النيل 
وتكون  ماليني،  اأربعة  فوق  الفدادين  من  يروي  الالئق،  بالوجه  الأرا�شي  على 
كثرية املح�شول؛ فاإن فالحتها املختلفة متكث ثمانية اأ�شهر من ال�شنة يتقلب عليها 
احلرث والزرع املختلف باختالف الف�شول، فاإن اأرا�شي اأقاليم البحرية مت�شاوية 
الأطيان تقريًبا يف طبيعة املزارع، م�شتوية الأجزاء؛ فجميع اأرا�شيها �شاحلة للزراعة 

ر�شادقها: قراها، وهي لفظة فار�شية معربة.  (((
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والفالحة بال�شهولة؛ لأن الرطوبة تبقى بها مدة ف�شل ال�شتاء وبعده، في�شهل اإنباتها 
بوا�شطة ما ينزل فيها من الأمطار، بدون ال�شتعانة بال�شواقي، فتخرج منها احلنطة 
اجليدة، فما يوجد فيها من البور بدون زرع فهو نا�شئ من جمرد اإهمال الأهايل 
و�شوء اإدارة احلكام؛ مثاًل جميع الأرا�شي الواقعة على �شطوط ترعة الإ�شكندرية 
جميعها  زرعت  ولو  والغر�ض،  احلرث  عن  خللوها  والربية؛  بال�شحراء  اأ�شبه  هي 
خلرج من املح�شول اجل�شيم مقادير وافرة، فالأرا�شي التي ل تزرع مبديرية البحرية 
نحو مائة وثمانني األف فدان تقريًبا، منها اأر�ض بحرية مريوط ت�شتمل على �شتني 

األف فدان، مع اأنه ميكن جتفيف جزء منها وزرعه.

يف  الفالحون  يعطها  مل  اأنها  اإل  ا،  جدًّ خ�شبة  فاإنها  البحرين  رو�شة  واأما 
لها  اأعطي  ولو  لها، فهي يف اجلملة تعطي حم�شولت جيدة،  ما يجب  الفالحة 
حقها من الفالحة لكرث حم�شولها كرثة بالغة؛ ففي اأق�شامها تخرج احلنطة والذرة 
والفول وال�شعري، والكتان والنيلة والدخان، اإل اأنه ل بد من تقدم الزراعة بها تقدًما 
اأج�شم من ذلك؛ لزدياد املح�شول وكرثته، فاإن رو�شة البحرين التي هي عبارة 
عن الغربية واملنوفية فيها نحو مائة وع�شرين األف فدان من البور، منها بالغربية نحو 

ثمانني األف فدان، والباقي وهو - مقدار الن�شف - من ذلك باملنوفية.

ومن حت�شني الزراعة مب�شر اأن يخ�ش�ض جزء من اأرا�شي ال�شرقية والدقهلية 
لزراعة القطن والكتان والنيلة، وما يتبقى بعد هذا التخ�شي�ض يكون لزراعة احلنطة 
ال�شرقية  والذرة، والفول، وال�شعري، والعد�ض، ونحو ذلك، ويخ�ش�ض يف مديرية 
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جملة اأفدنة لزرعها، على هيئة املروج ال�شناعية واملراعي املدبرة، وي�شح يف هذه 
املديرية زراعة الكرم والتوت، كما �شحت زراعة التوت يف بع�ض اجلهات الأخرى 
القز  دود  تربية  فاإن  امل�شرية؛  بالأرا�شي  ال�شبيهة  الإفرجنية  اجلنوبية  الأقاليم  من 
مب�شر تعطي مع ال�شهولة حم�شوًل عظيًما؛ مل�شاعدة احلكومة له وا�شتثنائه من دفع 
العوائد، متييًزا له يف املحال املقت�شى لها ذلك، فاإن يف مملكة فران�شا اأ�شياء ُت�شتثنى 
ا،  من دفع العوائد وال�شرائب؛ لق�شد ترغيب الزراعة وتكون معافاة من ذلك وقتيًّ
من  قدر خم�شو�ض  ردم  التزام  ذلك  فمن  مدة،  بعد  اإل  العوائد  تدفع  يعني ل 
الربك وامل�شتنقعات ملن يريد غر�شها؛ فاإنه يجوز يف فران�شا الرتخي�ض له يف ذلك 
القدر، ومعافاته من دفع املال مدة ل تزيد عن خم�ض وع�شرين �شنة، مت�شي بعد 
التن�شيف، و�شريورته �شاحًلا لغريه، هذا يف الأرا�شي البور، واأما الأرا�شي املعمورة 
فيجوز مبوجب اللوائح ال�شادرة يف ذلك معافاتها من املال ملنفعة الأرا�شي نف�شها 
اإذا زرعت بزراعات خم�شو�شة اأنفع من غريها للملكة، كزراعة الكرم اأو الأ�شجار 
اأو التوت، كتنمية دود القز اأو الأثمار، فتكون لها امتيازات خ�شو�شية يف فران�شا، 
عن  الأموال  برفع  الأمر  مبداأ  يف  علّي  حممد  املرحوم  امل�شلك  هذا  �شلك  وقد 
اأرا�شي ال�شواحي التي يزرع فيها قدر خم�شو�ض من �شجر الزيتون، وكما �شدر 
يف هذا العهد الأخري من قرارات جمل�ض النواب فيما يخ�ض الأرا�شي امل�شتبحرة 
واملوات من متييزها برفع الأموال عنها مدة حمدودة للمنفعة العمومية، ول باأ�ض اأن 
يعمل يف م�شر مثل ما يعمل يف فران�شا يف ربط الأموال على العقارات املجددة، 
من بيوت الإيجار والور�ض واملعامل، وهو اأن ل يربط عليها عوائد اإل يف اآخر ال�شنة 
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الثالثة، التي مت�شي من متام عمارتها ترغيًبا للمجددين؛ حيث اإنهم يف اأثناء هذه 
الديون  عليهم من  ما  غالًبا  ويوفون  مبانيهم،  ثمرة  يجنون جميع  الثالثة  ال�شنني 
لالأمور  التجديد  يكرث  الرتغيبات  هذه  فبمثل  البناء،  مهمات  واأرباب  لل�شناع 
هذا  من  يكون  القز  دود  لتنمية  التوت  �شجر  لغر�ض  فالت�شويق  النادرة؛  النافعة 

القبيل.

فبح�شن اإدارة تربيته يكون عدة وعمدة لإمداد الفربيقات الأوروباوية، كما 
�شياأتي تو�شيح ذلك فيما بعد يف الف�شل الثالث من هذا الباب.

ويف اإقليم ال�شرقية نحو اأربعني األف فدان من البور اإذا �شار تعهدها بالزراعة 
نحو �شتني  بالدقهلية  بال�شتكثار، وكذلك  املح�شول  وقلة  بالعمار،  البوار  يتبدل 
األف فدان بدون زراعة، اإذا ان�شلحت راجت، وكانت كنًزا للرباعة، واإذا تقدمت 
زراعة الأرز بجوار ر�شيد ودمياط عما هو جار الآن، وحت�شن تبيي�ض الأرز بتكثري 
الطواحني التي تدور بالآلت املائية، فاإن اأرباب الزراعة بتلك اجلهات يكت�شبون 
اإيطاليا واأمريقة، والأقطار  اأرز  اأجود من  الأموال اجلمة من هذا الفرع، الذي هو 
الهندية، ل �شيما واأن بتلك النواحي يوجد من الأرا�شي البور ال�شاحلة لزراعة 

الأرز نحو اأربعني األف فدان.

مماثلة  حم�شولت  تعطيان  فاإنهما  القليوبية  ومديرية  اجليزة  مديرية  واأما 
ملح�شولت املنوفية والغربية، اإذا �شار تعهدهما باحلرث والغر�ض كما ينبغي، بل 
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اإ�شالح ما فيهما من  يزيدان على ذلك ب�شالحيتهما لزراعة القرطم، واإذا �شار 
البور الذي يناهز ثمانني األف فدان، يكرث حم�شولهما كرثة بالغة، وكذلك اإقليم 
الفيوم اإذا ا�شتمر على زراعة الزيتون والورد، واأخذ يف الكرثة، فاإن حم�شول هذين 
اإقليم ظريف خم�شب بكرثة الجتهاد  الفرعني يزيد يف قيمته زيادة ذريعة؛ فاإنه 
وتقدمي فن الزراعة فيه، واإمنا يتخ�ش�ض منه جزء عظيم من الأرا�شي لزراعة الغالل 
بقدر احلاجة، والباقي ت�شح فيه زراعة النيلة والكتان والرب�شيم، برتتيب زراعة كل 
�شنف مبا يالئمه من ف�شول ال�شنة؛ ل�شالحية اأر�شه للزراعات الراتبة، وما فيه من 
الأخرا�ض))) يقارب �شتني األف فدان قابلة لالإ�شالح، فحالة اأرا�شيه التي ف�شدت 

باحلروب واإغارة العرب، قابلة لال�شتح�شان، واأن يعود خ�شبها كما كان.

واأما مديرية بني �شويف فهي منبتة للحنطة والذرة والفول، والكتان والنيلة 
ان�شلحت  اإذا  فدان،  األف  اأربعني  نحو  الأخرا�ض  من  فيها  ذلك  ومع  والدخان، 

ت�شري ج�شيمة املح�شول.

من  وفيه  والدخان،  والذرة  والفول،  القمح  ي�شح  الإطفيحية  اإقليم  ويف 
واأما  الواجبات،  من  اإ�شالحها  فدان،  األف  ثالثني  نحو  املفلحة  الغري  الأرا�شي 

اأرا�شي املنية، فاأكرثها �شالح لزراعة ق�شب ال�شكر، ل �شيما نواحي ملوي. 

الأخرا�ض: الأر�ض التي امتالأت باحل�شائ�ض، وت�شابكت جذورها يف تربتها.  (((
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من  اأهاليها  برئت  ما  مب�شر  ال�شكر  ق�شب  لول  جالينو�ض:  احلكيم  »قال« 
األف نوع من احللوا)))؛ قال  العلل �شريًعا، وقيل: يعمل من ق�شب ال�شكر نحو 

بع�شهم، واأح�شن يف اجلنا�ض:

َنا اأْر�سِ يف  اأَْنَبَت  َمْن  فيها�ُسْبَحاَن  وحال  �َسْوٍك  بني  ما 
ٌر �ُسكَّ َح�ْسِوَها  يف  ِفيَهااأُْنبوَبًة  وَحال  َماًء  َكاَن  َقْد 

واألطف منه بكثري قول بع�شهم فيه ُمْلِغًزا:

َلَك ِمْن َحِبيٍب ِفَداَك َهْل  ماِلُجِعْلُت  ِبال  اِل  الِو�سَ يف  ُميٍب 
نايا الثَّ َمْع�سول  ْغِر  الثَّ لِلَنِقيُّ  الزُّ من  اأََلذُّ  ِريٌق  َله 
َتَثنَّى اإذا  يِب  الق�سِ َقدُّ  َماِلله  ال�سَّ ريُح  ِعْطَفه  ْت  َوَهزَّ
ُظْلًما الَقْطِع  َحدُّ  َعليه  مِبَاِلُيَقاُم  ُيْتَهْم  َومل  َي�ْسِرق  َومَلْ 
َذْنٍب َغرِي  ِمْن  َكْعُبه  ُر  ْكَر ِمْن َكَرِم اخِلالِل َوُيْع�سَ َفُيْبدي ال�سُّ

اأ�شهر يف  اإل يف خم�شة  وهو كثري يف الديار امل�شرية، ل يكاد ينقطع عنها 
ال�شنة.

وقد نقل عن ال�شافعي  اأنه قال: لول ق�شب ال�شكر مب�شر ما �شكنتها، 
وكان يكرث من م�شه للذته التي ل ميلها اأحد، وقد جتدد �شنف اآخر من ق�شب 

احللوا: احللوى.  (((
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ال�شكر، م�شبع يف املائية واحلالوة، لكنه ل ي�شاوي يف اللذة الق�شب البلدّي، وقد 
كرث هذا ال�شنف باأقاليم م�شر، ولكن ا�شتفحلت اأعواده يف مديرية املنية؛ ل�شدة 
�شالحيتها لزرعه، وفيها ثالثون األف فدان من البور، فاإذا زرعت يتح�شل منها 

حم�شولت عظيمة.

واأما مديرية اأ�شيوط وجرجا فاإنها م�شتملة اأي�ًشا على نحو �شتني األف فدان 
والذرة  والفول،  احلنطة  اأر�شها  يف  ينجح  لذلك،  �شاحلة  لكنها  فالحة،  بدون 
ال�شكر،  وق�شب  واخل�شخا�ض  والقرطم،  وال�شلجم  والدخان،  والنيلة  والعد�ض، 
وغري ذلك، ومن اأ�شيوط اإىل اإ�شنا �شائر الأرا�شي �شاحلة للقطن والكتان، والقرطم 
وال�شلجم، وق�شب ال�شكر والقمح، والفول والذرة، والعد�ض واللوبيا، وغري ذلك، 
وجميع اأرا�شيها �شاحلة لزراعة �شجرة النب، واإمنا ت�شتدعي بها اأعماًل خ�شو�شية، 
يعني اإذا خدمت الأر�ض خدمة خم�شو�شة، وزرعت فيها �شجرة النب، فاإنها تثمر 
لهذه  ال�شاحلة  فالأر�ض  اليمن،  بالد  عن  م�شر  ت�شتغني  فبهذا  عظيًما،  اإثماًرا 
ال�شجرة بتلك اجلهات ال�شعيدية تبلغ تقريًبا نحو ن�شف مليون فدان من الأطيان 
وال�شعدان،  كال�شوك  الطفيلية،  احل�شائ�ض  من  وبغريها  باحللفاء  تخر�شت  التي 
وي�شح يف هذه الأرا�شي ال�شعيدية �شجر التوت الذي يتغذى به دود القز؛ لأن 
التوت، ول يخ�شى  فيه  فيفلح  نواحيه،  ناحية من  ينبت اجلميز يف كل  ال�شعيد 
على دود القز من التلف لقلة الأمطار والعوا�شف املتلفة لدود القز يف بالد اأمريقة، 
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وميكن يف م�شر وقايتها والتحفظ عليها من هبوب الرياح اجلنوبية املري�شية، بغر�ض 
الأ�شجار امللطفة لتلك الرياح.

ويف اأودية الفيوم تنتج اأغنام املارينو�ض ذوات ال�شوف املو�شوف، وحت�شن 
للغاية؛ جلودة مرعاها، فبذلك يتح�شل يف م�شر الأ�شواف اجليدة، وتتخذ منها 
اإ�شطبالت  تخ�شي�ض  من  مانع  ول  اللطيفة،  وامل�شغولت  الظريفة،  املن�شوجات 
عظيمة يف جزء من اإقليم الفيوم، ويف جانب من مديرية ال�شرقية؛ لتح�شني جن�ض 
على  للتجني�ض  الدنقالوية  اخليول  وجياد  العربية  الكحائل  توليد  فاإن  اخليول؛ 
اخليول امل�شرية، ين�شاأ عنها اأ�شناف جيدة متجن�شة تعترب من الأ�شائل، وكذلك 
مزاياه  فاإن  الأحمر،  بالبحر  املبارك  النيل  بو�شلة  املرام  ال�شوي�ض  ترعة  بلغت  اإذا 
ل حت�شى ول حت�شر، واإذا �شهلت املوا�شلة بني قنا والق�شري))) لالأخذ والإعطاء، 
بتجديد منازل خانات للماأكل، وببناء �شهاريج متتلئ من الأمطار ال�شتائية بقدر 
مزيد  ل  مما  تكون  التجديدات  هذه  فوائد  فاإن  واحتياجاتهم؛  امل�شافرين  لوازم 
م�شر  بني  الذي  العري�ض  �شار  اإذا  وكذلك  واملعامالت،  املخالطات  لرواج  عليه 
والأخذ  واملبادلت  املعاو�شات  وتاأكدت  والب�شائع،  للتجارات  مركًزا  وال�شام 
والعطاء، بني الأقاليم امل�شرية وال�شامية؛ فاإن القوافل تنقل حم�شولت القطرين 
ال�شري  يف  ال�شفن  على  فيه  يخ�شى  الذي  الف�شل  مدة  الآخر  اإىل  اأحدهما  من 
اأن تر�شي بال خطر يف ميناء دمياط، فيكون �شفر  يف البحر، ول يوؤمن عليها فيه 

الق�شري: مو�شع على البحر الأحمر.  (((
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التجارة يف الرب اآمن، ولهذا يلزم اإن�شاء ترعة ما بني مينتي الإ�شكندرية ملن ل يريد 
التجارة يف الرب، فباإن�شائها ي�شهل عبور ال�شفن وخروجها من الأقطار ال�شامية، واإذا 
ال�شموم،  ريح  امل�شرّي من  القطر  فاإنها حتفظ  م�شر؛  الأ�شجار يف �شعيد  غر�شت 
غر�شت يف  متى  اجلافة  العالية  الأ�شجار  لأن  امل�شموم؛  الهواء  وخامة  من  وتقيه 
اجلهات املجاورة للرباري وال�شحاري َوَقِت املزارع من التلف، وحفظت الأهايل 
فاإذا  امل�شرة،  امل�شمومة  الرياح  الغالب عن هبوب هذه  النا�شئة يف  الأمرا�ض  من 
ح�شل ذلك كله توفر يف قطر م�شر اخلري والربكة يف حم�شولتها، وتواجد فيها 
من املوؤنة واملعونة قوت اأهلها، فيفي�ض فيها ما يكفي لقوت اأهايل جنوب اأوروبا، 
وميكنها اأي�ًشا اأن يغتذي بها من مراعيها ما ينيف عن خم�شمائة األف من الإبل، 
واأربعة ماليني من  والبغال،  األف من احلمري  واأربعمائة  األف من اخليل،  ومائتي 
الأبقار واجلوامي�ض، وع�شرة ماليني من ال�شاأن واملعز، واإذا اتخذ فيها نحو ثمامنائة 
معمل لرتقيد البي�ض واإخراج الدجاج، نتج من ذلك خم�شة وع�شرون مليونًا من 
الدجاج، وهذا كله ينتج الغنى والرثوة، مع ما يتجدد بها من العالقات التجارية، 
والتوا�شل باملعامالت ال�شتمرارية بينها وبني جميع املدن التي على البحر املالح، 
ال�شفن  تردد  العرب، وبالد احلب�شة، ويكرث  من بالد احلجاز واليمن و�شائر بالد 
منها بطريق ال�شوي�ض والق�شري على املينات العربية واحلب�شية، كما ت�شري مورًدا 
لذلك، وكذلك اإذا زالت موانع الأوبئة وامل�شار من اجلهات اجلنوبية، فاإن قوافل 
مبح�شولت  لي�شتعي�شوها  مبتاجرهم؛  م�شر  ديار  اإىل  ترتدد  اإفريقية  بالد  داخل 
وامل�شاعدة  الأمنية  من  م�شر  يف  ما  وبوا�شطة  م�شر،  اإىل  الواردة  اأوروبا  فربيقات 
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لطمئنانهم  التجارية؛  الر�شائل  اإليها  البالد  جميع  تر�شل  والأغراب،  لالأجانب 
على جناح مقا�شدهم وفالح مرا�شدهم، فاإذا ات�شفت م�شر بهذه ال�شفات و�شفت 
اأحوالها، هرع اإليها كل فريق، وحج اإليها النا�ض من كل فج عميق، فبهذا يعمر 
املكان وتكرث ال�شكان، وبتجدد الربكة يكرث العمل وتنب�شط احلركة؛ في�شتدعي 
حال املدن الأ�شلية تكثري املدار�ض العمومية والكتبخانات الأهلية، امل�شتملة على 
واملتفننون،  العلماء  ويكرث  املعارف،  ذوي  عقول  لتنوير  والفنون؛  العلوم  جميع 
وتنت�شر على اآفاق م�شر اأنوار املعارف اخلارجية واأ�شرار اللطائف الإن�شانية، ل �شيما 
تعلموه  �شيًئا  ق�شدوا  متى  قوية،  وحافظتهم  ذكية،  قرائح  اأرباب  م�شر  اأبناء  واأن 
يف اأقرب وقت وزمان، وكم قام على قابليتهم وا�شتعدادهم لعظائم الأمور اأعظم 

برهان.

ثم اإن تغري حالة م�شر اإىل حالة م�شتح�شنة ل ي�شتدعي من الزمن ع�شرين 
احليوان  ينمو  وبها  �شعيد،  وواديها  خم�شبة،  ومزارعها  طيبة،  تربتها  لأن  �شنة؛ 
ويرتعرعون يف  نباًتا ح�شًنا،  فيها  الأطفال  تنبت  ويزيد،  وقت  اأقرب  والنبات يف 
اأقرب وقت، وتنمو اأبدانهم مناء م�شتح�شًنا، والنوع الإن�شاين يف م�شر يتعود على 

لطافة الأخالق، وانتظام املعي�شة، والقت�شاد فيها، وعدم التكليف مبا ل يطاق.

اأن  بدون  اأعمارهم،  اآخر  اإىل  العقلية  قواهم  تبقى  اأن  اأهلها  على  والغالب 
يح�شل فيها خ�شافة، واإذا بلغ الإن�شان منهم �شن الهرم فال يتكلم بكالم خرافة.
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التح�شينات يف  ما ذكرته من  اأن  امللحوظات: ل �شك  قال �شاحب هذه 
�شاأن اململكة امل�شرية يقع معظمه موقع التحقيق لو دامت هذه اململكة يف قب�شة 

الفرن�شاوية. انتهى.

ونحن نقول: من القواعد الأ�شا�شية، اأن علة ال�شم اجلن�شية:

َفا وال�سَّ الوَدّ  ِجْن�ِسّية  بْيَنَنا  َمَّنَعم  ال�سَّ َة  ِعلَّ اأُْلِفَها  مل  وَلِكنَِّني 

اأن حت�شلها فران�شا،  اأن م�شر ي�شوغ  فكالمه مبنيٌّ على �شبهة واهية، وهي 
باب  من  اأو  املُْدِهي،  الإيغال  من  ذلك  فاعتقاد  م�شاهية،  لها  تكون  مملكة  واأّي 

الت�شبيهات الفا�شدة، واإمنا يقتل النفو�ض الت�شهي ]ت�شطري البيت ال�شهري[:

ه ُرْمَ ا  َعاِر�سً �سِقيٌق  الِكَفاْحَجاَء  َيُروُم  َعمٍّ  َبني  وَب  �سَ
الَقَنا انِك�َسار  َتْخ�َسى  اأََما  رماْحِقيل  ِفيهم  َك  َعَمِّ َبني  اإنَّ 

ل، فقد قام باأغلبه  ويف احلقيقة فاأغلب ما ذكره �شاحب امللحوظات وعليه َعوىَّ
جنتمكان، الذي كان هو املجدد الأول، وقام بالتتميم والتكميل خلفه النبيل.

َله اإلَّ  ُلح  َت�سْ َتُك  لَهاَفَلم  اإلَّ  ُلح  َي�سْ َيُك  ومَل ْ
َغرُيه اأََحٌد  �َساَمَها  ِزْلَزاَلهاولو  الأْر�ُس  َلزلزَلِت 

م�شتعربة،  اإ�شماعيل  بني  فاإن  اجلن�شية؛  ال�شم  علة  اإن  اأي�ًشا:  هنا  ونقول 
الَعَرِب*  احُل�ْشِن يِف  اأكرَب ُكلُّ  *اهلل  ول يتعجب من هذا، ول يجهله غري غبّي 
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و�شنذكر يف الف�شل الثالث ما يفيد اأن هذه امللحوظات مل يعزب منها مثقال ذرة 
على املرحوم حممد علّي.

فاأو�َسَكْت الليايل  اأَْفَنته  َتُك  اللياليافاإْن  �َسُيْفِني  ِذْكًرا  له  فاإنَّ 

بل ول على خلفائه من بعده، ل �شيما احلفيد املفيد، الذي ل زال الُقطر 
الأجمدان  فاملجددان  وي�شتفيد؛  الأمور  معايل  من  اأيامه  يف  يكت�شب  امل�شرّي 

اأخرجا املنافع العمومية يف م�شر من حيز العدم اإىل حيز الوجدان:

ُمنا ُتَعلِّ اأعالٌم  َكَرِموللَمَكارِم  وِمْن  َياأْ�ٍس  من  اجَلِزيلني  َمْدَح 
َماِمُدَها ُتْثِني  اأَْل�ُسٌن  َعَلى احَلِميَديِن مْن ِفْعل وِمْن �ِسَيِموللُعال 
َتْرَفُعَها اِخ  البزَّ َرِف  ال�سَّ ِهَمِمورايُة  وِمْن  ٍد  َمْ ِمن  فيعنِي  الرَّ َيُد 





يفهم من امللحوظات املذكورة يف الف�شل الثاين اأن مب�شر من البور ال�شالح 
ما ينيف عن مليون فدان، واأنه ينبغي اإ�شالحها والنتفاع بها، واأنه ينبغي يف القطر 
امل�شرّي جتديد املروج املدبرة - يعني املراعي - كالرب�شيم احلجازّي ونحوه، واأنه 
ينبغي - ل �شيما بال�شعيد - غر�ض اأ�شجار التوت وتربية دود القز، وتعميم ذلك 
الأرز، وعمل طواحني  اأحوال  البحرية، وحت�شني  بالأقاليم  له  ال�شاحلة  البالد  يف 
الفيوم  اأرا�شي  واإ�شالح  القطن،  غر�ض  من  والإكثار  وتنظيفه،  لتبيي�شه  الهواء 
بزرع الأ�شناف كالكتان والنيلة والقطن، والإكثار من ق�شب ال�شكر يف الأقاليم 
عظيمة  م�شاحة  النب يف  �شجرة  وغر�ض  وملوي،  املنية  كاأرا�شي  فيها،  ينمو  التي 
من اأر�ض ال�شعيد، وتربية اأغنام املارينو�ض الأندل�شية يف الفيوم، وحت�شني اأجنا�ض 
ا�شطبالت  وعمل  الأ�شائل،  العربية  اخليول  من  امل�شرية  اخليول  بتوليد  اخليل 
لذلك بالفيوم وال�شرقية، وتو�شيل البحرين الأحمر والأبي�ض لت�شهيل الأ�شفار، 
بال�شعيد؛  العالية  الأ�شجار  وال�شام، وغر�ض  لتجارة م�شر  مركًزا  العري�ض  واتخاذ 

يف بيان بلوغ املنافع العمومية بالديار امل�صرية درجة 
ارتقاء جلية يف عهد احلكومة احلالية، مع بع�ض 

ملحوظات بهية
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م�شر  اإىل  اإفريقية  داخل  القوافل من  ورود  ولت�شهيل  ال�شموم،  الريح  م�شار  ملنع 
لت�شاع التجارة.

فهذا م�شمون ما اأ�شار اإليه �شاحب امللحوظات، كما يعلم ذلك من مطالعة 
الف�شل ال�شابق، ول يخفى على اخلبري باأحوال م�شر الآن اأن كثرًيا من ذلك قد 
كان بح�شب الإمكان يف اأيام املرحوم حممد علّي جنتمكان، ل �شيما يف اأيام من 
فاأما ما يتعلق  بال�شروط والأركان،  اعتنى من بعده ووفى لعمار اململكة امل�شرية 
اإىل وقتنا هذا يف �شلك  اأيام املرحوم حممد علّي  انتظم من  بالبور املذكور، فقد 
املعمور، اإما بالإقطاع والتمليك لق�شد الإ�شالح، واإما بال�شريبة اأو التاأجري للفالح 
وغري الفالح، ومن وقت احلكومة الإ�شماعيلية �شار اإحياء ثلثمائة األف فدان من 
اأو  املوات، حتى قل اأن توجد من غري املنزرع اإل اأطيان جزئية يف حمال عالية، 

كاحلواجز التي انح�شر عنها النيل، ومل يبق من البور اإل القليل.

واأما جتديد املراعي املدبرة، فقد جتدد �شيء من الرب�شيم احلجازّي يف الدوائر 
والأوا�شي املعتربة، اإل اأن م�شر تزرع الرب�شيم املعتاد يف ف�شله بكرثة للت�شميه، ثم 
عقب ال�شيف يكرث فيها املراعي بعد احل�شيد جمانًا ولكرثة علفها الياب�ض لها عن 

املروج املدبرة مندوحة.
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زراعة القطن

واأما زراعة القطن فتحتاج اإىل زيادة ب�شط الكالم، والتوفية باملرام؛ لأنها من 
اأنفع املواد للديار امل�شرية لدخولها قدميًا وحديًثا يف امل�شانع البلدية، ومع اأن اأرباب 
زراعتها مب�شر باأرياف م�شر لهم خربة تامة بغر�شها ومبا�شرتها، فال باأ�ض بذكر بع�ض 
م�شائل تتعلق بذلك مما هو جار يف �شاأن زراعة القطن يف البالد الأجنبية؛ ليكون 

به كمال املعلومية، فنقول:

داخل  ويف  والأنهار،  البحار  �شواحل  من  بالقرب  تنتج  القطن  �شجرة  اإن 
الرطب متى كانت درجة  الهواء  ي�شرها  اأي�ًشا، ول  ال�شواحل  بالبعد عن  البالد 
ل�شجرة  ي�شلح  بارًدا، ول  والزمن  رطًبا  الهواء  اإذا كان  ما  احلرارة كافية، بخالف 
زمن  ويف  غر�شها،  ابتداء  يف  �شيما  ل  املتعاقبة،  الأمطار  الكثرية  البالد  القطن 
تزهريها، ويف زمن َجْنِيها، فاإن املطر يف زمن غر�شها يوجب العفونة للبذر، ويف زمن 
تزهريها ي�شقط الأزهار، ويف زمن جنيها يقت�شي تاأخري املح�شول وو�شاخة القطن 
والإ�شرار مبا يجنى، واأما اإذا كانت الأمطار غري متعاقبة بل متباعدة امل�شافات، فاإنها 

تنفع لنمو اأغ�شان هذه ال�شجرة، وكرب حجمها وجودة جن�ض القطن.

ويجب اأن تغر�ض اأ�شجار القطن يف جهات متباعدة عن الأورمان والغابات، 
واأن تكون بحيث ل مينع ظل اجلبال والتلول متكنها من اأ�شعة ال�شم�ض؛ لأن الظل 
يوؤذي �شجر القطن، ولو يف الأقطار ال�شديدة احلرارة، وي�شقط اأزهارها، وكذا الرياح 
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العا�شفة والباردة ت�شّر به فينبغي اأن يزرع القطن يف اجلهات التي لي�شت عر�شة 
لهبوب الرياح.

ومن املجرب اأن نفع الهواء مثل نفع النور للزروعات؛ فينجح زرع القطن 
يف التلول املتو�شطة الرتفاع، التي متر بها الأهوية النافعة، واأن ل يظلها ظل، واأن 
يكون عمق الأر�ض الدرجة الالزمة لها، واأن ل تكون الأر�ض �شلبة ول حجرية 
يف  القطن  �شجرة  وتنجح  �شقيها.  ينبغي  ياب�شة  الأر�ض  كانت  فاإذا  ياب�شة،  ول 
الأرا�شي املتخلخلة امل�شوبة بالرمل اأكرث من جناحها يف الأرا�شي القوية الإبليزية. 
الياب�شة؛ لأن  اأكرث من جناحها يف الأرا�شي  الليونة  وتنجح يف الأرا�شي اخلفيفة 
ذلك نافع لت�شعب �شيقانها وتعري�شها ومن املجرب اأنها يف الأرا�شي القوية اخل�شبة 
تنتج  بال�شرعة فال  ت�شقط  الأزهار  اأن  اأزهارها، غري  بليًغا وتكرث  مناء  تنمو  اأنها  ولو 
املح�شول الكثري، ومثل ذلك ما اإذا كانت الأر�ض �شديدة الرطوبة؛ فاإن اأزهارها 

ت�شقط �شريًعا، ورمبا حدث من ذلك عفونة �شيقانها وبزرتها مًعا. 

ول تنمو �شجرة القطن كما ل ينمو غريها من النباتات اإذا غر�شت بالأرا�شي 
ال�شخرية واحلجرية؛ لأن �شيقانها ل جتد �شيًئا تخرتقه وتنمو فيه، وي�شلح لغر�ض 
�شجرة القطن الأرا�شي الرملية الدقيقة الرمل، امل�شوبة بالطفل اأو باجلري، فنموها 
يف هذه الأرا�شي واإن مل يكن �شديد القوة لكْن كثري املح�شول اجليد ال�شنف 
و�شريع ال�شتواء، وقد ينجح غر�ض القطن يف الأرا�شي املتو�شطة اخل�شوبة التي 
يتع�شر فيها جناح غريه من الزروع، واحلا�شل اأن متام جناح غر�ض القطن ومنوه يكون 



39139(
بلوغ املنافع العمومية بالديار امل�سرية درجة ارتقاء جلية...

واإمنا  الرطوبة،  القليلة  احلرث  ال�شهلة  الدقيقة  الرمال  على  املحتوية  الأرا�شي  يف 
�شاق  اأن  اإىل  التفطن  وينبغي  فيها،  البذر  قبل  الأر�ض  باإ�شالح  العتناء  ينبغي 
�شجرة القطن ل بد اأن يدخل يف الأر�ض ثمان ع�شرة بو�شة؛ يعني اأ�شبًعا ل اأقل 
من ذلك، واأنها لبد ل�شيقانها من التعري�ض والمتداد؛ فالأر�ض ال�شلبة الكثيفة 
ال�شعبة املنافذ ل تليق لها، ول يدرك الزارع التعمق والتجنب اإل مبعرفة درجة 
بني  املطلوب  البعد  م�شافة  ومقدار  الأر�ض،  يف  ال�شاق  لو�شول  املطلوب  العمق 
�شاق كل عود مع العود املجاور له، اأما معرفة العمق في�شهل الو�شول اإليها بحرث 
اإىل ع�شرين بو�شة، واأما معرفة  الأر�ض، والتعمق فيها بقيمة ثمان ع�شرة بو�شة، 
قدر مد ال�شاق من الفراغ لتعري�شه، فهي تابعة لطبيعة الأرا�شي، واملعتاد فوات 
الفراغ بني اخلطوط بقدر �شبعة اأ�شبار ون�شف يف الأرا�شي ال�شعيفة، وثالثة ع�شر 
اأن ينتخب حمالًّ  واأربعة ع�شر �شرًبا يف الأرا�شي اخل�شبة القوية، فينبغي للزارع 
خم�شو�ًشا ويغر�ض به جملة اأ�شجار بع�شها متقارب وبع�شها متباعد فالأجنح منه 

يتبعه.

الطفيلية  النباتات  اآثار  بها من  ما  واإزالة  الأر�ض،  بحرث  البتداء  وينبغي 
واحل�شائ�ض، واأن ي�شق جوفها باملحراث اأو بالعزق، اإل اأن العزق ينفع يف الأرا�شي 
املنف�شلة الأجزاء، دون ال�شمينة القوية، وبعد احلرث والعزق يرتبها حفًرا و�شقوًقا 
ونقًرا، ويرتكها عر�شة لل�شم�ض والهواء مدة من الزمن مع تنقية ما فيها من الأحجار 
ثم يردها بالثاين باإعادة كمية الطني الذي اأخذ من جوفها، بعد اأن يخلطه بال�شبخ، 
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القطن  تقاوي  املك�شوف  اجلزء  وي�شع يف  واحدة،  بو�شة  فيها  مك�شوًفا  يرتك  ول 
اأو خم�شة، ثم يتمم  اأربعة  اأو  بالوجه الالئق، ويف كل نقرة ي�شع من البذر ثالثة 
م�شاوًيا  النقرة  �شطح  ارتفاع  ويجعل  منها،  خرج  الذي  الطني  بباقي  النقرة  ردم 
لرتفاع م�شطح الأر�ض املجاورة لها؛ لئال تكون خمزنًا للمياه التي تعفن البذر، 
ويلزم اأن تردم جميع النقر التي و�شع فيها البذر يف يوم حفرها خوًفا من اإتالفها 
بنزول املطر اأو نحوه، وينبغي اأن تكون اأ�شجار القطن متباعدة عن بع�شها؛ لتمكن 
الهواء وال�شوء منها، وينبغي بعد حرث الأر�ض لزراعة القطن اأن متر فوقها الآلة 
ا�شة لتكثري قطع الطني الكبرية وفكها، ومن اأهم الأمور انتخاب التقاوي باأن  الهرىَّ
تكون كاملة الن�شج �شليمة، خلية عن العيوب، ماأخوذة من اأثمار الأ�شجار القوية 
ا عن اجلودة؛ ولذلك ينبغي  النمو، واإل كان حم�شولها �شعيًفا وخ�شي�ًشا، وخليًّ
للزارع البارع اأن ينتخب قطعة اأر�ض يف جهة من اجلهات املعتدلة الهواء، ويزرعها 
من الأ�شجار ال�شديدة القوية، ويعدها للتقاوي، فينتخب منها ما يكون متكاماًل 
يف احلب ثقياًل يف اجلرم، ول يخلطه بغريه من احلبوب، ثم يبذر منه يف الأر�ض 
ومن حم�شوله باخل�شو�ض، اإىل اأن يظهر له انتقا�ض املح�شول يف الكمية واجلودة، 
تكرار  اأن  التجارب  بتكرار  �شح  فقد  التقاوي؛  من  منه  اأعظم  اأو  غريه  فيتدارك 
تناق�ض يف  ال�شنني  على مدى  يعرتيه  نف�شها  الأر�ض  الواحد يف  ال�شنف  زراعة 
اجلرم واجلودة، فالأرجح مل�شلحة اأرباب الزراعة القطنية ا�شتبدال تقاوي اأرا�شيهم 
بتقاوي اجلهات املجاورة لهم، اأو جلب تقاوي اأجنبية من اخلارج، وعالمة اخل�شية 
يف تقاوي القطن اأن يكون مفتوح اللون عظيم اجلرم، واأن يكون غالفه حمتوًيا على 
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نقط بي�شاء، واأن يعوم على وجه املاء، وعالمة اجليد اأن يكون �شلًبا ثقيل الوزن، 
والغالب عند اأرباب الزراعة اأن التقاوي تكون قدمية من حم�شول ال�شنة املا�شية، 
وهناك عادة مطروقة يف بع�ض البالد، وهي خدمة التقاوي لنف�شال احلبوب من 

بع�شها، وتفريقها وتنظيفها من الألياف القطنية امل�شتبكة بها.

بالرمل  بعد  ومزجها  �شاعات،  عدة  املاء  يف  التقاوي  و�شع  ذلك  وطريقة 
بالأيدي  بع�ض  فوق  بع�شها  بعد  فيما  دعكها  ثم  امل�شو�ض،  الطني  اأو  الرماد،  اأو 
تعجيل  لق�شد  �شاعة،  اثنتي ع�شرة  املاء  يغم�شها يف  النا�ض  وبع�ض  بالأرجل،  اأو 
اإنباتها، ويح�شن ا�شتعمال هذه الطريقة يف الأرا�شي الياب�شة القليلة الرطوبة، واأنفع 
اأو  املداخن،  بهباب  املمزوج  املاء  التقاوي يف  من ذلك لتكثري املح�شول غم�ض 

برجيع معا�شر الزيوت؛ فاإنه يقيها اأذى احل�شرات الأر�شية كالدود.

ومن املعلوم عند اأرباب الزراعة اأن الأر�ض املتكونة من طرح البحار والأنهر 
�شار  التي  البور  الأرا�شي  ذلك  يف  ومثلها  الت�شبيخ،  عن  غنية  الطمي  الغزيرة 
اإ�شالحها قريًبا، واأما ما عدا ذلك من الأرا�شي فال ي�شتغني عن الت�شبيخ، وبيان 
اأن القطعة من الأر�ض ميكن للزارع خدمتها وغر�شها قطًنا، وال�شتح�شال  ذلك 
اللزوم،  ح�شب  ت�شبيخها  يكون  اأن  ب�شرط  املح�شول،  من  ي�شاء  ما  على  منها 
واأن يكون �شبخها موافًقا لطبعها، واأن يو�شع فيها من ال�شبخ القدر الالزم على 
الزارع  مبعرفة  متعلق  املطلوبة  واجلودة  الالزم  بالقدر  ال�شبخ  فو�شع  احلاجة،  قدر 
وبطبيعة الأر�ض، واأهل ال�شني هم الذين يح�شنون زراعة القطن ويجيدون ت�شبيخ 
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ا عندهم؛  اأرا�شيهم، اإل اأن ا�شتعمال الت�شبيخ بروث املوا�شي واخليول قليل جدًّ
واخللجان  الأنهر  بطني  الأر�ض  يقوون  فلهذا  احليوانات؛  برتبية  اعتنائهم  لعدم 
والوديان والربك، وباأنواع الرماد ورجيع ع�شر الزيوت، وبالف�شالت الإن�شانية اإل 
واحل�شائ�ض  واخليزران،  الق�شب  رماد  غريه، خ�شو�ًشا  على  الرماد  يف�شلون  اأنهم 
الطبيعية واأوراق الأ�شجار، ويحرت�شون))) على جتميع الأجزاء ال�شغرية من اأجزاء 
قطنهم، ومن جزورها واأوراقها ولوزها وعيدانها، فيحرقونها وين�شرونها يف الأر�ض 
املعدة لزراعة القطن قبيل غر�شه، وقد �شار الآن رجيع ع�شري الزيوت م�شتعماًل 
يف اأوروبا لت�شبيخ املزروعات، ول يفرط اأهل ال�شني يف �شيء اأ�شاًل من الف�شالت 
الإن�شانية، فيدخلونها يف اإنبات البقول على الإطالق؛ لتقوية الإنبات ويف جميع 
البلدان ي�شتعان بها مائعة اأو ياب�شة على تقوية املزروعات، بخالف اأهل ال�شني؛ 
َقِر خمتلطة  فاإنهم ينتفعون بها يف زراعة القطن من وجهني؛ الأول: طرحها يف النُّ
جيًدا  خلًطا  يخلطونها  اأنهم  الثاين:  منها،  الأر�ض  ل�شقي  املاء  من  كافية  بكمية 
بجانب من الطفل اأو من طني املزارع، وي�شنعون من ذلك اأكًرا �شغرية، وين�شفونها 
يف  ال�شم�ض، ثم ي�شحقونها يف وقت الطلب، وينرثونها على �شطح الأر�ض املقت�شي 
زراعتها. وقد ي�شتعمل يف بالد ال�شني الت�شبيخ باجلري لإ�شالح اأرا�شي القطن، 
اإذا كانت  القطن  نافعة لزرع  الطريقة  اأوروبا، وهذه  كما  ي�شتعمل ذلك يف بالد 

اأر�ض القطن خالية من املادة اجلريية.

يحرت�شون: يحر�شون.  (((
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يوافق مزاج  ما  وتارة موؤخًرا، بح�شب  تارة مقدًما  القطن يكون  بذر  وزمن 
الُقْطِر وطبيعة الأر�ض، ومع ذلك فهو دائًما قبل دخول ال�شتاء ب�شهرين اأو بثالثة 
يف البالد الباردة الثلجية والبالد احلارة القليلة الرطوبة، وينبغي بذر التقاوي يف 
الأرا�شي حني وجود درجة احلرارة املطلوبة، فاإن بذرت قبل ذلك ل تنبت وي�شري 
تعفني البذر، وينبغي اأن يكون رمي البذر يف يوم ال�شحو، ول يجوز اأن يكون يف 

زمن نزول الأمطار الكثرية؛ فاإنه يرتتب على ذلك تعفن البذر اأي�ًشا.

ومن الواجب اأن يحافظ املزارعون يف كل عام على اأكرث مما يلزم لهم من 
التقاوي؛ لكي ميكنهم اإعادة الغر�ض مرة اأخرى، فاملزارع املتب�شر بالعواقب يحر�ض 

دائًما على قدر التقاوي مرتني فاأكرث.

احل�شائ�ض  من  فيها  ينبت  ما  واإزالة  للتنظيف،  القطن  مزرعة  تعهد  ينبغي 
الطفيلية والنباتات الأجنبية، وخلعها اإما بالأيدي واإما بالآلت، وكذلك يجب 
ُبُدّو  زمن  بها يف  العتناء  وينبغي  ا،  كليًّ اأو  ا  تقليًما جزئيًّ تقليمها  بعملية  العتناء 

اأزهارها واأثمارها، والعتناء بكيفية �شقيها.

وبيان ذلك اأنه متى �شوهد اأن احل�شائ�ض الأجنبية زاحمت عيدان �شجرة 
القطن النابتة، يجب عزق الأر�ض وتنظيفها من احل�شائ�ض، وقد جرت العادة اأن 
اإذا كانت  بذرها،  اأ�شبوع من  بعد م�شي  الأر�ض  القطن تخرج من  �شجرة  اأبذار 
فقد  ذلك  ومع  �شديًدا،  احلر  وكان  الالزمة،  الليونة  درجة  على  حمتوية  الأر�ض 
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يتقدم الإنبات اأو يتاأخر عدة اأيام، بح�شب ما يقت�شيه مزاج القطر وطبيعة الأر�ض، 
وتكون تنقية احل�شائ�ض يف املرة الأوىل متى بلغت عيدان القطن اأربعة اإبهامات اأو 
خم�شة اأو �شتة، يعني متى م�شى �شهر كامل تقريًبا بعد البذر، واإمنا يلزم الحرتا�ض 
اليد يف  ا�شتعمال  باحل�شائ�ض، والأح�شن  امل�شتورة  ال�شغرية  العيدان  اإتالف  من 
بقلع عيدان  ينبغي يف عزق الأر�ض الهتمام  املقور، وكذلك  باملنجل  اأو  قلعها، 
القطن ال�شعيفة، واإبقاء القوية للتخفيف مع الحرتا�ض من اأن ل تتزحزح العيدان 
الباقية عن مكانها، ول تتلف جذوره، ومن الواجب؛ لتثبيت اجلذور ومتكينها بعد 
الغيط،  اأجزاء  بالرجل يف جميع  الأر�ض  دك  ي�شري  اأن  ال�شعيفة،  العيدان  خلع 
وهذه العملية تكون يف التنقية الثانية، يعني متى بلغت العيدان يف الرتفاع ثمانية 

ع�شر اإ�شبًعا، ويقال لهذه العملية عملية الدور الثاين.

 واأما الدور الثالث فيكون يف وقت دخول التزهري، ول يجب عمليات اإذا 
نبتت الأزهار وظهرت؛ لأنه يخ�شى يف ذلك الوقت من �شقوط �شيء من الأزهار 
اإذا ح�شنت تنقيتها قبل دخول التزهري فاإن  بعملية العزق والتنقية؛ فاإن املزرعة 
العيدان تكون يف هذا الأوان مظلة على ما حتتها من الأر�ض؛ فال ت�شرها النباتات 
نقية،  نظيفة  بالتلطيف  دائًما  الأر�ض  اأن تكون  الالزم  الأجنبية، ومع ذلك فمن 
خلية من احل�شائ�ض الأجنبية، بحيث ل ي�شري اإبقاء احل�شائ�ض الأجنبية حتى تنمو 
وتظهر، ويلزم اأنه ل مي�ض ق�شر جذوع اأ�شجار القطن جرم اأجنبّي، فيلزم لهذا عزق 
الأر�ض وتنظيفها ثالث مرات فاأزيد يف العام الواحد، خ�شو�ًشا يف مزارع القطن 
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بها احل�شائ�ض الأجنبية، فيجب تعهد  العادة تكرث  بال�شقي؛ لأنها يف  تزرع  التي 
هذه احل�شائ�ض بالقلع واإبعادها خارج املزرعة.

بنحو خم�شة  الأر�ض  �شطح  على  اإنباتها  بعد  القطن  �شجرة  تزهري  ويكون 
الباردة،  الأقطار  وباأزيد من ذلك يف  احلارة،  الأقطار  مبا دون ذلك يف  بل  اأ�شهر، 
وكذلك بدو ثمرتها قد يتقدم اأو يتاأخر، ح�شب مزاج طبيعة القطر و�شن الأ�شجار، 
ول مانع من ابتداء جني القطن يف اآخر ال�شهر اخلام�ض اأو ال�شاد�ض، وتقل العمليات 
املقت�شى اإجراوؤها يف اأثناء زمن التزهري اإىل ا�شتواء الإثمار، ورمبا انح�شرت جميع 
العمليات يف تقليم الفروع امليتة، ويجب على الزارع املاهر اأن ي�شتيقظ بني م�شافة 

التزهري والإنبات حلفظ ال�شجرة، ووقايتها مما يعرتيها من الآفات.

اأعظم ما يعني على  واأما �َشْقُي �شجرة القطن بالبالد احلارة الياب�شة، فهي 
وخ�شوبتها،  الأر�ض  لإحياء  املوجبة  الأ�شباب  اأقوى  املاء  فاإن  النباتات؛  اإنبات 
ال�شروط  توفرت  ولو  ُتثمر،  ال�شقي ل جُتدي ول  الأر�ض حقها يف  اإعطاء  وبدون 
الأخرى؛ ف�شقي الأر�ض يف الأوقات الالزمة عليه جناح زرع القطن، فال ت�شتغني 
اأ�شجار القطن عن اأخذ حقها من املاء، خ�شو�ًشا يف الأقاليم احلارة املتمكنة منها 
عن  زيادة  يكون  ل  اأن  ال�شقي  يف  يحرت�ض  اأن  وينبغي  املحرقة،  ال�شم�ض  اأ�شعة 

املقنن.
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فقد ظهر بالتجاريب ال�شحيحة اأن �شقي القطن اإذا زاد عن املقنن ينق�ض 
التقاوي،  بذر  اأو  الأر�ض  و�شواء كان ذلك يف زمن حرث  القطن،  جودة جن�ض 

فينبغي اأن يكون تق�شيم املياه وتوزيعها بح�شب احلاجة.

زمن  دخول  قبل  لزًما  يكون  قد  وريها  القطنية  لالأرا�شي  ال�شقي  اإن  ثم 
البذر، وتارة يكون عقب اإمتامه، والأرجح اأن ل ي�شري �شقي الأرا�شي املبذورة اإل 
بعد البذار بخم�شة ع�شر يوًما، اأو بعد تخفيف الأر�ض من اأعواد القطن ال�شعيفة، 
ما مل تكن املزرعة كثرية اليبو�شة، فاإنه ينبغي الهتمام ب�شقيها عند جمرد الإنبات، 
وقد يعتنى يف بع�ض البالد برّي احلفر املعدة لبذر القطن، وتركها مدة من الزمن 

حتى تن�شف قبل و�شع التقاوي فيها.

ول ميكن حتديد زمن ل�شقي الأر�ض، ول تقدير كمية املاء الذي ي�شقى به، 
بل هذا موكول ملهارة الزارع؛ حيث يراعي ما يوافق مزاج قطر بلده وطبيعة اأر�شه؛ 
حيث اإن الأر�ض املرملة املت�شققة ُت�شقى اأكرث من الأر�ض الطينية املتكاثفة، التي 
تواتر  يلزم  الأمطار  قليل  ياب�ًشا  ا  حارًّ القطر  كان  اإذا  وكذا  الرطوبة،  طبيعتها  من 
ال�شقي ما مل يكن معتاًدا بكرثة الندى؛ لأن نفع الندى يف كثري من البالد مثل 
نفع الأمطار؛ ولذلك كثرًيا ما تنجح �شجرة القطن، وغريها من النباتات ال�شديدة 

احلرارة املعدومة الأمطار.
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املاء فوقها،  اأر�ض القطن، فال بد من �شقيها، وفي�ض  اإذا �شار ت�شبيخ  واأما 
ول مانع من ا�شتمرار ال�شقي كل خم�شة ع�شر يوًما مرة، اإن كان كل من الأر�ض 
ومزاج القطر �شاحًلا لذلك، وهذا يف غري زمن الإثمار، وبع�شهم يقول: اإن ال�شقي 
غري لزم من ابتداء التزهري، ويرجح ذلك؛ لأن ال�شجرة يف زمن تزهريها موجود 
مبا  مغطى  �شاقها  واأن  �شيما  ل  تغذيتها،  على  املعينة  الفواعل  من  يكفيها  ما  بها 
يظلله من الفروع والأوراق، التي من عادتها جتديد الرطوبة امل�شاعدة على تن�شيج 

الأثمار، وبلوغها حد الكمال.

�سجر التوت ودود القز

اأي�ًشا  فيحتاج  امل�شرية،  بالديار  القز  دود  وتربية  التوت  �شجرة  غر�ض  واأما 
اإىل بع�ض اإطناب؛ فنقول: اإن من املعلوم اأن التوت ماألوف الغر�ض عند العرب، 
وي�شمى الفر�شاد، قال ابن وح�شية �شاحب الزراعة: التوت اأنواع يخالف بع�شها 
والأ�شفر  والأحمر  والأ�شود  الأبي�ض  فمنه  األوان،  وفيه  والطبع،  الطعم  بع�ًشا يف 
والأغرب، وكذلك طعمه فيه احللو واملر والتفه، واأكرث ما يتخذ غر�ًشا وحتوياًل، واأجود 
اأكله بع�ض الطيور املوجودة يف الب�شاتني وزرقه؛ لأن بزر التوت  ما ينبت منه ما 
ل ينه�شم يف معد احليوانات كلها، فالطري ياأكله ويزرقه على �شطوط الأنهار وحتت 
اإىل الأر�ض من جوف  اإذا وقع  نباًتا جيًدا؛ لأنه  �شقوط جماري الأمطار، فينبت 
الطائر وقع وزبله معه، فينبت ب�شرعة، والطيور التي حتب لقط ثمر التوت كثرًيا هي 
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الفواخت والورا�شني والع�شافري والغربان، وهذا النبات يوافقه املاء موافقة كثرية، 
ولي�ض له زبل يخت�ض به، بل جميع الأزبال على اختالفها موافقة له، ويحتاج اإىل 
اإذا  اأنه  اإل  الت�شبيخ مرتني يف ال�شنة، وقد ينبت يف الرباري بنف�شه، ويعظم فيها 
نبت بقرب املياه وعلى اأطراف الأنهار كان اأجود، ويوافقه ريح اجلنوب، وتلقحه 
لقاًحا ح�شًنا، وهو ميد عرقه اإىل اأ�شفل الأر�ض كالكمرثى، وغر�شه يف اأول �شباط 

واإىل اآخر اآذار)))، وتغر�ض اأ�شوله بعروقها وق�شبانها. انتهى كالم ابن وح�شية.

وقال ابن ب�شال: وجه العمل يف غر�شه اأن حتفر له حفر رقيقة، ثم يغر�ض 
نبتت  واإذا  اأوتاًرا،  الرمان  يغر�ض  يغر�شه كما  النا�ض من  ومن  التني،  يغر�ض  كما 

عروقه حول.

 »قال« اأحمد بن وح�شية: التوت اأعز الأ�شجار؛ لأن دود القز ل ياأكل اإل 
ا، وقد قال املعت�شم العبا�شّي لعمال البالد: ا�شتكرثوا من  منه، ومنافعه كثرية جدًّ
�شجر التوت؛ فاإن �شعبها حطب، وثمرها رطب، وورقها ذهب. انتهى. قال ال�شاعر 

يف ثمر التوت:

ِدَماِئها يِع  َنِ ِمْن  َت�سَباٍت  الَغَدَواِتوُمْ ُبْكَرِة  ِمْن  ُحب�َسْت  اإَذا 
مل�سُتها ما  اإَذا  َتطَفى  باأَْن  َمَراِتَتَكاُد  الثَّ �َسِاِئر  ِمْن  فاأَْرَحُمَها 

�شباط: فرباير، واآذار: مار�ض.  (((
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وملا َمنىَّ اهلل  على اململكة امل�شرية بتقدمها يف طريق التمدنات الع�شرية، 
املعلومات  يف  ن�شيب  له  ممن  قا�شد،  كل  وق�شدها  وافد،  كل  م�شر  على  وفد 
ال�شناعية واملنافع التجارية والزراعية، رجاء اأن يجد يف م�شر ن�شيبه يف الغنيمة، 
واأن يروج �شناعته باأنف�ض قيمة، فكان ممن ح�شر من بالد فرن�شا �شخ�ض ي�شمى 
األفون�ض غوطيه، من اأرباب الزراعة، يت�شبث بفالحة غر�ض التوت وتربية دود القز، 
وا�شتخراج اأبرازه امل�شماة بال�شنارق، وطرق حلجه وت�شفيته وتنظيفه وكيفية غزله، 
فيها  يجد  اأن  رجاء  م�شر  اإىل  اإمنا ح�شر  الأغراب  الوفود  من  الوافد كغريه  وهذا 
املنفعة،  هذه  لتنمية  التعريفات  من  يبديه  فيما  النظر  بجولن  الربح  من  ن�شيبه 
يجتهد كل الجتهاد  اأ�شهر،  �شتة  منذ  والعمليات من  بالتجريبات  مت�شبث  فهو 
م�شر  عزيز  باأمر  اجلزيرة  ذلك يف  بتجربة  م�شغول  الآن  وهو  العديدة،  جتاريبه  يف 
اجلالب لها الفوائد الغزيرة، ويقال اإنه كان قد جنح اأي�ًشا يف تربية دود القز بالأقاليم 
القز  دود  وتربية  التوت،  �شجر  احلرير من غر�ض  ا�شتخراج  اأن  له  وظهر  البحرية، 

وا�شتخراج احلرير منه يزيد يف عمارية م�شر، ويف م�شانعها وثروتها.

ون�ض عبارته فيما كتبه يف هذا املعنى: قد كان حم�شول القطن يف العهد 
القريب بغية جتار م�شر وزراعها، وكان ال�شتغال به م�شتولًيا على عقولهم، وجل 
مرامهم، واأقوى غرامهم، واأغلبهم يحب�ض راأ�ض ماله عليه، ول متيل نف�شه اإل اإليه، 
ومل يخطر ببال اأحد منهم اأن مييل اإىل غر�ض التوت، ول تنبه لال�شتح�شال على 
احلرير، ول ا�شتيقظ ملا يرتتب عليه من املنافع العمومية املهمة، مع اأنه اأي�ًشا منبع 
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واإمنا مل  منهم،  املتقدمني  يعزب ذلك من عقول  اأنه مل  والظاهر  والرثوة،  الغنى 
الأزمان  يف  الأمور  ولة  ذلك  على  اأعانهم  ول  والأحوال،  الأوقات  ت�شاعدهم 
الأ�شماع،  يقرع  فيه  الوعظ  ولعل  باتخاذه،  الوعظ  اأوان  قد حان  والآن  ال�شابقة، 
اأنفع مل�شر من  اأنواع النتفاع، ول  ويوؤثر يف النفو�ض الزكية املحر�شة على جميع 
غر�ض التوت لتح�شيل احلرير؛ فاإنه ين�شاأ عن ذلك اخلري اجلزيل والغنى الغزير؛ فاإن 
غنى م�شر يكون يف امل�شتقبل بدون ال�شتح�شال على احلرير �شيق الدائرة، كما 
يكون كذلك بدون القطن؛ فاإن زراعة �شجرة التوت القزّي مل ياأخذ من اأرا�شي 
م�شر اإل الأماكن اخلالية الآن عن الغر�ض؛ فاإذا ان�شمت من الآن ف�شاعًدا زراعة 
هذا ال�شنف اإىل زراعة القطن على طريقة ح�شنة، فال ينق�ض ذلك من اأرا�شي 

م�شر �شيًئا ول ينق�ض كمية زراعة القطن.

فبهذه الطريقة اجلامعة بني الزراعتني يزيد غنى اأهايل م�شر عما كانوا عليه 
�شدة  يتمنى  عاقل  كل  اأن  �شك  ول  اأمريقة)))،  �شلح  عقب  القطن  ك�شاد  قبل 
احتياج  لإدراكه  القطن؛  بتنمية  احلكومة  اعتناء  بقدر  التوت  بغر�ض  العتناء 
ال�شناعات اإىل الأقطان، فكذلك املنافع العظمى ت�شتدعي منو احلرير لرواجه؛ فاإن 
م�شانع فران�شا الآن يف اأ�شد الحتياج اإىل احلرير، وهو مطلوب اأي�ًشا مل�شانع اإيطاليا 
منها  العثمانية جملوب  والدولة  والهند  وال�شني  يابونيا)))  بالد  اإن  نعم  واإ�شبانيا. 
لعموم اجلهات،  ال�شناعة  بحاجة  يفي  اأنه ل  اإل  ال�شناعّي،  التجارّي  الفرع  هذا 

اأمريقة: اأمريكا.  (((
يابونيا: اليابان.  (((
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ومت�شبثة  احلالية،  لل�شنائع  بالن�شبة  م�شتجدة  مملكة  امل�شرية  الأقاليم  اإن  وحيث 
باحل�شول على درجة الكمال، فا�شتخراج احلرير فيها يكون من �شالح امل�شالح، 
فاإذا غر�شت فيها اأعواد التوت ال�شغرية فال متكث مدة اإل وجتمد وتعلو؛ اإذ لي�ض 
من ال�شجر ما يقوى على ال�شموخ مثل �شجر التوت، ول من البالد التي يف دائرة 
البحر الأبي�ض الرومّي من له هذه املنقبة مثل م�شر؛ ففيها يكرث وي�شعف جميع 
اجلهات فاإن احلرير الآن يف �شائر البلدان متجاوز احلد يف الأثمان، فال يقدم على 
�شرائه اإل اأ�شحاب الأموال اجل�شيمة، وهم الأغنياء املفرطون يف جمع الأموال؛ 
يخرجونه  يكادون  فال  عليه،  ال�شتيالء  اأو  زراعته  احتكار  فر�شة  يغتنمون  فهم 
اإل بالأثمان الغالية لقلته، فتكثريه يف بالد الدنيا ل يكون اإل بوا�شطة احلكومة 
التوت  من  فيها  ما  اإذ  لزراعته،  املواقع  اأ�شلح  الطبيعية  مواقعها  حيث  امل�شرية؛ 
العجوز يتح�شل منه حاًل بوا�شطة الرتبية واخلدمة اأجود ما يكون من احلرير، فاإذا 
اجتناء  و�شهل  حم�شوله  زاد  الالزمة  بالطريقة  ال�شناعة  اأهل  مبعرفة  تقليمه  �شار 
ثمره، ثم تغر�ض عيدان التوت ال�شابة برتتيب لطيف، فيتح�شل منها اأوراق ظريفة 

مع ح�شن القت�شاد يف م�شاريف ال�شناع امل�شتخدمني لذلك.

فاإذا �شار يف الأقاليم امل�شرية البتداء بخدمة احلرير الكثري املح�شول على 
ا، ول ي�شر يف الزراعات  هذا الوجه يف الأقاليم البحرية، فاإنه ي�شري كثري الأرباح جدًّ
الأخرى؛ فاإن غر�ض اأ�شجار التوت يكون عالوة على غريه من الزراعات؛ حيث 
وال�شغرية  الكبرية  الطرق  وعلى  العديدة،  واخللجان  الرتع  حافات  على  يغر�ض 
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العمومية واخل�شو�شية، وعلى حدود ال�شفالك))) والأوا�شي))) والأرا�شي اململوكة 
مظلة  اأ�شجارهم  لتكون  والكفور؛  والقرى  املدن  واأ�شوار  اجل�شور  وعلى  والأتربة، 
اأعظم ما يكون يف الوقاية من  حول القرى والغيطان، والكروم والب�شاتني، وهي 

حر ال�شم�ض.

فاإذا مت غر�ض هذا ال�شنف على هذا الوجه، فاإنه يكون يف اآن واحد ابتداء 
البحرية  مديرية  اأن  يخفى  ول  املح�شول،  بديعة  الإنبات  �شريعة  مغرو�شات 
لها  كان  التوت  باأ�شجار  ترعها  �شطوط  غر�شت  فاإذا  امل�شطوحة  الأرا�شي  وا�شعة 
الفالح حتتها وقت  ي�شتظل  املنتزهات اخلالئية،  والرثوة، وتعد من  الظرافة  منظر 
ال�شديدة  الرياح  ال�شياحة، وحتجب  واأرباب  امل�شافر عندها  ال�شرتاحة، وي�شرتيح 
الهبوب وتلطفها، ومتنع �شدة م�شرتها وحدة اأذاها، ل �شيما يف اأيام القيظ وحرارة 
فاإنه  احلرير؛  لتح�شني ح�شيد جوز  املدبرة  الطرق  هندمة  اأي�ًشا  وتنفع  اخلم�شني، 
ينمو فيها الغر�ض، فتكون تربية الدود تربية متوالية، واأجود من تربيته يف اأوروبا؛ 
اإذ ثمر دود القز يخرج اأربع مرات يف ال�شنة كما يح�شد يف بالد ال�شني والهند 
بزراعة  ا�شتخراًجا  القز  لدود  �شاحلة  م�شر  اأن  وكما  برمان)3)،  مملكة  ويابونيا، ويف 
التوت، فهي �شاحلة حللجه وتنظيفه وغزله و�شناعته اأكرث من غريها، فينجح فيها 
كل النجاح؛ اإذ يتح�شل منه اأ�شناف جيدة منتظمة، بهيجة النعومة واللون والقوة 

ال�شفالك: نوع من ال�شفن، واأ�شل ال�شفالك يف الرتكية اإطالق �شوت كالع�شافري.  (((
الأوا�شي: جمع اأو�شية، وهي دائرة ال�شغل يف ال�شناعة اأو الزراعة.  (((

برمان: بورما.  (3(
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والتمدد واللني، م�شتكملة جلميع ما ت�شتدعيه جودة هذا ال�شنف، بخالف احلرير 
يف اأوروبا، فال يعطي اإل حم�شوًل واحًدا، فاإن �شهور ف�شل ال�شتاء طويلة الليايل، 
كثرية الرطوبة، موجبة ل�شتخراج احلرير من جوزته، فتحتاج اإىل كرثة امل�شاريف 

لالحرتا�ض والتدارك.

وكذلك ف�شل تربية الدود غري موافق يف تلك البالد؛ فاإن الدود ي�شعف 
للحرير  توليدها  اأوان  يف  املتجددة  ال�شابة  بالأوراق  وي�شر  الربيع،  ندى  بوا�شطة 
وفق�شها له، فبهذا تكون الرتبية بطيئة، فيقا�شي الدود مدة ما يقا�شي من التعب، 
وحترتق،  الأوراق  فتن�شف  وفجاأة،  بغتة  الدود  فين�شج  بال�شيف  الربيع  يتغري  ثم 
فتخيب الرتبية ول يح�شل املق�شود منها، بل يعرتي الدود اأ�شباب الأمرا�ض، فال 
ت�شادف الرتبية حمالًّ يف الغالب ببالد اأوروبا، واأما يف بالد الهند وال�شني ويابونيا 
فال مينع احلر من تربية دود القز، بل له فيها منفعة؛ فاإذا احتاج احلال اإىل ترطيبه 
وتعديله فاإن ذلك يح�شل بر�ض املعامل بح�شن التدبري، واأما زمن الربد وال�شقيع 
الذي يقع يف اأوروبا يف ف�شول الربد ولو يف الربيع واخلريف فال ميكن مداواة نزول 
اأ�شباب  من  فيها  ال�شقيع  فيكون  املتجددة  الن�شرة  ال�شجر  اأوراق  على  ال�شقيع 

مر�ض الدود، فلي�ض له عالج اأبًدا.

يف  ي�شاويها  ول  القز،  دود  لرتبية  ا  جدًّ �شاحلة  م�شر  اأن  يفهم  هذا  فمن 
ال�شالحية لذلك غريها من البلدان، فبها يح�شل الغنى والرثوة زراعة و�شغاًل؛ 
فاإن زراعة التوت متى نتجت، ونتجت الرتبية وال�شتحواذ على جوز احلرير، ترتب 
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على ذلك نتاج امل�شانع وامل�شغولت احلريرية؛ اإذ لي�ض يف اإقليم م�شر مانع مينع من 
ذلك كله؛ لعتدال اإقليمها، ووجود احلرارة املالئمة للرتبية بها، وا�شتواء احلرارة 
ال�شهور  فهذه  وب�شن�ض،  وبرمودة  برمهات  عن  عبارة  هو  الذي  الربيع  ف�شل  يف 
الثالثة تكفي لرتبية دود القز فهي �شاحلة له من جهة مزاج القطر وموافقة اأي�ًشا 
لدود القز من جهة اأخرى، وهي مواظبة اأهلها على اأ�شغال الزراعة والفالحة وعلى 
�شغل  يوافق  والبنات  الأولد  اأع�شاء  لني  فاإن  واحل�شد؛  واجلني  الرتبية  اأ�شغال 
احلرير؛ اإذ �شغل احلرير يحتاج اإىل �شيئني، وهما خفة الأيدي والتعود على احلر، 
م�شر مرثية  تكون  اأن  فوجب  اأوروبا،  كله بخالف  فيهم ذلك  متوفر  م�شر  واأبناء 
واأن  اخلارج،  من  حريرها  جتلب  ل  واأن  وتربية،  غر�ًشا  الأولية،  احلريرية  املواد  يف 
ت�شتغل امل�شغولت احلريرية الدقيقة والغليظة بنف�شها يف م�شانعها، واأن تتخل�ض 
من ربقة �شراء احلرير من البالد الأجنبية بالأثمان الغالية؛ فاإنها اإىل الآن ت�شرف 
دائرة  تو�شع  اأن  عليها  فيجب  احلرير،  على  ال�شتح�شال  على  اجل�شيمة  الأموال 
حم�شولتها، فاإذا و�شلت اإىل اأق�شى درجات جهدها يف تربية دود القز ات�شعت 
دائرتها يف غزله وفتله �شريًعا، ويف �شناعة ن�شج احلرير وم�شغولته، فتاأخذ من حرير 
تنفذه  بالدها مقدار ما يكفي حلاجتها، ومازاد على احلاجة من اخلام وامل�شغول 
اإىل البالد الأجنبية ليباع فيها باملاليني من الأموال، وهذا خري من اأن تبقى على 
حالتها الأ�شلية فاقدة لهذه املزية، مقت�شرة على ا�شرتاء احلرير امل�شنوع اأو غريه 

من البالد الأجنبية.
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له  امل�شرية، ظهر  بالديار  القز  دود  تربية  الفكر يف  واأنعم  النظر  اأمعن  فمن 
باحل�شاب ال�شحيح مقادير الأرباح اجل�شيمة التي تكت�شبها م�شر من هذا ال�شنف؛ 
لغريها  بالن�شبة  التقدم  قليلة  م�شر  ديار  يف  الآن  اإىل  تزل  مل  احلرير  �شناعة  فاإن 
اجلهات  �شائر  تعم  بحيث  عظيًما،  تقدًما  تتقدم  ال�شابقة  فبالطريقة  املمالك،  من 
واأقم�شته  احلرير  م�شغولت  يف  العمدة  لأن  واأكنافها؛  باأطرافها  ومتتد  امل�شرية، 
على �شبغته ولونه، ومياه النيل املبارك ت�شاعد كل امل�شاعدة على ح�شن ال�شبغة 
واللون، مما به تتزين امل�شغولت الداخل فيها احلرير، كاملناديل واملحارم واملالب�ض، 
اأن  ب�شرط  ال�شنني،  من  عدة  يف  العالية  الدرجة  تبلغ  احلرير  م�شغولت  فجميع 
يح�شل الت�شويق من احلكومة امل�شرية للحرير، كالت�شويق احلا�شل الآن لزراعة 
القطن، حيث ات�شعت دائرة مزارعه بعناية احلكومة، كما هو ظاهر للعيان، وغنّي 
هذا  يف  اإليه  املومى   - غوطيه  فون�ض  مو�شيو  اأبداه  ما  هذا  والربهان  الدليل  عن 

الف�شل- ب�شريح قوله.

الأرز

ومن املعلوم اأن ملحوظه يف حمله، واإمنا فيما �شلف كان قد �شرع يف تربية 
دود القز جنتمكان املرحوم حممد علّي، وح�شل من ذلك النفع اجللّي، ول زالت 
اإىل الآن تربية دود القز يف حيز املوجودات، واإمنا هي مق�شورة على بع�ض جهات 
يف املديريات، فاإذا ح�شل التعميم كان بالن�شبة لتقدم �شنائع الوطن معدوًدا من 
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زراعة  املذكورة من حت�شني  امللحوظات  اإليه �شاحب  اأ�شار  ما  واأما  العميم،  النفع 
كل  اإليها  ملتفت  البحرية  الأقاليم  يف  الأرز  زراعة  اأن  اإن�شان  يجهل  فال  الأرز، 
قد  واأنه  العمليات،  زراعها من كثري من  مبعافاة  ومزايا  ولها خ�شائ�ض  اللتفات، 
جتدد يف اأكرث دوائرها للتنظيف والتبيي�ض كثري من الوابورات، وقد �شح بالإجماع 
والتفاق على اأن اأرز م�شر اأجود من غريه على الإطالق، فاأرز عني البنت اأجود 
من اأرز اأمريقة واأرز اإيطاليا اخلارج من اأر�ض البنادقة، وهذا الراأي ل ينايف ما ق�شى 
اإيطاليا؛  اأرز  الباري�شّي من احلكم بالأولوية والمتيازية ل�شنف  به ق�شاة املعر�ض 
لأن مطمح نظرهم فيه اإمنا كان للون فاإنه اأ�شد اأنواع الأرز بيا�ًشا، فهو بهذا املعنى 

يعجب الناظر اأكرث من اأرز م�شر.

ق�سب ال�سكر

واأما اأرز م�شر، فهو واإن كان دون ما ذكر يف اللون، اإل اأنه �شتان ما بينهما 
يف الطعم، فال يفوقه يف طعمه �شنف من اأ�شناف اأرز الدنيا، ل �شيما منوه بالن�شج 
اإليه املوؤلف املذكور من غر�ض ق�شب  ا وافًرا فهو اأخ�ض اأو�شافه، واأما ما اأ�شار  منوًّ
ال�شكر يف مديرية املنية ل�شالحيتها له، فهذا اأمر معتنى به من اأيام املرحوم حممد 
اأنواع  وا�شتخراج  منه،  والإكثار  بغر�شه  اعتنى  من  واأعظم  العتناء،  كمال  علّي 
م  عمىَّ فاإنه  با�شا؛  اإبراهيم  املرحوم  هو  امل�شرّي،  القطر  يكفي  مما  وال�شكر  الع�شل 
اأو غريها، حتى  املنية،  مبديرية  وبال�شعيد  ال�شعيد  بغري  التي  �شفالكه  زراعته يف 
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ل�شقي  الوابورات  من جدد  اأول  وهو  الإفرجن،  م�شانع  ال�شكرية  م�شانعه  ناف�شت 
ال�شكر،  اأثمان  مب�شر  انحطت  حتى  اجلمايكّي  الق�شب  وجلب  و�شناعته،  ذلك 
وقد كان الأورباويون يتغالون يف اأثمانه كل املغالة، وتبعه يف ذلك كثري من دوائر 
واأو�شيات الأهايل، حتى كاد ل يخلو منه ق�شم من الأق�شام امل�شرية؛  الذوات، 
لكرثة اأرباحه، ثم ملا اآلت الدوائر الإبراهيمية - اأي اأغلبها - لنجله اخلديو الأعظم 
اأوروبا  ات�شعت م�شانعها، وكرثت وابوراتها، وعظم حم�شولها، حتى كادت جتارة 
يف ال�شكر اأن تكون كا�شدة يف القطر امل�شري خ�شو�ًشا، و�شكر م�شر ل يفوقه يف 
واأنه  ال�شعيد،  اإليه من غر�ض �شجر النب يف  اأ�شار  ما  واأما  اجلودة واحلالوة غريه. 
اأن احلكومة مل  فالظاهر  الأرا�شي،  مقدار ج�شيم من  لغر�شه  يخ�ش�ض  اأن  ميكن 
بل  اليمنّي،  النب  درجة  اجلودة  يبلغ يف  واأنه ل  جتربته،  �شبق  لأنه  بذلك؛  تعنت 
يكون دونه بكثري، ونهاية احلال اأنه ي�شري كالنب اخلارج من جزيرة فران�شا وغريها، 
امل�شمى بالنب الإفرجنّي، وهو قليل الرواج بالديار امل�شرية وغريها من البالد، حتى 
اإنه على كرثته يف بالد ال�شودان امل�شرية ورخ�ض ثمنه، ل يعتني اأحد بجلبه اإىل 
هو  اإمنا  الإ�شالمية  بالبالد  وغريها  م�شر  بديار  القهوة  �شرب  امل�شرية؛ لأن  الديار 
من قبيل الكيف، والتلذذ بالنكهة، ك�شرب الدخان، وقل من ي�شتعمل القهوة 
ممزوجة باللنب وحده اأو مع البي�ض لالأكل باخلبز، كما ي�شتعمله اأهل اأوروبا بكرثة، 
فيقنعون باأي بن كان، على اأن اأكرث جتار م�شر يتجرون يف النب اليمنّي، ولهم فيه 
عمالء و�شركاء، فهو من اأهم التجارات اليمنية، فاملق�شود الأعظم الذي هو الربح 
حا�شل بذلك، فعلى فر�ض غر�ض �شجرة النب مب�شر وفالحها، تكون عدمية النكهة 
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بالن�شبة  البلدّي  وكالتنباك)))  وال�شورّي،  للجبلّي  بالن�شبة  البلدّي  كالدخان 
للعجمّي واحلجازّي.

وعلى كل حال فلي�شت احلاجة ما�شة لغر�ض �شجر النب يف م�شر، بل رمبا 
ُعدىَّ من الأمور النافلة؛ لأن ما ينبغي جتديده هنا من املح�شنات اإن مل يكن عظيم 

اجلودة اأو تدعو اإليه احلاجة فالت�شبث به لي�ض حتته عظيم طائل. 

تربية الأغنام

واأما ما ذكره �شاحب امللحوظات من تربية اأغنام املارينو�ض يف الفيوم، فراأيه 
فيه اأدق من راأيه يف غر�ض �شجرة القهوة؛ فرتبية املارينو�ض حم�ض منفعة ل حم�ض 
�شهوة؛ اإذ القهوة حم�ض كيف؛ ولهذا اأنكر على متعاطيها بع�شهم - وهو اخلطيب 

غري القزوينّي وال�شربينّي - ورد عليه بع�شهم بقوله:

َمْت ُحرِّ الُبِّ  بِيبَقهَوُة  الذَّ َقْهَوَة  فاحَت�ُسوا 
وَعْربُدوا ِطيُبوا  اخَلِطيبثم  َقَفا  يل  َفُعوا  وا�سْ

التنباك: التبغ، وهي يف الرتكية قومباق، وهي من اأ�شل هندي ودخلت الرتكية عن الكلمة الإيطالية »تنباكو«.  (((
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وقال اآخر:

َمْت ُحَرّ الُبَّ  الِعَنْبَقْهَوُة  َقهوَة  فا�ْسَرُبوا 
وَعْربُدوا ُقوُموا  َبْبُثم  ال�سَّ ُهو  َمْن  َفُعوا  وا�سْ

وقال بع�شهم يف مدحها:

َحْت َف�سَ ًة  ُبنيَّ وا�ْسِقِني  الَفَناِجيناُقم  يل  و�َسَنّْف  َناِن  الدِّ ِبْنَت 
ناِجيَناِمْن َكَفّ َظْبٍي َر�ِسيِق الَقَدّ ذي َحَوٍر اإلُف  يا  اُقه  ُع�سَّ َناَدْتُه 
وَلو الَبَقاُء  فِيه  َما  َنْحِو  اإىل  الَفَناِجيَناَتْدُعو  ِفيه  َما  َنحِو  اإىل  َدَعْت 
ِب�َساَحِتَها َطاُفوا  اْمِرٍئ  اأَْلَف  اأَنَّ  َناِجيَنالو  الألف  َوَجْدَت  َجاَة  النَّ َراُمو 

ذوات  الأندل�شية  الأغنام  هي  بالرتبية،  املق�شودة  املارينو�ض  اأغنام  اإن  ثم 
 ال�شوف الناعم، وال�شوف من حيث هو يف جميع بالد الدنيا - قدميًا وحديًثا - 
مرغوب حتى اإنه يعترب من اأول عمر الدنيا ومن تاريخ اخلليقة، كاأنه يتخذ لل�شناعة 
والن�شج، فال �شك اأنه معلوم ال�شنعة يف الأزمان الأولية؛ فهو قرين الفالحة التي 
هي معلومة قبل الطوفان، ومل تعطلها حادثة الطوفان، ول اأبطلتها؛ فقد دلت التوراة 
الأر�ض، وعلىَّم  ا�شتغل بحراثة  ب�شفينته،  الطوفان  ملا جنا من    نوًحا  اأن  على 
اأولده الناجني معه ما كان يعرفه يف اأ�شول الزراعة، وقد ذكر قدماء املوؤرخني اأن 
العراقيني والكنعانيني وامل�شريني ا�شتغلوا بالفالحة من الأزمان القدمية والأع�شر 
اخلالية، حتى اإن امل�شريني كانوا يعتقدون اأن اأول خمرتع للزراعة اأ�شالفهم، وزعم 
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هو  ملتهم  روؤ�شاء  اأول  واأن  قبل غريهم،  ذلك  الأ�شبقية يف  لهم  اأن  ال�شني  اأهل 
الذي اخرتع علم الفالحة، واملحقق بالأخذ من التواريخ ال�شحيحة، اجلامعة بني 
الأقوال املختلفة اأن قدماء الأمم ل�شطرارهم اإىل القوت واملوؤنة، كل منهم اخرتع 
الخرتاع  مزية  يف  الأ�شبقية  لها  التي  اأقاليمهم  ومن  فيه،  وبرع  الفالحة،  علم 
انتقلت الزراعة اإىل غريهم بالتدريج، واأن جميع الأمم اأجمعوا على اأن الزراعة اأمر 
اأنه علم نفي�ض، ول يقتدر على ابتداعه من حيث كونه علًما اإل  مهم،  واأدركوا 
الفالحة لأكابر عقالئهم، ويف كتب  فن�شبوا اخرتاع علم  الذكية  العقول  اأرباب 
العلم  هذا  اإن  الرومانيون:  وقال  م�شر،  من  الزراعة  تعلموا  اأنهم  مايفيد  اليونان 
و�شل اإىل بالدهم - يعني اإىل اإيطاليا - من اليونان ومن م�شر. نعم من املحقق 
الفالحة،  علم  تكميل  يف  ويجتهدون  الأر�ض،  بزراعة  يعتنون  ال�شني  اأهل  اأن 
يوم  تونكني، وهو  �شنة مبدينة  لهم عيًدا م�شهوًرا يف كل  اأن  ومما يدل على ذلك 
م�شهود، يح�شر حمفله ملك ال�شني مبوكب عظيم مع اأعيان دولته، فياأخذ امللك 
بوليمة عظيمة  املو�شم  وينتهي هذا  بنف�شه،  الأر�ض  املحراث، ويحرث قطعة من 
على طرف))) امللك، وهذا اليوم معدود عند اأهل ال�شني من اأيام املوا�شم والأفراح 
الأهلية، ويف حمفل هذا اليوم ل يدور على األ�شنة اجلم الغفري واجلموع املتكاثرة 
من املحادثة واملذاكرة، غري امل�شامرات املتعلقة بخ�شو�ض الزراعة، واأنها اأم النعم 
ل  املوا�شي،  برتبية  يعتنون  اأمرهم  مبادي  من  الزراعة  اأهل  وجميع  الأمم،  وزينة 
ال�شالفة  الأزمان  الغنم يف  فكانت  ونتاجها،  وبطرائق حت�شني حالها  الغنم،  �شيما 

على طرف امللك: على ح�شاب امللك ونفقته.  (((
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اأ�شل ثروة �شكان املعمورة، حتى اإن الرومانيني كانوا يعدونها فرًعا من الفالحة؛ 
الغنم،  جلود  من  املعاملة  يتخذون  وكانوا  التعي�ض،  لطريق  الأ�شياء  األزم  لكونها 
يطبعونها بطابع ال�شكة، وقد مكثت الغنم البي�ض مدة نحو �شتمائة �شنة يف بالد 
الرومانيني، يح�شنون تربيتها وتنميتها، ول يهملون فيها، حتى اإنهم رتبوا ماأمورين 
للتفتي�ض عليها، فكانوا ل يعدونها للذبح بل اأ�شوافها البي�شاء معدة لل�شناعة، ومن 
اأهمل يف تربية املا�شية على العموم، وتنمية الغنم على اخل�شو�ض، عاقبوه بدفع 
املغارم اجل�شيمة، ومن اأح�شن تربية ذلك وتنميته كافاأوه باجلوائز ال�شنية، و�شوقوه 
بالتحف البهية والإنعامات، ل �شيما من جلب من اخلارج من ذوات الأ�شواف 
اجليدة اإىل موطنه حيوانات للتوليد، وكان الرومانيون ين�شجون من هذه الأ�شواف 
من  املتاأخرين  عند  الآن  كاجلاري  املتنوعة،  والأمتعة  املختلفة  املالب�ض  جميع 
الأمم، فكانوا يبحثون مع غاية العتناء عن الأ�شواف النفي�شة اجلامعة بني الطول 
والنعومة واللني، كال�شوف الأجنورّي)))، وك�شوف نابلي واأثينا وملطية و�شيوا�ض، 
وكلها اأ�شواف ممدوحة، ومل يكن يف ذلك الوقت يتخذ من الأ�شواف اليونانية يف 
التجارة اإل اأ�شواف خ�شنة ل ت�شلح للم�شانع اإل بالتنظيف، ما عدا اأ�شواف اأثينا؛ 
فاإن اأ�شواف اأغنامها ت�شاهي اأ�شواف اأغنام اإ�شبانيا امل�شماة باملارينو�ض، مع النعومة 
التي جتددت يف الأزمان الأخرية؛ فهذه الأغنام الأندل�شية انتقلت فيما بعد اإىل 
فاأتقنت هذه الدول تربية هذا ال�شنف، وزادت كمية  بالد الإنكليز والفلمنك، 
حم�شوله برتبيته، حتى اإن ولية اإ�شبانيا كانت يف ابتداء اأمرها يتح�شل يف خزينة 

الأجنوري: ا�شم لنوع من ال�شوف.  (((



4(4414
مناهج الألباب امل�سرية يف مباهج الآداب الع�سرية

مملكتها من مغنم الأ�شواف اجليدة ما ينيف عن ثالثني مليونًا من الريالت، ثم 
اإن ملك الإنكليز امل�شمى اإدوارد الرابع، جلب من بالد اإ�شبانيا باإذن ملكها ثالثة 
انفتح منبع  الوقت  اإىل مملكة الإنكليز، فمن هذا  البي�شاء  الغنم  راأ�ض من  اآلف 

جديد للرثوة والغنى، وال�شعادة املالية خلزينة اململكة، والتجارات امللية.

ويف القرن ال�شابق الهجري ورد من بالد الهند ال�شرقّي اإىل بالد الفلمنك 
�شنف من الغنم، من ذكور واإناث، عايل القامة م�شتطيل البدن، غزير ال�شوف، 
كل  فيها  فنجح  اإقليمهم،  مزاج  على  وتعويده  برتبيته  الفلمنك  اأهل  فاجتهد 
اأغنام،  اأربعة  الواحدة  ال�شنة  تلد يف  اأناثي هذه الأغنام كانت  اإن  النجاح، حتى 
هذه  فمثل  رطاًل،  ع�شر  �شتة  اإىل  اأرطال  ع�شرة  من  يزن  الواحد  الراأ�ض  و�شوف 
برتبية  اعتنت  فاإنها  اأ�شوج)))؛  مملكة  مثل  الباردة  البالد  يف  ولو  تنجح،  الأغنام 
بحيث  الإقليم،  كربودة  القطرية  املوانع  على  وغلبت  واأمثالها،  املارينو�ض  اأغنام 
والآن  والفلمنك،  اإ�شبانيا  من  اأ�شوافها  ذلك  قبل  جتلب  كانت  اململكة  هذه  اإن 
ا�شتغنت عن ذلك، فما ظنك باخلديوية اجلليلة امل�شرية؟ التي اأقاليمها معتدلة، 
مالئمة لرتبية الأغنام يف الفيوم وغري الفيوم، فاإن النجاح فيها حمقق ل حمالة، 
ي�شرتون غزل  القريبة  الأزمان  اأهاليها يف  كان  فران�شا  مملكة  فاإن  َجدىَّ وجد،  فمن 
يف  الأجنبية  للبالد  يدفعون  كانوا  فكاأنهم  ا،  جدًّ اجل�شيمة  بالأموال  الأ�شواف 
من  ال�شناعة  حركة  تقدمت  فلما  واخلراج،  كاجلزية  الثقيلة  املبالغ  هذه  الثمن 

اأ�شوج: بالد ال�شويد.  (((
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منذ نحو ال�شبعني �شنة، ا�شت�شعرت مبا يلحقها من العار يف ذلك، ل �شيما واأنها 
بهذه احلالة ل ت�شتطيع م�شانعها اأن ت�شاوي م�شانع غريها، من الإنكليز والفلمنك 
ونحوهم، فتعلقت اآمالها اأن جتتهد يف تقدمي �شناعتها لتفوق على غريها، فانتهى 
الأمر بنجاحها يف جتهيز الأ�شواف؛ حيث �شرعت اأن تدخل يف بالدها الدواليب 
والآلت الالزمة حللج ال�شوف وغزله، ف�شوقت من ي�شتجلب من الأهايل هذه 
الدواليب لتنظيف ال�شوف وغزله، فكرث يف فران�شا اأرباب ال�شناعات والرباعات، 

ممن يح�شن عمل هذه الدواليب.

املكافاآت من  الآلية يف بالدهم، وكرثت  ال�شنائع  الو�شيلة تقدمت  فبهذه 
جمعية الت�شويقات الأهلية؛ حيث اإن هذه اجلمعية الأهلية خ�ش�شت ثالثة اآلف 
لذلك،  دولبًا  بع�شهم  فاخرتع  ال�شوف،  لغزل  دولبًا  يخرتع  من  لكل  فرنك 
واأخذ املكافاأة، وكرث الخرتاع للدواليب التنظيفية بهذا الت�شويق. فوجود اأغنام 
اإل بالدواليب  باأ�شوافها  املارينو�ض وحدها يف البالد ل يكفي، ول يتم النتفاع 
وكان  اأجيال،  عدة  من  فران�شا  موجوًدا يف  كان  املارينو�ض  �شوف  فاإن  املذكورة؛ 
باخرتاع  اإل  به  النتفاع  يتم  ومل  اإ�شبانيا،  مارينو�ض  واجلودة  النعومة  يف  ي�شاوي 

الدواليب.

يف  مدتها  طالت  كلما  املارينو�ض  غنم  اأن  الفرن�شاوية  عند  املجرب  ومن 
النعومة،  يف  �شوفها  ياأخذ  يزال  ل  بالتوليد،  وتطبعت  اأغنامها،  وتربت  البالد، 
وينجح النجاح التام يف م�شانع اجلوخ العال، واملدار على ح�شن تعهده بالتنظيف 
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تنظيف  حي�شان  من  بفران�شا  يكن  ومل  قيمته،  يف  يزيد  ذلك  فاإن  والت�شفية؛ 
فلعل  باري�ض،  التنظيف حول  فالآن كرثت حي�شان  اإل حو�ض واحد،  ال�شوف 
والعتناء  القتناء،  فر�شة  اغتنام  يف  مناها  امل�شرية  الديار  تدرك  الأيام  من  يوًما 
بتح�شيل مزايا هذه الأغنام، ثم اإن مزية اأ�شواف هذه الأغنام املارينو�شية لي�شت 
منح�شرة يف النعومة والمتداد، بل من جملة جودتها طول قرون اأ�شوافها، فكلما 
جودة  تتناق�ض  الأغنام  اأن  يعتقدون  النا�ض  وكان  الرغبات،  فيها  كرثت  طالت 
واأن  الالحقة،  اأجود من  �شابقة  �شنة  واأن كل جزة من  �شنة،  للجز كل  اأ�شوافها 
الأ�شواف اإذا بقيت على ال�شاأن عدة �شنوات ل ينمو �شوفها مناء يكون كفوؤًا جلزها 
عدة مرات، فجرب ذلك بالمتحان عدة من اأع�شاء اجلمعية الزراعية الفرن�شاوية، 
يجدوا  فلم  النتيجة،  لتظهر  جز  بدون  �شنوات  ثالث  الغنم  من  قطيًعا  اأبقوا  باأن 
تناق�ًشا يف الكم والكيف، بل راأوا اأن اأ�شوافها قد اكت�شبت طوًل مت�شاوًيا، ودقة 
مت�شاوية، ووجدوها ناعمة امللم�ض كما لو كانوا جزوها على مرار عديدة، وظهر من 
هذه التجربة جتديد فرع لل�شناعة، وهو تطويل ال�شوف بعدم َجّزه وتفويت اأوانه 
اإليه، ومن هذا اخرتعوا �شنًفا من اجلوخ  مدة؛ ليدخل يف م�شانع اأخرى حتتاج 
ال�شهري امل�شمى بالكزمري، فاأكرثوا من ا�شطناعه وحت�شينه، وقدموه يف اأحد املعار�ض 
العمومية بفران�شا، فا�شتح�شن اجلميع جودة �شناعته؛ لعلو مرتبته وح�شن اأ�شوافه، 

بحيث �شار ي�شاهي بالكلية م�شغولت الكزمري الإنكليزية.



4174(7
بلوغ املنافع العمومية بالديار امل�سرية درجة ارتقاء جلية...

هذه  وتبقى  طويلة،  مدة  جُتَّز  التي مل  الغنم  اأن  باملالحظة  اأي�ًشا  تبني  وقد 
اأبدانها،  ال�شوف على  تاأثرًيا ظاهًرا ثقل  فيها  يوؤثر  اأ�شوافها، ل  املدة بق�شد طول 
وهذا بخالف ما تعتقده العامة. وقد اأطلنا الكالم يف الأ�شواف، وح�شبك فيها 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعاىل:  قوله  وهي  ال�شريفة،  الآية 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
البيوت  اأن  املعلوم  ]النحل/80[، ومن  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤژ  
اخل�شب  املتخذة من  البيوت  اأحدهما  ق�شمني:  فيها على  الإن�شان  ي�شكن  التي 
تعاىل:  بقوله  الإ�شارة  واإليها  البيوت،  ت�شقيف  ميكن  بها  التي  والآلت  والطني، 
ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ، وهو ما َي�ْشُكن اإليه الإن�شان، اأو ي�شكن 

والق�شم  اإليه.  ينتقل  الإن�شان  بل  نقله،  ميكن  ل  البيوت  من  الق�شم  وهذا  فيه، 
ژپ پ پ ڀ  القباب واخليام والف�شاطيط، واإليها الإ�شارة بقوله:  الثاين: 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ، وهذا الق�شم من البيوت 
ميكن نقله وحتويله، واملراد بها الأنطاع، يعني الُب�ُشط املتخذة من اجللد، وما يعم 
يخف  واملعنى:  البوادي،  اأهل  من  وغريهم  العرب  ت�شتعمله  مما  منه،  البيوت 
اإقامتكم، اأي ل يثقل عليكم يف احلالني، وقوله  اأ�شفاركم ويف  عليكم حملها يف 
تعايل: ژٿ ٿ ٿ ٹژ قال املف�شرون: الأ�شواف لل�شاأن، 
والأوبار لالإبل، والأ�شعار للمعز، وقوله تعايل: ژٹژ الأثاث اأنواع متاع البيت 
من الفر�ض والأك�شية، وقد يعم الثياب والك�شوة، وقوله تعايل: ژٹ ٹ  ڤژ 
اأن املراد بالأثاث  اإىل يوم القيامة، وا�شتقرب بع�ض املف�شرين  اأي ما تتمتعون به 
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املنازل  يف  يفر�ض  ما  وباملتاع  والوطاء،  الغطاء  يف  وي�شتعمله  املرء  به  يكت�شي  ما 
وُيزين به، وقد ذكر اهلل تعاىل الأ�شواف وما بعدها يف معر�ض النعم العظيمة، التي 
يجب �شكرها، فيجب العتناء بتكثريها على اختالفها يف جميع اأطراف واأكناف 
املمالك امل�شرية، بعناية احلكومة اخلديوية، وهمم اأهل الأرا�شي الزراعية؛ لتعميم 
قدم  والفنون  ال�شنائع  لها يف  يكون  باأن  الآن  املت�شبثة  م�شر  فاإن  الأهلية،  املنافع 
يخطر  ل  اأ�شياء  من  فكم  اجلوخ،  م�شانع  من جتديد  تياأ�ض  اأن  ينبغي  ل  ر�شوخ، 
اإن�شاوؤها بالبال، ويظن اأن حت�شيلها من قبيل املحال، وعند انق�شاء الأوقات وتعلق 

الآمال، يتم احل�شول عليها باأ�شهل طريق واأمت منوال. 

اإىل الديار  اإفريقية  واأما تنبيه �شاحب امللحوظات على وفود قوافل داخل 
فهو  �شنائعها،  واأوروبا وخال�شة  م�شر  مب�شغولت  ب�شائعها  وا�شتعا�شتها  امل�شرية، 
اأ�شول م�شونة حمفوظة؛ فتجار  امللحوظة على  يف حمله، وقد جرى مفعول هذه 
دارفور وبرنو ونحوهما حت�شر يف ميعادها وتاأتي ب�شائر ب�شائعها على ح�شب معتادها، 
وري�ض  وال�شموغ  الفيل  ب�شن  التجار  حت�شر  الأبي�ض)))  والبحر  �شنار  جهة  ومن 
اإل  التكرور - ل يح�شرون  تنبكتو - وهي بالد  اأقاليم  اأهل  واإمنا  النعام وغريها، 
اإل  ذاك  وما  احلجاز،  ل�شفر  مب�شر  ميرون  ال�شودانية  الفالتة  احلج، وكذلك  لق�شاء 
لبعد امل�شافة، ل لقلة اأمن الطريق اأو وجود خمافة؛ فالتجارات يف داخل اإفريقية 
احلقيقية تتي�شر بعد تخطيط امل�شالك الطرقية، وهي ل تتي�شر اإل بحركة عجيبة من 

البحر الأبي�ض: النيل الأبي�ض، اأحد روافد النيل بال�شودان.  (((
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اإ�شالمية  قبائل  وانتجاعات من  وا�شتك�شافات جليلة ع�شرية،  امل�شرية،  احلكومة 
متمدنة، وتوقيفات لأهايل تلك البالد على و�شائل التمدن امل�شتح�شنة، واإن �شئت 
فقل: اإن ح�شن متامها اإمنا يكون بنوع من الفتوحات، والت�شبث بعماريتها، واإدخال 
ما يلزم لها من الإ�شالحات، حتى ي�شري جنوب اإفريقية كالأقاليم اجلنوبية بق�شم 
اأمريقة، فاإن كان من ال�شابق يف علم اهلل تعاىل اأن يكون مل�شر فيه قوة التنجيز، »فما 

ذلك على اهلل بعزيز«

ِعَناَيٌة اأَ�ْسَعَفْته  غرٍي  ِمْن �سَ ِمَن اهلِل فاْحَتاَجْت اإليه الأَكابُرَفَكْم 

الأ�َسائُرَوَكْم َخامٍل َجاَءْت اإليِه اإ�َساَرٌة اإليه  فاْنَحازْت  اهلِل  ِمَن 

فمن هذا جند اأن ملحوظات الف�شل الثاين - التي �شبقت اإليها الإ�شارة - 
قد اأجريت بتداول الأيام »وما الدهر اإل تارة بعد تارة«.

ح�شن  اإىل  يحتاج  ال�شاحلة  الأعمال  من  خطري  اأمر  بالبال  خطر  فكلما 
التدبري كان الوطن معانًا عليه من املوىل القدير؛ فاملقا�شد اخلريية مي�شرة الو�شائل، 
يف  يتغاىل  اأن  للمعايل  الطالب  الأمري  على  وحق  املناهل،  عذبة  امل�شارع،  قريبة 
املطلوب، ويتعاىل يف مدارج العال باأجمل اأ�شلوب، ويربز يف مظهر البالغة نظام 
بيت ملكه امل�شيد، حتى يظهر يف نظم �شلوك امللوك بيت الق�شيد، ومن اأح�شن من 
ولة الأمور �شلوك اأقوم �شنن، تاأيد بح�شن نيته يف ميدان النت�شار على م�شروعه 

احل�شن ژچ چ   ڇ ڇ ڇ ڇژ]اآل عمران/ 60)[.
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َوَهْب اإَذا  امللوِك  َبْبَمِلُك  ال�سَّ َعِن  َت�ْساأََلنَّ  ل 
َي�َسا َمْن  ُيْعِطي  الأََدْباهلُل  َحَدّ  َعَلى  َفِقْف  ُء 

يحكى اأن اإ�شكندر الأكرب ت�شكلت له ثالثة معادن يف جلباب اجَلَمال وثياب 
وال�شمائل  والبهاء،  احل�شن  عليه يف حلل  دخل  �شكل  فاأول  والإجالل،  املهابة 
التي يزهو بها، فاأخذ بقلبه ولبه، فاأحله منه بقربه، ثم �شاأله: من اأنت؟ فقال: اأنا 
املال، فقال الإ�شكندر: لول اأنك ميال، ثم دخل عليه ال�شكل الثاين يرفل يف 
فقال:  العقل،  اأنا  فقال:  اأنت؟  من  �شاأله:  ثم  منه،  فاأدناه  واملعاين،  الوقار  حلل 
ال، ثم دخل عليه ال�شكل الثالث تزفه الغانيات  لول اأنك يف بع�ض الأحوال َعقىَّ
باملثالب، وقد اأ�شرقت بجماله وجوه املطالب، واجنلت باإقباله ُظَلُم الغياهب، فقام 
َل ما بني عينيه، ثم قال: من الزائر اأيها البهي الزاهر؟ فقال:  له على قدميه، َوَقبىَّ
اأنا ال�شعد، فقال: اأ�شهد اأنك عناية احلق، وميزان اختبار اخللق، فالويل ملن جهل 
حقوق اإقبالك عليه، ويا �شعادة من وفى حق اخلالفة اإذا �شلمت اإليه، ثم عاهده 

على اأن يكون من اأعوانه، وعلى وفق ما يقت�شيه حكم ميزانه.

واحلمد هلل الذي جعل نعمة م�شر يف املزيد؛ ليزداد ال�شكر واملحبة لوليها 
الذي اأجريت النعمة على يديه؛ اإذ هو ال�شبب الأ�شلّي احلامل على ذلك، والدال 
اإليه، و�شتاأتي الإ�شارة اإىل ما يجدد من املحا�شن احلالية يف  عليه، واملائل بالطبع 

الف�شل الرابع من هذا الباب.



لي�ض من ملوك م�شر من تفتخر به الأهايل مثل افتخارهم باخلديو الأكرم؛ 
حيث اإنه تاأ�ش�ض يف اأيامه قواعد عدلية ل حت�شى، وماآثر منافعها جلية ل ت�شتق�شى، 
نوابًا  عنهم  ي�شتنيبوا  اأن  على  الأهايل  حمل  كونه  اإل  املاآثر  من  له  يكن  مل  ولو 
ذوي فكرة اأملعية؛ ليتذاكروا يف �شاأن م�شاحلهم املرعية، لكفاه ذلك �شرًفا وجمًدا، 
با�شت�شارتها يف حقائق  الراأي،  اأمة حرة  م�شتولًيا على  �شار  و�شعًدا؛ حيث  ا  وعزًّ
ل  اأنه  الفخار يف  له  اأن  كما  لأجلهم،  يراد جتديدها  التي  والتنظيمات  الرتاتيب 
اأميًنا عليها، فبهذه الو�شيلة القوية يتمكن من  ي�شيع حقوقهم؛ حيث جعله اهلل 
اأحرار  رعايا  على  باحلكم  يتمدح  كونه  مع  الرعايا،  حق  يف  عليه  وجب  ما  اأداء 
يتمتعون بحقوقهم، ويحظون مبزاياهم، وبهذا اأي�ًشا يكون على يقني من الت�شلطن 
لوطنهم  اإ�شعاده  يف  اإياه  مب�شاعدتهم  يدرك  واأن  والأرواح،  النفو�ض  على  املعنوّي 
تخلع  اأن  فقل  اإليها،  اأح�شن  القلوب جبلت على حب من  النجاح؛ حيث  متام 
فالعاقل  جمانًا،  حاكمها  على  الإخال�شية  ومودتها  القلبية  حمبتها  خلعة  الرعايا 
من ل يحب اأو يبغ�ض اإل ب�شبب من الأ�شباب، وقد تقدم غري مرة اأن غنى م�شر 

يف اإ�صعاد احلاكم للبالد والعباد
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وراأ�ض مالها احلقيقّي اإمنا هو متكون بالأ�شالة من زراعتها، وبالتبعية من جتارتها يف 
حم�شولت الزراعة، مع ما يتبع الزراعة من تنمية املوا�شي وتكثريها، ل �شيما ما 
يعني على احلرث وتنمية النبات، كالبقر الذي هو خلا�شة م�شر قدميًا وحديًثا اأنفع 
بهيمة الأنعام واأجل غنيمة الإنعام، بدليل اأن البالد تذوق مرارة امل�شرة يف ال�شنة 
مام، ولول اإلهام اأهلها التب�شر عند حلول مثل  التي يذوق فيها هذا النوع كاأ�ض احَلِ
هذه امل�شيبة الفظيعة حلزنوا جميًعا يف �شنة نفق املوا�شي بالوباء، ول حزن اأبي بكر 
بن قريعة حيث نفق له ثور اأبي�ض، وجل�ض على العزاء عليه ترافًعا وحتامًقا، حتى 
اإن اأبا اإ�شحق ال�شابئي كتب اإليه يعزيه على هذا املفقود عن ل�شان ابن لعبة يف 
اإمنا تكون بح�شب حمله من فاقده، من  اأيام وزارته، فقال: »التعزية على املفقود 
غري اأن تراعى قيمته ول قدره، ول ذاته ول عينه؛ اإذا كان الغر�ض منها تربيد الغلة 
واإخماد اللوعة، وت�شكني الزفرة وتنفي�ض الكربة، فرب ولد عاق، واأخ ذي �شقاق، 
وذي رحم اأ�شبح لها قاطًعا، وقريب قوم قلدهم عاًرا، وناط بهم �شناًرا، فال لوم يف 
ترك التعزية عنه، واأحرى بها اأن تكون تهنئة بالراحة منه، ورب مال �شامت غري 
ناطق قد كان به م�شتظهًرا وله م�شتثمًرا، فالفجيعة به اإذا فقد مو�شوعة مو�شعها، 
اأ�شيب بثور كان له فجل�ض  اأن القا�شي  والتعزية عنه واقعة منه موقعها، وبلغني 
للعزاء عنه �شاكًيا، واأجه�ض عليه باكًيا، وللندم موالًيا، وحكيت عنه حكايات يف 
التاأبني له، واإقامة الندبة عليه، وتعديد ما كان فيه من ف�شائل البقر التي تفرقت يف 

غريه، واجتمعت فيه وحده، ف�شار كما قال اأبو نوا�ض يف مثله من النا�ض:
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مبُ�ْسَتْنَكٍر اهلِل  َعَلى  َواِحِدَوَلْي�َس  يف  الَعامل  َيْجَمَع  اأْن 

لأنه يكرب الأر�ض معمورة ويثريها مزروعة، ويدور يف الدواليب �شاقًيا، ويف 
ا، فال يوؤده عظيم، ول  ، والأثقال م�شتخفًّ الأرجاء طاحًنا، ويحمل الغالت م�شتقالًّ
يعجزه ج�شيم، ول يجري يف احلائط مع �شقيقه، ول يف الطريق مع رفيقة اإل كان 
جلًدا ل ي�شبق، ومربًزا ل يلحق، وفائًتا ل ينال �شاأوه وغايته، ول يبلغ مداه ونهايته، 
املودة  حق  يف  عندي  يجز  ومل  اآملني،  اآمله  وما  �شاءين،  �شاءه  ما  اأن  اهلل  وي�شهد 
الرقعة  فاأرم�شه واأرقه، واأمر�شه واأقلقه، فكتب هذه  ا�شت�شغار خطب جل عنده، 
فاأ�شابها من اأحلق يف م�شابه هذا بقدر ما اأظهر من اإكثاره اإياه واأبان من اإعظامه له، 
واأ�شاأل اهلل تعاىل اأن يخ�شه من املعو�شة باأف�شل ما خ�ضىَّ به الب�شر عن البقر، واأن 
َباأََثرة من الثواب ت�شيفها اإىل املكلفني من الألباب؛  يفرد هذه البهيمة العجماء 
فاإنها واإن مل تكن منهم، فقد ا�شتحقت اأن ل تفرد عنهم، باأن م�ض القا�شي �شببها، 
و�شار اإليه منت�شبها، حتى اإذا اأجنز اهلل ما وعد به من متحي�ض �شيئاتهم، وت�شعيف 
جلماعتهم  وجعلها  داًرا،  لهم  ر�شيها  التي  اجلنة  اإىل  بهم  والإف�شاء  ح�شناتهم، 
ال�شراط  اأهل  مع  النعيم  اأهل  موارد   - تعاىل  اهلل  اأيده   - القا�شي  واأورد  قراًرا. 
امل�شتقيم، جاء وثوره هذا جمنوب معه، م�شموح له به، وكما اأن اجلنة ل يدخلها 
اأعرا�شهم، كذلك  َعَرٌق يجري من  اأهلها احلدث، ولكنه  اخلبث، ول يكون من 
يجعل اهلل ثور القا�شي مركًبا من العنرب ال�شحرّي، وماء الورد اجلورّي، فيكون له 
ثوًرا، وجونة عطر له طوًرا، ولي�ض ذلك مب�شتبعد ول م�شتنكر، ول م�شت�شعب ول 
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اأعده اهلل  اإذا كانت قدرة اهلل بذلك حميطة، ومواعيده لأمثاله �شامنة مبا  متعذر 
يف اجلنة لعباده ال�شادقني واأوليائه ال�شاحلني، من �شهوات اأنف�شهم ومالذ اأعينهم، 
ولي�ض ما منحه من غامر ف�شله وفائ�ض كرمه مبانع له من �شالح م�شاعيه وحممود 
�شيمه، وقلبي متعلق مبعرفة خربه - اأدام اهلل عزه - فيما ادرعه من �شعار ال�شرب، 
واحتفظ به من اإيثار الأجر ورفع اإليه من ال�شكون لأمر اهلل تعاىل يف الذي طوقه، 
وال�شكر له فيما اأزعجه واأقلقه، فليعرفني القا�شي من ذلك ما اأكون �شاربًا معه 
ب�شهم امل�شاعدة عليه، واآخًذا بق�شط امل�شاركة فيه، فاأجاب القا�شي اأبو بكر بقوله: 
و�شل توقيع �شيدنا الوزير - اأطال اهلل بقاءه، واأدام تاأييده ونعماءه، واأكمل رفعته 
الثور الأبي�ض، الذي كان للحرث  بالتعزية عن  وُعاَله، وحر�ض بهجته ومرقاه - 
الزمان  املنافع �شهرًيا، وعلى �شدائد  اإىل �شائر  مثرًيا، وللدواليب مديًرا، وبال�شبق 
اأنىَّى لنا  م�شاعًدا وظهرًيا، لعمرك لقد كان بعمله ناه�ًشا، وحلماقات البقر راف�ًشا، 
مبثله و�شرواه ول �شروى، فاإنه من اأعيان البقر، واأنفع اأجنا�شه للب�شر، م�شاف ذلك 
 اإىل اأخالق لول خويف من جتدد احلزن عليه وتهييج اجلزع وان�شرافه اإليه لعددتها، 
ليعلم - اأدام اهلل عزه - اأن احلزين عليه غري ملوم، وكيف يالم امروؤ َفَقد من ماله 
قطعه يجب يف مثلها الزكاة؟ ومن خدم معي�شته بهيمة تعني على ال�شوم وال�شالة، 
وقد احتذيت ما مثله الوزير من �شمل الحت�شاب وال�شرب على امل�شاب؛ فاإنا هلل 
واإنا اإليه راجعون، قول من علم اأنه اأملك لنف�شه وماله واأهله، واأنه ل ميلك �شيًئا 
دونه؛ اإذ كان جل ثناوؤه، وتقد�شت اأ�شماوؤه هو امللك الوهاب، املرجتع ما ارجتع مما 
يعو�ض عليه نفي�ض الثواب، وقد وجدت - اأيد اهلل الوزير - للبقر خا�شة ف�شيلة 
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على �شائر بهيمة الأنعام، ت�شهد بها العقول والأفهام«، ثم ذكر جملة من ف�شائله، 
اإنه ل يتوجه على مثل هذا القا�شي يف  اإليها هنا. انتهى. واإمنا نقول:  ل يحتاج 
اإن  العامة:  تقول  ولهذا  البهائم؟  طالع  وال�شعد يف  فكيف  لئم،  م�شيبته مالمة 

الدنيا على قرن ثور، وقال ال�شاعر:

ـْ َلي ولِب  كالدُّ ْهُر  بالَبَقْروالدَّ اإلَّ  َيُدور  �َس 

واأما التعزية فال باأ�ض بها:

َكَتُبوَها َلْو  َيِحقُّ  ةَفَلَعْمِري  امِلَجرَّ َفوَق  الُعُيوِن  ِب�َسَواِد 

قال بع�شهم: ومن موجبات الرثوة الهمة وال�شنعة؛ فاإن الهمم املوجبة لها 
يف اململكة يقال لها القوة املح�شلة، وهي خمتلفة يف املمالك؛ فبع�ض املمالك ل 
ونق�شها،  لها  املح�شلة  القوة  تزايد  بن�شبة  وذلك  الأخرى،  من  اأزيد  ثروته  تكون 
والقوة املح�شلة للرثوة عبارة عن �شيئني: �شعي الإن�شان ومو�شوعه الأر�ض، فاإذا 
نظر يف الهيئة الجتماعية وجد اأن الأر�ض يف جميع الأزمان على طبيعتها، واإمنا 
اختلفت باختالف الأطوار احلا�شلة، كاخرتاع ال�شفن البخارية، والطرق احلديدية، 
وا�شتعمال ال�شلوك الربقية امل�شماة بالتلغراف يف املخابرات، مما يخرتعه الإن�شان 
بوا�شطة تو�شيع دائرة العلوم والفنون، فيجعل الإن�شان مال ميكن حتويله بطبيعته يف 
طرز اآخر، وبالتاأمل يف اأحوال الأمم املختلفة واملمالك الداخلة يف حوزة حكوماتها 

يعلم اختالف الأمزجة والطباع، من وجهني:
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املمالك  لي�شت مثل  احلارة  املنطقة  التي حتت  املمالك  اأهايل  اأن  الأول: 
اللوازم  يف   - القطب  باأطراف  التي  -كالبالد  امل�شتجمدة  املنطقة  حتت  التي 
ال�شرورية؛ فاإن اأهل املنطقة القطبية املتجمدة تفتقر اإىل زيادة امللب�ض للتحفظ من 
تاأثري الربد، بخالف اأهل املنطقة احلارة فهي بعك�شها مفتقرة اإىل ما يقيها من تاأثري 

احلرارة والرطوبة، وبخالف اأهل املنطقتني املذكورتني اأهايل املنطقة املعتدلة.

اإىل و�شائط متنوعة  اأن طبيعة الأرا�شي والأقاليم تر�شد الإن�شان  الثاين: 
يف ال�شناعة، ومناء النبات واحليوان اإمنا يكون بالن�شبة لأهوية اململكة املوجودة هي 
فيها، وبع�ض املمالك م�شهورة بكرثة الطيور، واملراعي الن�شرة واملعادن، وبع�شها 
ت�شهل  ما  املمالك  ومن  بالكلية،  الطبيعية  الرثوة  اأ�شباب  من  �شيء  فيها  لي�ض 
املخابرات فيه بكرثة الأنهار، ومنها ما ت�شق فيه لعدم ذلك؛ فالإن�شان ل ميكنه 
حموها، واإمنا بالقوة ال�شناعية العلمية ميكنه حتويل احلال اإىل حالة اأخرى، وح�شول 
هذه احلالة واخرتاعها وبلوغها درجة كاملة - كالتلغراف مثاًل - اإمنا يكون ب�شرف 
امل�شاعي والهمم، وكذا �شائر الو�شائل كال�شفن البخارية والطرق احلديدية، و�شائر 
املخرتعات النافعة، فكلها من اأعظم اأركان القوة املح�شلة، وتزايدها موقوف على 
الرثوة،  درجة  اإىل  الأمم  بع�ض  يرتقي  القوة  هذه  وبعظم  وال�شنائع،  الفنون  ترقي 
الدرجة  اإىل  و�شولها  على  موقوف  اململكة  فعمار  الأخرى؛  تراجع  وي�شعفها 
الكمالية، وذلك موقوف على ات�شاع الدائرة ال�شناعية، وهو موقوف على تتميم 
ال�شناعات املوروثة �شلًفا عن خلف؛ ونقل ما اخرتع منها يف املمالك اإىل البالد 
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التي لي�شت فيها هذه الخرتاعات، موقوف على �شرف الهمة اإليها، وال�شعي؛ 
فاملدار يف ا�شتكمال اأ�شباب الرثوة على ال�شعي. 

ال�سنائع ت�سرف عن الفنت

�شاحب  اأن  �شك  فال  العظيمة،  الرثوة  منابع  من  التجارة  كانت  وحيث 
ال�شتغال بها، الباذل همته و�شعيه فيها، ذهنه م�شروف اإليها بالكلية. ففكره عادة 
ملهي عن الأفكار الباطلة، التي يت�شبب عنها هدم بنيان الأمة بالفنت وال�شرور، 
ومتى كانت التجارة مت�شعة يف مملكة تن�شرف الهمم اإىل الت�شبث بالأرباح احلقيقية، 
الأموال، ويف  روؤو�ض  املكونة؛ لت�شاع  وامل�شببات  الأ�شباب  الرغبات يف  وت�شتد 
متكني القوة ال�شناعية بالقوى العلمية من كل ما ي�شهل طرق املكا�شب، ويحولها 
اإىل درجات كمالية، مما يهتم به الآن بالنظر لتقدمي املنافع العمومية اأ�شالة، وللمنافع 

ال�شيا�شية تبًعا. 

وقد اختلفت هذه الأزمان احلديثة عما كان يجري يف الأزمان القدمية، من 
�شرف امل�شاعي والهمم يف ت�شهيل و�شائل الدولة بالأ�شالة، مما يكون ملنافع الرعية 
حا�شاًل غري مق�شود؛ فقد دلت التواريخ على اأن املخرتعات اجلديدة يف الدول 
كالطرق  القدمية،  الدول  يف  الوجوه  بع�ض  من  لها  مقابل  عن  تخل  املتاأخرة مل 
احلديدية والتلغراف ونحوها، فكان الربيد وحمام الر�شائل قائًما مقامها يف م�شالح 
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ل�شرابخانة)))  البحر  يف  بالثلج  امل�شفرة  واملراكب  الثلج  هجن  وكذلك  الدولة، 
منه،  والحرتا�ض  العدو  اأخبار  ل�شتطالع  املناور؛  وكذلك  امل�شرية،  ال�شلطنة 
واملحرقات للزروع واملراعي؛ لقطع رجاء العدو املريد الإغارة على بالد ال�شلطنة، 

فجميع هذه اإمنا كانت منافع �شلطانية كما �شيعلم. 

الربيد

فقد كان الربيد يف عهد الأكا�شرة والقيا�شرة موجوًدا، واإمنا اأحواله جمهولة، 
واأول من و�شع الربيد يف الإ�شالِم معاوية بن اأبي �شفيان - ر�شي اهلل عنهما - 
حني ا�شتقرت له اخلالفة، ومات اأمري املوؤمنني علّي - كرم اهلل وجهه - و�شلم اإليه 
ابنه احل�شن، وخال من املنازع، فو�شع الربيد؛ لي�شرع اإليه اأخبار بالده من جميع 
اأطرافها، فاأمر باإح�شار رجال من دهاقني الفر�ض واأهل اأعمال الروم، وعرفهم ما 
يريد، فو�شعوا له الربيد، واتخذ لها بغاًل باأكف، كان عليها �شفر الربيد، ثم ات�شع 
الأمر يف زمن عبد امللك بن مروان، حني خال وجهه من اخلارجني عليه، كعمر ابن 
�شعيد الأ�شدق، وعبد اهلل بن الزبري، وم�شعب بن الزبري، واملختار بن اأبي عبيد، 
الف�شفي�شا،  عليه  فكان يحمل  اأبيه،  بعد  امللك  بن عبد  الوليد  الربيد  وا�شتعمل 
حيطان  بها  ح  فىَّ �شَ حتى  دم�شق،  اإىل  الق�شطنطينية  من  املذهبة  الف�شو�ض  وهي 
امل�شجد اجلامع ومكة واملدينة والقد�ض ال�شريف، ثم مل يزل الربيد قائًما، والعمل 

بة. �شرابخانة: مقهى اأو حمل لل�شرب، وهي لفظة تركية معرىَّ  (((
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عليه دائًما، حتى اآن لبناء الدولة املروانية اأن ينتق�ض، وحلبلها اأن ينتكب، فانقطع 
ما بني خرا�شان والعراق؛ لن�شراف الوجوه اإىل الدعوة القائمة للدولة العبا�شية، 
ودام الأمر على هذا حتى انقر�شت اأيام مروان بن حممد اآخر خلفاء بني اأمية، 
وملك ال�شفاح، ثم املن�شور، ثم املهدي والربيد ل ي�شد له �شرج، ول يلجم له دابة، 
ثم اإن املهدي اأغزى ابنه َهُرون))) الر�شيد بالد الروم، واأحب اأن ليزال على علم 
قريب من خربه، فرتب ما بينه وبني مع�شكر ابنه برًدا كانت تاأتيه باأخباره، وتريه 
متجددات اأيامه، فلما قفل الر�شيد قطع املهدي تلك الربد، ودام الأمر على هذا 

باقي مدته ومدة خالفة مو�شى الهادي بعده. 

د التي  فلما كانت خالفة هرون الر�شيد، ذكر يوًما ح�شن �شنيع اأبيه يف الرُبُ
جعلها بينهما، فقال له يحيى بن خالد: لو اأمر اأمري املوؤمنني باإجراء الربيد على ما 
كان عليه �شالًحا مللكه، فاأمر به، فقرره يحيى بن خالد، ورتبه على ما كان عليه 
اأيام بني اأمية، وجعل البغال يف املراكز، وكان ل يجهز عليه اإل اخلليفة اأو �شاحب 
اأمر الربيد فيها حتى رتب  املاأمون، وات�شع  اخلرب، ثم ا�شتمر على هذا يف خالفة 
ل�شاحب الربيد اأربعة اآلف من الهجن، مع موؤنتها واآلتها؛ لي�شتخرب بها عن اأمور 

اململكة، فكان يعلم اأمور العامل يف يوم واحد. 

ا؛  وملا دخل هذا اخلليفة بالد الروم نزل على نهر الربدون، وكان الزمان حارًّ
وا�شتربده،  فا�شتعذبه،  مائه،  من  و�شرب  فيه،  رجليه  وَدىلىَّ  النهر،  هذا  فقعد على 

َهُرون: كذا يف الأ�شل، واملق�شود هارون.  (((
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وا�شتطابه، وقال ملن كان معه م�شتفهًما: ما اأطيب ما ي�شرب عليه هذا املاء؟ فقال 
كلٌّ براأيه، فقال هو: اأطيب ما ي�شرب عليه هذا املاء رطب اأزاد، فقال له: يعي�ض 
اأمري املوؤمنني حتى ياأتي العراق وياأكل من رطبها الأزادي، فما ا�شتتموا كالمهم 
حتى اأقبلت بغال الربيد حتمل اأ�شياء منها رطب اأزاد، فاأُتي للماأمون منها، فاأكل 
و�شرب من ذلك املاء فاأكرث، فعجب احلا�شرون ل�شعادته؛ حيث مل يقم من مقامه 
))) حمى  حتى بلغ اأُمنيته، مع ما كان يظن من تعذرها، فلم يقم املاأمون حتى ُحمىَّ

حارة كانت فيها منيته))).

اخللفاء  عليها  وغلبوا  اخلالفة،  على  وعلوا  بويه،  بني  دولة  جاءت  وملا 
اأخبارهم وحركاتهم  يكون من  ما  اخلليفة  ليخفوا على  الربيد  قطعوا  العبا�شيني، 
اأحيان ق�شدهم بغداد، وكان اخلليفة ياأخذهم على بغتة، وجاءت امللوك ال�شالجقة 
على هذا، وكان بني ملوك الإ�شالم اإذ ذاك اختالف ذات بينهم وتنازعهم، فلم 
يكن بينهم اإل الر�شل على اخليل والإبل، كل اأر�ض بح�شبها فلما اأتت الدولة 
الزنكية اأقام ال�شلطان نور الدين ال�شهيد للربد النجابة، واأعد لها النجب اجليدة، 
اأيام بني اأيوب - رحمهم اهلل - اإىل اآخر  اأزمان الدولة، ويف  ودام هذا يف جميع 
اأيامهم و�شقوط اأقدامهم، وتبعها على ذلك اأوائل الدولة الرتكية امل�شرية، فبطل 
اأثنائها الربيد حتى �شار املُلك اإىل الظاهر بيرب�ض - رحمه اهلل - واجتمع له  يف 
فعني  دم�شق،  اإىل  دولة  واأراد جتهيز  الفرات،  نهر  اإىل  وال�شام وحلب  م�شر  ملك 

: اأ�شابته احلمى. ُحمىَّ  (((
ته: موته. منيىَّ  (((
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لها نائًبا ووزيًرا وقا�شًيا وكاتًبا لالإن�شاء، وكان ال�شاحب �شرف الدين حممد عبد 
الوهاب هو كاتب الإن�شاء فلما مثل بني يديه ليودعه، اأو�شاه بو�شايا كثرية، اآكدها 
موا�شلته بالأخبار، ل �شيما ما يتجدد من اأخبار التتار والفرجن، وقال له: اإن قدرت 
اأن ل تبيتني ليلة اإل على خرب ول ت�شبحني اإل على خرب فافعل، فعر�ض له مبا كان 
عليه الربيد يف الزمان الأول واأيام اخللفاء، وحر�شه عليه، فح�شن موقعه منه، واأمر 
به، ورتب عليه جمال الدين عبد اهلل الدوداري الربيدي، املعروف بابن ال�شديد، 
فكان جمال الدين يف ذلك الوقت جناح الإ�شالم الذي ل يق�ض، وترتبت يف 
اأيام نظارته مراكز الربيد يف املمالك الإ�شالمية، ومنها يف حمرو�شة  م�شر ومركز 
اإىل جهة قو�ض،  اأولها  اإىل نواحيها اخلا�شة بها، وهي ثالث جهات:  قلعة اجلبل 
ثم اإىل اأ�شوان. ثانيها: من القلعة اإىل جهة الإ�شكندرية، ثالثها: اإىل جهة دمياط. 
فالأوىل من مركز القلعة اإىل اجليزة، ثم منها اإىل زاوية ح�شني واإىل منية القائد، ثم 
منها اإىل ونا، ثم منها اإىل بيا، ثم منها اإىل دهروط، ثم منها اإىل اأقلو�شنا، ثم منها 
اإىل منية ابن خ�شيب، التي يقال اإن اخل�شيب اأيام وليته عمرها لبنه، و�شماها 
با�شمه، ثم من منية ابن خ�شيب اإىل الأ�شمونني، التي كانت اإحدى مدن ال�شعيد 
اإىل  ن�شبة  ال�شريف،  ذروة  اإىل  منها  ثم  الولية،  مقر  ذاك  اإذ  بها  وكان  العظيمة، 
ال�شريف ح�شن الدين بن ثعلب؛ فاإنها كانت دار مقامه، وبها دوره وق�شوره، وكان 
قد خرج وملك ال�شعيد، وعجز عنه ملوك م�شر، واأمن اأيام املعز اأيبك ومن بعده، 
اأناب  فلما  بالإ�شكندرية،  العو�ض  ومناه  بيرب�ض،  الظاهر  ثم خدعه  به،  يظفر  فلم 
ثم  بابها،  ف�شنق على  ليتملكها،  الإ�شكندرية  اإىل  والناب، وجهز  الظفر  به  اأعلق 
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من ذروة ال�شريف اإىل منفلوط، وهي اأجّل خال�ض ال�شلطان، ثم منها اإىل اأ�شيوط، 
ثم منها اإىل طما، ثم منها اإىل املراغة، ثم منها اإىل بل�شبورة، ثم منها اإىل جرجا، ثم 
منها اإىل البلينة، ثم منها اإىل ُهْو، ويليها الكوم الأحمر، وهما من خال�ض ال�شلطان، 
بدندرة، وي�شمى  املت�شل  الرمل  الغربي، ويكون  الرب  الريف يف  ينقطع  وعندهما 
خانق دندرة، ثم من هو املذكورة اإىل قو�ض، ثم من قو�ض يركب الربيد الهجن اإىل 

اأ�شوان، واإىل عيذاب، ثم اإىل النوبة اأو اإىل �شواكن على ما يكون.

واأما جهة اإ�شكندرية فاملراكز من القلعة اإليها يف طريقني: فالو�شطى ت�شق 
منوف،  اإىل  منها  ثم  قليوب،  اإىل  املحرو�شة  القلعة  مركز  الآهل، وهي من  العامر 
اإىل  منها  ثم  النحريرية،  اإىل  منها  ثم  الغربية،  مدينة  املرحوم  حملة  اإىل  منها  ثم 
طريق  وت�شمى  الرب،  طريق  من  الآخذة  وهي  الأخرى،  والطريق  الإ�شكندرية، 
احلاجز، وهي من مركز القلعة اإىل اجليزة، ثم منها اإىل جزيرة القط، ثم منها اإىل 
وردان، ثم منها اإىل الطرانة، ثم منها اإىل زاوية مبارك، ثم منها اإىل دمنهور، ومدينة 

اأعمال البحرية، ثم منها اإىل لوقني، ثم منها اإىل الإ�شكندرية.

بلبي�ض، وهي  اإىل  منها  ثم  �شرياقو�ض،  اإىل  القلعة  واأما طريق دمياط، فمن 
ويقام  ال�شلطان،  مبال  ت�شرتى  التي  اخليل  اأي  ال�شلطان،  التي خليل  املراكز  اآخر 
املقررة  الربيد  خيل  يليها  مما  ثم  ال�شلطان،  طرف  على  والعلوفات  ال�شوا�ض  لها 
يف  �شهر  كل  هالل  يف  حت�شر  موظفة،  خيول  عليها  اإقطاعات،  ذوي  عربان  على 
ت�شمى  ولهذا  غريهم؛  جاء  ال�شهر  ان�شلخ  فاإذا  باملخيل،  النوبة  اأ�شحاب  مراكز 
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راأ�ض  يف  ي�شتقبل  ال�شلطان،  قبل  من  واٍل  ال�شهارة  بريد  وعلى  ال�شهارة،  خيل 
كل �شهر خيل اأ�شحاب النوبة فيه، ويدوغها بالداغ))) ال�شلطايّن، ثم من بلبي�ض 
اإىل ال�شعيدية، وهي اأول بريد ال�شهارة، ثم منها اإىل اأ�شموم الرمان، ثم منها اإىل 
دمياط، فهذه املراكز اخلا�شة بالديار امل�شرية، وكان َثمىَّ مراكز اآخذة من قلعة اجلبل 
الفرات، تبتدئ من �شرياقو�ض، وجتتمع بربيد دمياط، وتفرتق من  اإىل  املحرو�شة 

ال�شعيدية ال�شالفة الذكر، وتت�شعب يف البالد ال�شامية اإىل جهات خمتلفة.

اخللفاء  عليه  وحافظ  املو�شل،  بالد  من  من�شاأه  فاإن  الر�شائل،  حمام  واأما 
الفاطميون مب�شر، وبالغوا حتى اأفردوا ملراكزه ديوانًا وجرائد باأن�شاب احلمام، واأول 
من اعتنى به من امللوك، ونقله من املو�شل هو ال�شهيد نور الدين حممود بن زنكي 
- رحمه اهلل - �شنة خم�ض و�شتني وخم�شمائة؛ حيث بنى الأبراج على الطريق 
بني امل�شلمني والفرجن، وجعل فيها من يحفظها وفوقهم احلمام الهوادي، فاإذا راأوا 
من العدو اأحًدا اأر�شلوا الطيور، فاأخذ النا�ض خربهم وجتهزوا لهم، فلم يبلغ العدو 
منهم الغر�ض، وكان هذا من األطف الفكر واأكرثه نفًعا، وهذا معنى قول احلافظ 
احلمام  ال�شهيد  الدين  نور  ال�شلطان  »اتخذ  تاريخه:  يف  كثري  بن  الدين  عماد 
الهوادي يف �شنة �شبع و�شتني وخم�شمائة؛ وذلك لمتداد مملكته وات�شاعها، فاإنها 
من حد النوبة اإىل همدان؛ فلذلك اتخذ يف كل قلعة وح�شن احلمام التي حتمل 
الر�شائل اإىل الآفاق يف اأ�شرع مدة واأي�شر عدة«. انتهى. وت�شمى حمام الر�شائل 

يدوغها بالداغ: يختمها باخلامت، والداغ هو العالمة اأو التبغة، وهي لفظة تركية معربة.  (((
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بها جبل  التي  املو�شل  بالد  البطاقة يف  تربية حمام  ولعل  اأي�ًشا،  البطاقة  حمام 
اجلودّي م�شتنبطة من بعث نوح الغراب ثم احلمامة ل�شتعالم خرب الطوفان؛ فقد 
على  ال�شفينة  ا�شتقرت  قال:  عبا�ض  ابن  عن  حامت  اأبي  وابن  املنذر،  ابن  اأخرج 
اجلودّي، فبعث نوح الغراب لياأتيه باخلرب، فذهب فوقع على اجليف، فاأبطاأ عليه، 
اأن املاء  فاأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطني، فعرف نوح  فبعث احلمامة، 

ن�شب، اأي ن�شف.

فكان  بالر�شائل،  القبلي  بالوجه  احلمام  تدريج  امل�شرية  بالديار  كان  وقد 
اإىل الإ�شكندرية،  القاهرة  واأ�شوان وعيذاب، ومن  اإىل قو�ض  القاهرة  مت�شاًل من 
ومن  احلاج،  طريق  من  ال�شوي�ض  اإىل  القاهرة  ومن  دمياط،  اإىل  القاهرة  ومن 
القاهرة اإىل بلبي�ض مت�شاًل بال�شام، وباجلملة فكانت مراكز احلمام يف �شائر البالد 

الإ�شالمية، حتى قيل اإن احلمام مالئكة امللوك.

ويف �شنة اإحدى و�شبعني وخم�شمائة اعتنى اخلليفة النا�شر لدين اهلل بحمام 
البطاقة اعتناء زائًدا، حتى �شار يكتب باأن�شاب الطري املحا�شر، اأنه من ولد الطري 
الفاليّن، وقيل اإنه بيع باألف دينار، وقد جرت العادة يف م�شر اأن احلمامة ل حتمل 
البطاقة اإل  يف جناحها، لأمور، منها: حفظها من املطر، ولقوة اجلناح، والواجب 
اأنه اإذا بطقت احلمامة من م�شر ل تطلق اإل من اأمكنة معلومة؛ فاإذا �شرحت اإىل 
الإ�شكندرية ل ت�شرح اإل من منية عقبة باجليزة، واإىل ال�شرقية فمن م�شجد التبني 
ظاهر القرافة، واإىل دمياط، والذي ا�شتقر عليه قواعد امللك اأن طائر البطاقة ل يلهو 
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عنه امللك، ول يغفل، ول ميهل حلظة واحدة فتفوته مهمات ل ت�شتدرك، اإما من 
وا�شل، واإما من هارب، واإما من متجدد يف الثغور، ول يقلع البطاقة من احلمام اإل 
ال�شلطان بيده، من غري وا�شطة اأحد، فاإن كان ياأكل ل ميهل حتى يفرغ، اأو نائًما 
ل ميهل حتى ي�شتيقظ، بل ينبه، وينبغي اأن يكتب البطاق البطاقة يف ورق الطري 
املعروف بذلك، وتوؤرخ بال�شاعة واليوم ل بال�شنة، ومما قيل يف حمامة البطاقة من 

الأدب:

اِنَها َطرَيَ يف  يَح  الَرّ َتُفوُت  ٌر  وَرَواِحَهاُخ�سْ َها  ُغُدوِّ بنَي  ُبْعَد  ل 
َع�ِسيًَّة الَعُدوِّ  باأَْخَباِر  َكَم�ِسرِي �َسْهٍر َتَت ِري�ِس َجَناِحَهاَتاأِتي 
ِبَوْحِيِه الأمنُي  وُح  الرُّ َا  اأرواِحَهاَوَكاأَنَّ يف  ِمْنُه  الِهَداَيَة  نفث 

ومن اإن�شاء القا�شي الفا�شل يف و�شفها: »�شرحت ل تزال اأجنحتها حتمل 
من البطائق اأجنحة، وجتهز جيو�ض القا�شد والأقالم اأ�شلحة، وحتمل من الأخبار 
اإذا ن�شرت اجلناح للطائر، وتزوي لها الأر�ض  ما حتمله ال�شمائر، وتطوي الأر�ض 
ل  ما  ترى  حتى  ال�شماء  منها  وتقرب  الأمة،  هذه  ملك  �شيبلغه  ما  يرى  حتى 
البحر  قلوًعا، ويركب  ة، وتكون مراكب الأغرا�ض، والأجنحة  ِهمىَّ َوْهم ول  يبلغه 
بحًرا ي�شفق فيه هبوب الرياح موًجا مرفوًعا، وتعلق احلاجات على اأعجازها، ول 
تعوق الإرادات عن اإجنازها«. وقد اأ�شار ابن الوردّي يف اإ�شارة احلمامة اإىل ما يفيد 
َمِزيىَّة حمام الر�شائل، م�شتوفًيا لكل خا�شة فيه وعالمة؛ حيث قال: فبينما الباز 
اأمامه، وقالت له: كم تفتخر  �شكران مبا بان له من البان، واإذا حمامة قد وقفت 
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واأنت عظم نخر؟! اأنت من اآلة اللعب وال�شيد، واأنا من اآلة اجلد والكيد، اأنا مع 
الطوق واخل�شاب من حملة الكتاب، ومع حذري من �شرك ال�شرك، وخويف من 

ژۆ   فخ الإفك حملت الأمانة التي اأبت اجلبال عن حملها، وامتثلت مر�شوم 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ ]الن�شاء/ 58[ فلما اأو�شلت احلقوق اأمنت 

العقوق، وقوبلت بالب�شائر واخَلُلوق، ومما اأعجب العاملني اأين خم�شوب البنان، ويل 
فاأنا احلمام، فمهما حدث على  بي  تلعب  الهتمام، ل  للملك: دع  اأقول  ميني، 
البعد من اأخ�شامك، فاأنا اآتيك به قبل اأن تقوم من مقامك، كتمت عن النا�ض 

�شري، واأبهمت بني الغناء والنوح اأمري:

وَطوِقي ِابي  ِخ�سَ ُبَكاِئيَراأوا  من  فا�ْسَتْنَكُفوا 
ِزّيي اأنَّ  اّدعوا  للِغَنــــاِءُثم  ُمَنا�ِســـٌب 
َفُعْذِري وا  ُكفُّ َخَفـــاِءَفُقْلُت  بغيـــر  بـــاٍد 
َولِئيفاخل�سب ِمْن َفي�ِس َدْمِعي ِعْقُد  وق  والطَّ

وقال بع�شهم:

يْطرُقنا امليمون  الطائر  تنبيهاَفحبَّذا  امليمون  بالطائر  الأمر  يف 
اأََعاِديَهاَفاَقْت َعَلى الُهْدُهِد املَْذُكوِر اإْذ َحَمَلْت اَنْتَها  َو�سَ املُُلوِك  ُكتَب 
اِحِبِه �سَ َنْحَو  ِكَتاٍب  ِبُكلِّ  َوُتخفيَهاَتاأِْتي  ْوًنا  �سَ َنْظَرَتُه  وُن  َت�سُ
َتْنُظُره ْم�ِس  ال�سَّ َغرْيَ  ُن  ُتََكّ ِفيَهاَفَما  ِمْن  ُتْلِقيِه  اأْن  َتّوُز  َوَل 
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َفبِالـ املُُلوِك  لِر�َسالِت  يَهاَمْن�ُسوبة  ُم�َسمِّ وَيْدُعوَها  َت�ْسُمو  َمْن�ُسوِب 
�َسَعاَدُته �َسِعيِديٍّ  ِبَجْي�ٍس  َحاِكيَهااأْكِرْم  ِذْكر  فيها  ي�سكك  ِمَّا 
ُر�ُسُه َتْ الغار  يوم  الَغاِر  َم�َساِعيهاَحماَمَتا  ْت  َعزَّ َوْقفة  َفَيالها 
َفه �َسرَّ الَباِب  َذاَك  ِعْنَد  ُتواِتيَهاُوُقوُفه  اأوقاٌت  َعادِة  ولل�سَّ

ِعْنـ َة  َمكَّ اهلِل  َر�ُسوِل  َفْتِح  بَواِديهاَوَيوَم  ِمْن  اإليها  ُخوِل  الدُّ َد 
ُل ِمْن �َسْم�ٍس َكِتيَبته اخَلـ ْت ُتَظَلّ فَّ َتَواِليَها�سَ ِفيه  ُمْظِهَرًة  َراء  �سْ
َنها اأمَّ بالُقْرِب  َحِظَيْت  ُمْهِديَهاَفِعْنَدَما  َجلَّ  بَعَطايا  َفْت  َف�ُسرِّ
َتَناُولَها يٍد  �سَ لذي  َيِحلُّ  ِليَهاَفَما  ُم�سْ اِر  بالنَّ املَُنى  َيَناُل  ول 
َدَن�ٍس ِذي  غري  املعايل  مبلك  يَها�سمت  َنَوا�سِ ْت  ُجزَّ ولو  ترت�سيه  ل 
َتاأتي للَخالِئِق ِمْن َلَها َكيَف  فيَهاواْنُظر  َكاِمٍل  حُلبٍّ  �ُسوِل  الرَّ اآِل 
َومَلْ الِم  ال�سَّ َداِر  اإىل  املَقاِم  َدَواِعيَهاِمَن  يف  لَعْزٍم  َهاُر  النَّ َيْ�ِس 
ُمْلَتِقٌط الِهْنِد  نَحو  �سلَّ  َا  مبطيهاَوُرمبَّ وارتد  فلفلة  اِت  َحبَّ
�َساِبقٍة اإْثر  يف  َيوِمِه  يِف  اأََياِديَهاَفَجاء  َطاَبْت  يٍد  حلقِّ  ا  ِحْفَظً
اأَْي�َسُرَها اهلِل  ِلَر�ُسوِل  َيْكِفيَهاَمَناِقٌب  اء  الَغرَّ ِتِه  ُنُبوَّ َلَدى 

واأما مراكز هجن الثلج فكانت تعمر فقط يف اأوان نقل الثلج من دم�شق اإىل 
قلعة اجلبل، وهذه امل�شلحة متاأخرة الإن�شاء عن م�شلحة �شفن الثلج؛ فاإن الثلج 
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كان يحمل يف البحر خا�شة اإىل م�شر، من الثغور ال�شامية اإىل دمياط يف البحر، 
ثم يخرج الثلج يف النيل اإىل �شاحل بولق، فينقل منه على البغال ال�شلطانية، 
اأعد له، ثم �شار يحمل يف  ويحمل اإىل ال�شرابخانة ال�شريفة، ويخزن يف �شهريج 
الرب والبحر، وكانت مدة ترتيب حمله من حزيران اإىل اآخر ت�شرين الثاين)))، وعدة 
نقالته يف الرب اإحدى و�شبعون نقلة، متفاوتة مدة ما بينها، بل رمبا زاد على ذلك، 
املرتب لكل  بال�شالح، وكان  معه  ويجهز  يتدركه،  بريدّي  نقلة  وكان يجهز لكل 
ان، وكانت املراكز الربيدية مرتبة  مركز �شتة هجن: خم�شة للحمل، وواحد للَهجىَّ

يف امل�شافات من مملكة ال�شام اإىل م�شر، والكلفة على مال م�شر.

واأما عدة املراكب امل�شفرة به يف البحر، فكانت يف اأيام امللك الظاهر ثالثة 
مراكب يف ال�شنة، ثم اأخذت بعد ذلك يف الزيادة اإىل اأن بلغت اأحد ع�شر مركًبا 
�شفرت  واإذا  الثمانية،  اإىل  ال�شبعة  من  �شارت  ثم  وطرابل�ض،  ال�شام  مملكتي  من 
املراكب من البالد ال�شامية �شفر معها من يتدركها مع املالحني، ول ي�شل الثلج 
متوفًرا اإل اإذا اأخذ من الثلج املجلد، واحرتز عليه من الهواء، فاإنه اأ�شرع اإذابة له 
ا على ظهور الهجن ا�شتقر منه خا�ض  من املاء. ومنذ ترتب من الثلج ما يحمل برًّ
امل�شروب؛ لأنه اأنظف واآمن عاقبة، ل �شيما واأن امل�شفرين به ياأخذون اجل�شني منه 
بح�شور اأمري جمل�ض وناظر ال�شرابخانة ال�شلطانية وخزانها، وكان املنقول يف البحر 

اأي من يونيو اإىل اآخر نوفمرب.  (((
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بالثلج من اخللع والإنعام ر�شوم م�شتقرة وعوائد  ل�شوى ذلك، وكان للحا�شرين 
م�شتمرة.

واأما املناور))) فكانت موا�شع معدة لرفع النار يف الليل، والدخان يف النهار؛ 
لالإعالم بحركات التتار اإذا ق�شدوا البالد، للدخول حلرب اأو لإغارة، وقد اأر�شد 
اأمامهم،  ما  واإراءة  وراءهم  ما  لروؤية  والنظارة؛  املراقبني  من  يلزم  ما  منور  يف كل 
وكان لهم على ذلك جوامك مقررة، كانت ل تزال داّرة، وكانت املناور املذكورة 
اأق�شى  من  وكانت  معروفة،  وموا�شعها  العالية،  الأبنية  ويف  اجلبال،  روؤو�ض  على 
حتى  اجلبل،  بقلعة  ال�شلطان  ديوان  اإىل   - والرحبة)))  كالبرية   - الإ�شالم  ثغور 
اإن املتجدد ُبْكَرًة بالعراق كان يعلم به ع�شاء مب�شر، واملتجدد به ع�شاء كان يعلم 
يف  املناور  وهذه  والربيد،  اجلناح  على  التتار  ل�شان  اأخبار  تاأتي  وكانت  بكرة،  به 
الدولة ال�شلطانية الأخرية لها �شبه مبا �شنعته يف الأحقاب اخلالية دلوكة العجوز 
ملكة م�شر، التي تولت على م�شر بعد اإغراق فرعون واأ�شراف اأهل م�شر، فبنت 
جداًرا اأحاطت به على جميع اأر�ض م�شر كلها، من مزارع ومدائن وقرى، وجعلت 
دونه خليًجا يجري فيه املاء، واأقامت القناطر واخللجان، وجعلت يف ذلك اجلدار 
ذلك  بني  وفيما  وم�شلحة،  حمر�ض  اأميال  ثالثة  كل  على  وم�شالح)3)،  حمار�ض 

املناور: هي جمع منارة، فالطهطاوي كان ينفرد اأحيانًا باأ�شاليب غري ماألوفة يف جمع املفردات.  (((
البرية: بلدة ح�شينة من نواحي �شهر زور بامل�شرق.  (((

والرحبة: مو�شع بقرب القاد�شية.
حمار�ض وم�شالح: اأماكن احلرا�شة وال�شالح.  (3(
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حمار�ض �شغار على كل ميل، وجعلت على كل حمر�ض رجاًل واأجرت عليهم 
الأرزاق، واأمرتهم اأن يحر�شوا بالأجرا�ض، فاإذا اأتاهم اآٍت يخافونه �شرب بع�شهم 
اإىل بع�ض الأجرا�ض، فياأتيهم اخلرب من اأي وجه كان يف �شاعة واحدة، فينظروا يف 
ذلك، فمنعت بذلك م�شر ممن يطمع فيها، وميد عينه اإليها، وفرغت من بناء ذلك 

اجلدار يف �شتة اأ�شهر، فكانت فكرتها يف ذلك ل باأ�ض بها يف ذلك الوقت.

واأما املحرقات فكان الهتمام بها اأول كل �شيء، وهي موا�شع مما يلي بالد 
�شلطنة م�شر وال�شام من حد ال�شرق، داخلة يف تلك اململكة، فكان يخ�شى من 
املو�شل،  بالد  الثغور، كجهة  ومهاجمة  الأطراف،  مباغتة  الأعداء  من  جماوريها 
وبالد الأكراد، فكان يجهز رجال لتحرق زرعها ونباتها؛ حيث هي اأر�ض خم�شبة 
كانت تقوم بكفاية خيل املغريين مرعى اإذا ق�شدوا البالد، فكان يف حرقها اإ�شعافهم 
واإقعاد حركاتهم؛ اإذ كان من عاداتهم اأن ل يتكلفوا علوفة خليلهم، بل يكلوها اإىل 
ما ينبت من الأر�ض، فاإذا كانت خم�شبة �شلكوها اأو جمدبة جتنبوها، وكان ينفق 
يف هذه املحرقات يف كل �شنة من خزينة دم�شق جملة من الأموال، ويجهز منها 
لذلك �شجعان الرجال، وكان �شاأنهم يف الإحراق ا�شت�شحاب الثعالب الوح�شية 
والكالب امل�شتنفرة، ثم يكمن املجهزون لذلك عند اأمناء الن�شاح، ويف كهوف 
اجلبال وبطون الأودية، ومت�شي الأيام حتى يكون يوم ريح عا�شف، وهواوؤه زعزع، 
فتعلق النار موثقة يف اأذناب الثعالب والكالب، ثم تطلق الثعالب والكالب يف 
اأثرها وقد جوعت، فتجدُّ الثعالب يف الهرب والكالب يف الطلب، فتحرق ما مرت 
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الرجال  تلقيه  اإىل ما كانت  النار منه فيما جاوره، وي�شاف هذا  الريح  به، وتعلق 
اأر�ض  ي�شتثنى من ذلك  املعتمة، وكان  الأيام  املظلمة وع�شايا  الليايل  باأيديها يف 
اجلبال، التي هي بلد البقية القادرية من ولد �شيخ الإ�شالم عبد القادر اجليلّي، 
فكانت ذريته معظمة عند الأكابر وامللوك؛ لقدمي �شلفهم و�شميم �شرفهم، وملا كان 

لالإ�شالم واأهله من اإ�شعافهم مبا ت�شل اإليه القدرة ويبلغه الإمكان.

اأن من توىل م�شر من امللوك وال�شالطني، كان يجدد  فمن هذا كله يفهم 
ُم�ْشِعٍد مل�شر من  فاأول  ل�شعادتها،  يظنه لزًما  ما  املنافع،  ا�شتطاعته من  بقدر  فيها 
دبر اأمر النيل باملقيا�ض، و�شعد اإىل منبعه وم�شيله، ودبر وزن املاء والأر�ض مب�شر، 
ور�شم التعاليم، وبنى القناطر، واأ�شلح جمرى النيل من جبال احلب�شة اإىل م�شر، 
ول زالت املنافع تتزايد ثم تتناق�ض، على ح�شب �شروف الدهور والع�شور، اإىل 
اأن توازنت الأحوال يف جميع املمالك وامل�شالك، بحركة عمومية، واأ�شباب بلغت 
درجة الأهمية، ودواع دعت اإىل اأنه يجب على كل مملكة اأن ت�شرب يف الجتهاد 
ب�شهم وت�شيب، واإل اأ�شابها �شهم غريها اإذا ق�شرت يف اأن جتتهد وت�شيب، فعلى 
امللة العاقلة اأن تت�شبث باأ�شباب الغنى؛ لتحظى يف اأيام ملكها العادل ببلوغ املنى.

»راجع الف�شل الأول من الباب الثاين، والف�شل الثاين من الباب الأول 
من هذا الكتاب«
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الغنى مدوح

فال �شك اأن الغنى حلية حتلى بها اأغنياء الأنبياء، كداود، و�شليمان، ويو�شف، 
واإبراهيم، ومو�شى، و�شعيب - على نبينا وعليهم اأف�شل ال�شالة وال�شالم - وكثري 
اء، وكان النبّي  يو�شف  من ال�شحابة والتابعني كانوا من الغنى يف رو�شة َغنىَّ
بالغنى، بدليل قوله، جل من قائل:ژگ گ گ ژ]ال�شحى/ 8[، فقد 
امنت اهلل  على نبيه باإغنائه عن فقر - كما هو �شريح الآية - فهو غنّي واإن كان 
يف كيفية الإغناء وجوه عند املف�شرين؛ فمنهم من قال اإن اهلل تعاىل اأغناه برتبية 
ذلك  اختل  وملا  مبال خديجة،  اأغناه  طالب  اأبي  اأحوال  اختلت  وملا  طالب،  اأبي 
اأغناه مبال اأبي بكر، وملا اختل ذلك اأمره بالهجرة، واأغناه باإعانة الأن�شار، ثم اأمره 

باجلهاد، واأغناه بالغنائم.

وروي اأنه  دخل على خديجة وهو مغموم، فقالت له: مالك؟ فقال: 
الزمان زمان قحط، فاإن اأنا بذلت املال ينفد مالك فاأ�شتحي منك، واإن اأنا مل اأبذل 
اأخاف اهلل، فدعت خديجة قري�ًشا وفيهم ال�شديق  قال ال�شديق: فاأخرجت 
دنانري و�شبتها حتى بلغت مبلًغا مل يقع ب�شري على من كان جال�ًشا قدامي لكرثة 
املال، ثم قالت: ا�شهدوا اأن هذا املال ماله، اإن �شاء فرقه واإن �شاء اأم�شكه. ومن 
قال عمر حني  ا حتى  �شرًّ يعبدون اهلل  باأ�شحابه، كانوا  اأغناه  قال:  املف�شرين من 
ا؟! فقال - عليه ال�شالة وال�شالم: حتى  اأ�شلم: اأتعبد الالت جهًرا، ونعبد اهلل �شرًّ

تكرث الأ�شحاب، فقال: ح�شبك اهلل واأنا، فنزل قوله تعاىل: ژڃ ڃ ڃ 
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وبهيبة  بكر  اأبي  مبال  اهلل  فاأغناه  چژ]الأنفال/64[،  چ  چ  چ  ڃ 
عمر، ومنهم من قال يف التف�شري: اأغناك بالقناعة، ف�شرت بحال ي�شتوي عندك 
بها،  الأ�شياء ل  غنّي عن  فربك  ربك،  �شوى  قلبك  والذهب، ل جتد يف  احلجر 
واأنت بقناعتك ا�شتغنيت عن الأ�شياء، واإن الغنى الأعلى الغنى عن ال�شيء ل 

به، وهذا املعنى الأخري ما اأ�شار اإليه البو�شريّي، يف قوله:

َذَهٍب ِمْن  مُّ  ال�سُّ اجِلَباُل  �سمموَراَوَدْته  اأيا  فاأراها  َنْف�ِسِه  َعْن 
ُروَرُته �سَ ِفيها  ُزْهَده  َدْت  ِمواأَكَّ ُروَرَة ل َتْعدو على الُع�سُ اإنَّ ال�سَّ

ا،  اأي طلبت اجلبال العالية اأن ت�شري ذهًبا له  فارتفع عنها ارتفاًعا معنويًّ
اأعلى واأرفع من ارتفاعها احِل�ّشّي، وذلك بالإعرا�ض عنها الإعرا�ض الكلّي، وعدم 

اللتفات اإىل جهتها كما اأمره ربه  يف قوله - جل من قائل ژڱ ڱ ں 
ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ]طه/ )3)[، اأي ل تنظر نظًرا طوياًل 

اَرُة  نَظىَّ فعل  كما  به،  واإعجابًا  اإليه  للمنظور  ا�شتح�شانًا  املذكورين  به  متعنا  ما  اإىل 
قارون؛ حيث قالوا: ياليت لنا مثل ما اأوتي قارون اإنه لذو حظ عظيم.

وملا كان النظر اإىل الزخارف كاملركوز يف الطباع، نهى اهلل  ر�شوله، ومن 
املعلوم اأن النهي له نهي لأمته، وقيل اإن الذي ُنهي عنه  بقوله تعاىل: ژڱ 
ڱ ںژ لي�ض هو النظر بل هو الأ�شف، اأي ل تاأ�شف على ما فاتك مما نالوه 

من حظ الدنيا؛ لأنك غنّي عنها بربك؛ حيث هي غري ممدوحة، والدنيا اإذا كانت 
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بع�شهم  قال  ولذلك  القرار؛  لدار  و�شلة  اأنها  باعتبار  مدحها  يكون  فاإمنا  ممدوحة 
واأجاد:

اَمَها َواأَيَّ نيا  الدُّ ُتْتِبع  الدائرةل  ِبَك  َداَرْت  واإْن  ا  َذمًّ
ِلها َف�سْ وِمْن  نيا  الدُّ �َسَرِف  الآِخرةِمْن  ُت�ْسَتْدَرُك  ِبها  اأن 

فكيف يذم مطلق الغنى، وهو و�شف هلل �شبحانه وتعاىل ولنبيه ؟ فهو 
ممدوح �شرًعا، فال باأ�ض اأن يت�شبث بالو�شف به امللوك والرعايا.

واأقل مزايا غنى احلكومة امل�شرية، اأنه ملا ق�شرت بالدها عقب اآفات ق�شرية، 
كموت املوا�شي وقلة املح�شول، وعز على الأهايل حت�شيلها باإل بالأثمان الغالية 
من البالد الأجنبية، ول يتي�شر لكل اإن�شان جلبها، ا�شتجلبها اخلديو الأكرم بنفوذ 
الأهايل، فكان كما  التو�شيع بذلك على  الالئقة، و�شار  بالأثمان  ي�شار احلكومة 

قيل:

ا�ُس َحوَله �َسَحائبه فًتى َك�َسَماِء الَغيِث والنَّ َعَليِهم  َجاَدْت  اأَْجَدُبوا  اإَذا 

ولقد اأح�شن من قال:

ْنيا ملن َقلَّ َماُله َد يف الدُّ ُدهَفاَل َمْ ْنيا ملْن َقلَّ َمْ َول َماَل يف الدُّ

فكم له من جدوى على الأوطان يف ق�شاء اأوطار، وكم ا�شتمدت الرعايا يف 
هذه الأع�شار ا�شتمداد اجلداول من البحار، مما تعجز العقول عن فهم كنهه، وعن 
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حق اأداء ال�شكر على الإنعام به؛ فقد اأجنز اهلل مل�شر ما قدره لها من ال�شعادة، واأبرز 
يف حيز الوجود ما كتبه لها من احل�شنى وزيادة.

ُعُيوُنها لَحَظْتَك  َعاَدُة  ال�سَّ اأََماُنواإذا  ُهنَّ  ُكلُّ فاملََخاِوُف  َنْ 
َحَباِئٌل َفهي  الَعْنَقاَء  ِبَها  َطْد  عَناُنوا�سْ فهي  اجَلْوَزاَء  ِبها  واْقَتد 

ومع اأن كل ق�شم من اأق�شام الدنيا له كوكب من املمالك يف اأفقه م�شرق، 
فم�شرنا باأعلى منارها كوكب ق�شم اإفريقة، و�شم�ض اأفق امل�شرق؛ فقد ك�شيت يف 
ُلْكَنة  اأهلها ب�شقال الرباعة والرياعة عن  هذا العهد حلة املهابة والنباهة، وخرج 
الأب�شار،  اإليها  ترنو  �شارت  حتى  واملنافع،  الفنون  واكت�شبت  والفهاهة،  الق�شور 
وتومي اإليها الأ�شابع، وبتوفيق اهلل تعاىل مت�شك اأهلها بالآية ال�شريفة، التي العمل 

بها من الفر�ض، وهي: ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ف�شيا�شة  والزراعة،  التجارة  من  يعني   ](67 ژ]البقرة/  ںڻ  ں  ڱ  ڱ 

من  العمومية،  املنافع  هذه  اإىل  النفو�ض  جذب  اإىل  اللتفات  احلالية  احلكومة 
اأعجب التاأثريات الع�شرية، ويف احلقيقة:

يا�َسُة ما قامت لنا �ُسُبٌل لأَْقَواَنالول ال�سِّ نهًبا  َعُفَنا  اأَ�سْ وكاَن 
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اأق�سام ال�سيا�سة

فمدار انتظام العامل على ال�شيا�شة، وهي خم�شة اأق�شام: الأول: ال�شيا�شة 
النبوية، واهلل يخت�ض بها من ي�شاء من عباده، كما قال تعاىل: ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئژ]الأنعام/ 4))[، وهو الذي يهدي لتباعهم من ي�شاء من ف�شله ب�شابق 
 ال�شعادة، ول معقب حلكمه، ژوئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ]الأنبياء/ 3)[، 

قال �شيدي حممد وفا:

َلك ُي�ْسَتَى والأ�ْسَباِحَقْد ُكْنُت اأَْح�َسُب اأن َو�سْ الأْمَواِل  ِبَكَراِئِم 
ٌ َهنيِّ ُحبَّك  اأنَّ  َجْهاًل  الأرواحَوَظَنْنُت  َنَفاِئ�ُس  َعَليه  ُتْفَنى 
َتِبي َوَتُخ�س َمْن الأمناحَحتَّى َوَجدتَك َتْ بَلَطاِئِف  اأحببته 
اإَقامتي الَغَراِم  ع�ْسِق  يف  َوَلويُت َراأْ�ِسي َتَْت َطيِّ َجَناِحيَفَجَعْلُت 

الثاين: ال�شيا�شة امللوكية، وهي حفظ ال�شريعة على الأمة، واإحياء ال�شنة، 
والأمر باملعروف، والنهي عن املنكر.

الأمراء  كريا�شة  اجلماعات،  على  الريا�شة  وهي  العامة،  ال�شيا�شة  الثالث: 
اإ�شالح  من  يجب  ما  على  اأحوالهم،  وترتيب  اجليو�ض،  على  اأو  البلدان،  على 

الأمور واإتقان التدبري، والنظر يف ال�شبط والربط واحل�شبة.
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الرابع: ال�شيا�شة اخلا�شة، وت�شمى ال�شيا�شة املنزلية، وهي معرفة كل اإن�شان 
وفتوة  �شرًعا  اإخوانه  حقوق  وق�شاء  به،  يتعلق  وما  بيته  اأمر  وتدبريه  نف�شه،  حال 

وعرًفا، كما قال من مييل بطبعه اإىل حب املعروف:

احبي والبا�ِس اإيّن لأ ْهَوى اأَْن اأُكوَن ِل�سَ َدا  النَّ يف  َوَغْوًثا  َغْيًثا 
ياَليَت َهَذا الثَّوب َكاَن ِلَبا�ِسيواإذا اكْت�َسى َثوًبا جَمياًل مل اأَُقل

وهذه ال�شيا�شة يف الغالب ل يح�شنها اإل اأ�شراف النا�ض، كما قيل:

َناِئِعَلَعْمُرَك ما الأ�ْسَراُف يف ُكَلّ َبْلَدٍة �سَ ِل  ِلَف�سْ اإلَّ  َعُظُموا  واإْن 

واأقواله  واأحواله  اأفعاله  الإن�شان  تفقد  وهي  الذاتية،  ال�شيا�شة  اخلام�ض: 
ي�شميها  وبع�شهم  نف�شه،  حكيم  املرء  فاإن  عقله؛  بزمام  وزمها  و�شهوته،  واأخالقه 

بال�شيا�شة البدنية، قال ال�شاعر:

اأَْهِلِه َغرِي  ِمْن  اخَلري  ِفْعَل  ْمُت  باختالفهَتَعلَّ ِفْعُلُهم  َنْف�سي  َب  وَهذَّ
ْف�َس ِمْن ِفْعِل َجاِهٍل ِبِخالِفِهاأََرى َما َي�ُسوُء النَّ تاأِديِبها  يف  فاآُخُذ 

بها  لينـزه  اخلم�شة؛  ال�شيا�شات  بهذه  يتم�شك  من  امللوك  من  اأحرى  وما 
وطنه عن النقائ�ض، ويحلي بها نف�شه؛ لأن تفا�شل الأنف�ض اإمنا هو بقدر حت�شيلها 
الهمم،  ترافع  مبقدار  وذلك  القيم،  يف  التفاوت  بها  يظهر  التي  الف�شائل،  من 
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ِفي�ض والأنف�ض؛ ليتو�شل اإىل درجة الكمال،  �ُض من يناف�ض يف حت�شيل النىَّ والَكيِّ
فيما هو اأ�شون حلفظ النامو�ض واأحر�ض.

ُرْتَبٍة اأَْعَلى  ُبُلوَغ  َي�ْسَتِطيُع  َمْنِزِل؟!َمْن  باأَْدَنى  ى  َيْر�سَ َباُله  َما 

واأن  الق�شوى،  الرتبة  دون  رتبًة  يطلب  اأن  التمييز  كامل  على  العار  ومن 
َر عن الو�شول اإىل و�شال �شعدى وعلوى، واأما قول ال�شاعر: يُق�شِّ

ْبَتَها َرغَّ اإذا  َراِغَبٌة  ْف�ُس  َتْقَنعوالنَّ َقليٍل  اإىل  ُتَردُّ  واإذا 

قاله  ما  اأح�شن  وما  املغبون،  ب�شفة  وير�شى  بالدون،  يقنع  من  قول  فهو 
بع�شهم:

اعَتَكَرْت َما  ُكلَّ ك�ِسَهاب  الِغَنى  َحَناِد�َسَهااإنَّ  َعْنَها  َجلَّى  الُكُروِب  ُدَجى 
ِدَقة ُمْ الأ�سماء  اخَلْم�َسُة  َتْنَفُع  �َساِد�َسهال  ُكْنَت  َما  اإذا  اإل  لَديك 

واملراد من الأ�شماء اخلم�شة: اأبوك واأخوك وحموك، املرجتى نفعهم وجندتهم 
عند ال�شدائد، وهنوك، وهو كناية عن ال�شيء، وفوك، وهو الفم، واملراد الف�شاحة 
لكت�شاب  اأقرب  املال  فذو  �شيدها؛  وهو  مال،  ذو  الأ�شماء  و�شاد�ض  والبالغة، 

املعايل لذويه ولوطنه، واأن يقلده قومه ويتبعوه يف ذلك.

للَمَعايل الَقوُم  يَتَناَه�َس  ُنُهو�سِ َنْحَوَها  راأوا  مَلَّا 
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والر�شاد،  و�شهادة ال�شتح�شان  بل�شان ال�شتعداد  املتمني  يتمناه  ما  فكل 
والعزة  الهنية،  واملوارد  ال�شنية،  واملقا�شد  الزاهية،  واملنا�شب  الباهية  املراتب  من 
واجلاه، بلغ فيه رجاه، فمطمح نظر م�شر الآن التب�شر يف تكميل و�شائل التمدن 

ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  تعاىل:  قال  العمل، وقد  اإح�شان  باب  والتم�شر من 
�شيء«  على كل  الإح�شان  كتب  اهلل  »اإن   : وقال  ]الكهف/ 30[،  ںژ 
اأرباب  اأو�شى بع�ض ال�شلحاء بع�ض  فمبا�شرة الأ�شباب مظنة الإجناب؛ ولذلك 
الفالحة بقوله: ل َتَدع غر�ض اأر�شك واإن �شمعت بخروج الدجال؛ فالأ�شباب 
ل تنكر. وقال داود الب�شري مبنا�شبة ذكر الأ�شباب: اإن قيل: اإذا كان الطب حافًظا 
لل�شحة دافًعا للمر�ض، فالواجب البقاء وعدم اختالل البنية، خ�شو�ًشا من نف�ض 
الطبيب، ونحن نرى احلكماء ف�شاًل عن غريهم مير�شون وميوتون، فال فائدة حينئذ 
يف الطب، قلنا: لي�ض على الطبيب منع املوت والهرم، ول تبليغ الأجل املطول، 
الهواء  كتغيري  اأمره،  اإليه  لي�ض  ما  �شبط  على  قدرته  لعدم  ال�شباب؛  حفظ  ول 
املاأكل  اأمور  تعديل  يف  الحرتاز  وم�شقة  وغريه،  حيوان  من  الأغذية  يف  ووروده 
وامل�شرب وغريها، وعدم اإمكان جلب الف�شول على طبائعها الأ�شلية؛ فقد ينقلب 
اأمكن من دفع طارئ مناٍف، وحفظ  اإ�شالح ما  كل منهما اإىل الآخر، واإمنا عليه 
�شحة اإىل الأجل املعلوم، فاإن قيل موجبات املوت واحلياة ولوازمها اإما اأن تكون 
وعلى  الوقت،  طالع  باقت�شاء  اأو   - احلق  هو  كما   - و�شلًبا  اإيجابًا  ال�شانع  بتقدير 
كان  لو  قلنا:  اإليه  احلاجة  فانتفت  اأحدهما  على  قدرة  للطبيب  لي�ض  التقديرين 
القبيل، فكان  القوام من هذا  به  ما  الأمر كذلك، لكان الأكل وال�شرب و�شائر 
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يجب تركه؛ لأن املقدر من بقاء الأجل اإن كان بدونها فال فائدة يف تعاطيها، اأو بها 
لزم ذلك والكل باطل، بل تقادير علق الأمر عليها كما يف حمله، فكذا الطب وبه 
جاءت ال�شنة عن اأرباب النوامي�ض؛ فقد قال : »تداووا فاإن الذي اأنزل الداء 
اأنزل الدواء وما من داء اإل له دواء« اإىل غري ذلك، فقيل له: اأيدفع الدواء القدر؟ 

فقال : »الدواء من القدر« انتهى.

ونتيجة هذه امل�شاألة اأن مبا�شرة الأ�شباب من هذا القبيل، والت�شبث بت�شحيح 
الأعمال، تطبيب للنف�ض وتعليل، وامللوك يف الظاهر حكام ويف الباطن حكماء، 
احلكيم  له  و�شعها  الذهب،  من  مثمنة  كرة  الإ�شكندر  يدي  بني  كان  اإنه  يقال 
اأر�شطاطالي�ض، على كل جهة منها كلمة �شيا�شية، تتعلق كل واحدة بالأخرى؛ 
ب�شتان  »العامل  فيها، وهي هذه:  مبا  ويعمل  يقلبها يف حركاته،  يديه،  لتكون بني 
�شياجه الدولة«، »الدولة �شلطان يحفظها ال�شنة«، »ال�شنة �شريعة يحوطها امللك«، 
»امللك راٍع يع�شده اجلند«، »اجلند اأعوان يكلفهم املال«، »املال رزق جتمعه الرعية«، 
»الرعية خدام يتعبدهم العدل«، »العدل ماألوف وبه �شالح العامل«، فحقيق ملن 
قلده اهلل اأمر عباده وبالده اأن يعطف عليهم، ويعدل فيهم، وين�شف �شعيفهم من 
بالإن�شاف من  اأوًل  ويبتدئ  وم�شروفهم،  �شريفهم  بني  وي�شاوي يف احلق  قويهم، 
نف�شه وولده واأهله وخا�شته؛ فالنا�ض على دين امللك كما قيل، مبعنى اأنهم يتبعونه 
يف اأحواله واأفعاله؛ ولذلك ملا قدم بريد من ال�شام على عمر بن عبد العزيز فقال 
له: كيف تركت ال�شام؟ قال: تركت ظاملهم مقهوًرا، ومظلومهم من�شوًرا، وغنيهم 
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موفوًرا، وفقريهم حمبوًرا »اأي م�شروًرا«، قال عمر: اهلل اأكرب لو كانت لتتم خ�شلة 
من هذه اإل بفقد ع�شو من اأع�شائي لكان ذلك ي�شرًيا.

  اهلل  مينحها  اإلهية،  منحة  الوطنية  احلقوق  اأداء  يف  فال�شعي  وباجلملة، 
من ي�شطفيه من خلقه؛ فاإنها مرتبة ج�شيمة، ونعمة وفية عظيمة، فيجب علينا اأن 
نقيدها ب�شكر املوىل  على اإنعامه بها علينا، ولقد كان ال�شلف ال�شالح كالف�شيل 
ابن عيا�ض، والإمام اأحمد بن حنبل، وغريهما يقولون: لو كان لنا دعوة م�شتجابة 
لدعونا بها لويّل الأمر؛ لأن يف �شالحه �شالح امل�شلمني، اأ�شلح اهلل حال ملكنا 

و�شلطاننا و�شائر امللوك وال�شالطني اآمني.

لأنَّه ُيَردُّ  ل  ُدَعاٌء  واملَماِلُكَوَهَذا  الَوَرى  ُكلُّ  ِبه  ُيَزاُن 
لأنَّه اأُِجيَب  �َسكٍّ  ِبال  املاَلِئُكَتَراه  َنْتُه  اأَمَّ َدَعوَنا  ما  اإَذا 

و�شياأتي ب�شط الكالم على �شيا�شة ولة الأمور يف اخلامتة.





خامتة
وهي - اإن �ساء اهلل - ح�سنة فيما يجب للوطن 

 ال�سريف على اأبنائه من الأمور امل�ستح�سنة 
وفيها اأربعة ف�سول

وذلك لأن اأهل الوطن اأربع طبقات: فالطبقة الأوىل: ولة الأمور، والطبقة 
والطبقة  الغزاة،  الثالثة:  والطبقة  الدين،  واأمناء  والق�ضاء  العلماء  طبقة  الثانية: 
اأربعة  على  مرتبة  اخلامتة  كانت  فلهذا  وال�ضناعة؛  والتجارة  الزراعة  اأهل  الرابعة: 

ف�ضول.
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فهم  املتوطنني؛  اأمور  واأهم  الدين،  واجبات  اأعظم  من  الأمور  وظيفة ولة 
قوام الدين والدنيا، وعليهم يف حركة الأعمال مدار الربكة العليا، وبدونهم يختل 
نظام العامل؛ لوجود املف�ضدين من بني اآدم، فلول ويّل الأمر ملا قدر العامل على 
العابد على  ال�ضرعّي وال�ضيا�ضّي على تنفيذ حكمه، ول  ن�ضر علمه، ول احلاكم 
لنقطعت  ولولهم  جتارته،  على  التاجر  ول  �ضناعته،  على  ال�ضانع  ول  عبادته، 
ال�ضبل، وتعطلت الثغور، وكرثت الفنت وال�ضرور، ولول ردع امللوك لتغالبت النا�س 
ومتكن  ال�ضعفاء،  على  الأقوياء  وا�ضتوىل  بع�س،  بع�ضهم يف  وطمع  وتهارجت)))، 
الأ�ضرار من الأخيار، في�ضطرون اإىل الت�ضرد والتفرد، ويف ذلك خراب البالد وفناء 
العباد، فامللك كالروح والرعية كاجل�ضد، ول قوام للج�ضد اإل بروحه، ولكن من 
ب يف الأر�س من  اأنه اأجرى عادته يف كل زمان اأن ُين�ضِّ لطف اهلل تعاىل بعباده 
ين�ضف املظلوم من الظامل، ويردع اأهل الف�ضاد عن املظامل، وي�ضنع للرعية جميع 

امل�ضالح، ويقابل كل اأحد مبا ي�ضتحقه من �ضالح وطالح.

تهارجت: وقعوا يف فتنة واختالط وتقاتل.  (((
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عظيمتني:  قوتني  اإىل  العمرايّن  النتظام  احتياج  هذا  من  ا�ضتبان  فقد 
القوة  وثانيهما:  للمفا�ضد،  الدارئة  للم�ضالح،  اجلالبة  احلاكمة  القوة  اإحداهما 
العمومية  باملنافع  املتمتعة  احلرية،  املحرزة لكمال  الأهلية،  القوة  املحكومة، وهي 
فيما يحتاج اإليه الإن�ضان يف معا�ضه، ووجود ك�ضبه، وحت�ضيل �ضعادته دنيا واأخرى؛ 
فالقوة احلاكمة العمومية وما يتفرع عليها ت�ضمى اأي�ًضا باحلكومة وبامللكية، هي اأمر 
مركزي، تنبعث منه ثالثة اأ�ضعة قوية، ت�ضمى اأركان احلكومة وقواها، فالقوة الأوىل: 
قوة تقنني القوانني وتنظيمها، وترجيح ما يجري عليه العمل من اأحكام ال�ضريعة 
التنفيذ  قوة  الثالثة:  احلكم،  وف�ضل  الق�ضاء  قوة  الثانية:  ال�ضرعية،  ال�ضيا�ضة  اأو 
لالأحكام بعد حكم الق�ضاة بها، فهذه القوى الثالثة ترجع اإىل قوة واحدة، وهي 
القوة امللوكية امل�ضروطة بالقوانني؛ لأن القوة الق�ضائية اإمنا هي يف نف�س الأمر راجعة 
للملك؛ لأن الق�ضاة نواب ويّل الأمر على املحاكم، وماأذونون منه؛ فهو الذي يقلد 
الق�ضاة بالوليات الق�ضائية، وحكام املجال�س - اأي ق�ضاتهم - بالأحكام ال�ضرعية 
اأو ال�ضيا�ضية ال�ضرعية، وينتخب لكل ولية ق�ضائية اأو جمل�س من يرى فيه الأهلية 
لذلك، على موجب اأ�ضول اململكة املرعية، فالق�ضاء يف احلقيقة من حقوق ولة 
الأمور، والق�ضاة خلفاوؤهم يف مبا�ضرته؛ ولذلك كانت اأحكام الق�ضاة التي على 
طبق ال�ضرع ل تنق�س؛ لعتبار اإذن ويّل الأمر بها �ضمًنا من حيث ف�ضل احلكم، 
فرجعت هذه القوة اإىل امللك، وكذلك قوة تنفيذ الأحكام بعد قطع احلكم فيها؛ 
فاإنها حق خا�س بويّل الأمر من اأول وهلة، ل ي�ضاركه فيه غريه، كما اأنه هو الذي 
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اأوامره تنظيمها وترتيبها واإجراء  اإليه تقنني القوانني؛ حيث يتوقف على  ين�ضب 
العمل مبوجبها، فقد انح�ضرت فيه القوى الثالثة التي هي اأركان القوة احلاكمة.

فن ال�سيا�سة

ال�ضيا�ضة  فن  ت�ضمى  اململكة،  اإدارة  بها  التي  والأحكام  الأ�ضول  اإن  ثم 
ذلك،  ونحو  اململكة،  تدبري  علم  اأي�ًضا  وت�ضمى  الإدارة،  فن  وت�ضمى  امللكية، 
يف  عليه  واملنادمة  به،  والتحدث  فيه،  الأل�ضن  ودوران  العلم،  هذا  يف  والبحث 
بوليتيقة،  ي�ضمى  ذلك  كل  الغازيتات)))،  يف  فيه  واخلو�س  واملحافل،  املجال�س 
كل  هي  فالبوليتيقة  �ضيا�ضّي؛  اأي  بوليتيقّي،  فيقال:  اإليه،  وين�ضب  �ضيا�ضة،  اأي 
البالد  يف  العادة  جرت  فقد  وروابطها؛  وعالئقها  واأحكامها،  بالدولة  يتعلق  ما 
املتمدنة بتعليم ال�ضبيان القراآن ال�ضريف يف البالد الإ�ضالمية وكتب الأديان يف 
غريها قبل تعليم ال�ضنائع، وهذا ل باأ�س به يف حد ذاته، ومع ذلك فمبادئ العلوم 
امللكية ال�ضيا�ضية التي هي قوة حاكمة عمومية وفروعها مهملة يف املمالك والقرى 
بالن�ضبة لأبناء الأهايل، مع اأن تعليمها اأي�ًضا لهم مما ينا�ضب امل�ضلحة العمومية، فما 
املانع من اأن يكون يف كل دائرة بلدية معلم يقراأ لل�ضبيان بعد متام تعليم القراآن 
ال�ضريف، والعقائد، ومبادئ العربية ومبادئ الأمور ال�ضيا�ضية والإدارية ويوقفهم 
وعلى  اجلمعية  على  تعود  التي  العمومية  املنافع  اأ�ضرار  فهم  وهو  نتائجها؟  على 

الغازيتات: اجلرائد.  (((
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�ضائر الرعية من ح�ضن الإدارة وال�ضيا�ضة والرعاية يف مقابلة ما تعطيه الرعية من 
اأن  اإيجاب احلكومة على الأهايل  اأ�ضباب  الأموال والرجال للحكومة، ويفيدهم 
تخدم وطنها بنف�ضها خدمة �ضخ�ضية يف الع�ضكرية، واأ�ضباب اإلزام الأهايل بدفع 
اأو نحو ذلك  اأو عوائد،  اأو ويركو)))  اأموالهم بو�ضف خراج  ح�ضة خم�ض�ضة من 
من جبايات احلكومة القائمة يف الدول الإ�ضالمية مقام الزكاة املعطلة، وكذلك 
ليعرف الأهايل اأ�ضباب اإيجاب احلكومة عليهم اأن يتنازلوا عن �ضيء من اأمالكهم 
وعقاراتهم عند القت�ضاء واحتياج احلكومة لذلك للم�ضلحة العمومية، كتو�ضيع 
ال�ضبيان  اأذهان  يف  ارتكز  فاإذا  التنظيمية،  العمليات  من  ذلك  اأ�ضبه  وما  الطرق 
ال�ضرعية وفروعها، وفهموا الأ�ضباب  ال�ضيا�ضات  اأ�ضول هذه  من زمن �ضبوبيتهم 
وامل�ضببات، �ضهل عليهم عند بلوغ الر�ضد، والو�ضول اإىل كمال الرجولية، اإجراء 
مفعولها، وهل هذا التعليم اإل اإيقاف اأهل الوطن على معرفة حقوقهم وواجباتهم 
بالن�ضبة لأمالكهم واأموالهم ومنافعهم، وما لهم وما عليهم، حمافظة على حقوقهم، 
اأن يكون بكل ناحية معلم ملبادئ الإدارة ومنافع  ودفًعا للتعدي عليها؟ فالالئق 
اجلمعية العمومية يف مقابلة ما تدفعه اجلمعية للحكومة؛ فاإن هذا التعليم - مع 
تقدميه لل�ضخ�س املتعلم - له تاأثري معنوّي يف تهذيب الأخالق، ومنه تفهم الأهايل 
امل�ضلحة  بتحقيق  اإل  تتنجز  ول  تتم  ل  ال�ضخ�ضية  اخل�ضو�ضية  م�ضاحلهم  اأن 
العمومية، التي هي م�ضلحة احلكومة، وهي م�ضلحة الوطن، فتذعن نفو�ضهم باأن 

ويركو: كل ما يجبى من ال�ضرائب، وكانت تعني يف الأ�ضل اجلزية التي يدفعها اأهل الذمة للدولة الإ�ضالمية.   (((
»تركي معرب«.
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الفوائد اخل�ضو�ضية لي�ضت يف حد ذاتها م�ضمونة احل�ضول اإل يف �ضمن الفوائد 
بالنواحي كون  الإدارة  مبادئ  تعليم  لياقة  يقت�ضي  مما  واأي�ًضا  املذكورة،  العمومية 
قانون احلكومة ل مينع من جواز ا�ضتخدام اأحد من الأهايل، فا�ضتخدامه يف امللكية 
معرفة  �ضبق  ي�ضتدعي   - ذكره  �ضياأتي  كما   - البلدية  امل�ضيخة  من�ضب  �ضيما  ل 
واإمنا  يخفى،  ما ل  ال�ضقامة  من  بها  اجلاهل  ا�ضتخدام  على  ترتب  واإل  باأ�ضولها، 

العلم بالتعلم، ل �ضيما اأي�ًضا مع جتديد جمعيات النتخاب وجمال�س النواب.

البوليتيقية وال�ضيا�ضة يف الأزمان ال�ضابقة، ما ت�ضبث به  املانع لتعلم  وكان 
ينبغي  ل  امللكية  احلكومة  اأ�ضرار  من  ال�ضيا�ضة  اإن  قولهم  من  احلكومات  روؤ�ضاء 
علمها اإل لروؤ�ضاء الدولة ونظار الدواوين، مع كون لفظ البوليتيقة كان معروًفا اأي�ًضا 
مبعنى اآخر، وهو احليلة واخلداع والتدبري، مما ل يليق اإل باململكة اجلائرة، ويف هذه 
الأيام جميع الأحكام امللكية موؤ�ض�ضة على العدل والأمانة، وخلو�س النية، املتقوم 
منها احلق - وهو اأبي�س اأبلج - ل ينبني اإل على الإخال�س يف القول والعمل، 
امللك  قلب  يف  واملودة  املحبة  يغر�س  مما  والرعية،  الراعي  بني  العالقات  وح�ضن 
ورعاياه؛ ب�ضبب اتباعه الأ�ضول املربوطة، و�ضريه على ال�ضنن القومي ح�ضب اأحكام 
رعاياه  الذي يحب  امللك  اأن  املعلوم  امل�ضروطة، وهي غري مكتومة، ومن  اململكة 
يحب تقدمهم يف املنا�ضب امللكية لال�ضتعانة باآرائهم التي هي يف حقه �ضرورية؛ 
فهو اأحق با�ضطفاء رجاله منه با�ضطفاء اأمواله؛ لأنه مع ا�ضتبداده بالنهي والأمر، 
و�ضمو املقام وجاللة القدر، ل يكتفي بالوحدة، ول ي�ضتغني عن الكرثة، فمثله 
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كمثل امل�ضافر يف الطريق البعيد، يجب اأن تكون عنايته بفر�ضه املجنوب كعنايته 
بفر�ضه املركوب، ومن اأحب املقا�ضد والنتائج �ضهل الو�ضائل واملقدمات، واأي�ًضا 
من البديهي اأن لالإن�ضان حقوًقا، وعليه واجبات؛ فطلبه حلقوقه وتاأديته لواجباته 
على الوجه الأكمل يقت�ضيان معرفة احلقوق والواجبات، ومعرفتهما متوقفة على 
فهمهما، وفهمهما عبارة عن معرفة قوانني احلكومة التي هي ال�ضيا�ضة، فالذي ل 

يريد خدامة احلكومة هو اأي�ًضا مثل امل�ضتخدم فيها ملعرفة قوانينها.

اإليه،  اأ�ضرنا  ما  مبادئ  الأخري  العهد  هذا  م�ضر يف  مديريات  وقد جتدد يف 
وهو �ضدور الأوامر اخلديوية، بجلب من يرغب من اأبناء العمد ووجوه النا�س اإىل 
دواوين املديريات؛ ليتمرنوا على تعليم الأحكام والإدارة؛ لتوظيفهم فيما بعد يف 

الوظائف الإدارية، ونفعهم كمال النفع للحكومة، قال ال�ضاعر: 

اِدِقِه �سَ َقْبَل  َيْبُدو  ْبِح  ال�سُّ َيْنَهِمُلوَكاِذُب  ثم  َقْطٌر  الَغيِث  ُل  َواأَوَّ

وقال اآخر:

كثرًيا َغَدا  َقِليٍل  مطريُربَّ  َبدوؤُه  َمَطٍر  َكْم 

ثم اإن احلكومة - التي عربنا عنها فيما �ضبق بالقوة احلاكمة - هي من مقولة 
الن�ضب والإ�ضافات تقت�ضي حاكًما وحمكوًما، يعني ملًكا ورعية، فال يفهم امللك 
اإل بالرعية، ول تفهم الرعية اإل بامللك، كالأبوة والبنوة؛ فلهذا وجب اأن نبني كالًّ 
منهما، مع ما يتعلق به، ونبتدئ بولة الأمور، فنقول: ويّل الأمر هو رئي�س اأمته، 
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و�ضاحب النفوذ الأول يف دولته، وحاكم مت�ضرف - بالأ�ضول املرعية - يف مملكته، 
ول توجد رعية يف مملكة منتظمة بدون راٍع، واإل �ضعفت واختلت، و�ضقي اأهلها؛ 

لعدم من ي�ضعى يف اإ�ضعادهم بتح�ضني �ضوؤونهم.

وقد تاأ�ض�ضت املمالك حلفظ حقوق الرعايا، بالت�ضوية يف الأحكام واحلرية، 
واأ�ضول م�ضبوطة  �ضرعية،  اأحكام  والعر�س، على موجب  واملال  النف�س  و�ضيانة 

مرعية؛ فامللك يتقلد احلكومة ل�ضيا�ضة رعاياه على موجب القوانني.

مبعايل  امللك  اخت�س  واحد،  بها  يقوم  ل  ج�ضيمة،  ال�ضيا�ضة  كانت  وملا 
املحاكم  على  الأحكام  جزئيات  يف  نفوذه  بع�س  وخلع  وكلياتها،  الأحكام 
يتعدونها،  ول  اأفعالهم،  تر�ضد  وقوانني خ�ضو�ضية،  لوائح  لهم  وجعل  واملجال�س، 
اإل  الأحكام  معتدلة  مملكة  ول  منتظمة،  الدنيا جمعية  لي�ضت يف  بع�ضهم:  قال 
وتكون القوة فيها بالأ�ضول العدلية، فالأ�ضول العادلة ت�ضون نامو�س الدولة عن 
املالمة؛ ولهذا كان جميع ما اأم�ضاه امللك ال�ضالف من الأحكام واأجرى مقت�ضاه 
بالفعل والتنجيز، ل ي�ضوغ ملن جاء بعده اأن يخد�ضه، ويبطل اأحكامه التي جرى 
مقت�ضاها، وهذه القاعدة جارية يف �ضائر املمالك؛ فحرمة الأ�ضول امللكية ب�ضونها 
عن نق�س جمرياتها، راجعة يف احلقيقة حلفظ حرمة امللك، فاإن بت احلكم يف عهد 
اإىل  من�ضوب  فهو  عليه،  وت�ضديقه  ونواهيه  اأوامره  ثمرة  اأو  اأفكاره  نتائج  اأثر  امللك 
الأمر يف  اأول  امللوكّي يف  املن�ضب  نق�ضه، وقد كان  ي�ضوغ  امللوكّي، فال  املن�ضب 
ا بال�ضواد الأعظم واإجماع الأمة، ولكن ملا ترتب على اأ�ضل  اأكرث املمالك انتخابيًّ
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اقت�ضت  والختالفات،  واحلروب  والفنت،  املفا�ضد  من  يح�ضى  ل  ما  النتخاب 
الأبناء،  التوارث يف  اختيار  امل�ضالح  على جلب  مقدًما  املفا�ضد  درء  قاعدة كون 
بهذه  العمل  فكان  تقرر عندها،  مبا  مملكة  اأ�ضول كل  العهد على ح�ضب  وولية 

الر�ضوم امللوكية �ضامًنا حل�ضن انتظام املمالك.

ثم اإن للملوك يف ممالكهم حقوًقا ت�ضمى باملزايا، وعليهم واجبات يف حق 
الرعايا، فمن مزايا امللك اأنه خليفة اهلل يف اأر�ضه، واأن ح�ضابه على ربه، فلي�س عليه 
يف فعله م�ضئولية لأحد من رعاياه، واإمنا يذكر للحكم واحلكمة من طرف اأرباب 
اأن يكون قد غفل عنه  اأو ال�ضيا�ضات برفق ولني؛ لإخطاره مبا ع�ضى  ال�ضرعيات 
مع ح�ضن الظن به؛ لقوله : »الدين الن�ضيحة«، فقلنا: ملن يا ر�ضول اهلل؟ قال: 
»هلل ولكتابه ولر�ضوله ولأئمة امل�ضلمني وعامتهم«، واأي�ًضا لالإن�ضان يف نف�ضه حمكمة 
جتري الأحكام على �ضاحبها، وهي الذمة التي هي النف�س اللوامة اأو املطمئنة، 
فهي قا�س ل يقبل الر�ضوة، فاإذا فعل امللك كغريه مال يوافق لأمته عاقبته نف�ضه؛ 
لأن نور احلق ي�ضطع يف القلب، واإذا فعل امللك مال ينبغي فعله ل تطمئن نف�ضه 
اإىل ذلك، ول يركن قلبه اإليه، ول يفرح به، واأما فعل اخلري فتطمئن اإليه النف�س، 

ويركن اإليه القلب، وين�ضرح له ال�ضدر.

فاإن  النف�ضانية؛  والإرادات  البدنية  احلركات  مبداأ  القلب  اأن  ذلك  وبيان 
اإرادة  عنه  �ضدرت  واإن  �ضاحلة،  حركة  البدن  حترك  �ضاحلة  اإرادة  عنه  �ضدرت 
فالقلب كامللك والأع�ضاء كالرعية؛ ولذلك  فا�ضدة،  البدن حركة  فا�ضدة، حترك 



يف ولة الأمور
463463

بالدماغ؛  مت�ضل  �ضعاع  وله  القلب،  يف  العقل  اإن  واجلماعة:  ال�ضنة  اأهل  قال 
فالقلب يطمئن للعمل ال�ضالح طماأنينة تب�ضره باأمن العاقبة، ف�ضاحب هذا العمل 
يورث  فاإنه  ال�ضيء؛  العمل  باأنه حمق يف عمله، بخالف  الذمة  قا�ضي  له  ق�ضى 
القلب تندًما وح�ضرة، ويك�ضبه مالمة تنذره ب�ضوء العاقبة، ف�ضاحب هذا العمل 
ال�ضيئ ق�ضى عليه قا�ضي الذمة باأنه اآثم مبطل يف عمله؛ ولذلك قال  لواب�ضة 
النف�س  اإليه  اأتاه يف وفد: »جئت ت�ضاأل عن الرب؟ الرب ما اطماأنت  ملا  ابن معبد، 
واطماأن اإليه القلب، والإثم ما حاك يف النف�س، وتردد يف ال�ضدر. فا�ضتفت نف�ضك 
واإن اأفتاك النا�س واأفتوك«، و�ضبب ذلك اأي�ًضا اأن اهلل  فطر عباده على معرفة 
احلق وال�ضكون اإليه وقبوله، وركز يف الطباع حمبته، ومن ثم ورد حديث: »كل 

مولود يولد على اأ�ضل الفطرة«، قال اأبو هريرة اقروؤوا اإن �ضئتم: ژۆ ۆ ۈ 
اإن  القلب  اإن عمل  بع�ضهم:  قول  يوؤيد  وهذا  ۈ ٴۇ ۋژ]الروم/ 30[، 
ا ك�ضدى ال�ضوت يف اجلبل، يعود على القلب برنة اخلري اأو ال�ضر،  كان خرًيا اأو �ضرًّ

وهو معنى قولهم: كاد املرتاب اأن يقول خذين.

فذمة امللوك كذمة غريهم، تتاأثر بالنب�ضاط من اخلري والنقبا�س من ال�ضر؛ 
فالذمة حكم عدل، تنفر غالًبا من الظلم واجلور، فهي عنوان اخلوف من اهلل تعاىل، 
ويحا�ضبهم  اأي�ًضا،  العدل  على  يحملهم  ومما  العدل،  على  امللوك  كونها حتمل  يف 
حما�ضبة معنوية الراأي العمومي، اأي راأي عموم اأهل ممالكهم اأو ممالك غريهم ممن 
جاورهم من املمالك، فاإن امللوك ي�ضتحيون من اللوم العمومّي؛ فالراأي العمومّي 
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�ضلطان قاهر على قلوب امللوك والأكابر، ل يت�ضاهل يف حكمه ول يهزل يف ق�ضائه، 
فويل ملن نفرت منه القلوب، وا�ضتهر بني العموم مبا يف�ضحه من العيوب.

حكاية  اأي  التاريخ،  والإح�ضان:  العدل  على  اأي�ًضا  امللوك  يحا�ضب  ومما 
املوؤرخ يذكر  فاإن  وقائعهم ملن بعدهم من ذراريهم وخلفهم من الأجيال الآتية؛ 
فيبث  اخلرب،  اإىل  البيان  ومن  الأثر،  اإىل  العني  من  فينتقل  ملوكها،  اأخبار  لالأمة 
يتب�ضر يف  اأن  العاقل  امللك  فداأب  ليعتربوا،  ومثالبهم لأعقابهم،  امللوك  حما�ضن 
العواقب، واأن ي�ضتح�ضر يف دائم اأوقاته ويف حركاته و�ضكناته اأن اهلل  اختاره 
لرعاية الرعية، وجعله ملًكا عليهم ل مالًكا لهم، وراعًيا لهم، يعني �ضامًنا حل�ضن 
ا ومعنى، ل اآكاًل لهم، واأنه - تعاىل - خ�ضه مبزايا جليلة، اأولها: اأنه  غذائهم ح�ضًّ
بعده،  وما  والإح�ضان  بالعدل  اجلميع  اأمر  وقد  عباده،  على  اأر�ضه  اهلل يف  خليفة 
ژچ چ چ ڇ ڇژ]النحل/ 90[  قائل:  من  - جل  قال  حيث 
الآية، فماأمورية العدل اأول واجبات ولة الأمور، وهو و�ضع الأ�ضياء يف موا�ضعها، 
واإعطاء كل ذي حق حقه، وامل�ضاواة يف الإن�ضاف مبيزان القوانني، واأف�ضل الأزمنة 
 اأزمنة اأئمة العدل، قال تعاىل: ژڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ]احلجرات/ 9[ 
وقال : »اإن اهلل يحب العدل«، وقال بع�س احلكماء: »اإذا نطق ل�ضان العدل 
يف دار الإمارة فهو ب�ضرى لها بالعز، وعلى ال�ضعادة اأمارة، فتدبري امللوك اأمر العباد 
اأهل  حكماء  الإ�ضكندر  و�ضاأل  لقدرهم.  واأعلى  لذكرهم  اأرفع  بالعدل  والبالد 
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بابل: هل ال�ضجاعة عندكم اأبلغ اأو العدل؟ فقالوا: اإذا ا�ضتعملنا العدل ا�ضتغنينا 
عن ال�ضجاعة. فاإىل العدل انتهت الريا�ضة الكاملة، واململكة الفا�ضلة. 

ومن مزايا ولة الأمور اأي�ًضا اأن النفوذ امللوكّي بيدهم خا�ضة، ل ي�ضاركهم 
حيث  اجل�ضيمة؛  بالفوائد  الرعية  على  تعود  العظمى  املزية  وهذه  م�ضارك،  فيه 
باإرادة  منوًطا  لكونه  بال�ضرعة؛  ينتهي  املثابة  بهذه  العمومية  امل�ضالح  اإجراء  اإن 
واحدة، بخالف ما اإذا نيط باإرادات متعددة بيد كثريين، فاإنه يكون بطيًئا، وهذا 
النفوذ امللوكّي الق�ضائي غري النفوذ الإجرائي الذي هو مبا�ضرة العمل، وهو من 
والأمر  الرتتيب  امللوكّي هو  فالنفوذ  الدواوين، وغريهم،  ونّظار  الوزراء  خ�ضائ�س 
امللك، ول  على  فيه  م�ضوؤولية  فهو حق حمرتم ل  يجريه،  ملن  الإجرائي  بالنفوذ 
يكون لغريه، فكيف وهو رئي�س اململكة واأمري اجليو�س الربية والبحرية، وقائدهم 
الأول، وعليه مدار الأمور امللكية والع�ضكرية الداخلية واخلارجية، وهو الذي يقلد 
وينظم  الوظائف،  ويرتب  فيها،  اأوامره  باإ�ضدار  ي�ضتحق،  ملن  العمومية  املنا�ضب 
ال�ضادرة  الأحكام  بتنفيذ  وياأمر  والقوانني،  الأ�ضول  اإجراء  لطرق  املبينة  اللوائح 
من ديوانه وحماكمه وجمال�ضه، وله الريا�ضة على اأمناء دين مملكته، وله احلق يف اأن 

مينح املنا�ضب والألقاب العالية، واأن يعطي عنوان ال�ضرف وني�ضانه.

واإذا اأمر املجال�س بتنظيم لوائح، فاإنها ل يجري مفعولها، ول يعتد بها اإل اإذا 
�ضدق على نف�س اللوائح، وعلى ترتيب اجلزاء على من خالفها، وترتيب اجلزاء 



466466
مناهج الألباب امل�سرية يف مباهج الآداب الع�سرية

على خمالفة القوانني، وهو ما ي�ضمى تقرير القوانني وتر�ضيخها؛ فاإنها بدون ترتيب 
اجلزاء لي�س على خمالفها لوم.

واأما وظائف املجال�س اخل�ضو�ضية وجمال�س النواب فلي�س من خ�ضائ�ضهما 
اإل املذاكرات واملداولت، وعمل القرارات على ما ت�ضتقر عليه الآراء الأغلبية، 
وتقدمي ذلك لويّل الأمر، وكذلك من خ�ضو�ضيات ويّل الأمر ن�ضر القوانني، واإجراء 
مفعولها من يوم ن�ضرها، ومن املزايا امللوكية ما ي�ضمى حق ال�ضفح عن اجلانني، وهو 
اأجّل املزايا الالئقة باملن�ضب امللوكّي، وهو اأن له احلق يف ال�ضفح عن العقوبة املرتتبة 
 على اجلاين الذي جنايته من قبيل ژٿ ٹ ٹژ ]الن�ضاء/ 28[ 
اأو تخفيف جزاء هذه اجلناية، فاإن العظيم يعفو عن الذنب العظيم، وكذلك له اأن 

ي�ضامح من جزاء املذنب بال�ضغائر، واأن يقبل توبة من يتوب.

وهذه املزية اجلليلة لئقة مبا ينبغي اأن يكون عليه امللك من الراأفة والرحمة 
لهذا  ولي�س  للملوك،  الذاتية  الأو�ضاف  من  يكون  اأن  يجب  احللم  فاإن  واحللم؛ 
احللم املطلوب حد حمدود ول قيد خم�ضو�س، بل على اإطالقه وعمومه يف حقه، 
ومفو�س فيه اأمره اإليه، واإمنا �ضابطه اأن يكون لرعيته مبنـزلة الوالد يف ال�ضفقة على 
اأولده، واإن حدث يف الرعية حادث فليتداركه بلطفه وتدبريه؛ لئال يت�ضع اخلرق 
والك�ضوة  وال�ضراب  الطعام  من  املعي�ضة  اأمر  يف  خلل  اأ�ضابهم  فاإن  الراقع؛  على 
اأو يف الذهب والف�ضة، فاإنه يو�ضع عليهم، ويلم ال�ضعث احلادث بهم،  والدواب، 
اأجدبت  ملا  فاإنه  الغازي حممود بن �ضبكتكني �ضلطان غزنة؛  ال�ضلطان  كما فعل 
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رعيته، وكان له طعام، فقال بع�س وزرائه: ينبغي اأن يعطي لهم بثمن عدل، فقال: 
ل، بل نو�ضع لهم ونت�ضدق به عليهم؛ فاإنهم رعيتنا ل ينبغي اأن ناأخذ منهم �ضيًئا، 
ول ي�ضتح�ضن منا اأن نكون يف الرخاء، ورعيتنا يف ال�ضدة والغالء، ثم اأمر حتى 
اأفي�س عليهم. فاإن �ضاقت البلدة بالرعية، و�ضق عليهم املقام يف ازدحامهم فليزد 
يف البلد، فاإن مل يكن فلينقل من البلد جانًبا من الأهايل اإىل بلد اآخر، فهذا هو 

امللك احلليم العادل.

عن  منه  ال�ضتف�ضار  يليق  فال  نهاية،  ل  ما  اإىل  حلمه  يبذل  اأن  له  ويجوز 
الأ�ضباب احلاملة له على ال�ضفح عن اجلاين يف حالة ما اإذا �ضفح عنه، ول عن 
العفو  حالتي  يف  حقه  يف  الالئق  واإمنا  ي�ضفح،  مل  اإذا  ما  حالة  يف  ال�ضفح  عدم 
والعقاب اأن ل يتجاوز يف ذلك احلد، حفًظا لنامو�س ال�ضريعة، و�ضونًا حلدود اهلل 
اإبقاء قوة ال�ضيا�ضة ال�ضرعية ال�ضامنة لالأمن العام،  من التعطيل، وحمافظة على 
ومنًعا للتجري وتعدي النا�س بع�ضهم على بع�س؛ ولهذا ملا �ضدر من بع�س امللوك 
ال�ضفح عن بع�س اجلانني وح�ضر اجلاين اأمام القا�ضي لي�ضدر له الأمر بال�ضفح 
ذنبك،  بالعفو عن  امللك  اأمر  لقد �ضدر  القا�ضي:  له  قال  امللك،  اأمر  َم  َحكَّ عنه 
اآخر  قا�س  وقال  الوزر،  عليك  وبقي  العقاب،  عنك  ارتفع  فقد  �ضريًعا،  فاذهب 
لإن�ضان اآخر قتل �ضخ�ًضا بال�ضم، وحكمت عليه املحكمة بعقوبة القتل، فخففها 
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امللك با�ضتبدال القتل بالليمان))) اذهب اإىل الليمان لتزعج اأهله، فقد َقدَم عليهم 
ُمْعَتد اأثيم، قبيح الفعال لي�ضاحبهم، فال �ضك اأنهم ينفرون منك كل النفور.

العدلية ل ي�ضفح امللك عن اجلاين يف  املمالك املدققة يف الأحكام  ويف 
الغالب اإل يف ذنب اخلو�س يف النامو�س امللوكّي، اأو يف ال�ضغائر اخلا�ضة بال�ضيا�ضة 
املبنية  العباد  حلقوق  بالن�ضبة  �ضيء  يف  املعتدي  عن  امللك  يتجاوز  ول  امللوكية، 
على امل�ضاحة، فال مينع حدود اهلل، ول ي�ضفح عن القاتل ل�ضخ�س له ورثة اأبًدا؛ 
لأن الدية اأو القود حقهم، ومع �ضفح امللك عن اجلاين فال يبطل حتقيق الدعوى 
نظًرا  املذنب  عقاب  تخفيف  هي  اإمنا  امللك  حقوق  فاإن  اجلناية؛  �ضاأن  يف  املقامة 
من  فلي�س  والرحمة،  ال�ضفقة  على  املبنّي  ال�ضلطايّن  والنامو�س  امللوكّي  للنفوذ 
امل�ضلحة عفوه عن الذنب قبل ظهوره، ول اإظهار ذلك للمحاكم قبل التحقيق؛ 
لأن ذلك يف�ضي اإىل �ضرت احلق، وله يف حقوق احلكومة اإذا ح�ضلت فتنة عمومية، 
وخمدت نارها، وظهر روؤ�ضاء الفتنة، وَباَن املف�ضدون، اأن يخرب املجال�س املحكمية 
املقامة فيها ق�ضاياهم باأنه قد عفا عن اجلنح ال�ضيا�ضية، وكذلك اإذا ح�ضل اتهام 
اأو  حتقيق  عليهم  وكان  اإهمال،  اأو  باختال�س  املريية،  الأموال  يف  للم�ضتخدمني 

حما�ضبة، اأن ي�ضاحمهم مما اتهموا به، ويخلي �ضبيلهم.

وباجلملة، فحق العفو من امللوك الذين هم خلفاء اهلل يف اأر�ضه على عباده 
كالراأفة  ب�ضفاته،  الت�ضاف  اأي  الرحمن،  باأخالق  التخلق  وجوب  على  مبنّي 

الليمان: ال�ضجن.  (((
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ارحموا  الرحمن  يرحمهم  »الراحمون  ال�ضريف:  والرحمة واحللم، ويف احلديث 
اهلل  يقول  املنزلة  الكتب  بع�س  ويف  ال�ضماء«،  يف  من  يرحمكم  الأر�س  يف  من 

تعاىل: »اإن كنتم تريدون رحمتي فارحموا عبادي«، وقيل يف هذا املعنى:

الَعَدَمااإْن ُكْنَت ل َتْرَحم املِ�ْسِكنَي اإْن َعِدَما َلَك  َي�ْسُكو  اإذا  الَفِقرَي  ول 
َرحَمَته ْحَمِن  الرَّ من  َتْرُجو  َرِحَماَفَكيَف  َمْن  ْحَمُن  الرَّ َيْرَحُم  ا  واإنَّ

وقال اآخر

ا�ِس من اخَلرِي َكَما َتْبغي ِلَنْف�ِسْك اْبِغ للنَّ
ا�َس َجميًعا اإنهم اأَبناُء ِجْن�ِسْك وارَحِم النَّ

حقوق الرعية

تربية رعيته  اأن يح�ضن  للملك  فينبغي  الرعية فهم طبقات متكاثرة؛  واأما 
الزراعة  اأرباب  يحمل  واأن  احل�ضنة،  بالآداب  اأخالقهم  ويهذب  اختالفهم،  على 
والتجارة والعمارة على تاأدية حرفهم جميع حقوقها، وينهاهم عن ا�ضتنفاد الذهب 
والف�ضة فيما ل يحل، كالأواين والأطواق واللجم واملناطق)))؛ لئال ي�ضيق عليهم 
عنهما؛  امل�ضتغنية  الأ�ضياء  يف  النقدين  ي�ضتعملون  ل  اأنهم  مبعنى  املعا�س،  اأمر 
اأيامهم  رعاياهم، فكرثت يف  يفعلون ذلك هم ول  املتقدمني كانوا ل  امللوك  فاإن 
اللُُّجم: مفردها جلام وهو اأداة من حديد تو�ضع يف فم الفر�س لل�ضيطرة عليه، واملناطق: جمع نطاق وهو ما ي�ضد   (((

به الو�ضط.
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النقود واخلريات، وينبغي اأن ي�ضوق املحرتفة))) بالعطايا واملكافاآت، و�ضمول النظر 
وامل�ضاحمات؛ حتى يت�ضابقون اإىل تكثري م�ضنوعاتهم، وهكذا كل طبقة.

وب�ضط الكالم على عموم الرعية اأن يقال اإن لهم حقوًقا يف اململكة ت�ضمى 
باحلقوق املدنية، يعني حقوق اأهايل اململكة الواحدة بع�ضهم على بع�س، وت�ضمى 
عن  عبارة  وهي  العمومية،  احلقوق  مقابلة  يف  ال�ضخ�ضية،  اخل�ضو�ضية  باحلقوق 
الأحكام التي تدور عليها املعامالت يف احلكومة، وهذه احلقوق يف كتب الفقه عبارة 
عن املعامالت، والأنكحة، والفرائ�س، والو�ضايا، واحلدود، واجلنايات، والدعاوى، 
والبينات، والأق�ضية؛ فاحلقوق املدنية املذكورة هي حقوق اأهل العمران بع�ضهم 
لهم  وما  واأعرا�ضهم،  ونفو�ضهم  ومنافعهم،  واأموالهم  اأمالكهم  حلفظ  بع�س  على 
اأي ال�ضيا�ضة  وما عليهم حمافظة ومدافعة، ويتفرع من حقوق اململكة العمومية، 
ي�ضمى  احلقوق  من  اآخر  فرع  ال�ضخ�ضية  املدنية  احلقوق  ومن  امللكية،  والإدارة 
البلدية، فهذه احلقوق  وامل�ضيخة  النواحي  يعني حقوق  البلدية،  الدوائر  بحقوق 

تتعلق بالمتيازات اخل�ضو�ضية لكل ناحية.

األفاظ مرتادفة يف عرف الإدارة  البلدية والناحية وامل�ضيخة  الدائرة  اإن  ثم 
النواحي  ا�ضتقالل  هي  المتيازية  البلدية  الدوائر  فحقوق  واحد؛  معنى  على 
حيث  من  نظامها  بتح�ضني  ناحية  كل  ا�ضتقالل  يعني  الر�ضدية،  بالت�ضرفات 
خ�ضائ�ضها البلدية، وحال اأهاليها، وا�ضتبدادها بحفظ م�ضلحتها اخلا�ضة بها حتت 

املحرتفة: احلرفيني اأرباب ال�ضنائع.  (((
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ظل احلكومة، وهي جمموع قرية اأو حارة اأو اأكرث، �ضارت ناحية ملا فيها من الروابط 
اململكة  من  فهي جزء  العمومية،  املنافع  ا�ضتدعتها  التي  اخل�ضو�ضية  والعالقات 
كاخت�ضا�ضها  البلدية،  اخل�ضو�ضية  باملزايا  مملكتها  اأجزاء  من  امتازت  الكلية، 

باأ�ضواق دورية، وموا�ضم �ضنوية، وعوائد حملية، وعمائر خريية. 

منها  واأقدم  احلكومات،  تكون  على  الوجود  �ضابُق  النواحي  َن  َتَكوُّ اإّن  ثم 
يف التجمعات التاأن�ضية؛ فالنواحي اأ�ضل املمالك، فقد كانت النواحي م�ضيخات 
�ضغرية م�ضتقلة، منفرد بع�ضها عن بع�س، على قرية اأو اأكرث، اأو على بندر اأو مدينة 
بو�ضف دائرة بلدية، وكان احلامل لأهلها على الجتماع والحتاد اقت�ضاء احلاجة 
الإن�ضانية للتاأن�س والتعي�س والتحفظ؛ حيث اأح�ضوا باحتياجاتهم اإىل اإدارة داخلية 
لدائرتهم، فاحتاجت تلك الإدارة اإىل عمل وحمافظة، وح�ضن تدبري ومالحظة، 
فا�ضتدعى احلال اإىل رئي�س يقوم باإدارة تلك الدائرة، وي�ضو�س اأمرها، ويقّوم اأودها، 

فاختار اأهل هذه الدائرة لهذه الوظيفة اأعقل الع�ضرية واأنورهم ب�ضرية. 

وكانوا يف مبداأ الأمر يختارون بالرغبة والطوع ملثل ذلك �ضيًخا من �ضيوخ 
الأهايل الطاعنني يف ال�ضن، ممن اأفادتهم كرثة التجاريب املعلومات القوية، والهيبة 
والوقار، ويجعلونه كبري الناحية، ومن املعلوم اأن من طعن يف ال�ضن يطلق عليه ا�ضم 
ال�ضيخ؛ فلذلك قيل لهذا ال�ضيخ �ضيخ البلد اأو �ضيخ الناحية اأو �ضيخ احلارة، وقيل 
للبلد وللناحية وللحارة م�ضيخة؛ فا�ضتمر احلال على هذه الت�ضمية حتى انتظمت 
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اأو  لكل  اأجزاء  و�ضارت  املمالك،  �ضلك  وانخرطت يف  احلكومات،  النواحي يف 
ا ما كان عمره. جزئيات لكليات، وبقي ا�ضم ال�ضيخ دالًّ على كبري القوم اأيًّ

اأو مدن حتت  اأقاليم  وان�ضمام عدة  البلدان،  وترتيب  الأزمان،  بتداول  ثم 
اإىل ممالك،  البالد  تابًعا لنق�ضام  ا  تنظيًما ر�ضميًّ النواحي  ريا�ضة واحدة، تنظمت 
واملمالك اإىل اإيالت)))، والإيالت اإىل كور)2) اأو مديريات، واملديريات اإىل اأق�ضام، 
والأق�ضام اإىل اأخطاط، والأخطاط اإىل نواحي ودوائر بلدية، اأو اإىل مدن، واملدن اإىل 
و�ضمي حاكم  رئي�س جمهورية،  اأو  ملًكا  اأو  �ضلطانًا  اململكة  �ضيخ  و�ضمي  اأجزاء، 
مديًرا  املديرية  وحاكم  ماأموًرا،  اأو  حمافًظا  املدينة  وحاكم  اأمرًيا،  اأو  والًيا  الإيالة 
وهكذا. وحاكم البلد �ضيخ البلد اأو عمدة، وهكذا على ح�ضب ُعرف كل بالد، 

واختلفت الأ�ضماء باختالف عرف الأقاليم والنواحي، وامل�ضميات متحدة.

اأع�ضاء  فهم  ومعاونيهم،  نواحيها  عمد  على  احلكومة  كلية  تاأ�ض�ضت  فقد 
واعتماديتهم،  عهدتهم  على  حمالة  املحلية  اخلدامات  وجميع  احلكومة،  جل�ضد 
حتى اإن القوانني قد ترتبت يف احلكومة بح�ضب دوائرها البلدية، واقت�ضاء مواقعها 

املحلية من املزايا اخل�ضو�ضية.

وقبل  الأوروبية،  البالد  يف  اجلمعية  تقدم  قبل  ال�ضالفة،  الأزمان  ويف 
اأخذها من التمدن باحلظ الأوفر كان اأكرث اأهايل حكوماتها ملتزمني، واأمراء كبار 

اإيالت: مفردها اإيالة، وهي الإقليم اأو املقاطعة. »تركي معرب«.  (((
الكور: املفرد »كورة« وهي القرية القليلة العمران »فار�ضي معرب«.  (2(
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م�ضتقلني بتملك الدوائر البلدية والأرا�ضي الزراعية، ميلك الواحد منهم الق�ضم 
لرئي�س احلكومة  اأحكامه، ويدفع خراًجا مقرًرا  براأيه وتنفيذ  فيه  بتمامه، وي�ضتبد 
املدن  من  اأيديهم  حتت  مبا  م�ضتبدين  والأمراء  امللتزمون  هوؤلء  فكان  الكبرية، 
والقرى والبالد، وم�ضتعبدين ملا فيها من الفالحني والأهايل والعباد، ويف مقابلة 
املعلومة،  القوانني  اتباع  ب�ضرط  الأمور،  لولة  املعلوم  املقرر  ذلك يدفعون اخلراج 
التابعني  امللتزمني،  الأ�ضاتيذ  لهوؤلء  تابعة  النواحي  فكانت  والر�ضوم،  والأ�ضول 
تبعية �ضعيفة مللوكهم، مع مبارزتهم لهم بامل�ضاحنات يف كل وقت، مثل ما كان 

جارًيا بالديار امل�ضرية يف عهد املماليك.

امل�ضرقية  البالد  يف  الإفرجنية  والغزوات  ال�ضليبية  احلروب  دعت  فلما 
الإ�ضالمية اإىل �ضفر روؤ�ضاء اجليو�س باأنف�ضهم اإىل هذه احلروب، وكانوا هم اأرباب 
الأموال  من  عليه  قدروا  ما  التزاماتهم  من  ياأخذوا  اأن  احلال  واقت�ضى  اللتزام، 
اأزمنة  اأرباب حمية قوية، وغرية دينية، وطالت  والنفو�س حلرب الإ�ضالم، وكانوا 
الغزو والقتال للتغلب على القد�س ال�ضريف العزيز املنال، مع كرثة الإنفاق لطول 
املغربية،  بالدهم  يف  امل�ضرقية  التمدن  حما�ضن  اإدخال  يف  وتب�ضرهم  ال�ضقاق، 
وتعلمهم من الإ�ضالم ما ح�ضن بالدهم، واإنفاقهم النفقات اجل�ضيمة يف احل�ضول 
على ذلك كله ُمَدًدا مديدة، فت�ضع�ضع بهذا من جهة املعاي�س حالهم، و�ضاعت 
ْتُهم ل�ضرورة احلروب الفاقة، وعجزوا  يف الأزمان املختلفة اأموالهم ورجالهم، وَعمَّ
عن الإطاقة، وا�ضطروا اإىل بيع الأرا�ضي والرجال، فا�ضرتى منهم اأهل النواحي 
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اأمالكهم واأنف�ضهم بالأموال، ومنهم من ا�ضرتى المتياز بحق تن�ضيب �ضيخ من 
الأهلية  باملزايا  الوقت  فتمتعوا من ذلك  الأهلية،  للمحاماة عن احلقوق  الناحية 
واحلقوق املدنية، ومتلكوا الأمالك، وخرجوا من ربقة التبعية، و�ضاروا على تداول 
امللتزمني وفقدهم للنخوة، فتواجدت عند  القوة بقدر �ضعف  الأيام يزدادون يف 

اجلميع احلرية، و�ضارت ممالك اأوروبا بالتمدن حقيقة وحرية.

وقد ترتب على اإعتاق اأعناق الدوائر البلدية، وحترير رقاب النواحي يف البالد 
فائدتان مهمتان: )اإحداهما):  املتمدنة -  البالد  الأروباوية - كما يف غريها من 
متتع اأهايل النواحي بثمرات الكت�ضاب، وحت�ضيل املنافع وحت�ضني اأحوال اأهاليها 
بالرثوة والغنى، والأخذ يف التمدن والتقدم يف العمران، )وثانيتهما): قوة احلكومة 
لها مبا�ضرة، بدون  تابعة  باململكة  النواحي  الدولة؛ حيث �ضارت جميع  ومتكني 
تو�ضط امللتزمني والأمراء والأ�ضاتيذ))) والكرباء، لأن النظام العمومي يف الدولة 
اإمنا يتم بوحدة احلكومة وا�ضتبدادها بالت�ضرفات امللكية، ورف�س مذهب ال�ضيادة 
الأحكام  تعدد  طرق  ونبذ  ا،  ظهريًّ البلدية  اللتزامات  م�ضعب  وطرح  الأر�ضية، 

ا؛ فاململكة املتوحدة ي�ضرها كرثة احلكام املتعددة. املختلفة مكانًا ق�ضيًّ

ثم مل تزل النواحي تاأخذ يف التمكن من الت�ضرفات الر�ضدية، والتقدم يف 
حمافظات حقوق الدوائر البلدية بعناية احلكومة الكلية، حتى �ضارت قوية متينة، 

ناع. الأ�ضاتيذ: لفظة فار�ضية معربة، واأ�ضل معناها ال�ضُّ  (((
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حمررة م�ضونة؛ لأن قوة الأجزاء م�ضتلزمة لقوة الكل، فتمتع جميع الأهايل؛ اإذ 
ذاك بثمرات مهارتهم ال�ضناعية، واآثار براعتهم الزراعية.

ومن املعلوم اأن ال�ضريعة ال�ضريفة من �ضدر الإ�ضالم ناطقة مبا هو اأقوى من 
ذلك واأقوم، وال�ضرية العمرية �ضادقة فيما هو اأمت من ذلك كله واأنظم، والإ�ضالم 
الأقطار  �ضائر  يف  التمدن  به  عم  وقد  والإن�ضاف،  العدل  يف  اجلميع  بني  ى  �ضوَّ
والأطراف، واعرتف له بذلك جميع اأمم الدنيا كمال العرتاف، فال ي�ضريه ول 
ي�ضره �ضفاهة بع�س حكام �ضلفوا؛ حيث خالفوا اأحكامه املر�ضية يف اأيامهم، فال 
لأهلها  وحتميلهم  م�ضر،  يف  املماليك  كحكومة  وذلك  الأيام؛  تلك  على  يقا�س 
اأجل  يف  زوالها  بدليل  العموم،  تنتق�س  ل  �ضخ�ضية  ق�ضية  فهذه  الإ�ضر،  ثقيل 

م�ضمى ووقت معلوم.

الإدارة املحلية

امل�ضاعي  تبارك وتعاىل - املرحوم حممد علّي، �ضاحب  فقد وىلَّ املوىل - 
امل�ضكورة، وكذلك من بعده من ورثائه، على قدر حاله واإمكانه، ل �ضيما حفيده 
ذلك  وبنى  املحررة،  البلدية  الدوائر  تاأ�ضي�س  يف  �ضرع  فقد  العادل،  م�ضر  خديو 
على قواعد ثابتة مقررة، فالآن بعناية هذا العزيز اجلليل، وح�ضن رعايته الظاهرة 
درجة  اإىل  وترقى  الآمال،  بُنْجح  م�ضر  تفوز  دليل،  عليها  يقام  فال  كال�ضم�س، 

الكمال.
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ثم اإن ترتيب عمد الدوائر البلدية - التي هي النواحي - وترتيب معاونيهم 
وماأموريهم، ومعاوين ال�ضبطية، اإمنا هو بح�ضب ج�ضامة كل ناحية وات�ضاع دائرتها 
وثروة اأهلها؛ حتى اإن الناحية اجل�ضيمة يرتتب فيها اأي�ًضا م�ضورات بلدية ر�ضدية 
لالحتاد مع العمدة، وم�ضاعدته يف الأمور املهمة؛ فاملدار يف اإدارة الناحية و�ضبطيتها 
على العمدة، وهو كثري الوظائف، ومنوط باأمور جمة، منها تنظيم جرائد الأن�ضاب، 
وهو ت�ضجيل املولودين واملتزوجني واملفقودين على الر�ضوم املربوطة، وهو من اأهم 
اأمور اململكة يف حفظ الأموال والنفو�س والقرابات، ينبني عليه اأبواب كثرية من 
اأن  اإل  احلاكمية،  وال�ضبطية  املدنية،  الإدارة  فالعمدة من ذوي  وال�ضيا�ضة،  الفقه 
الإدارة البلدية التي هي اأ�ضل وظيفته الأ�ضلية حتت ريا�ضة املديرية، وملا تفرعت 
وظائفه، وت�ضعبت خ�ضائ�ضه، كان �ضيخ الناحية بالن�ضبة لها كمدير �ضغري، وويل 
على دائرتها؛ فهي كاليتيم وهو كالكفيل الن�ضري، فمن خ�ضائ�ضه مبا�ضرة اأمالك 
دائرة الناحية وعقاراتها واإيراداتها، وتقنني م�ضاريفها، مبا تقت�ضيه امل�ضلحة والغبطة، 

وت�ضديد ما عليها من اأموال املريي ومن الديون.

اأي�ًضا ترتيب الأ�ضغال العمومية، واإجراء العملية اللزومية  ومن خ�ضائ�ضه 
على طرف الدائرة البلدية اإذا كانت هي امللزومة بامل�ضاريف، ومن خ�ضائ�ضه اأي�ًضا 
مبا�ضرة اإدارة اأعمال املحال اخلريية التابعة للناحية، اإذا كانت م�ضاريفها على دائرة 
ملنافع  ة  ُمَعدَّ اخلريية  املحال  وكانت  احلكومة،  على  امل�ضاريف  كانت  اأو  الناحية، 
بكافة  الت�ضبث  اأي�ًضا  خ�ضائ�ضه  ومن  واملكاتب،  كالأ�ضبتاليات  البلدية،  الدائرة 
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وكذلك  البلدة،  لأهايل  النتظام  وح�ضن  والأمنية  الراحة  جتلب  التي  الو�ضائل 
العتناء بتهذيب الأخالق والتاأديب، والرتبية لالأهايل وتعويلهم على ال�ضتقامة 
وعدم ارتكاب ما فيه �ضقامة، ومن ماأمورياته اأي�ًضا توزيع ما يخ�س دائرة الناحية 
يف �ضمن عموم املديرية من الأموال والعوائد، وتوزيعها على اأ�ضخا�س الناحية، 
وكذلك  املغدورية،  لعدم  الناحية  �ضورى  مع  بالحتاد  منهم  مي�ضرة كل  بح�ضب 
يجب حت�ضيل الأموال والعوائد بح�ضب التوزيع، وتوريدها اإىل خزينة الق�ضم اأو اإىل 
خزينة املديرية، ح�ضب الأ�ضول املقررة، وعليه اأي�ًضا املالحظة لالأ�ضغال العمومية 
امل�ضاجد،  اإ�ضالح  عن  والبحث  احلكومة،  اأمالك  على  واملحافظة  والعمليات، 
واملعابد، وامل�ضاهد، والقرافات، والأ�ضرحة، واملكاتب، واملدار�س، والآثار القدمية، 

وكل ما هو يف الناحية من اأمثال ذلك.

وباجلملة، فعمدة البلد اأو الناحية مرخ�س له - بدون ا�ضتئذان من ديوان 
الق�ضم اأو املديرية - اأن يجري من بادئ راأيه جميع ما هو من خ�ضائ�ضه ووظائفه 
وحدوده، ما عدا بع�س اأ�ضياء ج�ضيمة، يحتاج فيها لال�ضتئذان من الرئي�س، الذي 
هو اأعلى منه، وهو املدير بالن�ضبة لالإدارة البلدية، ونائب امللك يف املحاكم بالن�ضبة 
لل�ضبطية احلاكمية، فمما يحتاج فيه العمدة لال�ضتئذان �ضراء عقارات اأو اأرا�ٍس 
للناحية، اأو بيع مثل ذلك من الناحية، اأو �ضرب عوائد على الأهايل غري املقنن 
فوق العادة مل�ضروف الناحية؛ لحتياجاتها، وكاقرتا�س اأموال على طرف الناحية 
اأموال  يف  وكالتجارة  و�ضكك،  وعمارات،  ومنافع  اأ�ضغال  وكتجديد  للوازمها، 
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الناحية املتوفرة يف �ضندوقها بعد امل�ضرف، وكالتداعي يف ق�ضايا تخ�س الناحية 
اأو قبول التخا�ضم والتداعي مع اأحد ادعى على دائرة الناحية ب�ضيء، فكل هذا 
على العمدة اأن ي�ضتاأذن فيه من حمل القت�ضاء، وما عدا ذلك من حقوق الناحية 
يبا�ضرها  اأن  العمدة بح�ضب الإمكان  هو من دائرة ت�ضرفه وحدوده فيجب على 
للمكفول،  والكفيل  لليتيم،  الويّل  حماماة  الناحية  عن  املحامّي  فهو  بنف�ضه؛ 

وللحكومة العليا تولية من يفت�س اأحوال الدائرة البلدية، كالناظر احل�ضبّي.

والقوانني  ال�ضرعية  بالأحكام  اإملام  له  يكون  اأن  عمدة  كل  على  فيجب   
الو�ضعية، وممار�ضته لالأحكام امللكية؛ فاإن جهله لهذه الأحكام يحط مبقامه، ويزري 
به بني اأقرانه واأقوامه؛ ولهذا اعتنى املوؤلفون يف �ضائر الدول وامللل يف تاأليف كتب 
ال�ضيا�ضة على �ضائر الفنون، وجعلوها يف طاقة احلكام، واإذا كان هذا و�ضف �ضيخ 
البلد، واأنه يزري به جهل �ضريعة البلد واأحكامها ال�ضيا�ضية وال�ضرعية، فما بالك 
مبن هو اأعلى منه من املوظفني، كوكالء اململكة ووزرائها، ونوابها وحجابها؟ فامللك 
العاقل املدبر ل ينتخب للوظائف املهمة اإل من يكون جامًعا خل�ضال اخلري، ح�ضن 
اخُلُلق واخَلْلق يجمع بني الب�ضا�ضة والوقار، واحللم والهيبة، والعفة والنـزاهة، وعزة 
ال�ضيا�ضية  بالأمور  والعلم  الفهم،  و�ضرعة  التدبري  وح�ضن  الراأي،  و�ضداد  النف�س 
واملمالك  امل�ضالك  اأحوال  والوقوف على  الديوانية،  والأحوال  امللكية  والقوانني 
وما بينهما من العالقات والروابط والعهود وال�ضوابط، واأن يكون معروًفا بال�ضدق 
اأنواع العلوم ال�ضيا�ضية، له خربة بكتابة الإن�ضاء واملحا�ضبات،  والوفاء متبحًرا يف 
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العادلة،  الدولة  تدبري  يف  متيقًظا  ال�ضواب،  كثري  اجلواب،  �ضريع  الفطنة،  ذكّي 
معمًرا للجهات والنواحي والأعمال، مثمًرا لأ�ضناف الأموال، وحت�ضيل الغالل، 

مقت�ضًدا يف وجوه �ضرفها ونفقاتها. 

قالت احلكماء: »يجب اأن يكون الوزير مثل املراآة التي لها وجهان، ينظر 
بوجه منها اإىل اهلل تعاىل وبالآخر اإىل الرعية«. انتهى. ومثل الوزير، يف ذلك �ضائر 
روؤ�ضاء اململكة؛ فاإنهم جميًعا كالراعي الذى ا�ضتوؤجر حلفظ الأغنام، فاإذا حفظوها 
املالمة،  �ضجن  يف  وحب�ضوا  بالغرامة،  اأخذوا  �ضيعوها  واإن  الأجرة،  ا�ضتحقوا 
و�ضيعتم  ال�ضمني  اأكلتم  ال�ضوء  يارعاة  لهم:  ويقال  والآخرة.  الدنيا  وخ�ضروا 
ال�ضريعة معيار  اأن  الوزراء الذين يعلمون  الهزيل، فحق منكم النتقام. بخالف 
اململكة، وال�ضيا�ضة ميزان ال�ضلطنة، فيزنون الرعايا - كاأنف�ضهم - مبيزان ال�ضريعة 
وال�ضيا�ضة، فهوؤلء يفوزون ب�ضالمة الدنيا والآخرة؛ ملا حفظوه من الوزن بق�ضطا�س 

العدل، يف �ضيانة النف�س واملال والعر�س؛ فبالعدل قامت ال�ضموات والأر�س.

وباجلملة: فعلى ويّل الأمر اأن يجتهد حتى ير�ضى عنه جميع رعيته، واأن 
ينزل نف�ضه منزلتهم، وكل ما يحبه لنف�ضه يحبه لهم، وعليهم الطاعة الكاملة له 
قرن  فقد  یژ]الن�ضاء/59[،  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ژېئ  تعاىل:  لقوله 
تعاىل طاعة ولة الأمر بطاعة نف�ضه ور�ضوله؛ فهذه عظمة جميلة لولة الأمر، ومنزلة 
جليلة تبلغ النهاية يف رفعة القدر؛ فاإذا ظهر لويّل الأمر عدو لزمهم معاونة امللك 
عليه، فاإذا ا�ضتقر�ضهم اأقر�ضوه، واإذا ا�ضتعان بهم اأعانوه، واإن عدل فيهم مدحوه، 
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واإن ثقل عليهم �ضيء من اأحكامه �ضربوا اإىل اأن يفتح اهلل لهم باب هدايته للخري، 
واإر�ضاد دولته للعدل وزوال ال�ضري، وي�ضاألون اهلل تعاىل اأن يرزقه بطانة اأهل حكمة 

و�ضجاعة وعفة وعدالة.

فامللك املرزوق مبوظفني مت�ضفني بهذه اخل�ضال املحمودة هو م�ضعود الرعية؛ 
فهو الذي يتجمل به الزمان، وير�ضى عنه الرحمن، واهتمام امللك وموظفيه مب�ضالح 
اأنف�ضهم بقدر الإمكان؛ لأن من مل  اإ�ضالح  اأي�ًضا يف  الرعية ل مينع من �ضعيهم 
ي�ضلح نف�ضه ع�ضر عليه اإ�ضالح غريه، وكيف يعرف ر�ضد غريه من ل يعرف ر�ضد 

نف�ضه؟ واهلل يهدي من ي�ضاء اإىل �ضراط م�ضتقيم.



واملراد بهم هنا ما ي�ضمل علماء احلقيقة وعلماء ال�ضريعة، وعلماء احلكمة 
والأمور النافعة التي عليها نظام الدنيا والدين. 

اأ�ضحاب  فهم  هم؛  ما  وقليل  والورع،  الزهد  اأهل  احلقيقة  علماء  فاأما 
الإخال�س يف الدين، وعن حمبة الدنيا تراهم متباعدين، واأما العلماء وهم ورثة 
بني  اأنبياء  درجة  مثل    النبّي  اأمة  من  فدرجتهم  ال�ضريعة  وحملة  الأنبياء، 
َها َمِر�س، ومن اأكلها �ضقم  اإ�ضرائيل، وكرامتهم عظيمة، وحلومهم م�ضمومة، من �َضمَّ
فمن عظمهم فقد عظم اهلل ور�ضوله واأعطى درجة العلم حقها، وهو ف�ضل اهلل يوؤتيه 
من ي�ضاء. قال : »لول العلماء لهلكت اأمتي« اللهم احفظ العلماء، واعف عن 
ال�ضريعة وتكرمهم،  اأن حترتم علماء  الدولة  النا�س، فيجب على  وارحم  اجلهال، 
وتثيبهم على تعليمها واملحافظة عليها، بل عليها اأي�ًضا اأن تتحرى اإدخال ال�ضرور 
واأن  بال�ضالت،  اإليهم  تتقرب  واأن  عليهم،  والتعطف  قلوبهم،  وا�ضتمالة  عليهم، 
ال�ضتغال  على  حتملهم  واأن  لهم،  وتلطيًفا  بهم  رفًقا  بالتحائف،  اأولدهم  تتحف 

بالعلم. 

ين يف طبقة العلماء والق�ضاة واأمناء الدِّ
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الدينية  والعقائد  ال�ضرعية  بالأحكام  العارفون  ال�ضريعة  بعلماء  واملراد 
ويلحق  ومعامالت،  عبادات  بالعمل،  املتعلقة  الأحكام  يعني  وفروًعا،  اأ�ضوًل 
لأن  ال�ضرعية؛  العلوم  فهم  عليها  يتوقف  التي  العقلية،  الآلية  العلوم  اأهل  بهم 
الو�ضائل ت�ضرف ب�ضرف املقا�ضد، وينبغي زيادة الإجالل والتبجيل لأهل التف�ضري 
احلديث  ورواية  تفا�ضريه،  اأو  القراآن  لعلوم  املنتدبون  العلماء  وهم  واحلديث، 
الذين اجنلى عن  الرتغيب والرتهيب، وتبجيل علماء احلقيقة  باأ�ضانيده، وبعلوم 
قلوبهم اخلبث وقاذورات الدنيا، وارتفع عنها الغطاء والرين، حتى ات�ضحت لهم 
حيلة احلق عيانًا، وانتظمت �ضمائلهم يف �ضمات ال�ضاحلني الذين بذكرهم تنـزل 
الرحمات من رب العاملني. فمثل هوؤلء ينبغي الحتاد بهم ل�ضتفادة اخلري منهم، 
فمن كان جلي�ضه �ضاحب علم اأو �ضالح ا�ضتفاد منه خرًيا؛ لأنه قلما يخلو جمل�ضه 

عن م�ضاألة وعظ اأو ن�ضح.

ِمْنُهم وَل�ْسُت  احِلنَي  ال�سَّ �َسَفاَعةاأُِحبُّ  ِبِهم  اأناَل  اأْن  َلَعَلّي 
ي املَعا�سِ اَعُته  ِب�سَ َمْن  اَعةَواأَْكَره  الِب�سَ يِف  �َسَواء  ا  ُكنَّ واإْن 

وقيل:

ِعّزِهْم ِمْن  �َساَدٌة  اجِلَباهيل  َفوَق  اأَْقَداُمُهم 
َفِلي ِمْنُهم  اأَُكْن  مل  َوَجاهاإْن  ِعزٌّ  ِهْم  ُحبِّ ِمْن 
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ويف  جمال�ضيهم،  على  العميم  باخلري  عائدة  فائدة  ال�ضاحلني  فمجال�ضة 
يف  �ضريكان  واملعلم  »العامل   : وقال  اأحب«،  من  مع  املرء  »يح�ضر  احلديث: 

اخلري«. 

وكذلك يحرتم العلماء امل�ضتغلون بجملة علوم �ضريفة، ينتفع بها ويحتاج اإليها 
يف الدولة والوطن كعلم الطب، والهند�ضة، والريا�ضات، والفلكيات والطبيعيات، 
واجلغرافيا، والتاريخ، وعلوم الإدارة، والقت�ضاد يف امل�ضاريف، والفنون الع�ضكرية، 
وكل ما كان له مدخل يف فن اأو �ضناعة فاإن اأهله يجب اإكرامهم من اأهل الدولة 
الأدبية  املعارف  لأرباب  وا�ضطناعه  املعروف،  اإ�ضداء  يجب  وكذلك  والوطن، 
  لعلّي  ا وقف  اأعرابيًّ اأن  العمدة  ر�ضيق يف  ابن  فقد ذكر  العربية؛   والف�ضاحة 
فقال: اإن يل اإليك حاجة رفعتها اإىل اهلل قبل اأن اأرفعها اإليك، فاإن اأنت ق�ضيتها 
حمدت اهلل و�ضكرتك، واإن اأنت مل تق�ضها حمدت اهلل وعذرتك، فقال: خطها 

يف الأر�س، فخط: اإين فقري، فدفع اإليه حلة، فلما ت�ضلمها اأن�ضد:

ا�ِسُنَها َمَ َتْبلى  ًة  ُحلَّ َف�َسوَف اأَْك�ُسوَك ِمْن ُح�ْسِن الثنا ُحَلالَك�َسوَتِني 
اِحبِه �سَ ِذْكَر  لُيحيي  َناَء  الثَّ واجَلَبالاإنَّ  ْهَل  ال�سَّ َنَداه  ُيحيي  كالَغيِث 
ِبِه َبَداأَْت  ُعْرٍف  يف  ْهَر  الدَّ َتْزَهد  َفَعالل  بالِذي  �َسُيْجَزى  َعْبٍد  َفُكلُّ 

فاأمر له بخم�ضني ديناًرا، وقال: احللة لفاقتك، واخلم�ضون لأدبك، �ضمعت 
ر�ضول اهلل  يقول: »اأنزلوا النا�س منازلهم«.
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اأنه مل يك يف الدنيا يف قدمي الزمان اأعظم دولة،  وقد ن�س املوؤرخون على 
اأياًما وذكًرا من دولة م�ضر والفر�س واليونان، و�ضبب  اأدوم  اأ�ضمخ مملكة، ول  ول 
ذلك تعظيمهم للعلوم واحلكمة، ومتكني من ي�ضتغل بذلك، ورعاية جانبه حتى 
كان اأكرث ملوكهم علماء وحكماء، فمن متام رونق اململكة ا�ضتمالها على اأئمة يف 
اأ�ضيع دولة قل علماوؤها وحكماوؤها، وف�ضدت مزارعها،  باأ�ضرها، فما  العلوم  هذه 
معاملها  العلوم  بتحيات  يحيي  من  ول  يحييها،  من  جتد  ومل  منافعها،  وك�ضدت 
ونواحيها، ولكن احلمد هلل الذي َمّن على م�ضر بخالفة اخللفاء على الإطالق؛ 
حيث جعلوا فيها �ضمو�س العلوم �ضاطعة الإ�ضراق، ثم َمنَّ عليها بدولة اآل عثمان، 
فحفظت بالن�ضبة اإليها ما بقي فيها من مكارم الأخالق، مع املحافظة على القوانني 
الزكية،  النف�س  ذي  ت�ضريف  عليها  ت�ضلطهم  نتيجة  من  واأن  �ضيما  ل  ال�ضرعية، 
واملناقب ال�ضنية، جنتمكان املرحوم حممد علي، الذي اأبقى بح�ضن �ضنيعه ذكره 

مدى الأيام، واآل اأمر اململكة حلفيده الرفيع املقام.

ْد ال�سِّ َواِلُد  َبَني  َما  املَْجُد  املَْوُلوُداإنَّا  ِفَعاَلُه  َواأَْحَيا  ِق 

فقد جدد درو�س العلوم بعد اندرا�ضها، واأوجدت بعد العدم روؤ�ضاء العلماء 
والف�ضالء نتيجة قيامها؛ لق�ضد انت�ضار العلم والزيادة يف الف�ضائل، فاأتى من ذلك 
الوطن  اأعلى منار  اأنه  ولو  واأبقاه -  اأنه - حفظه اهلل  الأوائل، غري  ت�ضتطعه  مبا مل 
الأزهر  باجلامع  املتنوعة  املعارف  هذه  اأنوار  يعمم  اأن  الآن  اإىل  ي�ضتطع  مل  ورقاه، 
الأنور، ومل يجذب طالبه اإىل تكميل عقولهم بالعلوم احلكمية، التي كبري نفعها 
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يف الوطن لي�س ينكر. نعم اإن لهم اليد البي�ضاء يف اإتقان الأحكام ال�ضرعية العملية 
والعتقادية، وما يجب من العلوم الآلية، كعلوم العربية الثني ع�ضر، وكاملنطق 
فليعمل  هذا  وملثل  املعترب،  الأ�ضول  وعلم  واملقولت،  البحث  واآداب  والو�ضع، 
العاملون، ويف ذلك فليتناف�س املتناف�ضون غري اأن هذا وحده ل يفي للوطن بق�ضاء 

الوطر والكامل يقبل الكمال كما هو متعارف عند اأهل النظر.

املعارف املدنية �سرورية

بهذه   - الأمر  ويّل  بعد   - منوط  والإ�ضابة  الر�ضاد  جادة  �ضلوك  ومدار 
ال�ضريفة،  ال�ضنة  ن�ضر  من  عليها  يجب  ما  اإىل  ت�ضيف  اأن  ينبغي  التي  الع�ضابة، 
ورفع اأعالم ال�ضريعة املنيفة، معرفة �ضائر املعارف الب�ضرية املدنية التي لها مدخل 
يف تقدمي الوطنية، من كل ما يحمد على تعلمه وتعليمه علماء الأمة املحمدية؛ 
على  الباقية  الأعمال  من  يكون  والأحكام  ال�ضريعة  علوم  اإىل  بان�ضمامه  فاإنه 
الدولة  اأمور  اإذا دخلوا يف  والعام، حتى  اخلا�س  اتباعه  بهم يف  ويقتدي  الدوام، 
اإبداء املحا�ضن املدنية قوله؛ فاإن �ضلوك طريق العلم النافع  يح�ضن كل منهم يف 
من حيث هو م�ضتقيم، ومنهجه الأبهج هو القومي، يكون بالن�ضبة للعلماء �ضلوكه 
العملية  العلوم احلكمية  واأن هذه  �ضيما  واأنظم، ل  اأمت  اأفواههم  وتلقيه من  اأقوم، 
لغاتهم من  اإىل  الأجانب  نقلها  اإ�ضالمية،  علوم  اأجنبية هي  اأنها  الآن  يظهر  التي 
كالذخرية،  الإ�ضالم  ملوك  الآن يف خزائن  اإىل  كتبها  تزل  ومل  العربية،  الكتب 
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الأخرية،  الأزمنة  اأوروبا حكماء  اأهل  من  ودرا�ضتها  بقراءتها  يت�ضبث  لزال  بل 
الذي  الدمنهورّي،  اأحمد  ال�ضيخ  الأزهر  اجلامع  �ضيخ  �ضند  على  اطلع  من  فاإن 
�ضيخ  جد  الكبري،  العرو�ضّي  اأحمد  ال�ضيخ  الإ�ضالم  �ضيخ  قبل  م�ضيخته  كانت 
اأحاط  قد  اأنه  راأى  ال�ضهري،  العلم  امل�ضطفوّي  ال�ضيد  الآن  الأزهر  اجلامع  �ضيوخ 
اأيامه كان  من دوائر هذه العلوم بكثري، واأن فيها املوؤلفات اجلمة، واأن تلقيها اإىل 
تلقاه من  ما  فيه بعد �ضرد  فاإنه يقول  املهمة؛  اأهل اجلامع الأزهر من الأمور  عند 
املعمر  ال�ضيخ  اأ�ضتاذنا  عن  »اأخذت  ومنقوًل:  معقوًل  واآلتها  ال�ضرعية  العلوم 
ومبا  املجهولت،  وا�ضتخراج  احل�ضاب  بعلم  العارفني  الزعرتي خامتة  ال�ضيخ علي 
توقف عليها كالفرائ�س وامليقات و�ضيلة ابن الهائم ومعونته كالهما يف احل�ضاب، 
احلقائق يف  ودقائق  واملقابلة،  اجلرب  اليا�ضمينّي يف  ومنظومة  الهائم،  واملقنع لبن 
املاردينّي يف علم ح�ضاب الأزياج)))، ور�ضالتني  ح�ضاب الدرج والدقائق ل�ضبط 
اإحداهما على ربع املقنطرات والأخرى على ربع املجيب، كالهما لل�ضيخ عبد اهلل 
املاردينّي جد ال�ضبط، ونتيجة ال�ضيخ الالدقّي املح�ضوبة لعر�س م�ضر، واملنحرفات 
عن  واأخذت  التقومي،  يف  اللمعة  وبع�س  املزاول،  و�ضع  علم  املاردينّي يف  ل�ضبط 
�ضيدي اأحمد القرايف احلكيم بدار ال�ضفاء - بالقراءة عليه - كتاب املوجز واللمحة 
العفيفة يف اأ�ضباب الأمرا�س وعالماتها ب�ضرح الأم�ضاطّي، وبع�ًضا من قانون ابن 
�ضينا، وبع�ًضا من كامل ال�ضناعة، وبع�ًضا من منظومة ابن �ضينا الكربى، واجلميع 
يف الطب، وقراأت على اأ�ضتاذنا ال�ضيخ عبدالفتاح الدمياطّي كتاب لقط اجلواهر 

الأزياج: مفردها »زيج« وهي كلمة اأ�ضلها فار�ضي، وتعني اجلداول الفلكية القدمية.  (((



يف طبقة العلماء والق�ساة واأمناء الدين
487487

يف معرفة احلدود والدوائر ل�ضبط املاردينّي يف الهيئة ال�ضماوية، ور�ضالة ابن ال�ضاط 
يف علم الأ�ضطرلب)))، ور�ضالة ق�ضطا�س لوقا يف العمل بالكرة وكيفية اأخذ الوقت 
�ضالمة  ال�ضيخ  اأ�ضتاذنا  على  وقراأت  الزيج،  علم  يف  املجدي  لبن  والدر  منها، 
الهيئة،  علم  يف  اجلغمينّي  من  وبع�ًضا  الهند�ضة،  يف  التاأ�ضي�س  اأ�ضكال  الفيومّي 
على  وقراأت  امل�ضاحة،  علم  الأ�ضكال يف  م�ضاحة  عن  الإ�ضكال  رفع  من  وبع�ًضا 
�ضيخنا عبد اجلواد املرحومّي جملة كتب، منها ر�ضالة يف علم الأرمتاطيقي لل�ضيخ 
�ضلطان املزاحي، وقراأت على ال�ضيخ حممد ال�ضهري بال�ضحيمّي منظومة احلكيم 
درمقا�س، امل�ضتملة على علم التك�ضري وعلم الأوفاق، وعلم ال�ضتنطاقات وعلم 
املاردينّي  ل�ضبط  واملنحرفات  املقنطرات  ربع  ر�ضم  يف  اأخرى  ور�ضالة  التكعيب، 
وعلم املزاول ومنظومة يف علم الأعمال الر�ضدية، ورو�ضة العلوم وبهجة املنطوق 
و�ضبعني  �ضبعة  على  ي�ضتمل  كتاب  وهي  الأن�ضارّي،  �ضاعد  بن  ملحمد  واملفهوم 
علًما، اأولها علم احلرف واآخرها علم الطال�ضم، ور�ضالة لالإ�ضرائيلّي، ور�ضالة لل�ضيد 
الطحان، كالهما يف علم الطالع، ور�ضالة للخازن يف علم املواليد، اأعني املمالك 
الطبيعية، وهي احليوانات والنباتات واملعادن، واأخذت عن �ضيخنا ال�ضيخ ح�ضام 
الهيئة  علم  يف  اجلغمينّي  ومنت  احلكمة،  علم  يف  الهداية  �ضرح  الهندّي  الدين 
ال�ضريف  اأحمد  �ضيدي  واأخذت عن  عليه،  ال�ضيد  ومطالعة  زاده،  قا�ضي  مبراجعة 

�ضيخ املغاربة باجلامع الأزهر كتاب اللمعة يف تقومي الكواكب ال�ضبعة«.

الإ�ضطرلب: اآلة قدمية لقيا�س ارتفاع الأجرام ال�ضماوية.  (((
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الأخذ  بدون  بنف�ضه  طالعه  مبا  اأعقبه  العلوم  هذه  من  تلقاه  ما  ذكر  وملا 
علم  يف  الأعداد  خوا�س  مبعرفة  الفوؤاد  اإحياء  كتاب  »طالعت  فقال:  �ضيخ،  عن 
الأرمتاطيقي، يف نحو كرا�ضني، وكتاب عني احلياة يف علم ا�ضتنباط املياه يف نحو 
كرا�ضني، ور�ضالة يف الكالم الي�ضري يف عالج البوا�ضري، يف نحو كرا�ضني، ور�ضالة 
الت�ضريح بخال�ضة القول ال�ضريح يف علم الت�ضريح، يف نحو كرا�ضني، ومنها كتاب 
اإحتاف الربية مبعرفة الأمور ال�ضرورية يف علم الطب يف نحو خم�ضة كراري�س، ومنها 
ر�ضالة القول الأقرب يف عالج ل�ضع العقرب، يف نحو كرا�س، ومنها منهج ال�ضلوك 
اأ�ضماء  الأرب يف  بلوغ  ومنها كتاب  نحو ع�ضرة كراري�س،  امللوك، يف  ن�ضيحة  يف 
�ضالطني العجم والعرب معنونًا با�ضم ال�ضلطان م�ضطفى خان بن ال�ضلطان اأحمد 
خان املولود يف رابع ع�ضر �ضهر �ضفر �ضنة ت�ضع وع�ضرين ومائة واألف، يوم الأربعاء 
اأول النهار يف ال�ضاعة الأوىل بعد ال�ضم�س، اجلال�س على �ضرير امللك يف �ضابع ع�ضر 
ال�ضم�س«.  قبل  الأحد  يوم  واألف،  ومائة  و�ضبعني  اإحدى  �ضنة  اخلري  �ضفر  �ضهر 

انتهى كالمه ملخ�ًضا بت�ضرف. 

اإىل هذا الإمام الذي كان �ضيخ م�ضايخ اجلامع الأزهر، وكان له يف  فانظر 
اأ�ضياخه الأعالم  العلوم الطبية والريا�ضية وعلم الهيئة احلظ الأوفر مما تلقاه عن 
ف�ضاًل عن كون اأ�ضياخه كانوا اأزهرية، ومل يفتهم الوقوف على حقائق هذه العلوم 
القرن يف هذه  اأثناء هذا  املتوفى يف  العالمة اجلربتّي  الوطنية، وف�ضل  النافعة يف 
الوردايّن  عثمان  ال�ضيخ  العالمة  وكذلك  معلوم،  اأمر  التاريخ  فن  ويف  العلوم 
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الفلكّي، وكان للمرحوم العالمة ال�ضيخ ح�ضن العطار �ضيخ الأزهر اأي�ًضا م�ضاركة 
يف كثري من هذه العلوم، حتى يف العلوم اجلغرافية؛ فقد وجدت بخطه هوام�س 
جليلة على كتاب تقومي البلدان لإ�ضماعيل اأبي الفداء �ضلطان حماة، امل�ضهور اأي�ًضا 
بامللك املوؤيد، ولل�ضيخ املذكور هوام�س اأي�ًضا وجدتها باأكرث التواريخ، وعلى طبقات 
الأطباء وغريها، وكان يطلع دائًما على الكتب املعربة من تواريخ وغريها، وكان له 
ولوع �ضديد ب�ضائر املعارف الب�ضرية، مع غاية الديانة وال�ضيانة، وله بع�س تاآليف يف 
الطب وغريه، زيادة عن تاآليفه امل�ضهورة، فلو ت�ضبث من الآن ف�ضاعًدا جنباء اأهل 
العلم الأزهريني بالعلوم الع�ضرية التي جددها اخلديو الأكرم مب�ضر، باإنفاقه عليها 
اأوفر اأموال مملكته، لفازوا بدرجة الكمال، وانتظموا يف �ضلك الأقدمني من فحول 
اإمنا  اأن احلكومة  اإىل م�ضاعدة احلكومة، واحلال  بالحتياج  يتعللون  ورمبا  الرجال، 
ت�ضاعد من يلوح عليه عالمات الرغبة والغرية والجتهاد، فعمل كل من الطرفني 
اأن احلكومة قد  امل�ضاألة دورية، واجلواب عنها  متوقف على عمل الآخر، فرتجع 
و�ضائل،  طالب  كل  ذلك  فر�ضة  ليغتنم  والو�ضائل؛  الو�ضائط  بت�ضهيل  �ضاعدت 
ما  فهذا  العمل.  متام  على  املكافاأة  تكون  واإمنا  و�ضل،  الدرب  اإىل  �ضار  من  وكل 
الباب  من  الأول  الف�ضل  يف  بالعلم  يتعلق  ما  ذكرنا  وقد  العلماء،  بطبقة  يتعلق 

الأول من هذا الكتاب مب�ضوًطا مبا فيه الكفاية.
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الق�ساء

ومن اأجالء طبقة العلماء الق�ضاة؛ فرتبة الق�ضاء قد جعل اهلل اإليها منتهى 
الق�ضايا، واإنهاء التظلمات وال�ضكايا، ول يكون �ضاحبها اإل من العلماء الذين هم 
  ورثة الأنبياء؛ فالقا�ضي متويل الأحكام ال�ضرعية لهذه الرتبة، كما ورث عن النبي 

علمه، ورث عنه بهذه الوظيفة ال�ضريفة حكمه.

اأن   على عائلتنا بطهطا  اأن من منن اهلل  باملنا�ضبة  ومما ينبغي ذكره هنا 
اجتمع فيها مع من�ضب نقابة الأ�ضراف - التي هي مل تزل يف بيتنا اإىل الآن - 

من�ضب ق�ضاء الولية يف كثري من ن�ضلنا.

ِنَعًما علينا  هلل  َلَهااإنَّ  الَعَدّ  َعن  الَعْبُد  َيْعَجُز 
َنْعَماِئه على  احَلْمُد  َلَهاَفَله  احَلْمِد  على  ْكُر  ال�سُّ وَله 

وكنت اأ�ضمع من اأ�ضالفنا اأن من ذرية جدنا اأبي القا�ضم الطهطائّي من تقلد 
مبحرو�ضة م�ضر بوليات �ضريفة، وحظي عند ملوكها باملراتب املنيفة، حتى وقفت 
الآن على كتاب ي�ضمى »ذيل رفع الإ�ضر يف ق�ضاة م�ضر« للحافظ �ضم�س الدين 
اأبي اخلري حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن اأبي بكر بن عثمان بن حممد 
ال�ضخاوّي، �ضاحب »ال�ضوء الالمع«، ترجم فيه لثنني من اأقاربنا توليا ق�ضاء م�ضر 
بالتعاقب، وملا كان هذا الكتاب مرتًبا على حروف املعجم ترجم للخلف منهما 
قبل ال�ضلف؛ فقال هذا املوؤلف ما ن�ضه: »عمر بن اأبي بكر بن حممد بن حريز 
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- ويدعى حمرز - بن اأبي القا�ضم بن عبد العزيز بن يو�ضف بن رافع بن اجلندي 
بن  بن جعفر  اأحمد بن حممد  بن  بن حجون  اأحمد  بن  �ضلطان بن حممد  بن 
املاأمون بن علّي احلار�س بن احل�ضني بن  الزكّي بن حممد  اإ�ضماعيل بن جعفر 
حممد بن جعفر ال�ضادق بن حممد الباقر بن زين العابدين بن علّي بن احل�ضني 
ابن علّي ابن اأبي طالب، القا�ضي �ضراج الدين ابن ال�ضيخ جمد الدين احل�ضينّي 
املغربّي الأ�ضل الطهطائّي املنفلوطّي امل�ضرّي املالكّي ال�ضهري بابن حريز - ب�ضم 
املهملة، واآخره زاي - وهو اأخو القا�ضي ح�ضام الدين حممد الآتي، واحل�ضام هو 
الذي اأْمَلى عليَّ هذا الن�ضب بعد اأن اأثبته، ثم اأوقفني عليه �ضاحب الرتجمة يف 
اأبي القا�ضم املذكور بالكرامات والأحوال  جزء فيه ترجمة جده الأعلى ال�ضيخ 
ال�ضنية، وكون ال�ضيخ عبد الرحيم القنائّي ابن عم جده، وتقدمه يف الزمان، واأن 
اثنتني و�ضتني  واأنه مات يف م�ضتهل �ضنة  البلقينّي،  ال�ضراج  لقيه  من جملة من 
اأن�ضاأها بطهطا، وقربه هناك  التي  بزاويته  و�ضبعمائة، عن نحو ت�ضعني �ضنة، ودفن 
ظاهر يزار«. انتهى. اأجنب اأبو القا�ضم هذا عدة اأولد كانت لهم جاللة وهيبة وكلمة 
نافذة، منهم نور الدين اأبو احل�ضن علّي ال�ضرير املقري، وجد والد �ضاحب الرتجمة 
الزين اأبو املعايل حريز، املو�ضوف من بع�س من لقيه يف �ضنة ثمان و�ضبعني بال�ضيخ 
الإمام املحدث املقري، وكان مولد �ضاحب الرتجمة يف �ضنة ت�ضع ع�ضرة مبنفلوط، 
ود القراآن على ال�ضهاب الطهطائّي،  ون�ضاأ بها، فحفظ القراآن والر�ضالة وامُلْلَحة، وجَّ
وقراأ الفقه على الزينني عبادة، وطاهر، وال�ضهاب ال�ضخاوّي، وعليه قراأ يف العربية 
والفرائ�س، ولزمه وانتفع به، واأخذ يف علم الكالم عن اأبي عبد اهلل الي�ضكرّي 
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املغربّي، و�ضمع احلديث عن النجم بن عبد الوارث فمن دونه، وممن �ضمع عليه 
الرتجمة،  هذه  اإثبات  حني  مكة،  نزيل  املغربّي  يون�س  بن  حممد  اأحمد  ال�ضيخ 
واأجاز له العلم البلقينّي، وناب عنه، وكذا عن غريه من ال�ضافعية بعده، وعن الويّل 
ال�ضنباطّي املالكّي، وحج يف �ضنة اأربع و�ضتني، وتعانى))) اإدارة الدواليب واملعا�ضر 

)اأي معا�ضر ق�ضب ال�ضكر) ونحوها كاأخيه.

وملا ا�ضتقر اأخوه يف ق�ضاء املالكية �ضار يكتب على الفتوى، وعرف بالديانة 
والأمانة، والت�ضلب يف اأمر دينه، ومزيد اليب�س، وح�ضن املعاملة، و�ضدق اللهجة، 
والوفاء بالعهد، وذكر با�ضتح�ضار فروع الذهب ف�ضار اإىل ريا�ضة وجاللة، فلما مات 
اأخوه ا�ضتقر يف ق�ضاء املالكية بعده، يف �ضعبان �ضنة ثالث و�ضبعني، واأعر�س عن 
بع�س وظائف كانت مع اأخيه، كتدري�س ال�ضيخونية، فا�ضتقر فيها املحيوّي بن تقّي، 
وتدري�س جامع طولون اأي�ًضا، فا�ضتقر فيه النووي بن التني�ضّي، ثم رجع اإليه بعد 
ا فيه جهده، و�ضكرت �ضريته فيه، و�ضمم  وفاته، وقام باملن�ضب مقاًما ح�ضًنا متحريًّ
يف ق�ضايا، وبرز يف مواطن جنب فيها غريه، كل ذلك مع ا�ضتغال فكره مبا التزمه 
من ديون اأخيه، وكرثة التعر�س له ب�ضببها من الدوادار)2) الكبري، وكذا الثاين مرة 
بعد اأخرى، واآل الأمر يف بع�ضها اإىل اأن اأمر ال�ضلطان بالرت�ضيم عليه، واأقام بطبقة 
الزمام ب�ضعة ع�ضر يوًما)3)، وعد ذلك يف النوازل، ثم اأطلق، وبعد ذلك اأنهي اإىل 

. تعانى: توىلَّ  (((
�ضاحب هذا املذهب يعر�س امل�ضائل على ال�ضلطان، ويبلغ عنه اإىل الرعية، وكان يختار من بني الع�ضكريني.  (2(

اأقام بطبقة الزمام: حددت اإقامته يف موطنه، وهو تقييد للحرية.  (3(
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يوم  فبادر  يقت�ضي تغري خاطره منه،  اإليه  اأ�ضري  ما  تتمات  ال�ضلطان يف �ضيء من 
الثنني �ضاد�س �ضفر �ضنة �ضبع و�ضبعني اإىل الت�ضريح بعزله، وتقرير ال�ضيخ برهان 
ًرا بذلك، وتاأمل ال�ضراج لهذا الأمر  الدين اللقايّن، وجاءه ال�ضرقي الأن�ضارّي مب�ضِّ
كثرًيا، وظن اأنه ب�ضبق �ضعي من الربهان، والظاهر خالفه، وكذا تاأمل له اأحبابه، 
هذا بعد اأن كان يف اأول هذا ال�ضهر وقت التهنئة بالغ يف امل�ضي فيما راأى اأنه احلق، 
مما هو موافق لغر�س ال�ضلطان يف قتل �ضاه �ضوار، الذي �ضرحت خربه يف غري هذا 
املحل، وجهر بذلك جهًرا زائًدا عن رفقته، واأنه ل تقبل توبته بل ي�ضم اإليه يف 
القتل كل جماعته، ومل يعجب ال�ضلطان فيما قبل اجلهر بذلك بل كان يحب 

اإخفاء الأمر فيه، واهلل يح�ضن العاقبة. ثم ترجم لأخيه فقال:

حممد بن اأبي بكر بن حممد بن حريز، وباقي ن�ضبه م�ضى يف اأخيه عمر 
القا�ضي ح�ضام الدين اأبو عبد اهلل احل�ضينّي الأ�ضل املغربّي الطهطائّي املنفلوطّي 
امل�ضرّي، املالكّي، عرف بابن حريز، ولد يف الع�ضر الأخري من �ضهر رم�ضان �ضنة 
اأربع وثمامنائة مبنفلوط، وانتقل منها، وهو �ضغري مع اأبيه اإىل القاهرة، فقراأ القراآن بها 
على ال�ضريف جمال الدين بن الإمام احل�ضينّي، وتاله برواية اأبي عمرو من طريق 
القا�ضم  اأبي  اأحد تالمذة جده الأعلى  الدورّي على اجلمال يو�ضف املنفلوطّي، 
املذكور بالإمامة يف القراءات وغريها، كما �ضلف يف اأخيه عمر ثم علي ال�ضهاب 
ابن البابا وال�ضهاب الهيثمي، وتاله بعد ذلك وهو كبري يف جماورته مبكة بال�ضبع 
اإفراًدا وجمًعا على ال�ضيخ حممد الكياليّن، اأحد اأ�ضحاب ال�ضم�س بن اجلزرّي 
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ابتداأ عليه، يف عا�ضر املحرم �ضنة ثمان واأربعني، وختم يف رابع ذي احلجة منها، 
اجلمال  على  وعر�ضها  والألفية،  والر�ضالة  وال�ضاطبية  العمدة  ذلك  قبل  وحفظ 
جمال  القا�ضي  عمه  وابن  الب�ضاطّي،  وال�ضم�س  الدمامينّي  والبدر  الأقفهـّي 
الدين، وال�ضم�س بن عماد، والويّل العراقّي والعز بن جماعة، واجلالل البلقينّي، 
وال�ضم�س واملجد الربماويني، و�ضيخنا والتلوايّن واآخرين، وتفقه على الزين عبادة، 
من  فقط  العبادات  وربع  الو�ضايا  اإىل  الثانية  يف  و�ضل  مرتني،  الر�ضالة  عليه  قراأ 
ابن احلاجب، والر�ضالة فقط على ال�ضم�س الغمارّي املغربي نزيل ال�ضرغتم�ضية، 
بع�س  العراقّي  الويّل  على  و�ضمع  وغريهم،  الب�ضاطّي  ال�ضم�س  عن  اأخذ  وكذا 
ال�ضحيح، وعلى الزين بن عيا�س مبكة �ضحيح م�ضلم وال�ضنن لأبي داود، وعلى 
البدر ح�ضني الأهدل بقراءته ال�ضفاء، وبقراءة القا�ضي فتح الدين بن �ضويد املوطاأ، 
ال�ضفاء، كل ذلك يف  اأي�ًضا  �ضويد  ابن  بقراءة  املراغّي  الفتح  اأبي  ال�ضرف  وعلى 
جماورته املا�ضية بعينها، وكان حج قبل ذلك يف �ضنة اثنتني وع�ضرين، وويل ق�ضاء 
منفلوط عن �ضيخنا فمن بعده، واأورد �ضيخنا يف حوادث �ضنة اثنتني واأربعني اأن 
القا�ضي بهاء الدين الإخنائّي حكم بح�ضرة م�ضتنيبيه بقتل بخ�ضيباي الإربلّي 
وجدي  �ضريف  اأنا  له  قال  اأن  بعد  الرتجمة،  �ضاحب  اأجداد  لعن  لكونه  ا  حدًّ
احل�ضني ابن فاطمة بنت ر�ضول اهلل  وات�ضل ذلك بقا�ضي الإ�ضكندرية فاأعذر 

ثم �ضربت عنقه.
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ولزم القا�ضي ح�ضام الدين املطالعة يف كتب الفقه والتف�ضري واحلديث، 
ويذاكر  ي�ضتح�ضر جملة م�ضتكرثة من ذلك كله،  والأدب، حتى �ضار  والتاريخ 
وال�ضهامة،  واحلياء  والب�ضا�ضة  والف�ضاحة  الإدراك  �ضرعة  مع  جيدة،  مذاكرة  بها 
الكتب  واقتناء  مهماته،  يف  يق�ضده  من  مع  والقيام  وغريهم،  ل�ضائليه  والبذل 
زرع  ي�ضلح معي�ضته، من  مبا  والقيام  املاأكل ونحوها،  اأنواع  والتب�ضط يف  النفي�ضة، 
�ضدق  يف  معاملته  النا�س  وحمد  ذلك،  وغري  ال�ضكر  وطبخ  والق�ضب  الغالل 
اللهجة وال�ضماح وح�ضن الوفاء، حتى رغب ذوو الأموال يف معامالته. وممن كان 
يرتدد اإليه من م�ضايخنا ملزيد اإح�ضانه واإكرامه ال�ضيد الن�ضابة، ورمبا �ضمع احل�ضام 
والزين  تي�ضر،  فما  بتمامه،  لي�ضمعه  ا�ضتكتبه  بل  الكبري«،  »الن�ضائي  بع�س  عليه 
البوتيجّي، وكان يحكي من كرامات بع�س �ضلف احل�ضام �ضيًئا كثرًيا، ومل يزل 
داأبه ما حكيناه اإىل اأن مات القا�ضي ويل الدين ال�ضنباطّي يف ليلة اجلمعة تا�ضع 
�ضهر رجب �ضنة اإحدى و�ضتني، والتم�س من ي�ضلح لق�ضاء املالكية وي�ضتقر ملن 
بعده فيه، وتطاول لذلك غري واحد، فاقت�ضى راأي اجلمايل ناظر اخلا�س ا�ضتقراره 
بن  ال�ضافعي  القا�ضي  من  كالًّ  ورا�ضل  و�ضهامته،  ريا�ضته  من  فيه  علمه  وملا  به؛ 
البلقيني والقا�ضي احلنفي بن الديرّي يف الثناء عليه عند ال�ضلطان، وا�ضتحقاقه 
له، ففعال، وا�ضتقر يف يوم الأحد ثاين ع�ضر ال�ضهر املذكور، وركب يف اأبهة وخفر، 
ح�ضمته  من  عندهم  وقر  ملا  املذاهب؛  بقية  من  رفقته  �ضيما  ل  به  النا�س  وفرح 
وحما�ضنه اجلمة، وحينئذ با�ضره بعفة ونزاهة و�ضهامة مفرطة، وقيام باأعباء جماعة 
مذهبه، والإنعام عليهم باأنواع من الإكرام، فاجتمع �ضملهم بوجوده، وبلغ كلهم 
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فيما يوؤمله غاية مق�ضوده ومنعهم من تعاطي الأخذ على الأحكام، واأكد على من 
مل يثق به منهم يف ذلك التاأكيد التام، حتى بالأميان ونحوها. ولزم الخت�ضا�س به 
من اأعيانهم البدر بن املخلطة، وقراأ عنده يف املدارك للقا�ضي عيا�س، ويف اجلواهر 
لبن �ضا�س وغريهما، وا�ضتناب يف بع�س الأوقات يف تدري�ضه اأعيان املذهب ق�ضد 
الرِبّ بهم؛ ففي املن�ضورية ال�ضيخ يحيى العلمّي، ويف النا�ضرية ال�ضيخ نور الدين 
ال�ضنهورّي، ويف ال�ضاحلية ال�ضيخ نور الدين الوراق. وتزاحم عليه الف�ضالء من 
�ضائر اأرباب املذاهب، وممن تردد اإليه ال�ضهاب بن �ضالح اأحد نوادر اأئمة الأدب، 
اإن  يقول:  مثله  من  بذلك  وناهيك  احلنبلّي  املذهب  قا�ضي  حينئذ  و�ضمعت 
وتقدمه يف جودة  مالءته  اإىل  اإ�ضارة  فنه،  عليه يف  يغرب  اأن  ينه�س  ل  ال�ضهاب 
حما�ضرته، وكذا كان ال�ضهاب بن اأ�ضد �ضيخ القراء يف زمنه ممن يرتدد اإليه، وقد 
الق�ضايا، وكان يجلني،  بع�س  املن�ضب، و�ضاعدين يف  ا�ضتقراره يف  قبل  �ضحبته 
هو  وتف�ضل  البوتيجّي،  الزين  الإمام  بح�ضرة  ت�ضانيفي  بع�س  لفظي  من  و�ضمع 

ب�ضوؤايل يف الإذن له بالإجازة، وكتب القا�ضي خطه مبا ي�ضهد لهذا.

فيه  له جزًءا  فخرَّجت  ونحوه،  بالبخارّي  اإ�ضنادي  مني  التم�س  ا�ضتقر  وملا 
اأ�ضانيد كثرية من الكتب احلديثية والعلمية، ف�ضر بذلك، ورغب اإيّل يف تبيي�س 
بع�س  عنه  فعاق  عنده،  عليه  واملرور  املالكية،  طبقات  من  جمعته  اأنني  علم  ما 
ففعلت،  رم�ضان  يف  عنده  للرتمذّي  اجلامع  قراءتي  يف  رغب  وكذا  ال�ضواغل، 
خ�ضو�ًضا  ذلك،  ب�ضبب  احلركة  علّي  فثقلت  ذلك  على  املداومة  على  وحر�س 
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يف �ضهر ال�ضوم، فبادر �ضاحبنا ال�ضم�س بن الفالتّي لذلك، وانتهز الفر�ضة فلم 
يقراأ عنده  اأن كان  بعد  الأمر عليه  اآخرة  واقت�ضر يف  يقراأ عنده حتى مات،  يزل 
الثالثة فاأكرث، وينعم على القراء باخللع واجلوائز وغري ذلك يف ال�ضحايا وغريها، بل 
وي�ضرف على جميع من يح�ضر عنده يوم اخلتم دراهم متفاوتة على قدر منازلهم، 
وملا مات يحيى العجي�ضّي ا�ضتقر يف تدري�س ال�ضيخونية، ثم ملا مات ولده ا�ضتقر 
يف تدري�س جامع طولون وبا�ضر التدري�س فيهما، وكذا در�س باملوؤيدية نيابة عن ولد 
�ضاحبه البدر بن املخلطة بعد وفاة والده، ويف �ضلخ املحرم �ضنة ثالث و�ضتني لب�س 

خلعة ال�ضتمرار.

ومل يزل على جاللته وعلو مكانته يف جميع ما اأ�ضرت اإليه حتى ح�ضل 
معاونة  فقام يف  ال�ضتيحا�س،  يقت�ضي  ما  الوزير  الأهنا�ضّي  بن  العالء  وبني  بينه 
ال�ضرف يحيى بن �ضنيعة اأحد الكتاب حتى ا�ضتقر عو�ضه يف الوزارة، يف ربيع 
الآخر �ضنة �ضت و�ضتني، بعد اأن ر�ضم بالقب�س على ابن الأهنا�ضّي وهو بالوجه 
القبلي يف ال�ضعيد، ولزم من ذلك قيامه معه خوًفا من ح�ضول خلل يعود اللوم 
عليه ب�ضببه حتى يقال اإنه تكلف يف تلك احلادثة نحو ثالثني األف دينار، فتزايدت 
ديونه ب�ضبب ذلك، وطمع فيه اأرباب الدولة، واأدى ذلك اإىل انحطاط جانبه، وهو 
مع ذلك ل ينفك عن التجمل جهده واإظهار اجللد، وال�ضرب ملن يجيء عنده اإىل 
اأن كاد الأمر يتفاقم، فلطف اهلل به، ومات يف ليلة الثنني م�ضتهل �ضعبان �ضنة 
لِّي عليه من الغد بجامع عمرو، وتقدم  ثالث و�ضبعني وثمامنائة مبنزله مب�ضر، و�ضُ
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ال�ضيخ  اأمه  املا�ضي، ودفن برتبة جده من قبل  ال�ضراج عمر  اأخوه  لل�ضالة عليه 
حممد الهاليّل العريان، بجوار تربة ال�ضيخ اأبي العبا�س اجلرار، من القرافة الكربى 
ال�ضيخونية  لوظيفة  يتعر�س  ومل  بعده،  املن�ضب  يف  اأخوه  وا�ضتقر  اأولده،  عند 
وجامع طولون -كما �ضلف- وقد قتل ب�ضيف ال�ضرع جماعة من املف�ضدين، منهم 
بالغربية، ومن�ضور بن �ضفي  اأبوه  اأحد م�ضايخ العريان  حمزة بن غيث بن ن�ضري 
الأ�ضتادار)))، وما خال عن عتب يف بع�ضهم جرًيا على عادة النا�س يف اختالف 
اأغرا�ضهم، وكان منفحًما على قتل �ضعد الدين بن بكري القبطّي، فكفه عنه بع�س 

احلنابلة العز الكنايّن كما �ضلف يف ترجمته. انتهى.

ويف تاج العرو�س �ضرح القامو�س لل�ضيد مرت�ضى يف �ضحيفة 25 من اجلزء 
بن  اأي�ًضا حمرز  ويدعى   - كزبري   - حريز  املعايل  اأبو  »وال�ضريف  ن�ضه:  ما  الرابع 
ال�ضريف اأبي القا�ضم احل�ضينّي الطهطائّي التلم�ضايّن، تقدم يف القراءات كاأبيه، 
وروى وحدث، وكذا ولده الإمام املحدث �ضم�س الدين حممد، وحفيده القا�ضي 
جمد الدين اأبو بكر بن حممد بن حريز، توىل الق�ضاء مبنفلوط وح�ضنت �ضريته، 
زرعة  اأبي  عن  حدث  حممد،  الدين  ح�ضام  اهلل  عبد  اأبو  الق�ضاة  قا�ضي  وولده 
العراقّي، واأخوه �ضراج الدين عمر، تويف �ضنة 892 هـ، وهم اأكرب بيت بال�ضعيد، 

ويقال لهم املحارزة واحلريزيون«. انتهى.

الأ�ضتادار: اأ�ضلها »اأ�ضتاذدار« وهو لقب لعامل من اأكرب عمال �ضالطني املماليك.  (((
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وقول ال�ضخاوّي يف ترجمة الأول يف حق جده: اأجنب اأولًدا، وذكر منهم 
اثنني، واأقول اإن الثالث منهما ي�ضمى يحيى، وعائلتنا بطهطا املوجودة الآن هم من 
ذرية يحيى املذكور، وينتهي ن�ضبنا اإليه؛ حيث اإن املرحوم والدي ال�ضيد بدوي بن 
علّي بن حممد بن علّي بن حريز بن اأبي القا�ضم ال�ضغري بن جالل الدين، ولي�س 

عندي الآن مب�ضر ال�ضل�ضة املو�ضلة اإىل �ضيدي اأبي القا�ضم:

در َحاَح  �سِ اأْرَوي  ُم�َسّدْداأَْحَبْبُت  َعْن  َجاء  ح�سن  َعْن 
َبَيان اأَْطَلَقْت  ْد�ِسْل�ِسَلة  ُمَقيَّ ِبها  ِرقِّي  َلكنَّ 

الفرغلّي  اأحمد  ال�ضيخ  املرحوم  بنت  فاطمة  فوالدتي  الأم  جهة  ومن 
القا�ضي  املرحوم  بن  الأن�ضارّي  العزيز  عبد  ال�ضيخ  املرحوم  بن  الأن�ضارّي 
ينتهي  الأن�ضارّي،  القا�ضي حممد  العالمة  املرحوم  ابن  الأن�ضارّي،  اأبي احل�ضن 
ن�ضبهم اإىل الإمام العامل القطب الربايّن �ضيدي رفاعة بن عبد ال�ضالم الأن�ضارّي، 

امل�ضهور باخلطيب، املكتوب على �ضريحه:

َما ُكلَّ ِرفاَعة  ْد  �َسبيلُهاْق�سُ ي�سيُق  َكْرٌب 
َوُقْل ب�ساحته  َنِزيُلهواْنِزْل  اُم  ُي�سَ حا�سا 

وعلى كل حال فما اأح�ضن قول من قال:

ُرهَيْزَداد يف م�سمعي ِتْكَراُر ِذْكِرُكُم طيًبا وَيْح�ُسُن يف َعْيِني ُمَكرَّ
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نزلت  فاإنها  امل�ضهورة،  اأبيار  �ضريف  عائلة  بطهطا  التي  عائلتنا  عن  ويتفرع 
باأبيار))) يف القرن احلادي ع�ضر، وهم بيت جمد موؤثل كاأ�ضولهم، واأما اأولد �ضيدي 
قول  معنى  هو  هذا  ولعل  الآن،  اإىل  النقابة  وفيهم  اأ�ضيوط،  اأ�ضراف  فهم  حريز 
الن�ضابة عبد الواحد بن اإبراهيم احل�ضينّي الها�ضمّي يف نبذة الأن�ضاب، عند ذكر 
 الأ�ضراف، بعد اأن ذكر بني احل�ضن واأنهم يف جرجا - يعني اأ�ضراف من�ضاة التيدة - 
قال: »ويف اأ�ضيوط طائفة من اأولد جعفر ال�ضادق بن حممد الباقر بن علّي بن 

احل�ضني بن علّي - عليهما ال�ضالم - يعرفون باأولد ال�ضريف قا�ضم«.انتهى.

ومن اأولد حريز اأ�ضراف منفلوط، وفيهم النقابة والق�ضاء اإىل الآن، ومنهم 
فرع العامل الفا�ضل ال�ضيد ح�ضنني حريز الغمراوّي، اأحد ف�ضالء اجلامع الأزهر، 

ومدر�س اجلامع العايل بالقلعة العامرة، ومنهم فرع منت�ضر يف بالد اأناطلي)2).

واأما اأولد �ضيدي علّي نور الدين الب�ضري املدفون بجزيرة �ضندويل بعمالة 
جرجا، وله م�ضهد ُيزار، فهم اأ�ضراف جزيرة �ضندويل، ومنهم جماعة بقرية مطاي 
بالقوا�ضم،  م�ضهورون  البحرّي  بالوجه  عربان  اأ�ضراف  ومنهم  الو�ضطى،  بالأقاليم 
منهم العامل الفا�ضل ال�ضيخ اإ�ضماعيل راأ�س نقباء الطريقة املحمدية الدمردا�ضية 
لأمه  الدين جده  ح�ضام  القا�ضي  اأن  ال�ضخاوّي  العالمة  قول  من  ويفهم  حاًل، 
ال�ضيخ حممد الهاليّل العريان، ومع ذلك ف�ضيدي اأبو القا�ضم اأ�ضتاذه هذا ال�ضيخ 

اأبيار: قرية من قرى مركز كفر الزيات حمافظة الغربية بدلتا النيل.  (((
اأناطلي: اأو »اأناطويل« وتطلق - بوجه عام - على اآ�ضيا ال�ضغرى.  (2(
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املذكور؛ حيث يوجد يف مناقبه اأن ال�ضيخ حممد الهاليّل العريان األب�ضه طاقيته، 
كما اأ�ضرت لذلك يف ق�ضيدة جامعة ملناقبه، منها قويل:

اأُْلِب�ْسَتَها َقْد  الُعْرَياِن  ُة  اآن�سُتَهاَطاِقيَّ ِخالَفٍة  ِل�سر  َرْمًزا 
ْنَت َطْهَطا من اأذى َوَحَر�ْسَتَها اَء ِمْنَك َغَر�ْسَتَهاَكْم �سُ َكْم ِمْن َيٍد َبْي�سَ

َحْت َمْك�َسَبا َثَمَراُتها لَبنيَك اأَ�سْ

عموم  ناظر  با�ضا  لطيف  ال�ضهري  العلم  واملفرد  الكبري  الأمري  جدد  وقد 
العجيب  بالبناء  بنائه  وتاأنق يف  بطهطا،  القا�ضم  اأبي  �ضيدي  �ضابًقا جامع  البحرية 
ام  الذي �ضرف فيه جزيل الأموال، من �ضمن ما جدده بطهطا من العمائر، كاحَلمَّ
ام املرحوم مطو�س با�ضا بالإ�ضكندرية، مما به �ضارت  النفي�س املبنّي على �ضكل َحمَّ
طهطا بهية، جزاه اهلل خري اجلزاء، واأح�ضن له احلال واملاآل، ويف هذا القدر َمْقَنع، 
واإن كان جمال الكالم اأو�ضع. وقد كان كل من القا�ضي ح�ضام الدين والقا�ضي 
زاي  ثم  مهملة  راء  ثم  م�ضمومة  بحاء  الت�ضغري،  بلفظ  ُحَريز،  ابني  الدين  �ضراج 
ق�ضاة  ذكر  يف  املحا�ضرة  ُح�ْضِن  طبع  يف  الر�ضم  من  ُوجد  ملا  خالًفا   - معجمة 
وكان  والزاي -  والراء  باحلاء  ُحريز،  ابن  ابن جرير، و�ضحته  باأن ح�ضام  املالكية 
توليتهما الق�ضاء يف زمن ملوك اجلراك�ضة، وكان من�ضب الق�ضاء يف ذلك العهد 
الع�ضكرية،  ق�ضاء  من�ضب  حتى  الأربعة،  املذاهب  بتعدد  مب�ضر  يتعدد  قبله  وما 
فكان تارة ي�ضاف اإىل القا�ضي احلنفي، وتارة ي�ضاف اإىل القا�ضي ال�ضافعي، وتارة 
ينفرد بها قا�ضي حنفي، وما ذاك اإل لأن قا�ضي الع�ضكر اإمنا ينتفع به يف اجلهاد 
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بينهم، ول يوجد يف  الأمراء و�ضهادات  الع�ضكر، وتقع و�ضايا من  ووقت خروج 
ال�ضافعّي،  القا�ضي  عند  اإثبات  اإىل  ويحتاج  اأحد،  املراكز  يف  اجلال�ضني  الع�ضكر 
اإثبات ذلك، فتبطل و�ضاياهم و�ضهاداتهم؛  فال ي�ضمع �ضهادة الع�ضكر، فيتعطل 
فلهذا ال�ضبب وىل امللك الظاهر بيرب�س القا�ضي احلنفي ملا اتفق له يف اجلهاد مثل 
ذلك، وامتنع القا�ضي ال�ضافعّي يف ذلك الوقت من �ضماع �ضهاداتهم، ثم بتداول 
الأيام ودخول اأكرث املمالك الإ�ضالمية يف قب�ضة الدولة العثمانية، املقلد جمهور 
حكامهم لأبي  حنيفة النعمان، انتهى الأمر اأن �ضار ح�ضر الق�ضاء على مذهب 
ن الفقه وجمعه وتقدم، و�ضبق من العلماء من تبعه،  اإمامهم، الذي هو اأول من َدوَّ
اأمور  التي تالمي ولة الأمور، واأعظمها عدم ا�ضرتاط  الفروع  واخت�س بكثري من 
كثرية يف املرا�ضم ال�ضلطانية، والف�ضحة يف ا�ضرتاط املعدلة، واإن كانت يف الغالب 
ل يخلو منها من ق�ضت له بالتولية الإرادة ال�ضمدانية، فيجوز تقليد الإمام غري 
منه  تقلدوا  ال�ضحابة  فاإن  معاوية،  ق�ضة  واأ�ضله  والأعمال،  املنا�ضب  القر�ضّي 
الوليات، وا�ضتدل ال�ضافعية بقوله : »الأئمة من قري�س«، فبهذا كان مذهب 

اأبي حنيفة اأوفق للملوك واأ�ضلح.

خراجها،  واأداء  زراعتها  عن  عجز  خراجية  اأر�س  له  من  اأن  الفروع  ومن 
فلالإمام على مذهب اأبي حنيفة اأن يوؤجرها من غريه، وياأخذ من اأجرتها اخلراج، 
ره ويل الأمر ل�ضتحقاقه  �ضواء ر�ضي �ضاحبها بذلك اأم مل ير�س، ومنها اأن من َعزَّ
التعزير فمات يف اأثناء تعزيره فال �ضمان عند اأبي حنيفة على ويّل الأمر، وهذه 
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امل�ضاألة موافقة لولة الأمور، ولولها لف�ضد اأمرهم، ومنها اأن من اأحيا اأر�ًضا مواًتا 
اإذا  اأبي حنيفة، ومنها  اإذنه مل ميلكها عند  واإن كان بغري  باإذن ويّل الأمر ملكها، 
احتاج ويّل الأمر اإىل تقوية اجلي�س له اأن ياأخذ من اأرباب الأموال ما يكفيه من 
غري ر�ضاهم على مذهب اأبي حنيفة. ففيه م�ضاعدة لولة الأمور على م�ضروعاتهم 
ملذهب  تقليده  وجب  حنفي  غري  قا�س  تولية  اإىل  احلكومة  ا�ضطرت  لو  حتى 

اأبي  حنيفة؛ لأجل الولية واإجراء الأحكام عليه.

وفق  على  والأحكام  الأق�ضية  تكون  اأن  اقت�ضت  الراهنة  احلالة  اإن  ثم 
الأخذ  بتنوع  املتنوعة  الكثرية  املتفرعات  من  فيها  حدث  مبا  الع�ضر،  معامالت 
اأمم الأنام، وقد تقدم بع�س ما يتعلق بذلك يف الف�ضل الرابع من  والإعطاء من 
الباب الثاين، ومن املعلوم اأن بحر ال�ضريعة الغراء على تفرع م�ضارعه مل يغادر من 
اأمهات امل�ضائل �ضغرية ول كبرية اإل اأح�ضاها، واأحياها بال�ضقي والرّي، وم�ضداق 
ذلك قوله تعاىل: ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ژ ]الأنعام/38[ فال ريب يف انقياد 
�ضمم كل عرنني))) اإليها �ضاغًرا بدوام النفوذ. ومل تخرج الأحكام ال�ضيا�ضية عن 
املذاهب ال�ضرعية، ل على �ضبيل التهاون ول على �ضبيل ال�ضذوذ، بل �ضارت على 
م�ضاعب املذاهب ملجاراة جمريات النوازل والنوائب، وما �ضرع مذهب ال�ضيف اإل 
لن�ضرة مذاهب ال�ضرع؛ لأنها اأ�ضل وجميع مذاهب ال�ضيا�ضات عنها مبنزلة الفرع؛ 
فاختالف مذاهب الأئمة رحمة، وجواز تقليد اأّي واحد منهم، والرجوع اإىل اجتهاد 

العرنني يطلق على الأنف، وعلى ما �ضلب منه، كما يطلق على ال�ضيد ال�ضريف، وهو املراد هنا.  (((
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الآخرين للحاجة نعمة، ومما ي�ضتاأن�س به يف الأق�ضية والأحكام بهذه الأزمان ما 
وقد  بال�ضبان،  ال�ضهري  ال�ضافعّي  ال�ضيخ حممد  العالمة  عنه  �ضئل  وقد  به،  اأفتى 
للحاجة  التقليد  يريد  يجعلها من  باأن  اجلليلة، وهي جديرة  الفتوى  بهذه  عرثت 

دليله.

ون�س ال�ضوؤال: »ما قولكم - دام ف�ضلكم - يف النتقال يف بع�س امل�ضائل 
اإىل غري املذهب الذي عليه ال�ضخ�س، هل يجوز، ولو كان متبوعه يف هذا البع�س 
مف�ضوًل؟ وهل يجوز العمل بالقول ال�ضعيف يف خا�ضة النف�س؟ وهل يجوز تقليد 

غري الأئمة الأربعة؟ اأفيدوا اجلواب«.

بر�ضمه  عندي  حمفوًظا  وختمه  با�ضمه  م�ضموًل  بخطه   - اجلواب  ون�س 
وو�ضمه: »احلمد هلل وحده«. 

اأحدها  مذاهب:  املف�ضول  تقليد  يف  املحيط:  البحر  يف  الزرك�ضّي  قال 
اأحمد وابن �ضريج، ثانيها هو الأ�ضح، واختاره ابن احلاجب،  امتناعه، ونقل عن 
وغريه اجلواز. ثالثها: يجوز ملن يعتقده فا�ضاًل اأو م�ضاوًيا، وقال يف مو�ضع اآخر: لو 
اأن  يجوز  فهل  الإجماع،  واعتقد رجحانه من حيث  معيًنا،  مذهًبا  العامّي  التزم 
يخالف اإمامه يف بع�س امل�ضائل، وياأخذ بقول جمتهد اآخر؟ فيه خالف، والأ�ضح 
اجلواز كما يف الرافعّي، ثم قال: وق�ضم بع�ضهم امللتزم ملذهب اإذا اأراد تقليد غريه 
اإىل اأحوال. اإىل اأن قال: الثانية: اأن يق�ضد بتقليده الرخ�ضة فيما هو حمتاج اإليه؛ 
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حلاجة حلقته اأو �ضرورة اأرهقته، فيجوز. اإىل اأن قال: ال�ضاد�ضة: اأن جتمع من ذلك 
حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع فيمتنع، كما اإذا افت�ضد، وم�س الذكر، و�ضلى )اأي 
بعد  التقليد  ثم ذكر اخلالف يف جواز  تلفيًقا يف م�ضاألة واحدة)،  يعد  لأن ذلك 
بع�س  اجلوازعن  املنع، وحكى  الرخ�س، ورجح  تتبع  العمل، واخلالف يف جواز 
م�ضايخ ال�ضافعية، ثم قال: ل ينبغي اإطالق القول باجلواز لكل اأحد، بل يرجع اإىل 
حال امل�ضتفتي وق�ضده، كما وقع لبن القا�ضم مع ولده؛ اإذ حنث يف ميني بامل�ضي 
واإن  كفارة ميني،  الليث  فيها مبذهب  اأفتيك  له:  فقال  اأباه،  فا�ضتفتى  الكعبة  اإىل 

عدت اأفتيك مبذهب مالك: يعني الوفاء. 

اإذا دعت  نف�ضه خا�ضة،  ال�ضعيف يف حق  بالقول  ال�ضخ�س  ويجوز عمل 
اإليه حاجة، ومل يلزم تتبع الرخ�س ول تركيب حقيقة اأجمع على بطالنها، واإمنا 
املمنوع اأن يفتي به اأو يحكم، ويف البحر املحيط اأي�ًضا: جمتهد ال�ضحابة اإذا مل 
يجعل قوله حجة ففي جواز تقليده يف هذه الأع�ضار خالف: ذهب اإمام احلرمني 
التابعني  اأنه ل يقلد  العامّي ل يقلد، وبه جزم ابن ال�ضالح، وزاد  اأن  اإىل  وغريه 
اأي�ًضا، ول غري من مل يدون مذهبه لعدم الوقوف على حقيقة مذاهبهم، فاإنهم اإمنا 
نقل عنهم فتاوى جمردة، فلعل لها مكماًل اأو مقيًدا اأو خم�ض�ًضا لو ان�ضبط كالم 
قائله لظهر، فمقلدهم على غري ثقة، وعلى هذا فينح�ضر التقليد فيمن دّون مذهبه 
وذهب   - داود  يف  خالف  على   - وداود  واإ�ضحق  و�ضفيان  والأوزاعّي  كالأربعة 
غريهم اإىل اأن ال�ضحابة ُيَقلَُّدون، وهذا هو ال�ضحيح اإن ُعِلَم دليله، وقد قال ال�ضيخ 
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عز الدين يف فتاويه: اإذا �ضح عن بع�س ال�ضحابة مذهب يف حكم جاز تقليده، 
واهلل  القولني،  كال  على  بالأربعة  التقليد  يخت�س  فال  انتهى.وباجلملة،  فال.  واإل 

اأعلم.كتبه الفقري حممد ال�ضبان ال�ضافعي. 

مو�سع اخلتم
مرجتى الغفران
ممد ال�سبان

وقوله: »و�ضفيان« لعله اأراد به اأبا عبد اهلل �ضفيان بن �ضعد الثورّي، ن�ضبة اإىل 
ثور بن عبد مناف، وقيل اإىل ثور همدان الكويف، مات بالب�ضرة يف �ضعبان، ودفن 
بها لإحدى و�ضتني ومائة، ومل يزل مقلدوه اإىل القرن ال�ضاد�س، ومن النا�س من 
يعد من اأ�ضحاب املذاهب �ضفيان بن عيينة؛ فيدخل حتت كاف التمثيل، كما 
»وداود على  وقوله:  الطربّي،  راهويه، وحممد بن جرير  بن  اإ�ضحق  اأي�ًضا  يدخل 
للظاهرية  يقيمون  املحققني ل  اإن  احلرمني:  اإمام  قول  اإىل  نظر  لعله  فيه«  خالف 
عند  اجلوهرة  �ضرح  يف  اللقايّن  العالمة  قال  ولكن  يعترب،  ل  خالفهم  واإن  وزنًا، 
قوله: »ومالك و�ضائر الأئمة« اإىل اآخره: »حمل ابن ال�ضبكّي قول اإمام احلرمني 
على ابن حزم واأمثاله، قال ال�ضبكّي: واأما داود فمعاذ اهلل اأن يقول اإمام احلرمني 
اإن خالفه ل يعترب؛ فلقد كان جباًل من جبال العلم والدين، وله من  اأو غريه: 
والتابعني،  ال�ضحابة  بقول  والإحاطة  الب�ضرية،  ونور  العلم  و�ضعة  النظر،  �ضداد 
والقدرة على ال�ضتنباط، ما يعظم وقعه، وقد دونت كتبه، وكرثت اأتباعه، وذكره 
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ال�ضيخ اأبو اإ�ضحق ال�ضريازّي يف طبقاته من الأئمة املتبوعني يف الفروع، وقد كان 
م�ضهوًرا يف زمن ال�ضيخ وبعده بكثري، ل �ضيما يف بالد فار�س، �ضرياز وما والها 
اإىل ناحية العراق، ويف بالد املغرب«. انتهى، على اأن ابن حزم املحمول عليه عدم 
واأنه  العربّي،  بن  الدين  الأكرب حميي  ال�ضيخ  بع�ضهم  اإليه  ن�ضب  املذهب  اعتبار 
لل�ضمرقندية،  امللوّي  �ضرح  على  حا�ضيته  الأمري، يف  العالمة  مقلديه، حكاه  من 
عند التكلم على الب�ضملة، ثم قال: وجدت يف ديوان حميي الدين ما يدل على 

اجتهاده، وهو قوله:

واإن َحْزٍم  ابِن  اإىل  َل�ْسُت ِمَّن َيُقوُل: َقاَل ابُن َحْزِمَن�َسُبون 
َفَمَقايل َغريه  َقال  وَل  ِعْلِميَل  َذِلَك  الِكَتاِب  َن�سُّ  َقال 
�ُسوُل اأو اأَْجَمُع اخَلْلـ َذِلَك ُحْكِمياأو َيُقوُل الرَّ اأَُقول  ما  َق على 

واأما الأوزاعّي، وهو اأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعّي 
وجماعة  املبارك  بن  اهلل  عبد  عنه  واأخذ  الثوري،  عنه  وروى  ال�ضام،  اأهل  اإمام 
كثرية. ولد ببعلبك، ثم نقلته اأمه اإىل بريوت، ودفن بقرية على باب بريوت يقال 
واأما  النا�س،  اإل اخلوا�س من  بها  امل�ضجد، ول يعرف قربه  قبلة  لها حنتو�س، يف 
اأهل القرية فيقولون ههنا رجل �ضالح ينزل عليه النور، واأما ذكر العالمة ال�ضبان 
الإمام  مذهب  على  له  اأبيه  واإفتاء  القا�ضم  ابن  ولد  ا�ضتفتاء  الزرك�ضّي  عن  نقاًل 
حق  يف  العمل  كجواز  الأربعة،  املذاهب  بغري  الإفتاء  جواز  على  فيدل  الليث، 
نف�ضه، فحينئذ قول ال�ضبكّي: يجوز تقليد غري الأئمة الأربعة يف العمل يف حق 
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نف�ضه ل يف الإفتاء واحلكم، كما قاله ابن ال�ضالح، فلعله لي�س على اإطالقه، واأما 
ذكر العالمة ال�ضبان اأ�ضحية تقليد ال�ضحابة فيما علم دليله و�ضح عنهم، فظاهر؛ 
اإذ كلهم عدول؛  اآرائهم جتريح؛  اإىل  لأن جميعهم -ر�ضي اهلل عنهم- ل يتطرق 
�ضحيح  منهم  كل  فمذهب  لهم؛  وَعدَّ زكياهم  ور�ضوله  وجل-  -عز  اهلل  لأن 
رجيح، ومما يدل على اأن الت�ضديد والتخفيف يف الأحكام قد يختلف باختالف 
الأزمان والأيام ما قاله العالمة ال�ضيوطّي يف كتاب »الإن�ضاف يف متييز الأوقاف«: 
الأوقاف  يف  ي�ضددان  وجدتهما  ال�ضالح  وابن  النووّي  فتاوى  تاأملت  اإذا  »اإنك 
غاية الت�ضديد، واإذا تاأملت فتاوى ال�ضبكّي والبلقينّي و�ضائر املتاأخرين وجدتهم 
بح�ضب  تكلم  بل كل  للنووّي،  منهم خمالفة  ولي�س ذلك  وي�ضهلون،  يرخ�ضون 
الواقع يف زمنه«. انتهى. وقد اأتى مبثل ذلك نادرة ع�ضره خري الدين با�ضا التون�ضّي، 
وذكر يف كتابه اأقوم امل�ضالك يف معرفة اأحوال املمالك ما مل ي�ضبق به غريه، ون�ضح 
اأهايل الأوطان يف �ضائر املمالك الإ�ضالمية مبا ل ينكر لدين الإ�ضالم من النفع 
خريه؛ فاإنه حمل هموم اأوطانه واإخوانه امل�ضلمني عماًل بحديث: »من مل يحمل 
هم امل�ضلمني فلي�س منهم ومن مل يهتم باأمر امل�ضلمني فلي�س منهم«، وكان عمر بن 
اخلطاب اإذا نزل بامل�ضلمني بالء ل ي�ضحك قط حتى يرتفع ذلك البالء، وكذلك 
ال�ضرعية  لالأحكام  فتنظيم كتاب  الثورّي وغريهم،  و�ضفيان  عبد العزيز  بن  عمر 
مبنا�ضبة تفرع النوازل يف هذه الأيام باأكمل نظام، مما تنتظم به الأحكام الق�ضائية 

يف اأوطاننا، ويكون عمدة للق�ضاة واحلكام.
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وعلى ويّل الأمر اإذا اأراد اأن يويل الق�ضاء لأحد على مذهبه اأن يطلب اأعيان 
للق�ضاء، يكون  ي�ضلح  ا عن رجل  �ضرًّ بانفراده  وي�ضاأل كل واحد  املذهب،  ذلك 
كاماًل يف العقل والدين، واإن اجتمع مع هذين الو�ضفني الكمال يف الف�ضيلة، فهو 
اأجود، واإل فاملتو�ضط يف الف�ضيلة مع كمال هذين الو�ضفني اأوىل، فاإذا اتفقوا - اأو 
اأكرثهم - على تعيني �ضخ�س، �ضرفهم عن جمل�ضه، ثم �ضاأل عن هذا ال�ضخ�س 
اأهل مذهبه يف  اأكمل  باأنه  اأثنى عليه  فاإن  ا،  �ضرًّ اأهل مذهبه  الذي عني من غري 
العقل والدين، ا�ضتخار اهلل تعاىل ووله، واإن اأثنوا على غريه اأكرث منه، جمع اأعيان 
ذلك املذهب يف جمل�ضه، واأهل املذهب الآخر، وذكر لهم ذلك ال�ضخ�س الذي 
عني اأوًل وهذا ال�ضخ�س الآخر، وطلب منهم اأن يتفقوا على الأرجح منهما، فاإن 
اإل على  اأحد ال�ضخ�ضني وله، ول يعتمد الرتجيح  اأكرثهم - على  اأو  اتفقوا - 
الأدين الأعقل، ول يغرت بكرثة الف�ضيلة مع قلة الدين والعقل، فيكون ال�ضابط 
لويّل الأمر حينئذ يف هذا الباب اعتبار الأدين الأعقل، واإن مل يكن له ف�ضيلة 
اأن يقع فيما ل يجوز، واأن يحكم يف �ضيء ل  تامة، فاإن املتدين متنعه ديانته عن 
وهكذا  منه،  يخ�ضى  فاإنه  الدين،  يف  متهاونًا  كان  اإذا  الأعلم  كذلك  ول  يعرفه، 
اأ�ضحاب اأبي حنيفة ن�ضوا اأنه اإذا اجتمع الأدين والأعلم قدم الأدين، واإمنا وجب 
الفح�س عن اأهلية القا�ضي وقت الولية، واأنه يكون اأدين اأهل مذهبه واأعقلهم؛ 
لقوله : »من قلد اإن�ضانًا عماًل ويف رعيته من هو اأوىل منه فقد خان اهلل ور�ضوله 
وجماعة امل�ضلمني«. فعلى ولة امل�ضلمني اأن ل يخرجوا عن هذا الأمر الذي قاله 
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ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  اأي�ًضا:  تعاىل  قوله  مع    اهلل  ر�ضول 
ڤ ڤ ڦ ڦ ژ]الأنفال/ 27[.

التوافق  توليته  على  وح�ضل  الق�ضاء،  من�ضب  تقلد  متى  القا�ضي  اإن  ثم 
والر�ضا، فقد اأ�ضبح بيده زمام الأحكام، وف�ضل الق�ضاء الذي ع�ضاه اأن يعر�س 
نفاذ  اإل من ينقد نقد ال�ضرييف، وينفذ حكمه  على غريه من احلكام، وما منهم 
امل�ضريف، فليرتو يف اأحكامه قبل اإم�ضائها، ويف املحاكمات اإليه قبل ف�ضل ق�ضائها، 
ولرياجع الأمر مرة بعد مرة حتى يزول عنه الإلبا�س، ويعاود فيه بعد التاأمل كتاب 
اهلل تعاىل، و�ضنة ر�ضول اهلل ، والإجماع والقيا�س، وما اأ�ضكل عليه بعد ذلك 
اإذا  عليه  نق�ًضا  ير  ول  بال�ضت�ضارة،  ُم�ْضِكَله  وليحل  بال�ضتخارة،  ُمْظِلَمُه  فلَيْجُل 
ا�ضت�ضار؛ فقد اأمر اهلل ور�ضوله  بال�ضورى، ومر من اأول ال�ضلف من جعلها بينه 
وبني خطاأ الجتهاد �ُضوًرا؛ فقد ي�ضنح للمرء ما اأعيا غريه، وقد اأكرث فيه الداأب، 
ويتفطن ال�ضغري ملا مل يفطن اإليه الكبري، كما فطن ابن عمر للنخلة، ما منعه اأن 
يتكلم اإل �ضغر �ضنه، ولزومه مع من هو اأكرب منه لالأدب، ثم اإذا و�ضح له احلق 
ق�ضى به مل�ضتحقه، واأ�ضجل له به، واأ�ضهد على نف�ضه بثبوت حقه، وحكم له به 
حكًما ي�ضره يوم القيامة اأن يراه، واإذا كتب له به تذكر اإذا بلي واأبقى الدهر ما 
كتبت يداه، ولي�ضوِّ بني اخل�ضوم حتى يف تق�ضيم النظر، وليجعل كل عمله على 
احلق فيما اأباح وما خطر، وليحدَّ النظر يف اأمر ال�ضهود حتى ل يدخل عليه زيف، 
وليتحر يف ا�ضتئداء ال�ضهادات فُربَّ قا�س َذَبَح بغري �ضكني، وَقاَتَل بغري �ضيف. ول 
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يقبل منهم اإل من عرف بالعدالة واألف منه اأن يرى اأو اأمر النف�س اأ�ضد العدى 
له، وغري هوؤلء ممن مل جتر له بال�ضهادة عادة، ول ت�ضدى لالرتزاق ب�ضحبها ومات 
مثله مالمة؛ فرب  قبول  فليقبل منهم من ل يكون يف  ال�ضهادة،  وهو حي على 
ماي�ضدر  ولينفث على  فرجية وعمامة،  و�ضيف، وغري عدل يف  منطقة  عدل بني 
من العقود التي يوؤ�ض�س اأكرثها على �ضفا جرف هار، ويوقع يف مثل ال�ضفاح اإل 
بقولهم يف  يقطع  الذين  القيمة  و�ضهود  العار،  ويبقى  بال�ضبهات  تدراأ  احلدود  اأن 
يعول  فال  عظيم،  اأمر كل  �ضهاداتهم  ويقلد  يتيم،  ومال كل  م�ضتحق،  حق كل 
معه خطاأ  القيم وليخاف  عليه  يخفى  ول  عارف،  مال  على كل رب  اإل  منهم 
احلد�س، وقد �ضقل التجريب مراآة فهمه على طول القدم، وليتاأن يف ذلك كله 
اأناة ل تق�ضي باإ�ضاعة احلق، ول اإىل املطاولة التي تف�ضي اإىل حرمان من ا�ضتحق، 
وليمهد لرم�ضه، ول يتعلل باأن القا�ضي اأ�ضري ال�ضهود - وهو كذلك - واإمنا ي�ضعى 
خلال�س نف�ضه، والوكالء هم البالء املربم، وال�ضياطني، وامل�ضولون ملن يوكلون له 
اإمنا يقطع لهم قطعة من جهنم، فليكف مبهابته و�ضاو�س  به  بالباطل ليق�ضي لهم 
اأفكارهم، وم�ضاوي فجارهم، ول يدع ملجني اأحد منهم ثمرة ممنوعة، ول يد اعتداء 
متتد اإل مغلولة اإىل عنقه، واإل مقطوعة، وليطهر بابه من دن�س الر�ضل الذين مي�ضون 
على غري الطريق، واإذا راأى واحد منهم درهًما ود لو ح�ضل يف يده ووقع يف نار 
ى، عليه منه اأفراد  ى، ول اأن ُيْح�ضَ احلريق، وغري هذا مما ل يحتاج به، مثله اأن ُيو�ضَ
عمله وهو ل يح�ضى، وعليه اأن ينظر يف اأمور اأوقاف مذهبه نظر العموم ليعمرها 

بجميل نظره؛ فرب نظرة اأنفع من مواقع النجوم.
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ومما ي�ضمله بالنظر وينعم فيه الفكر اأمر دعاوى بيت املال املعمور، وحماكماته 
التي فيها حق كل فرد من اجلمهور، فليحرتز يف ق�ضاياها غاية الحرتاز، وليعمل مبا 
يقت�ضيه لها احلق من ال�ضيانة والحرتاز))) وليتثبت يف ق�ضايا اأموال الأيتام، الذين 
حذر اهلل من اأكل مالهم باملعروف ل بال�ضبهات وقد مات اآباوؤهم، ومنهم �ضغار ل 
يهتدون اإىل غري الثدي للر�ضاع، ومنهم حمل يف بطون الأمهات، فلياأمر املتحدثني 
باأنهم �ضيجزون يف بنيهم مبثل ما يعملون معهم  اإليهم، وليعرفهم  لهم بالإح�ضان 

اإذا ماتوا وتركوا ما يف يديهم، وليحذر منهم من ل ولد له، ژڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ژ]الن�ضاء/ 9[ وليق�س عليهم يف مثل 

ذلك اأنباء من �ضلف تذكرًيا، وليتل عليهم قوله تعاىل: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ 
 ](0 ]الن�ضاء/  کژ  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ 

فهذه و�ضية قا�ضي العمل امل�ضتقل.

فاإذا كان قا�ضي الع�ضكر منفرًدا، فليكن م�ضتح�ضًرا لهذه امل�ضائل، وليعلم 
اأن الع�ضكر املن�ضور هم يف موطن احلرب اأهل ال�ضهادة، وفيهم من يكون جرحه 
تعدياًل لهم وزيادة، فليقبل منهم من ل يخفى عليه �ِضيَما القبول، ول يرد منهم 
يف  معروًفا  ا  م�ضتقرًّ له  وليجعل  مقبول،  اهلل  عند  وهو  هو،  رده  اإْن  ي�ضره  ل  من 
املع�ضكر يق�ضد فيه اإذا ن�ضبت اخليام، ومو�ضًعا مي�ضي فيه ليق�ضي فيه وهو �ضائر، 
واأ�ضهر ما كان على ميني الأعالم، وليلزم ذلك طول �ضفره ويف مدة املقام، وليتخذ 

قوله الحرتاز اأي الو�ضع يف احلرز. اهـ موؤلفه  (((
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ابًا تكتب للنا�س، واإل فمن اأين يوجد مركز �ضهود؟ وي�ضجل لذوي احلق  معه ُكتَّ
بحقه، واإل فما ان�ضد باب اجلحود، وتقوى اهلل هي التي بها ين�ضر اجلنود، وما مل 
تكن اأعلى ما يكون على اأعالم احلرب، واإل فما احلاجة اإىل ن�ضر البنود، ثم اإنه من 
حيث يجب على ويل الأمر الك�ضف عن اأحوال الولة والدواوين يف كل وقت، 
وحما�ضبتهم فيما يلزم بوا�ضطة ك�ضاف))) من اأعقل النا�س، واأكرثهم اأمانة وعفة؛ 
اأنه �ضبق ا�ضرتاط �ضروط يف ولية  فالق�ضاة ونوابهم داخلون يف هذه الزمرة، ولو 
القا�ضي، اإذا توفرت يح�ضل الأمن من وقوع �ضيء منه مما يخل مبن�ضب الق�ضاة اإل 
اأنه غري مع�ضوم من حب املال، الذي يكون الطمع فيه طبًعا؛ فلهذا وجب التثبت 

يف ذلك بالتفتي�س؛ فقد يحدث العيب، وتخالف ال�ضهادة الغيب.

ه ْف�َس ِعْنَد ُخُلَوّ الَعَزاِئُمَفُكلٌّ ُي�َسَلّي النَّ حُّ  َت�سِ ل  وَلِكْن  ِبُزْهٍد 

ديًنا عفيًفا  ثقة  ال�ضر، يكون  باحًثا يف  يتخذ عليهم  اأن  الأمر  فينبغي لويل 
اأميًنا قليل الكالم، ل يتفطن له من مثلهم، ول يدري به اأنه مطلع عليهم، بحيث 
العالنية  ب�ضاعة، ويكون ويل الأمر يف  ال�ضر �ضاعة  باأحوالهم يف  يطالع ويل الأمر 
نامو�ضهم  حلفظ  اأبًدا؛  اأحوالهم  عن  يتك�ضف  اأنه  منه  يظهر  ل  للق�ضاة،  معظًما 
فاإن  اأحدهم جرمية،  من  وقع  اأنه  عنده  فاإذا �ضح  املنيع،  من�ضبهم  و�ضرف  الرفيع، 
ا، و�ضاأله عن الواقعة فاإن  كانت من اأخذ ر�ضوة اأر�ضل اإىل القا�ضي وطلبه اإليه �ضرًّ
اعرتف بذنبه، اأخذ الر�ضوة التي التم�ضها من النا�س، وردها على �ضاحبها، واأدب 

ك�ضاف: رجل مباحث.  (((
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اذا، وعزل القا�ضي وك�ضف عليه،  الذي بذلها يف ال�ضر، من غري اأن يظهر تاأديبه َعمَّ
فاإن وجده التم�س من النا�س ماًل اأو اكت�ضبه بالق�ضاء، اأخذه لبيت املال كالهدية 
ونحوها، واإن مل يعرتف القا�ضي وظهر لويل الأمر من قرائن الأحوال اأو من �ضدق 

الناقل اإليه ذلك عن القا�ضي عزل القا�ضي، ول يظهر باأي �ضبب عزله.

اأخذ الر�ضا)))، ومل يكن من هذا القبيل، واإمنا  واإن كانت اجلرمية من غري 
كان ب�ضبب قوة نف�ضه، وحتامله يف احلكومات، وهوى النف�س، يجب على ويل الأمر 
عزله، وال�ضتبدال به، ول يغره كرثة علمه، ول ديانته يف الظاهر، فاإن التحامل من 
القا�ضي من اأ�ضعب الأمور، ومما يوجب عزله، ول يلتفت اإىل انت�ضاره حلكمه بعد 
اأن يعرف ويل الأمر منه الهوى والغر�س والتحامل، وله اأن يعزره ب�ضبب ذلك، اإذا 
حتقق جوره؛ كي يتاأدب به غريه، واإن كانت اجلرمية ب�ضبب ارتكاب بع�س املعا�ضي 
من �ضراب وغريه، �ضاأل ويل الأمر عن هذا الأمر من الثقات، فاإن �ضح ذلك عزره 
احلكومات  ماًل من  القا�ضي  واإن جمع  النا�س،  بني  ذنبه  ي�ضهر  ول  ورفعه،  ا  �ضرًّ

اأخذه ويل الأمر، وو�ضعه يف بيت املال.

واإن كان هذا القا�ضي نائًبا، وقد قيل عنه �ضيء مما ذكرنا ك�ضف عن حال 
م�ضتخلفه؛ فاإن تبني عند ويل الأمر اأنه كان يعلم به وي�ضرت عليه عزله اأي�ًضا، واإن 
كان ل يعلم وا�ضتبه فيه، فهو باخليار اإن �ضاء عزله واإن �ضاء تركه، واإذا �ضح عند 
التولية  اأن القا�ضي جمع ماًل بعد توليه الق�ضاء، وقد كان فقرًيا قبل  ويل الأمر 

ر�ضا: ر�ضاَوى، ومفردها: ر�ضوة.  (((
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ينبغي اأن يفح�س عن ذلك اجلمع، فاإن كان من متعلقات املن�ضب - كما ياأخذه 
ال�ضدقات  اأو  الأيتام  اأو من ديوان  النيابات  ق�ضاة  بدون حق من  الق�ضاة  بع�س 
اأو الأوقاف - فاإن ويّل الأمر ياأخذه منه، ول يرتك يف يده �ضيًئا، وي�ضعه يف بيت 
املال، واإن عرف اأنه من مال الأيتام اأو الأوقاف رده على من اأخذ منه، واإن كان 
من غري متعلقات املن�ضب باأن يكون اجتر اأو ورث اأو ا�ضتف�ضل من معلوم مدار�ضه 
وك�ضبه، فهو له، واإن كان للقا�ضي حا�ضية واأولد يتعر�ضون اإىل اأموال النا�س وقطع 
م�ضانعاتهم - كما كان وقع يف زمن امللك النا�ضر بن قالوون مب�ضر من القا�ضي 
عزله  عليه  يجب  الأمر  ويّل  فاإن   - اأولدهما  ب�ضبب  وعزلهما  واحلنفي  ال�ضافعّي 
اإن كان ذلك بعلمه، واأخذ ما ح�ضله اأولده وحا�ضيته بجاه املن�ضب، وي�ضعه يف 
بيت املال، ويوؤدبهم، ول تاأخذه راأفة عليهم، ول يقبل يف القا�ضي ول يف اأولده 

املذكورين �ضفاعة اأحد؛ فاإن ذنبهم كبري وف�ضادهم متعد.

وقد اأ�ضلفنا اأن �ضرط الباحث الكا�ضف عن اأحوال الق�ضاة وغريهم الأمانة 
ما  بخالف  القا�ضي،  يف  قوله  الأمر  ويّل  يقبل  الو�ضيلة  فبهذه  والوثوق،  والعفة 
بالأخالق  املتخلقني  بالنميمة،  امل�ضائني  ال�ضعاة  الأمور من  لولة  املخرب  اإذا كان 

الذميمة، فال ينبغي اأن يقام لقولهم يف حق الق�ضاة وزن ول قيمة.

مِلَْن اأَْعَداٌء  ا�ِس  النَّ َف  ِن�سْ َعَدْلاإنَّ  اإْن  هذا  الأحكاَم  َويِلَ 
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َوية  ُعلَّ اأخت  ابن  حممد  بن  اهلل  عبد  القا�ضي  اخللنجّي  عن  يحكى  كما 
املغني، وكان هذا القا�ضي قد تقلد الق�ضاء لالأمني العبا�ضّي، وكان خاله علوية 
ا له، فجرت له ق�ضية يف بغداد، فا�ضتعفى عن الق�ضاء، و�ضاأل اأن يوىل بع�س  عدوًّ
اه يوًما  الكور البعيدة، فتوىل ق�ضاء دم�ضق وحم�س، فلما توىل املاأمون اخلالفة غنَّ

علوية ب�ضعر للخلنجّي، وهو:

َقاُلواَبِرْئُت من الإ�ْسالم اإْن َكاَن َذا الَِّذي َكَما  َعَنّي  الَوا�ُسوَن  به  اأََتاك 
َغِريَّـــًة راأوِك  ــا  مَلَـّ ُهــم  ِميَمِة واْحَتاُلواَوَلِكنَّ وا بالنَّ ِبَهْجِري َتَوا�سَ
�سميعًة للُو�َساِة  اأذًنا  ْرت  ي َفَلو �ِسْئِت ما َناُلواَفَقْد �سِ َيَناُلون ِمْن ِعْر�سِ

فقال له املاأمون: من يقول هذا ال�ضعر؟ قال: قا�ضي دم�ضق، فاأمر املاأمون 
باإح�ضاره، فاأ�ضخ�س، وجل�س املاأمون لل�ضرب، واأح�ضر علوية، ودعا بالقا�ضي، فقال 
له: اأن�ضدين قولك: برئت من الإ�ضالم ... الأبيات، فقال: يا اأمري املوؤمنني، هذه 
اأبيات قلتها منذ اأربعني �ضنة واأنا �ضبّي، والذي اأكرمك باخلالفة، وورثك مرياث 
�ضديق،  عتاب  اأو  زهد  يف  اإل  �ضنة  ع�ضرين  من  اأكرث  منذ  �ضعًرا  قلُت  ما  النبوة 
واأخذ  وبكى،  فاأعول  يده،  يف  كان  نبيذ  قدح  وناوله  فجل�س،  اجل�س،  له:  فقال 
القدح من يده، وقال: واهلل يا اأمري املوؤمنني ما غريت املاء ب�ضيء قط مما يختلف 
يف حتليله، فقال: لعلك تريد نبيذ التمر اأو الزبيب، فقال: ل واهلل يا اأمري املوؤمنني، 
ل اأعرف �ضيًئا من ذلك، فاأخذ املاأمون القدح من يده، وقال: اأما واهلل لو �ضربت 
�ضيًئا من هذا ل�ضربت عنقك، ولقد ظننت اأنك �ضادق يف قولك كله، ولكن ل 
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يتوىل الق�ضاء رجل بداأ يف قوله بالرباءة من الإ�ضالم، ان�ضرف اإىل منزلك، واأمر 
ما جرى  ِمْنك« فكان  َمَكِاين  »ُحِرْمُت  الكلمة، وجعل مكانها  فغري هذه   علوية، 
هذا  حلم  من  املعهود  هو  امل�ضكني  القا�ضي  هذا  مع   - عنه  اهلل  عفا   - للماأمون 
ولكن  وبريا�ضته،  به  اأوىل  الفعل  هذا  غري  وكان  اأخالقه،  ومكارم  اخلليفة 
القا�ضي  هذا  واأما  عنه،  اهلل  فعفا  واأجله،  ووقره  الق�ضاء  من�ضب  �ضان   اخلليفة 
رَّ به عند حمبوبته  اخللنجّي - رحمه اهلل - فقد اختلج يف خاطره من الو�ضاة ما اأَ�ضَ
وعند اخلليفة، وهذا من كهانة ال�ضعر، ومما يتفق وقوعه لل�ضاعر بعد مدة مديدة، 
اأخته، وعطله من حلي  بابن  اأ�ضر  اأعلى له كعًبا؛ فلقد  فاأعلَّه اهلل ول  واأما علوية 
وما  اهلل  ر�ضول  يا  فقيل:  املثلث«،  اهلل  »لعن   : النبي  عن  جاء  وقد  الق�ضاء، 
املثلث؟ قال: »الذي ي�ضعى ب�ضاحبه اإىل �ضلطان فيهلك نف�ضه و�ضاحبه و�ضلطانه«.

قال الواثق يوًما لبن اأبي دوؤاد: قد �ضعى بك عندي قوم، قال: فما ُقْلَت 
لهم يا اأمري املوؤمنني؟ قال: ما قال �ضاحب عزة:

ِن�ْسَوٌة َة  َعزَّ بَعيِب  اإيّل  ِنَعاَلَهاَو�َسَعى  ُخُدوَدُهنَّ  الإله  َجَعل 

عماله،  بع�س  على  ب�ضعاية  ق�ضة  ال�ضفاح  اخلليفة  اإىل  ال�ضعاة  بع�س  ورفع 
َع فيها: »هذه ن�ضيحة مل يرد بها ما عند اهلل، فنحن ل نقبل قول َمْن اآََثَرنَا على  َفَوقَّ
اهلل!« ومما اتفق يف اأيام ال�ضلطان امللك النا�ضر حممد بن قالوون اأنه ح�ضر يف �ضنة 
ثمان وع�ضرين و�ضبعمائة تاج الدين كاتب املفتاح اإىل الأمري عالء الدين مغلطاي 
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اجلمايّل ملا كان وزيًرا وذكر عنده اأنا�ًضا بكل قبيح، والتزم فيهم جملة من الذهب 
اإذا �ضودروا، واأخذت منهم وظائفهم، فدخل اجلمايّل اإىل ال�ضلطان، وحكى له ما 
قاله الكاتب، فقال: اأح�ضره يل، فلما ا�ضتح�ضره �ضمع كالمه، وقال له: هل لك 
هم،  علم باأحد يف القاهرة يعرف �ضيًئا من هذه الأحوال؟ فقال: نعم، جماعة، وعدَّ
اإليك كل  واإذا ح�ضر  اإليه،  واأح�ضن  به،  للوزير: خذ هذا عندك، واحتفظ  فقال 
هوؤلء الذين ذكرهم َعّرْفِني بهم، فخرجا من عنده، وذكر له الكاتب جماعة وهو 
بهم،  فه  وَعرَّ ال�ضلطان  اإىل  اجلمايّل  ودخل  اأحد،  منهم  يبق  اأن مل  اإىل  يح�ضرهم 
فقال: اخرج الآن يف هذه ال�ضاعة، وجهز اجلميع، ول تدع اأحًدا منهم يف القاهرة؛ 

فاإن هوؤلء مناحي�س يرافعون النا�س، فنفاهم اأجمعني.

وقال رجل للمهدّي: عندي لك ن�ضيحة يا اأمري املوؤمنني، فقال: ملن هي؟ 
األنا اأم لعامة امل�ضلمني اأم لنف�ضك؟ قال: لك يا اأمري املوؤمنني، قال: »لي�س ال�ضاعي 
باأعظم عورة ول اأقبح حاًل من قابل �ضعايته، ول تخلو من اأن تكون حا�ضد نعمة، 
ا فال نعاقب لك عدوك«. ثم اأقبل على النا�س فقال:  فال ن�ضفي غيظك، اأو عدوًّ
لنا  فاإمنا  فيه �ضالح،  وللم�ضلمني  تعاىل،  فيه ر�ضا اهلل  مبا  اإل  نا�ضح  لنا  ين�ضح  »ل 
الأبدان ولي�س لنا القلوب، ومن ا�ضترت مل نك�ضف له، ومن نادانا طلبنا توبته، ومن 
اأخطاأ اأقلنا عرثته، اإين اأرى التاأديب بال�ضفح اأبلغ منه بالعقوبة، وال�ضالمة مع العفو 
اأكرث منها مع املعاجلة، والقلوب ل تبقى لوال ل ينعطف اإذا ا�ضتعطف، ول يعفو 

اإذا قدر، ول يغفر اإذا ظفر، ول يرحم اإذا ا�ضرتحم«. انتهى.
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ابه  ُكتَّ ورافع  اأحد  جاءه  اإذا   - تعاىل  اهلل  رحمه   - الأمراء  بع�س  كان  وقد 
واملبا�ضرين الذين يف بابه، قال: هوؤلء قد اأخذوا و�ضبعوا ل تغريوهم، فاإن الذي 
يجني بعدهم يكون جوعانًا، ونقل نحو ذلك اأي�ًضا عن املرحوم حممد علّي، وما 

األطف قول البهاء زهري - رحمه اهلل تعاىل - واأرقه يف عدم �ضماع قول الو�ضاة:

اأرى الذي  اجلفاُء  َهذا  َما  ُف؟حبيبي  والتََّعطُّ َبْيَنَنا  ي  َقا�سِ التَّ َواأَْيَن 
ُيريبني ي�سئك  ل  اأَْمٌر  اليوَم  فما وجهك الوجه الذي ُكْنُت اأعِرُفلك 
َباِطاًل َعّني  الَوا�ُسون  َنَقَل  واأَ�ْسَرُفواَنَعم  َفَزاُدوا  قالوا  ملا  وملَت 
َحِديَثُهم يفَّ  ْقَت  دَّ �سَ َقْد  اأَ�ْسَرُفَكاأَنََّك  َفخلُقَك  َهَذا  ِمْن  َوَحا�َساَك 
ا�ِس َقْبَلَنا ا�ِس يف النَّ يُو�ُسُفَوَقد َكاَن قيَل النَّ َق  َو�ُسرِّ َيْعُقوٌب  َب  َفُكَذّ
َنْعُته ُفِبَعي�ِسَك ُقْل يِل َما الَِّذي َقْد �سَ وُتْن�سِ اأَُقوُل  َما  َتْدِري  فاإنَّك 
ُقْلُته اأن  حَّ  �سَ َقوًل  َكاَن  رُففاإن  َم�سْ وللَقْوِل  َتاأِْويٌل  َفِلْلَقْوِل 
ُمْنَزٌل اهلِل  ِمَن  َقْوٌل  اأَنَّه  ُفواَوَهْب  وَحرَّ َقوٌم  التَّوَراَة  َل  َبدَّ َفَقْد 
جميعنا واأَْنَت  والَوا�ِسي  اأنا  وَموِقُفَوَها  َعِظيٌم  َيوٌم  َلَنا  َيُكون 

بطريق القبط

اأحبار  روؤ�ضاء  يف  ذكره  ينبغي  مما  بالتتمة،  الف�ضل  هذا  بتعقيب  باأ�س  ول 
اأهل الذمة؛ ليكون فيه اأوفر �ضهم واأوفى ق�ضط لروؤ�ضاء العربانيني والبطاركة، فاأما 
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بطريق اليعاقبة فهو اأكرب اأهل ملته، واحلاكم عليهم ما امتد يف مدته، واإليه مرجعهم 
يف التحرمي والتحليل، ويف احلكم بينهم مبا اأنزل يف التوراة ومل ين�ضخ يف الإجنيل 
و�ضرعته مبنية على امل�ضاحمة والحتمال، وال�ضرب على الأذى، وعدم الكرتاث 
والحتفال، وهو موؤدب لنف�ضه يف الأول بهذه الآداب، ويف املدخل اإىل �ضريعته 
ق�ضيم الباب، اأي »بابا رومه« - واأنهما �ضواء يف التباع، ومت�ضاويان؛ فاإنه ل يزيد 
م�ضراع على م�ضراع، فداأبه التخلق من الأخالق بكل جميل، واأن ل ي�ضتكرث 
من متاع الدنيا فاإنه قليل، فليقدم امل�ضاحلة بني املتحاكمني اإليه قبل الف�ضل البت؛ 
فاإن ال�ضلح - كما يقال - �ضيد الأحكام، وهو قاعدة دينه امل�ضيحّي، ومل يخالف 
فيه املحمدية الغراء دين الإ�ضالم، ولينظف �ضدور اإخوانه من الغل، وليقنع مبا 
ينظفه ماء املعمودية من الأج�ضام، وهو راأ�س جماعته والكل له تبع، فال يتخذ له 
اإىل املذبح  فاإنه ما يكون قد قربه  اأو يقتطع بها مال عي�ضوّي يقريه؛  جتارة مربحة، 
واإمنا ذبحه، وكذلك الديارات وكل عمر والقاليل، فيتعني عليه اأن يتفقد فيها كل 
اأمر، ويجتهد يف اإجراء اأمورها على مافيه رفع ال�ضبهات، علًما اأنهم اإمنا اعتزلوا فيها 
للتعبد، فال يدعها تتخذ منتزهات، واأنهم اإمنا اأحدثوا هذه الرهبانية للتقلُّل يف هذه 
الدنيا، والتعفف عن ال�ضهوات، وحب�ضوا فيها اأنف�ضهم حتى اإن اأكرثهم اإذا دخل 
م�ضيدة  فليحذرهم من جعلها  اجلماعات،  املطلوقني من  مع  يبقى  يعود  اإليها ل 
للمال، بل خلوة منزهة عن احلرام، مر�ضدة على احلالل، ل ياأوي اإليها من الغرباء 
القادمني عليه من يريب، ول يكتم عن احلكومة م�ضكل اأمر ورد عليه من بعيد اأو 
قريب، وليتجنب ما لعله فيما يخ�س املذاهب من طرف الأجانب ينوب، وليتوق 
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�ضوؤدد  فمادة  اجلنوب  اأنفا�س  ي�ضم  فال  قدر  اإذا  احلب�ضة، حتى  تلقاء  من  ياأتيه  ما 
النهار  واآية  الليل مظلمة  اآية  فاإن اهلل تعاىل جعل  ال�ضودان، واإن كرثت مق�ضرة؛ 
مب�ضرة، والتقوى ماأمور بها اأهل كل ملة، وكل موافق وخمالف يف القبلة، فليكن 
عمله بها على وجه �ضحيح، ويف الكناية ما يغني عن الت�ضريح، وبالتقوى ر�ضا اهلل 

ور�ضوله، وبها اأمر امل�ضيح. 

حاخام اليهود

ل�ضربهم  واملوؤمن  قلتهم،  على  لطائفته  ال�ضابط  فهو  اليهود  رئي�س  واأما 
الذي لو مل يوؤمنوا فيه لأكلهم الذئب لذلتهم، فعليه ب�ضم جماعته، ومل �ضملهم 
با�ضتطاعته، واحلكم فيهم على قواعد ملته وعوائد اأئمته يف احلكم، اإذا و�ضح له 
باأدلته، وعقود الأنكحة، وخوا�س ما يعترب عندهم فيها على الإطالق،وما يفتقر 
فيها اإىل الر�ضا من اجلانبني يف العقد والإطالق، وفيما اأوجب عنده حكم دينه 
عليه التحرمي، واأوجب عليه النقياد اإىل التحكيم، وما ن�س فيه الأحبار التواتر من 
اأهل ملتهم،  تعبد  قبلتهم ومكان  اإىل جهة  املقد�س  تلقاء بيت  والتوجه  الأخبار، 
والعمل يف هذا كله مبا �ضرعه مو�ضى الكليم، والوقوف معه اإذا ثبت اأنه فعل ذلك 
النبي الكرمي، واإقامة حدود التوراة على ما اأنزل اهلل، من غري حتريف ول تبديل 
لكلمه بتاأويل ول ت�ضريف، واتباع ما اأعطوا عليه العهد، و�ضدوا عليه العقد، واأبقوا 
اإليه  وي�ضلم  والربانيون،  الأنبياء  به  به دماءهم، وما كان يحكم  به ذمامهم، ووقوا 
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الرئي�س لهم من  اإلزام  العربانيون. كل هذا مع  الإ�ضالميون))) منهم، ويعرب عنه 
حكم اأمثالهم من اأهل الذمة الذين اأقروا يف هذه الديار، ووقاية اأنف�ضهم بالت�ضاف 
�ضعار  وحفظ  الإ�ضالم،  ملة)2)  اإىل  بالإذعان  روؤو�ضهم  ومد  والنك�ضار،  باخل�ضوع 
الذمة بتمام النقياد وال�ضت�ضالم، وعدم التظاهر مبا يقت�ضي املناق�ضة اأو يفهم منه 
املعار�ضة. وعلى هذا الرئي�س ترتيب طبقات اأهل ملته من الأحبار فيمن دونهم 
على قدر ا�ضتحقاقهم، وعلى ما ل يخرج عنه كلمة اتفاقهم، وكذلك له احلديث 
يف جميع كنائ�س اليهود امل�ضتمرة اإىل الآن، امل�ضتقرة باأيديهم من حني عقد عهد 
الذمة، ثم ما تاأكد بعده بطول الزمان، وتقريرهم على ما �ضلف عليه �ضلف هذه 

الأمة. ويف هذا كفاية، وتقوى اهلل واإطاعة الدولة ال�ضالمية راأ�س الأمور املهمة.

قال ال�ضيخ بدر الدين بن عبد الرحمن الربل�ضّي املالكّي يف كتابه امل�ضمى 
بالقول املرت�ضى يف اأحكام الق�ضا م�ضاألة: اختلف القرويون، هل يجوز متكن اخل�ضم 
من طلب يهودّي يف �ضبته، واإلزامه احلكم فيه اأو يكره ذلك؟ قال العالمة قا�ضي 
الق�ضاة الب�ضاطّي: وعندي اأنه مينع اإل اأن تقوم القرائن على اأن امل�ضلم ا�ضطر اإىل 
النا�س يتعي�س بذلك،  اأن بع�س  لنا  ذلك، ومل يق�ضد �ضرًرا، قال: ولقد ُحكي 
ا - ورمبا كان معه  فيذهب اإىل بع�س الق�ضاة، ويرفع اإليه ورقة، ويطلب فيها يهوديًّ
ورقتان اأو ثالث من ق�ضاة خمتلفة - واإذا كان يوم ال�ضبت توجه اإىل اليهود ومعه 
ر�ضول قد اأطلعه على �ضره، ويقول: طلبتك اإىل ال�ضرع. فال ي�ضعه اإل اأن ي�ضاحله 

الإ�ضالميون: من ي�ضلم لأي ملة من امللل.  (((
ملة: يق�ضد بها »اأمة«.  (2(
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على الرتك يف ذلك اليوم. انتهى كالم ال�ضيخ بدر الدين. ثم قال يف حمل اآخر: 
مقامه  يقوم  ول  للم�ضلمني،  اجلامع  وهو  املعظم،  املحل  يف  يكون  اليمني  تغليظ 
البيعة، ويحلف  اليهودّي يف  فيحلف  يعظم،  امل�ضلم حيث  م�ضجد، ويحلف غري 
الأعظم  الإمام  وعند  انتهى.  النار.  بيت  يف  واملجو�ضّي  الكني�ضة،  يف  الن�ضرايّن 
اأبي  حنيفة النعمان ل يحلفون يف بيوت عباداتهم، واإمنا يحلفون عند القا�ضي؛ 
فقد راعى مذهب الإمام مالك عامل املدينة معتقدهم، ثم قال ال�ضيخ بدر الدين 
اأي�ًضا يف حمل اآخر: قال ال�ضيخ �ضراج الدين عمر احلنفي قارئ الهداية: اإذا بنى 
ت�ضرف على  و�ضبابيك  لها طاقات  امل�ضلمني، وجعل  دور  عالية بني  داًرا  الذمّي 
جريانه، هل ميكن من ذلك؟ فاأجاب بقوله: اأهل الذمة يف املعامالت كامل�ضلمني، 
وما جاز للم�ضلمني جاز لهم، واإمنا مينع الذمّي من تعلية بنائه اإذا ح�ضل �ضرر جلاره 
من منع �ضوء اأو هواء هذا هو ظاهر املذهب. انتهى. وقال الإمام النووّي يف التحفة 
ما ن�ضه: ولالإمام اأو نائبه ال�ضتعانة باأهل الذمة، وال�ضتئمان على العدو، ب�ضرط 
بهم  الإعانة  وي�ضرتط يف جواز  فينا،  راأيهم  يعرف ح�ضن  باأن  توؤمن خيانتهم،  اأن 
بامل�ضتعان بهم الأ�ضلح  لقلتنا، ونفعل  اأو قتال  اإليهم، ولو بنحو خدمة  الحتياج 
قاله هرقل  ما  نقول  اأن  انتهى. ويح�ضن هنا  تفريقهم يف اجلي�س.  اأو  اإفرادهم  من 
الغ�ضايّن على من معه  الأيهم  بال�ضام جبلة بن  َر يف جي�ضه  اأَمَّ الروم حني  ملك 
من العرب ليحاربوا معه عرب الإ�ضالم، وجعل جبلة وقومه مقدمة جلي�س الروم، 
وكان جبلة قد اأ�ضلم ثم ارتد وان�ضم للروم؛ ليخل�س من حكم عمر ؛ حيث 
اأراد اأن ي�ضوي بينه وبني خ�ضمه يف الق�ضا�س، يف نظري لطمٍة لطمها جبلة، فقال 
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هرقل حني �ضدر به يف حرب الإ�ضالم: ل يقطع املا�س اإل املا�س، يعني ل يغلب 
العرب اإل العرب اأي ل يغلب اجلن�س اإل جن�ضه.

واإمنا  ومعا�ضرتهم،  ومعاملتهم  الكتاب  اأهل  خمالطة  جواز  يف  �ضك  فال 
املحظور املوالة يف الدين، ومما يقرب ذلك حل الكتابية للم�ضلم، وولية العقد له 
 من وليها؛ لقوله تعاىل: ژ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ]املائدة/ 5[ 
اأي حل لكم، مع جواز الت�ضري بالكتابيات الالتي وقعن يف اأ�ضر الإ�ضالم بحرب؛ 
لأنه  ت�ضرى ب�ضفية وريحانة قبل اإ�ضالمهما، وممن تزوج بالكتابيات من اخللفاء 
الرا�ضدين ذو النورين عثمان بن عفان - ر�ضى اهلل تعاىل عنه؛ فاإنه تزوج بن�ضرانية 

كتابية لكن اأ�ضلمت بعد ذلك وح�ضن اإ�ضالمها.

وباجلملة، فرخ�ضة تدين اأهل الكتاب بدينهم موؤ�ض�ضة على العهود املاأخوذة 
عليهم عند الفتوح الإ�ضالمّي، وكل م�ضلم يحفظ العهد؛ لأن العهد يف احلقيقة 
اإمنا هو هلل تعاىل، ويف العادة اأن العهد يلتزمه من يعقده بالطوع والختيار، فبهذا 

ژٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ    الوفاء به، قال تعاىل لنبيه  يجب 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 
ڤژ ]الفتح/ 0)[، وقد ذكر بع�س ما يتعلق بذلك يف املقدمة، عند التكلم 
على حرية الذمة التي تعترب عند اأهل الأديان، ويف الف�ضل الثالث الآتي بعد هذا 

ما يتعلق بوفاء العهود، فلرياجع.
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جاك�س  بن  جرج�س  الربن�س  اأن  اجلملة  يف  ذلك  ينا�ضب  مما  يحكى  ومما 
اإىل  �ضافر  ملا  املذهب،  بروت�ضتانتّي  هو  الذي  عهده،  وويّل  الإنكليز،  ملك  الثاين 
مملكة فران�ضا لل�ضياحة، ذهب لزيارة فنلون الق�ضي�س الفرن�ضاوّي، �ضاحب التاآليف 
الكثرية، التي منها »�ضياحة تلماك« اأو�ضاه بقوله: »اإذا اآل امللك اإليك اأيها الأمري 
الدينية،  تبديل عقائدهم  تغيري مذهبهم، ول  القاثوليقية))) على  ل جترب رعيتك 
اأن يت�ضلطن على القلب، وينـزع منه �ضفة احلرية؛ فقوة  فاإنه ل �ضلطان ي�ضتطيع 
ا يف العقيدة، ول  العنفوان احل�ضية وال�ضوكة اجلربية الغا�ضبة ل تفيد برهانًا قطعيًّ
تكون حجة يطمئن اإليها القلب، فال ينتج الإكراه على الدين اإل النفاق واإظهار 

خالف ما يف الباطن«. انتهى.

التع�سب الديني

ومن هذا يعلم اأن امللوك اإذا تع�ضبوا لدينهم، وتداخلوا يف ق�ضايا الأديان، 
النفاق،  على  رعاياهم  يحملون  فاإمنا  لهم،  املخالفني  رعاياهم  عقائد  قلب  واأرادوا 
يوافق  فال  منه،  احلرية  وينـزعون  تبديل عقيدته،  يكرهونه على  وي�ضتعبدون من 
اإل جمرد  يعد  لإ�ضرار غريه ل  لدينه  الإن�ضان  تع�ضب  فمح�س  الظاهر،  الباطن 
املحبوب  فهو  العليا،  هي  اهلل  كلمة  لتكون  الدين  بحماية  الت�ضبث  واأما  حمية، 
املرغوب، ولذلك كان اجلهاد ال�ضحيح لقمع العدو اإمنا يتحقق اإذا كان الق�ضد منه 

القاثوليقية: الكاثوليكية.  (((
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اإعالء كلمه اهلل ، واإعزاز الدين ون�ضرة امل�ضلمني، ل حليازة الغنيمة وا�ضرتقاق 
العبيد، واكت�ضاب ا�ضم ال�ضجاعة، وحت�ضيل ال�ضيت، وطلب الدنيا؛ ففاعل ذلك 

تاجر اأو طالب ولي�س مبجاهد، كما �ضتعرفه يف الف�ضل الثالث.



قال : »اإن اأقرب النا�س درجة من درجة النبوة اأهل اجلهاد واأهل العلم، 
اأما اأهل العلم فقالوا ما قال الأنبياء، واأما اأهل اجلهاد فجاهدوا على ما جاءت به 
فاإن  اأف�ضل؟  اجلهاد  اأي  اهلل،  ر�ضول  »يا  فقال:    النبّي  و�ضاأل رجل  الأنبياء«، 
الدنيا،  ابتغاء عر�س  ويقاتل  رياء،  ويقاتل  ويقاتل �ضجاعة،  يقاتل حمية،  الرجل 
يف  فهو  العليا  هي  اهلل  كلمة  لتكون  قاتل  من  فقال:  اهلل؟  �ضبيل  يف  ذلك  فاأّي 
  ضبيل اهلل«. وهذا احلديث مراآة لكل غاٍز وجماهد، بحيث يكون جهاده هلل�
حتى ي�ضتحق الثواب، اأما من حارب للحمية، اأو لطلب الدنيا، اأو ل�ضبب من هذه 
الأول:  موا�ضع:  �ضتة  اإل يف  املحاربة ل جتوز  اإن  ثم  غازًيا،  يكون  الأ�ضباب، فال 
اخلالئق،  �ضر  لأنهم  امللحدين؛  الثانى: حماربة  احلرب،  واأهل  امل�ضركني  حماربة 
الثالث: حماربة املرتدين، الرابع: حماربة البغاة، اخلام�س: حماربة قطاع الطريق، 

ال�ضاد�س: حماربة القاتلني ليقت�س منهم.

لقاء  يتحفظ من  واأن  بنف�ضه،  العظيم  يتوىل احلرب  اأن  امللك  �ضهامة  ومن 
العدو يف بالده ل�ضالمة نف�ضه، كما قيل: 

يف طبقة الغزاة املجاهدين 
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الَمَة ِمْن �َسْلَمى وَجارِتها ِبَواِديَها اإن ال�سَّ َحاٍل  َعَلى  مَتُرَّ  ل  اأَْن 

وينبغي اأن يخوف امللك العدو مبا ميكنه؛ فرمبا رجع، ويجتهد يف قمع العدو 
للع�ضكر  العطاء  اأجزل  العدو  واإذا ح�ضره  و�ضيلة،  اأنفع  فاحليلة  واملكيدة؛  باحليلة 
ووفى باملواعيد لهم؛ لئال تنك�ضر قلوبهم، فبهذا يبيعون اأرواحهم لقتال عدوهم؛ 

لأنهم حماة الوطن والدين.

قال احلكماء: النا�س حازمان وعاجز، فاأحزم احلازمني من عرف الأمر قبل 
وقوعه فاحرت�س منه، واحلازم بعده من اإذا نزل به الأمر تلقاه وعمل احليلة حتى 
يخرج منه، والعاجز من تردد بني ذلك، ل ياأمتر ر�ضيًدا، ول يطيع مر�ضًدا، حتى 
تفوته النجاة، ويقال: احتل تغنم، وتفكر ت�ضلم، ويقال: ترك التقدم اأح�ضن من 
التندم، واأو�ضى ملك قائد �ضريته، فقال له: كن كالتاجر الكي�س اإن وجد ربًحا  
من  وكن  ال�ضالمة،  حتمد  حتى  الغنيمة  تطلب  ول  ماله،  راأ�س  حفظ  واإل  اأجتر، 
تن�ضب  اأ�ضد حذًرا من احتيال عدوك عليك، ويقال: ل  احتيالك على عدوك 
يف حرب، واإن وثقت بقوتك حتى تعرف وجه الهرب منها؛ فاإن النف�س اأقوى ما 
تكون اإذا وجدت �ضبيل احليلة مدبرة لها، واختل�س من حتاربه خل�ضة الذئب، َوِطْر 

منه طريان الغراب؛ فاإن التحرز زمام ال�ضجاعة، والتهور عدو ال�ضدة. 

ومما يجب - مع التفكر - على املحارب م�ضاورة العقالء من الن�ضحاء اأويل 
التجارب؛ فقد حكي اأن قوًما من العرب اأتوا �ضيًخا قد اأربى على الثمانني وقارب 
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الت�ضعني؛ فقالوا: اإن عدونا ا�ضتاق �ضرحنا)))، فاأ�ضر علينا مبا ندرك به الثاأر وننفي 
�ضاوروا  ولكن  عزميتي،  اإبرام  ونق�س  همتي،  ن�ضخ  قوتي  �ضعف  اإنَّ  قال:  العار، 
ما  براأيه  ياألو  ل  اجلبان  فاإن  احلزم؛  اأويل  من  واجلبناء  العزم،  ذوي  ال�ضجعاء من 
نتيجة  الراأيني  من  خل�ضوا  ثم  ذكركم،  ي�ضيد  ما  لياألو  وال�ضجاع  مهجكم،  وقى 
الراأي على هذا كان  فاإذا جنم  ال�ضجعان،  نق�س اجلبان وتهور  تبعد عنكم معرفة 
اأنفذ على عدوكم من ال�ضهم ال�ضائب واحل�ضام القا�ضب، ومالك التحيل يف بلوغ 
الأماين رف�س العجلة وا�ضتعمال التواين. قال احلكماء: اإياك والعجلة فاإنها تكنى 
اأم الندامة؛ لأن �ضاحبها يقول قبل اأن يعلم، ويجيب قبل اأن يفهم، ويعزم قبل 
اأن يفكر، ويقطع قبل اأن يقدر، وميدح قبل اأن يجرب، ويذم قبل اأن يخترب، ولن 

ت�ضحب هذه ال�ضفة اأحًدا اإل �ضحب الندامة، وجانب ال�ضالمة، قال ال�ضاعر: 

ُيْرَجى ما  ِمْفَتاُح  ْبُ  َيُهوُنال�سَّ ِبِه  ْعٍب  �سَ َوُكلُّ   
ـِْطَبــــاٍر با�س ِنيــــَل  ــا  َيُكوُنَوُرمبَـّ َل  َهْيَهاَت  ِقيَل  َما 
الليايل َطاَلت  واإْن  ِب  احلـزون)2)فا�سْ ـَْكَن  اأَم َا  َفُرمبَّ

وقال تعاىل يف نهي نبيه عن العجلة تعليًما لأمته: ژپ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ ]طه/ 4))[، وقال بع�س احلكماء: تاأنَّ واحزم؛ 
فاإذا ا�ضتو�ضحت فاعزم، فاإذا اجتمع يف الرجل احلزم وال�ضجاعة فهو الذي ي�ضلح 

�ضرحنا: ما�ضيتنا. ) ))
احلزون: مفردها َحْزن - بفتح احلاء و�ضكون الراء - وهي ما َغُلظ من الأر�س.) 2)



530530
مناهج الألباب امل�سرية يف مباهج الآداب الع�سرية

اأمر احلروب، والنا�س رجل، ون�ضف رجل، ول �ضيء،  لتدبري اجليو�س و�ضجاعة 
فالرجل من اجتمع له اإ�ضابة راأي و�ضجاعة، ون�ضف الرجل هو الذي انفرد باأحد 

الو�ضفني دون الآخر، والذي ل �ضيء هو من َعِرَي من الو�ضفني.

ال�سجاعة

الوطن  اأن�ضار  هم  الذين   - املجاهدين  الغزاة    اهلل  و�ضف   وقد 
والدين - بو�ضف يف حقهم باخل�ضو�س، فقال: ژ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ژ ]ال�ضف/ 4[، وقد اأعد اجلنة ملن منهم 
ذاق بال�ضهادة طعم احُلُتوف، بدليل قوله : »اإن اجلنة حتت ظالل ال�ضيوف«، 

وح�ضبك قوله تعاىل: ژگ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ژ ]اآل  عمران/ 69)[ الآية، ومدار فن احلرب الآن على تعليم احلركات 
الع�ضكرية، وح�ضن الراأي وال�ضجاعة، وخريها اأو�ضطها، قال: »احلرب خدعة«، 

وقال املتنبي: 

ْجَعاِن ال�سُّ �َسَجاَعِة  َقْبَل  الثَّانالراأُي  املََحلُّ  وهي  ٌل  اأوَّ ُهو   
مرة لَنْف�ٍس  اجتمعا  هما  مَكاِنفاإذا  ُكلَّ  الَعْلياء  من  َبَلَغْت   
اأقرانه الَفَتى  َطَعَن  َا  الأقراِنولرمبَّ َتَطاُعِن  َقْبَل  اأِي  بالرَّ  
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ف�ضيلة؛  فيه  تكمل  مل  فقدها  ومن  الف�ضائل  عماد  هي  ال�ضجاعة  اأن  ولو 
اإلَّ اأن الراأي مقدم عليها، كما حكي اأن الإ�ضكندر حا�ضر قلعة �ضنة كاملة، فلم 
يفتحها، فكتب اإليه احلكماء: لو جل�ضت �ضبعني �ضنة ل متلك فتحها اإل باملكيدة 
لالأعداء، واأن يكون باأ�ضهم بينهم، فبعث لبع�ضهم وخدعهم، ثم بعث اإىل اآخرين 

ب�ضد ذلك، فتنازعوا وحتاربوا، ثم �ضلموا القلعة.

ي�ضاء من عباده،  فيمن  ي�ضعها اهلل  باأنها: غريزة  ال�ضجاعة  بع�ضهم  َف  وَعرَّ
وقيل يف تعريفها اأي�ًضا: هي �ضعة ال�ضدر بالإقدام على الأمور املُتلفة. وقد روي عن 
النبي : »اإن اهلل يحب ال�ضجاعة ولو يف قتل حية« وقال بع�س اأهل التجارب: 
الرجال ثالثة: فار�س و�ضجاع وبطل، فالفار�س الذي ي�ضد اإذا �ضدوا، قال عامر بن 

الطفيل:

ِد َعاِمر  َوَفِار�َسَها املَ�ْسُهوَر يف ُكَلّ َمْوِكِبواإِّن واإْن ُكْنُت ابَن �َسيِّ
ِوَراَثٍة َعْن  َعاِمٌر  َدْتِني  �َسوَّ اأَِبَفَما  ِباأُمٍّ ول  اأَ�ْسُمو  اأَْن  اهلُل  اأَبى   

ُويكنى باأبي علّي، وهو ابن اأخي عامر بن مالك، املعروف مُبالِعب الأ�ضنة، 
اأحد فر�ضان العرب امل�ضهورين وكبارهم، ومراد عامر بن الطفيل اأن قبيلة عامر مل 
ًدا لأجل وراثته من اأبيه ال�ضيادة، بل لأمر اآخر، وملَحَّ بع�ضهم لهذا املعنى  جتعله �ضيِّ

بقوله:
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َرْيِب ِبَغري  َي�ُسوُد  من  د  وجودُي�َسوَّ لها  كان  الأ�سباب  اإذا 
َقي�ٌس َقاَل  ما  اأخي  َت�ْسَمع  َي�ُسوُداأمل  َمْن  ُد  ُي�َسوَّ َما  لأٍمر   

والبطل  ذلك،  اإىل  داعيه  واملجيب  اِز،  الرِبَ اإىل  فالداعي  ال�ضجاع:  واأما 
املحامي لظهور القوم اإذا ولوا، والعرب ت�ضمي ذلك كله �ضجاعة، ويجعلون اأول 
�ضمي  املقدام،  ثانيها:  وعزمه،  بذلك لهتمامه  �ضمي  الهمام،  ال�ضجعان  مراتب 
الب�ضالة، وهي اجلراءة  البا�ضل، من  ثالثها:  الإحجام،  بذلك لالإقدام، وهو �ضد 
وال�ضدة، رابعها: البطل، اأي الذي يبطل فعل الأقران، ويطفئ �ضجاعة ال�ضجعان، 

خام�ضها: ال�ضنديد، وهو الذي ل يقاومه مقاوم. 

وحكم ال�ضجاعة ومظهرها وثمرتها الإقدام يف مو�ضع الإقدام، والثبات يف 
وقالوا:  بال�ضجاعة،  الزوال، و�ضد ذلك يخل  والزوال يف مو�ضع  الثبات،  مو�ضع 
احلرب كالنار، اإن تداركت اأولها خمد اإ�ضرامها، واإن ا�ضتحكم اإ�ضرامها �ضعب 
اإخمادها، وهذا معنى قولهم: ينبغي اأن تتغدى بالعدو قبل اأن يتع�ضى بك، وزعم 
بع�ضهم اأن ال�ضخاء والكرم دليل ال�ضجاعة، واأن كل �ضخّي �ضجاع، وال�ضحيح اأن 
ذلك اأغلبّي غري مطرد، بل بنو اآدم على اأربعة اأحوال، فمنهم اجلواد ال�ضجاع يجود 
مباله ونف�ضه، وهو اأعالهم مرتبة، ومنهم البخيل اجلبان، وهواأذلهم، واأكرثهم مذمة، 
ومنهم اجلواد اجلبان يجود مباله وي�ضن بنف�ضه، ومنهم ال�ضجاع البخيل ب�ضد ذلك، 
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والأخالق مواهب من اهلل، يهب منها ما ي�ضاء ملن ي�ضاء، ويجبل))) خلقه على ما 
يريد، واإمنا الأخالق الفا�ضلة تتالزم غالًبا وكذا الأخالق الدنيئة.

اأجمل    اأن�س بن مالك - ر�ضي اهلل تعاىل عنه: »كان ر�ضول اهلل  قال 
ا واأ�ضجع قلًبا، لقد فزع اأهل املدينة ليلة، فانطلق  النا�س وجًها، واأجود النا�س كفًّ
النا�س ثائرين ِقَبل ال�ضوت، فتلقاهم ر�ضول اهلل  راجًعا قد �ضبقهم اإىل ال�ضوت، 
لن  يقول:  وهو  عنقه،  وال�ضيف يف  عري،  طلحة  لأبي  فر�س  على  اخلرب  و�ضرب)2) 
تراعوا لن تراعوا«، وقال عمران بن ح�ضني: مالقي ر�ضول اهلل  كتيبة اإل كان 
اأول من ي�ضرب »وقال« احلكماء: اأ�ضل اخلري كله يف ثبات القلب، وهو ال�ضجاعة، 
ال�ضاقة،  يلزم  اأ�ضحابه  انهزم  اإذا  من  جاأ�ًضا  واأقواهم  �ضجاعة  اجلند  اأهل  واأعظم 
وي�ضرب يف وجوه القوم، ويحول بينهم وبني عدوهم، ويقوي قلوب اأ�ضحابه، فمن 
اأقامه، ومن وقف حمله، ومن َكَبا به فر�ضه حماه، حتى يياأ�س العدو منهم،  وقع 
اأكرم  الغافلني، ومن  وراء  الفارين كامل�ضتغفر من  وراء  املقاتل من  اإن  قيل  حتى 

الكرم يف ال�ضجاعة الدفاع عن احلرمي.

يف  وال�ضرب  اجلاأ�س،  بقوة    ال�ضديق  بكر  لأبي  اجلميع  اعرتف  ولقد 
يده  ي�ضع  كان  وال�ضجاعة،  بال�ضدة  مو�ضوًما    عمر  وكان  الكريهة،  املواطن 
اليمنى على اأذن فر�ضه الي�ضرى، ويجمع بدنه ويثب على ظهرها، كاأمنا خلق عليها. 

يجبل: يخلق.  (((
�َضرَبَ اخلرب: عرفه، وخربه.  (2(
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وكان علي  �ضجاًعا بطاًل، اإذا �ضرب ل ُيَثنِّي، وكذلك الزبري بن العوام 
اأ�ضجع  فار�س    النبّي  يكن يف ع�ضر  قالوا: مل  الفر�ضان،  �ضجعان  من  معدود 
من الزبري، ول راجل اأ�ضجع من الإمام علّي - كرم اهلل وجهه - ومن ال�ضجعان 
بنوقيلة، وهم الأن�ضار، قال لهم ر�ضول اهلل  »اإنكم لتكرثون عند الفزع، وتقلون 
عند الطمع«، يريد اأنهم يقاتلون ابتغاء مر�ضاة اهلل لإعالء كلمته ل للغنيمة. ومن 
�ضجعان الأن�ضار معاذ بن عفراء، قطع كتفه يوم بدر فبقي معلًقا بجلده، فلم يزل 
يقاتل جميع يومه وهو معلق، حتى وجد اأمله فو�ضع رجله على يده ومتطاأ حتى قطع 

اجللدة، ومن �ضجعان ال�ضحابة خارجة بن حذافة؛ واملقداد بن الأ�ضود.

وملا كتب عمرو بن العا�س اإىل عمر بن اخلطاب - ر�ضي اهلل عنهما - وهو يحا�ضر 
  م�ضر بطلب ثالثة اآلف فار�س ليبعث اإليه بها اإليه، بعث اإليه بهولء الثالثة 
ول�ضجاعته  الوليد،  بن  خالد  من  اأ�ضجع  الإ�ضالم  يف  ول  اجلاهلية  يف  يكن  ومل 
�ضماه ر�ضول اهلل  �ضيف اهلل. مل ينهزم يف جاهلية ول يف اإ�ضالم، ومات على 
فرا�ضه، وقيل لعبد امللك بن مروان: من اأ�ضجع النا�س؟ فقال: العبا�س بن مردا�س 

َلِمّي، الذي يقول: ال�ضُّ

اأَُبايل ل  الكِتيَبة  َعَلى  �سواهااأَ�ُسدُّ  اأَْم  ِفيها  َكاَن  اأََحْتِفي   

وقي�س بن احلطيم، حيث يقول:

ٌل َبَقاَءَهاواإن يف احَلْرب الَعَواِن ُمَوكَّ اأُِريُد  ل  َنْف�ٍس  باإْقَدام   
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اأبو دلف القا�ضم بن عي�ضى العجلّي، فار�س بطل،  وممن ا�ضتهر بال�ضجاعة 
�ضاعر ندمي، جامع ملا تفرق يف غريه، حمل على فار�س ووراءه رديف، فطعنهما، 
فانتظما يف رحمه، وكان ذلك يف بع�س حروبه، وفيه يقول بكر بن النطاح، ويذكر 

طعنته:

الَوَغى َيْوَم  َقا�ِسٌم  َلَك  َبَدا  ِقْنِدياَلواإَذا  اأََماَمه  ِخْلَت  َيْخَتاُل 
وِليِنه بالَعُمود  ذ  َتَلذَّ ِمْنِدياَل واإَذا  ه  بَكَفّ الَعُموَد  ِخْلَت 
َها �سَّ لرَيُ ْخرًة  �سَ َتَناوَل  َمِهياَلواإَذا  َيديه  يف  َكِثيًبا  َعاَدْت   
بَطْعَنٍة َفاِر�َسنِي  َوَيْنِظُم  َكِلياَلَقالوا:  َتَراه  ول  َقاِء  الَلّ يوَم 
َقَناِته َمدُّ  َكاَن  َلْو  َتْعَجُبَوا  ِمياَلل  الَفَواِر�س  نَظم  اإذا  ِمياًل 

ومن كالم اأبي دلف العجلّي املذكور:

ًما ُمَنعَّ تبيَت  اأْن  املروءُة  الأقداح لي�س  على  منعكًفا  وتظلَّ 
اإنَّا ِم  َنعُّ وللتَّ للرجال  وِكَفاِحما  َكِريَهٍة  ليوِم  ُخِلُقوا 

يف  اجتمعت  ما  اأ�ضياء  بخم�ضة  املجاهدين  عباده    اهلل  اأر�ضد  وقد 
تعاىل:  قوله  يف  جمموعة  وهي  عدوها،  وكرث  قلت  واإن  ن�ضرت،  اإل  قط  فئة 

ٺ  ڀ  ڀ    ڀڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژٱ 

ثالثها:   ، ذكره  كرثة  ثانيها:  الثبات،  اأحدها   ]46 ]الأنفال/  ٺژ 
قبة  عليها  ُتْبَنى  اخلم�ضة  فهذه  ال�ضرب،  الكلمة، خام�ضها:  اتفاق  رابعها:  الطاعة، 
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الن�ضر، وملا اجتمعت هذه القوى اخلم�س يف ال�ضحابة مل تقم لهم اأمة من الأمم، 
حتى فتحوا الدنيا، ودانت لهم البالد والعباد، وملا تفرقت فيمن بعدهم و�ضعفت، 

اآل اأمرهم اإىل ما اآل اإليه.

ول باأ�س اأن نذكر هنا من اأخبار ال�ضجعان ما حكاه الف�ضل بن يزيد، ونقله 
�ضاحب »امل�ضتطرف« قال: نزل علينا بنو تغلب يف بع�س ال�ضنني، وكنت م�ضغوًفا 
باأخبار العرب اأن اأ�ضمعها واأجمعها، فبينما اأنا اأدور يف بع�س اأحيائهم، اإذ اأنا مبراأة 
راأيت مثله يف ح�ضنه وجماله،  اآخذة بيد غالم قلما  واقفة يف فناء خبائها، وهي 
اإليه  له ذوؤابتان كال�ضبج))) املنظوم، وهي تعاتبه بل�ضان رطب وكالم عذب، حتن 
الأ�ضماع وترتاح له القلوب، واأكرث ما اأ�ضمع منها: اأي بنّي، وهو يبت�ضم يف وجهها، 
قد غلب عليه احلياء واخلجل، كاأنه جارية ِبْكر، ل يرد جوابًا، فا�ضتح�ضنت ما راأيت، 
اأنظر  فوقفت  ال�ضالم،  علّي  فرد  و�ضلمت،  منه  فدنوت  �ضمعت،  ما  وا�ضتحليت 
اإليهما، فقالت: ياح�ضرّي ما حاجتك؟ فقلت: ال�ضتكثار مما اأ�ضمع، وال�ضتمتاع 
ما  اإليك من خربه  اإن �ضئت �ضقت  الغالم، فقالت: ياح�ضرّي  اأرى من هذا  مبا 
والرزق  فقالت: حملته  اهلل،  يرحمك  �ضئت  قد  فقلت:  منظره،  من  اأح�ضن  هو 
  اهلل  و�ضاء  اأ�ضهر،  ت�ضعة  له  نكد حماًل خفيًفا، حتى م�ضت  والعي�س  ع�ضر، 
ا، فوربك ما هو اإل اأن �ضار ثالث اأبويه، حتى اأف�ضل  اأن اأ�ضعه فو�ضعته خلًقا �ضويًّ
اهلل   واأعطى واآتى من الرزق مبا كفى واأغنى، ثم اأر�ضعته حولني كاملني، فلما 

ال�ضبج: اخلرز الأ�ضود.  (((
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اأقيه  اأ�ضد،  اأبيه، فربي كاأنه �ضبل  ا�ضتتم الر�ضاع نقلته من خرق املهد اإىل فرا�س 
املوؤدب  اإىل  اأ�ضلمته  �ضنني  له خم�س  م�ضت  اإذا  الهجري، حتى  وحر  ال�ضتاء  برد 
فحفظه القراآن، فتاله، وعلمه ال�ضعر فرواه، ورغب يف مفاخر قومه واآبائه واأجداده، 
فلما اأن بلغ احللم، وا�ضتد عظمه، وكمل خلقه، حملته على عتاق اخليل، فتفر�س 
ومتر�س، ولب�س ال�ضالح، وم�ضى بني بيوتات احلّي اخليالء، فاأخذ يف قرى ال�ضيف 
واإطعام الطعام، واأنا عليه وجلة، اأ�ضفق عليه من العيون اأن ت�ضيبه، فاتفق اأن نزلنا 
مبنهل من املناهل بني اأحياء العرب، فخرج فتيان احلّي يف طلب ثاأٍرٍ لهم، و�ضاء 
اهلل تعاىل اأن اأ�ضابته وعكة �ضغلته عن اخلروج، حتى اإذا اأمعن القوم ومل يبق يف 
احلّي غريه، ونحن اآمنون وادعون، ما هو اإل اأن اأدبر الليل واأ�ضفر ال�ضباح، حتى 
طلعت علينا غرر اجلياد وطالئع العدو، فما هو اإل هنيهة))) حتى اأحرزوا الأموال 
ا به،  دون اأهلها، وهو ي�ضاألني عن ال�ضوت، واأنا اأ�ضرت عنه اخلرب اإ�ضفاًقا عليه و�ضنًّ
حتى اإذا علت الأ�ضوات، وبرزت املُْخدرات)2)، رمى دثاره، وثار كما يثور الأ�ضد، 
واأمر باإ�ضراج فر�ضه، ولب�س لمة حربه، واأخذ رحمه بيده، وحلق حماة القوم فطعن 
فراأوه  الفر�ضان  وجوه  فان�ضرفت  فقتله،  عنه  اأبعدهم  وحلق  به،  فرمى  منه  اأدناهم 
  ا �ضغرًيا ل مدد وراءه، فحملوا عليه فاأقبل يوؤم البيوت ونحن ندعوا اهلل �ضبيًّ
له بال�ضالمة، حتى اإذا مدهم وراءه وامتدوا يف اأثره، عطف عليهم ففرق �ضملهم 
و�ضتت جمعهم، وقلل كرثتهم، ومزقهم كل ممزق، ومرق كما ميرق ال�ضهم، وناداهم 

هنيهة: قلياًل من الزمن.  (((
املُْخَدرات: الن�ضاء امل�ضترتات يف بيوتهن.  (2(
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خلوا عن املال، فواهلل ل رجعت اإل به اأو لأهلكن دونه، فان�ضرفت اإليه الأقران، 
ومتايلت نحوه الفر�ضان، وحتيزت له الفتيان، وحملوا عليه وقد رفعوا اإليه الأ�ضنة، 
الإبل،  وراء  الفحل من  يهدر  يهدر كما  فوثب عليهم وهو  بالأعنة  وعطفوا عليه 
وجعل ل يحمل على ناحية اإل حطمها، ول كتيبة اإل مزقها، حتى مل يبق من 
القوم اإل من جنا به فر�ضه، ثم �ضاق املال واأقبل به، فكرب القوم عند روؤيته، وفرح 
رواًحا من  واأح�ضن  اأ�ضمح �ضباًحا  كان  يوًما  قط  راأينا  ما  فواهلل  ب�ضالمته،  النا�س 

ذلك اليوم، ولقد �ضمعته يقول يف وجوه فتيان احلّي هذه الأبيات:

ِمْثَله راأيُتَّ  َهْل  ِفْعِلي  ْلَن  اإَذا َح�ْسَرَجْت َنْف�ُس اجَلَباِن ِمَن الَكْرِبَتاأَمَّ
نَّه َكاأَ َحتَّى  الأر�ُس  َعليِه  اَقْت  والَقْلِب َو�سَ الَعِزميَِة  َم�ْسُلوُب  اخَلوِف  ِمَن 
يَبه َوَن�سِ ه  َحقَّ ُكالًّ  اأُْعِط  ِب؟اأَمَل ْ  ْدِن واملُْرَهِف الَع�سْ ْمَهِرَيّ اللَّ ِمَن ال�سَّ
َماِلٍك بِن  َقي�ِس  ِهْنَد بن  اأَبي  اْبُن  يِباأََنا  وال�سَّ واملََكارِم  املََعِايل  �َسِليل 
ُمْرَهٌف الَمَة  الظُّ اأُْعطى  اأَْن  يِل  واجَلْنِب اأََبى  واجَلْوِف  ْهِر  الظَّ َقِويُّ  َوِطْرٌف 

ِه  ِبَحدِّ َرْبُت  �سَ لو  ِحيٌح  �سَ ِب َوَعْزٌم  ْ التُّ اإىل  وا�ِسي لنَحَطْطَن  الرَّ اجِلَبال 
اأَِعيَبه اأْن  اأَتَِّقي  َنِقيٌّ  الُعْلب وِعْر�ٌس  َتْغلِب  ُذَرى  يف  �َسِريٌف  َوبيٌت 
واأَْحَتِمي ُدوَنُكنَّ  اأقاِتل  مَلْ  ْرِب فاإْن  وال�سَّ ْعِن  بالطَّ واأَْحِميُكنَّ  َلُكنَّ 
اأبي اإىل  َم�َسنَي  الالتي  َدَق  �سَ النَّْدِب َفال  الَبَطِل  بالَفاِر�س  ُيَهنِّينه 

هكذا ف�ضائل �ضبان العرب يف ال�ضجاعة ومكارم الأخالق.
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و�ُسيوُفهم ووجوههم  ُنُوُماآراوؤُهم  َدَجوَن  اإذا  احَلاِدَثاِت  يف   
اِلُح وَم�سَ للهدى  َمَعامِلُ  َجى والأخرياُت ُرُجوُمِمْنَها  ُلو الدُّ  جَتْ

كما  التجارب،  على  املوؤ�ض�ضة  اآرائهم،  قوة  يف  �ضيوخهم  �ضجاعة  اأن  كما 
حكي قريًبا عن ال�ضيخ الذي قارب الت�ضعني، ملا ا�ضت�ضاره قوم من العرب يف �ضاأن 

عدوهم، فاأ�ضار عليهم براأي �ضديد.

معد  بن  كعمرو  والراأي،  ال�ضجاعة  ف�ضيلة  بني  يجمع  من  ال�ضيوخ  ومن 
على  يحمل  الفر�س  واقعة  كان يف  و�ضعف،  عّمر  اأن  بعد  فاإنه  الزبيدّي؛  يكرب 
اأنه معدود من فر�ضان اجلاهلية والإ�ضالم، فله يف حروب اجلاهلية  عدوه؛ وذلك 
و�ضهد  الإ�ضالم،  اإىل  عاد  ثم  ارتد  ثم  اأ�ضلم  م�ضهورة،  ومواطن  مذكورة،  مواقف 
حروب الفر�س، وكان له فيها اأفعال عظيمة، واأحوال ج�ضيمة، وكان اأمري املوؤمنني 
وروي  َعْمًرا،  وخلق  خلقنا  الذي  احلمد هلل  قال:  راآه  اإذا    اخلطاب  بن  عمر 
عنه   اأنه �ضاله يوًما، فقال له: يا عمرو، اأيُّ ال�ضالح اأف�ضل يف احلرب؟ قال: 
فعن اأيها ت�ضاأل؟ قال: ما تقول يف ال�ضهام؟ قال: منها ما يخطئ وي�ضيب، قال: 
فما تقول يف الرمح؟ قال: اأخوك ورمبا خانك، قال: فما تقول يف الرت�س؟ قال: 
هو الدائر، وعليه تدور الدوائر، قال: فما تقول يف ال�ضيف؟ قال: ذلك العدة عند 
اإنني عابر على  اإنه نزل يوم القاد�ضية على النهر، فقال لأ�ضحابه:  ال�ضدة، وقيل 
به  اأقاتل  بيدي  و�ضيفي  وجدمتوين  اجلزور  جزر  مقدار  اأ�ضرعتم  فاإن  اجل�ضر،  هذا 
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تلقاء وجهي وقد عرفني القوم واأنا قائم بينهم، واإن اأبطاأمت وجدمتوين قتياًل بينهم، 
تدعون  زبيد عالم  يابني  لبع�س:  بع�ضهم  فقال  القوم،  على  فحمل  انغم�س  ثم 
ا، فحملوا، فانتهوا اإليه وقد �ضرع عن  �ضاحبكم؟! واهلل مانظن اأنكم تدركونه حيًّ
فر�ضه، وقد اأخذ برجل فر�س رجل من العجم فاأم�ضكها، والفار�س ي�ضرب فر�ضه 
فركبه  فر�ضه،  وخلى  نف�ضه،  الرجل  رمى  اأدركناه  راآنا  فلما  تتحرك،  اأن  تقدر  فلم 
ُرِمَي  فقال:  فر�ضك؟  اأين  فقال:  تفقدونني،  واهلل  ثور،كدمت  اأبو  اأنا  وقال:  عمرو، 

اَبة فعار، و�ضب ف�ضرعني. بُن�ضَّ

القاد�ضية على ر�ضتم وهو الذي كان قدمه يزدجرد  اأنه حمل يوم  ويروى 
ملك الفر�س يوم القاد�ضية على قتال امل�ضلمني فا�ضتقبله عمرو، وكان ر�ضتم على 
فيل، ف�ضرب عمرو الفيل فقطع عرقوبه، ف�ضقط ر�ضتم و�ضقط الفيل عليه، مع خرج 
كان فيه اأربعون األف دينار، فقتل ر�ضتم، وانهزمت العجم، وكان عمرو من ال�ضعراء 

املعدودين، وفيه يقول العبا�س بن مردا�س:

َزِبيًدا فَقد اأَْوَدى ِبَنْجَدِتَها َعْمرواإذا َماَت َعْمرو ُقْلُت للَخيِل اأَْوِطِئي

وما اأح�ضن قوله يف و�ضف ال�ضيف: ذاك العدة عند ال�ضدة؛ فقد كان له 
�ضيف ي�ضمى ال�ضم�ضامة، فكان ي�ضرب به وب�ضيفه املثل؛ اإذ هو اأ�ضرف �ضيوف 
ال�ضم�ضام، قال  العرب، فيقال: ما كل من ي�ضطو ب�ضم�ضامة عمرو، ويقال له: 

نه�ضل متمثاًل به:
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اِربُهاأٌَخ ماجٌد َما َخانني َيوم َم�ْسَهٍد َكَما �َسيُف َعْمرو مَلْ َتُخْنه م�سَ

وهبه عمرو خلالد بن �ضعيد بن العا�س، ومل يزل يف اآل �ضعيد حتى ا�ضرتاه 
خالد بن عبد اهلل الق�ضرّي مبال جزيل له�ضام، فلم يزل عند بني مروان حتى َجّد 
الهادي العبا�ضّي يف طلبه، فاأخذه، قال : »اخلري يف ال�ضيف، واخلري مع ال�ضيف، 

واخلري بال�ضيف« قال ال�ضموءل:

اأَْنِفِه �َسَيٌّد حتف  ا  ِمنَّ َماَت  َوَما  َقِتيُل   َكاَن  َحْيُث  ا  ِمنَّ ُطلَّ  َوَل 
ُنُفو�ُسَنا َباِة  الظُّ َحَدّ  َباِة َت�ِسيُلَت�ِسيُل َعَلى  َوَلي�َسْت َعَلى َغرِي الظُّ

وقال ابن الرومي:

َنفُعُه ًرا  َحا�سِ �سيًئا  اأر  وال�سيف      مَلْ  ْرَهِم  كالدِّ للَمْرِء   
َحاجاِته رَهُم  الدِّ له  احليفيق�سي  ِمَن  َيحِميه  وال�سيُف 

وما اأح�ضن قول الطغرائّي:

 ولي�َس َيْعَمُل اإلَّ يف َيَدي َبَطِلوعادُة ال�سيف اأَْن ُيْزَهى بَجْوَهِرِه

اأ�ضراهم، منَّ عليهم  واأطلق  اأعدائه،  الأمراء على  بع�س  انت�ضر  ملا  ولذلك 
ا عليهم من الأ�ضالب بالبي�س  ُع))) جي�ضه ي�ضف ذلك: »َمَننَّ ب�ضالحهم، فقال ُمَوَقّ

ع: اأي كاتب التوقيعات، وهي الأوامر والبالغات والتنبيهات. ُمَوقِّ  (((
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القواطع؛ ليجعلوا حليها اأ�ضاور يف اأيدي البي�س ذوات الرباقع، وحلية ال�ضيف ل 
يح�ضن اإل بكٍف يكون به �ضاربًا له ل جالًبا، واإذا عطل يف مواقف اجلهاد؛ فالأوىل 

له اأن يجعل عاطاًل، كما قال اأبو العتاهية:

َحلَّيَت ُكْنَت  َما  ْغ  ُخْلَخاًلَف�سُ �َسيَفَك  به 
يِف بال�سَّ َنُع  َت�سْ اًلَفَما  َقتَّ َتُك  مَلْ  اإَذا 

لي�س  جدب،  وغيوث  حرب،  ليوث  قومي  فقال:  قومه،  اأعرابّي  ومدح 
لأ�ضيافهم اأغماد غري الهام، ول ر�ضل للمنايا غري ال�ضهام، قال ال�ضاعر:

ُعُقوًدا يَغْت  �سِ �ُسُيوَفه  والنُُّحوِر َكاأَنَّ  اِئِب  التَّ على  جَتُوُل   
ُهُموًما ُجِعَلْت  ِرَماحه  ِمرِي و�ُسْمر  ال�سَّ يف  اإلَّ  َيْخُطْرَن  َفَما   

وقال عبد اهلل بن طاهر:

يُف َطوًرا َوَتاَرًة ِجيِعي ال�سَّ ارُبهيبيُت �سَ َجاِل َم�سَ  َتع�سُّ ِبَهاَماِت الَرّ
اِحًبا وِع �سَ اه يِف الرَّ اأَْر�سَ ِثَقٍة  و  اِحُبه اأََخُ اه اأَنَّني اأََنا �سَ  َوَفوَق ِر�سَ
َله فتى  اإل  الَعْلَياِء  اأخو  َرَكاِئُبه  َوَلي�َس  َت�ْسَتِقرُّ  َما  َكَلٌف  ِبَها   
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وقال ابن الرومّي:

َحاِئًفا اِح َكَتَبْت َلَنا اأَْيِدي النـزال �سَ  ُعْجًما ِمَن الإْعَراِب والإْف�سَ
َها الأْرَواِحاأَْطَرا�ُسها ُجَثُث الُكَماِة وِحْبُ َدِم  ِمْن  اأَ�َسْلَنا  مَّا 
َواِرٍم ْكُل َفوَق �ُسُطوِرَها ِب�سَ ِبرَماِحفال�سَّ ُحروِفها  َفوَق  ْقُط  والنَّ

ل بع�ضهم ال�ضيف،  وقد تنازع الأدباء يف التف�ضيل بني ال�ضيف والقلم، فف�ضّ
يف قوله:

الُكُتِب ِمَن  اإْنَباًء  َدُق  اأَ�سْ ْيُف  ِعِبال�سَّ ه احَلدُّ َبنْيَ اجَلَدّ واللَّ  يف َحَدّ
َحاِئِف يف َفائِح ل�ُسوُد ال�سَّ ك والّريِبِبي�ُس ال�سَّ  ُمُتوِنِهنَّ َجالُء ال�سَّ

واأ�ضار بع�ضهم اإىل تف�ضيل القلم على ال�ضيف، بقوله:

الَكِلِم �َسَواِرِد  َعْقُل  احِلَكِمالكْتُب  فراِئِد  َخْيُط  واخَلطُّ   
ُمْنَترٍث ُكل  نظم  ُمْنَتِظِمباخَلَطّ  ُكل  وف�سل  ِمْنَها   
تعرفه ِبَحْيُث  َوْهَو  يُف  الَقَلِموال�سَّ ِعَباَدُة  َعَلْيِه  َفْر�ٌس   

الثاين على  تقدمي  اأن  اإل  املمالك،  قوام  والقلم  ال�ضيف  اأن بكل من  ولو 
واإن كان  ال�ضيف،  اأنفع من  فالقلم  الأقاليم؛  ُت�ضا�س  بالأقالم  اأقرب؛ لأن  الأول 

ال�ضيف اأرفع منه، قال ال�ضاعر:
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َرُف املَِنيُع ِمَن الأَذى ُمل َي�ْسَلُم ال�سَّ الدَّ َجَواِنِبِه  َعَلى  ُيَراَق  حتَّى 

�ضيوف  على  بالذهب  ينق�س  فمما  ال�ضعد؟  ومتام  املجد  دوام  وبه  فكيف 
بع�س العرب:

َواِمي الدَّ اَر  الِق�سَ اأَ�ْسَياَفَنا  َواِماإنَّ  الدَّ َطِويَل  َدَنا  َمْ ْت  َ ريَّ �سَ
 واْقِت�َساِم الأمواِل ِمْن َوْقِت �َساِمباْقِتَحاِم الأهوال ِمْن َوْقِت َحاِم

ثم اإن التعبري يف املواطن احلربية بال�ضيف الق�ضد منه اآلت احلرب وعدته؛ 
اإذ هو يف الأزمان القدمية كان اأ�ضهرها، واإل فلي�س لالأهوان واملدافع يف وقت الأهوال 

من دافع ول مدافع، فهي اأوىل من الرمي بال�ضهام والنبال يف قول من قال:

اِتَناُلوا ِبَها ِمْن اأََعاِديهم واإْن بعُدوا املَ�ْسَرِفيَّ ِبَحدِّ  َيَناُلوا  مَلْ  َما 

فاإنها يف العدو اأنكى، واأبلغ يف النتقام والبلية، واأهلك لالأخ�ضام، واأملك 
يف قطع املنازعات احلربية بني اأمم الربية اإل اأنه مل تزل ال�ضهرة للمرهفات، واأي�ًضا 
القوة كانت يف قدمي الزمان الرمي بالنبال، حيث ف�ضر النبيُّ  القوة به، حني 
واأراد  الرمي«  القوة  اإن  األ  الرمي.  القوة  اإن  »األ  فقال:  يرمون،  اأنا�س  على  مر 

ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  تعاىل:  قوله  يف  املذكورة  القوة  بالقوة 
تعاىل:  وقوله   ]60 ]الأنفال/  ېژ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
والآلة  العدة  من  الب�ضر  مقدور  يف  هو  ما  كل  على  م�ضتمل  ۈژ  ژۆ 
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ال�ضريفة جامعة لأبواب احلرب، وهي الأ�ضل يف تدبري احلروب  فالآية  واحليلة؛ 
التي و�ضع النا�س لها كتًبا، ورتبوا فيها تراتيب خا�ضة، وتفننوا فيها تفنًنا عجيًبا، 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            ۇ   ژے  تعاىل:  قوله  مع 
اأنظم  اأمت ول  بناٌء مر�ضو�س  َثمَّ  لي�س  اأنه  املعلوم  ]ال�ضف/ 4[، ومن  ۆژ 
من ت�ضكيل ال�ضكل املربع، امل�ضمى بالقلعة يف التعاليم اجلديدة النظامية، التي 
الأخرية  احلديثة  النظامات  فهذه  املحمية؛  م�ضر  يف  عديدة  �ضنني  منذ  جتددت 
من اأعظم ما تكون به ديار الإ�ضالم جديرة، والف�ضل يف اإدخالها الديار امل�ضرية، 
واقتفاء القتداء بها وتاأليفها يف الديار الإ�ضالمية؛ للح�ضرة املحمدية العلية، ثم 
اأ�ضكال  ت�ضكلت  ثم  اخلليل،  �َضِمّي  الأكرب  جنله  بريا�ضة  دائرتها  وات�ضعت  قويت 
متنوعة اإىل اأن قويت �ضوكتها باخلديو اجلليل عزيز م�ضر اإ�ضماعيل؛ فاإنه فرع تبع 

الأ�ضل الأ�ضيل يف ك�ضب املجد الأثيل.

اإل َو�ِسيُجُه يُّ  ُيْنِبُت اخَلَطّ وُتْغَر�ُس اإلَّ يف َمَناِبِتَها النَّْخُل؟َوَهْل 

َجال رجاًل، لهم يف ميادين احلرب اأعلى جمال: فاإنَّه َربَّى لل�ضِّ

َجاَل وَغرُيه يبني الُقرى ِرَجاِل َيْبِني الَرّ وبنَي  ُقرى  بنَي  اَن  �َستَّ
وِجَياِدِه َماِلِه  ِة  ِبَكرْثَ الأْبَطاِلَقِلٌق  على  قها  ُيَفرِّ َحتَّى   
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وقال اآخر:

الثِّمار َغْر�ُس  الِفالَحِة  َجاْل َو�َسْرُط  يا�َسة َغْر�ُس الَرّ  َو�َسْرُط ال�َسّ

ول باأ�س اأن ُتْذكر هنا عظة متثيلية، و�ضى بها احلكيم منطور تلميذه تليماك، 
حني ريا�ضته على بع�س ال�ضريات اليونانية، واإن كانت الواقعة يف حد ذاتها خيالية 
اجلنود يف  اأمراء  به  يتم�ضك  اأن  يجب  ال�ضحيحة،  املعاين  من  معنى  لها  اأن  اإل 
�ضفراتهم النجيحة، فنقول: قال منطور لتليماك: »اذهب اإىل اأّي خطر كان، واقتحم 
هاله  اإذا  يتدن�س عر�ضه  املرء  فاإن  لذلك؛  الأمر  احتاج  متى  واملهالك،  املخاوف 
اخلو�س يف املعارك، ومل يقت�ضم الأخطار مع اأربابها، ومل ي�ضارك ومل يقتحم مًعا مع 
احلرب واجلدال؛ فاإن هذا يلوثه اأزيد مما اإذا منع من ال�ضفر حل�ضور احلرب والنـزال، 
ول ينبغي ملن يقود اجليو�س وله عليهم اإمرة اأن تكون �ضجاعته مرتددة بل حمققة؛ 
لينفذ على اجلميع نهيه واأمره، فاإذا كانت الرعية حتتاج حلفظ ملكها وبقائه، فهي 
اأحوج لأن جتد �ضهرته مرتددة ُيْخ�َضى عليها من ال�ضقوط ومن �ضماتة اأعدائه، ول 
تن�س اأن الذي يحكم الع�ضاكر ويقودها يف الكفاح لبد اأن يكون اأمنوذج اجلمع 
و�ضاكي ال�ضالح، وب�ضجاعته اجلا�ضرة البا�ضلة يحيي قلوب اجلنود الفا�ضلة، فاإياك 
اأن تهاب الأخطار، بل مت يف ميدان احلرب ونقع الغبار؛ فهذا خري من اأن يرميك 
عن  ي�ضدونك  الذين  املداهنون  واأما  وال�ضغار.  بالذل  وي�ضفوك  باجلنب،  النا�س 
اإنك  ا  اأول من يقول يف حقك �ضرًّ التعر�س للخطر عند القت�ضاء واللزوم، فهم 
ملوم ومذموم، واإنك �ضعيف الفوؤاد واجلاأ�س، وجهدك جهد الأوبا�س، ويفوقونك 



يف طبقة الغزاة املجاهدين
547547

ب�ضهام املالم متى وجدوا اأن ي�ضهل عليك الحتجاب والإحجام، والتاأخر عن 
الأخطار  لتطلب  وال�ضعة  الرخاء  تنه�س وقت  اأن  ينبغي لك  الإقدام، ولكن ل 
بدون منفعة؛ فاإن ال�ضجاعة لي�ضت حممودة العلقة والرتباط اإل اإذا كانت موزونة 
عن  عبارة  ذلك  بدون  فهي  واإل  والحتياط،  احلزم  وميزان  العقل  بق�ضطا�س 
اإذن خ�ضي�ضة،  فهي  تدبري  ول  راأي  بدون  بها  واملخاطرة  النفي�ضة  النف�س  احتقار 
فرتجع اإىل احلمية ال�ضهوانية وال�ضفة الغ�ضبية احليوانية، فال تنتج نتيجة حمققة 
ماأمونة، ول تثمر ثمرة عن الهوان م�ضونة، مع اأن النف�س جوهرة مكنونة، فيجب 
هو  الأخطار،  وقت  نف�ضه يف  ميلك  الذي ل  فالإن�ضان  دماوؤها حمقونة،  تكون  اأن 
اإن�ضان غ�ضبي، ورجل اأحمق، ل �ضجاع با�ضل حليف انت�ضار، ول هو معدود من 
فحول الرجال، بل حمتاج اأن يخرج من مركز العقل ويدخل يف زوايا الختالل، 
ليغلب اخلوف ب�ضولة الغ�ضب وجولته، ول يقتدر على غايته لقوة قلبه وح�ضور 
عقله وا�ضتح�ضار فكرته، فهو يف هذه احلالة ل يكر ول يفر، ول يقبل ول يدبر، 
ويخ�ضر حرية  يتدبر،  ول  يختلط  بل  يتفكر،  ول  يتذكر  ول  ويتكدر،  يتعكر  واإمنا 
وين�ضى  اأمره،  وتدبري  واغتنام تدمري عدوه،  لتنظيم حاله  يلزم  مما ل  عقله وفكره 
خدمة الأوطان ومنفعة البلدان، وهذا عني الهوان، فاإذا كان عند ذلك املجازف 
اإمارة  ول  الكامل،  الرئي�س  فطانة  عنده  فلي�س  املجالد،  الع�ضكرّي  النفر  �ضجاعة 
الأمري القائد، بل لي�س مت�ضًفا يف احلقيقة بحقيقة �ضجاعة النفر ال�ضحيحة، ول 
ي�ضاأله اآحاد اجلنود واأفراد الع�ضاكر الرجيحة؛ لأن النفر الع�ضكرّي من واجباته اأن 
يحافظ يف املعركة على ا�ضتح�ضار عقله، والعتدال واحللم، حتى يكون مالزًما 
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كدر  العوان،  احلرب  يف  للمجازفة  تعر�س  حمارب  فاأّي  فعله،  جميع  يف  للطاعة 
نظام الع�ضاكر، واأخل بالتعليمات واحلركة الع�ضكرية يف حومة امليدان، وكان قدوة 
للمجازفة واملخاطرة، واملثابرة واملكابرة، وعر�س اجلي�س بتمامه، بفقده ا�ضتح�ضار 
العقل ال�ضائب للوقوع يف مكايد اخلطر وامل�ضائب، فكل من يوؤثر مطامعه الفا�ضدة، 
ويقدم و�ضائله ومقا�ضده على مقت�ضيات العدل وامل�ضلحة العامة ي�ضتحق اجلزاء 
والعقاب ل املكافاأة والثواب، على راأّي اخلا�ضة والعامة، فاحذر يابنّي اأن تطلب 
الفخار بدون �ضرب ول توؤدة، بل اأقرب الو�ضائل يف احل�ضول عليه اأن تنتظر اغتنامه 
�ضهمك �ضوبه  ترم  �ضعًيا خائًبا، ول  اإليه  �ضعيك  يكون  لت�ضتعبده، فال  بالفر�ضة 
دامت  ما  حتمد  الكمال  �ضاحب  الإن�ضان  يف  احلميدة  اخل�ضلة  فاإن  �ضائًبا؛  اإل 
مبنية على الرفق والعتدال؛ فهي معادية للزينة وحب الرياء وال�ضمعة، وق�ضد 
الأخطار،  لقتحام  الداعية  احلاجة  زادت  فمتى  والو�ضعة،  املطلوب  يف  التعمق 
ودعت الدواعي لقتحام العقبات الكبار وجب اأي�ًضا ال�ضتح�ضال على و�ضائل 
بقوة  ال�ضجاعة  فتقوى  الأوطار،  لبلوغ  ال�ضجاعة  التب�ضر وال�ضتب�ضار، واحلزم يف 
فتنبه لأن  وباجلملة  عليها،  البال يف احل�ضول  دائرة  تو�ضيع  اإليها، ويجب  احلاجة 
لك  يوجب  ول  الباقني،  غرية  اإليك  يجلب  ل  م�ضلًكا  كلها  اأمورك  يف  ت�ضلك 
عداوة الآخرين، فامدحهم فيما ي�ضتحقون عليه املدح، وليكن مدحك م�ضحوبًا 
ذوي  ح�ضنات  تذكر  اأن  القدح  اإىل  ي�ضتحيل  لئال  حاله؛  قدر  على  كل  بتمييز 
الإح�ضان واخل�ضال املالح من خال�س قلب متهلل بالفرح والن�ضراح، فت�ضرب 
�ضفًحا عن �ضيئاتهم، وترثي حلال فاعلها، وتتاأ�ضف على وقوعه يف الفعائل القباح، 
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الذين  الأفا�ضل،  الروؤ�ضاء  ا�ضتقالًل بح�ضور هوؤلء  به  وتق�ضي  ب�ضيء  ول حتكم 
مثلهم  ول�ضت  ذلك،  عن  خليٌّ  فاإنك  والنوازل؛  الوقائع  وجربوا  الأمور  مار�ضوا 
يف �ضلوك هذه امل�ضالك، فا�ضمع قولهم مع الأدب والحرتام، و�ضاورهم يف الأمر 
وت�ضرع؛  اإليهم  وافزع  والعوارف،  املعارف  لأرباب  واخ�ضع  املرام،  �ضحيح  تبلغ 
ليعلموك ما مل تعلمه من اللطائف، ولت�ضتح من اأن تعزو اإىل من تعلمت منهم 
اإليهم حما�ضنه  جميع ما ي�ضدر عنك من الأمور ال�ضائبة، فان�ضب لهم، واأ�ضف 
واأطايبه، ول ت�ضمع اأبًدا مقالة من يثبط همتك بالبعد عنهم، واأخذ احلذر منهم، 
ال�ضادة  الروؤ�ضاء  هوؤلء  وبني  بينك  والق�ضاوة  واملناق�ضة  والعداوة،  املناف�ضه  ليوقع 
اإليهم،  واركن  العتماد،  كل  عليهم  فاعتمد  معهم  حتدثت  واإذا  القادة.  واأمراء 
وثق بهم، و�ضلم لهم القياد، ول ت�ضك فيهم، ول تتو�ضو�س، ولطفهم يف اخلطاب 
ليتمكن احلب ويتاأ�ض�س، واإذا ظننت اأو راأيت اأن اأحًدا منهم ح�ضل منه تق�ضري يف 
حقك به عليه يعاب، فعاتبه برفق واأ�ضف نيتك يف العتاب، واأ�ضدقه يف الدعاوى 
والأ�ضباب، فاإن وجدت فيه اأهلية لفهم مق�ضدك ال�ضريف بالإن�ضاف والعود على 
مبا ي�ضرح �ضدره، ويرفع قدره. ويعلي ذكره؛  بالإذعان والعرتاف، فحدثه  نف�ضه 
اإذا راأيته ل  اإليه، وا�ضتكمال ما تطلبه لديه، واأما  تاأمل منه نوال ما حتتاج  فبهذا 
عقل له يف موافقة راأيك ال�ضائب، ف�ضرب نف�ضك على ما جتده عنده من التع�ضف، 
فهو اإحدى امل�ضائب، ولجتزع، وجتلد اإىل اأن تنتهي احلرب على اأح�ضن حال؛ فاإنه 
ل يالم عليك يف التم�ضك باآداب احلرب على هذا املنوال، ولكن احرت�س اأي�ًضا 
اأن تف�ضي لبع�س املتملقني وال�ضعاة والو�ضاة من املنافقني �ضكوى ما تظنه ظلًما 
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عن هوؤلء الروؤ�ضاء املوجودين يف الوجاقات)))، واملواقع التي اأنت فيها معهم يف 
احلروب والوقائع واقع«. انتهى. 

وقد عمل بع�س امللوك و�ضية لناظر اجلي�س، قال فيها: »ولياأخذ اأمري هذا 
الديوان بكليته، وي�ضتح�ضر كل م�ضمى فيه اإذا دعي با�ضمه وحليته، وليقم قياًما 
العر�س، وليقف على معامل هذه  بغريه مل ير�س، وليقدم من يجب تقدميه يف 
املبا�ضرة وجرائد جنودنا مبا يح�ضى له من الأعالم نا�ضرة، وليقت�ضد يف كل حما�ضبة، 
ويحررها على ما يجب اأو ما قاربه اأو نا�ضبه، ولي�ضتن�ضح اأمر كل ميت ياأتي اإليه 
من ديوان املواريث احل�ضرية ورقة وفاته، اأو يخربه مقدمه اأو نقيبه اإذا مات معه يف 
الأ�ضفار عند موافاته، وليحرر ما ت�ضمنته الك�ضوف، وحتقق ما يقابل به من اإخراج 
كل حال على ما هو معروف، حتى اإذا �ضئل عن اأمر كان مل يخف، واإذا ك�ضف 
على �ضيء اأظهر ما هو عليه حقيقته، ول ينكر هذا لأهل الك�ضف، وليحرر يف اأمر 
كل مربعة وما فيها من اجلهات املقطعة، وكل من�ضور يكتب، ومثال عليه جمع 
لالأمر يرتتب، وما يثبت عنده وينزل يف تعليقه، ويرجع فيه اإىل حتقيقه، وليعلم اأن 
وراءه من ديوان ال�ضتيفاء من ي�ضاوقه يف حترير كل اإقطاع، ويف كل زيادة واإقطاع 
ويف كل ما ين�ضب اإليه واإن كان اإمنا فعله باأمرنا املطاع، وليتب�ضر مبن وراءه، وليتوق 
اختالف كل مبطل وافرتاءه، وليتحقق اأنه هو امل�ضار اإليه دون رفقته، واملوكل به 
النظر، واملحقق به جملة جندنا املن�ضور من البدو واحل�ضر، واإليه مدارج الأمراء 

الوجاق: هي الطائفة من اأرباب احلرب اأو ال�ضنف من اأ�ضناف اجلند »تركي معرب«.  (((
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فيما ينزل، واأمر كل جندي لهم ممن فارق اأو نزل، وكذلك م�ضاوقات احل�ضاب، 
ومن ياأخذ بتاريخ املن�ضور ال�ضريف اأو على ال�ضباقة، ومن هو يف الع�ضاكر املن�ضورة 
يف الطليعة اأو يف ال�ضاقة، وطوائف العرب والرتكمان والأكراد، ومن عليهم تقدمة 
اأو درك بالد ملزمة، اأو غري ذلك مما ل يفوت اإح�ضاوؤه القلم، واأق�ضاه اأو اأدناه حتت 
كل لواء ين�ضر اأو علم، فال يزال لهذا كله م�ضتح�ضًرا وله على خاطره حم�ضًرا؛ 
لتكون لفتات نظرنا اإليه دون رفقته يف ال�ضوؤال راجعة، وحافظته احلا�ضرة غنية عن 
التذكار واملراجعة، وِمالك الو�ضايا تقوى اهلل، وهي من اأخ�س اأو�ضافه، واجلمع بني 
العدل والإح�ضان، وهما من نتائج اإن�ضافه، فليجعلهما عمدتي حكمه يف القول 

والعمل، واهلل يجعله من اأوليائه املتقني، وقد جعل«. انتهى.

فكما  اجلهاد؛  يف  الإمام  نواب  هم  اجليو�س  اأمراء  اأن  ذكره  ينبغي  ومما 
اأهل احلرب مقبلني ومدبرين، ون�ضب املنجنيقات والفرادات)))  يجوز لهم قتال 
اأ�ضجار العدو ولو مثمرة عند  اآلتها، وقطع  واإلقاء احليات، ورمي النريان بجميع 
القت�ضاءات وال�ضرورات، وقتل ال�ضبان وال�ضيوخ ومن يتعر�س للطعن وال�ضرب، 
ل ق�ضد قتل الن�ضاء وال�ضبيان، فكذلك يجوز لهم مبقت�ضى رخ�ضتهم اأن يعقدوا 
نوا من األقى ال�ضالح، مما �ضرع جللب امل�ضلحة ودرء  عقود العهود والأمانات، وُيوؤَمِّ
املف�ضدة، ومتى عقدوا العقود وعاهدوا العهود، فال يجوز نكثها بوجه من الوجوه، 
فينبذ  املتعاهدين معه خيانة م�ضتورة، وخوف م�ضرة  العدو  لهم من  اإن ظهر  اإل 

املنجنيقات: »املفرد: منجنيق«: اآلة من اآلت احلرب لقذف احلجارة. والفرادات: »املفرد: فردة« اأي �ضرائب.  (((
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العهد اإليهم، حتى ي�ضتووا يف معرفة نق�س العهد؛ لقوله تعاىل: ژڱ ں 
العهد  كان  اإذا  وكذلك   ،]58 ژ]الأنفال/  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
موؤجاًل مبدة فانق�ضت املدة، فبانق�ضائها ينق�س العهد وينبذ، اإذا كان الغر�س عدم 
لأن  ذكر؛  غريما  يف  نق�ضه  يجوز  ول  واملقاتلة،  املحاربة  على  العزم  بل  جتديده، 

گ  ک  ژ ک  تعاىل:  قال  القول،  وخلف  الغدر  جمرى  يجري  نق�ضه 
ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ   گ 
بذلك؛  املعاهدين  اإخبار  وجب  العهد  نق�س  جاز  ومتى   ]4 ]التوبة/  ژ  ڻڻ   
ليكونوا على ب�ضرية؛ لأن النبّي  حني نق�س العهد مع اأهل مكة بعث مناديه، 
ال�ضلح،  بنق�س  العقبة  جمرة  عند  النحر  يوم  فنادى  املو�ضم،  يف    علّي  وهو 
فينبغي لكل اأمري اأن يتاأدب باآدابه  يف حفظ العهود واإجرائها على وجه معهود. 
اليمامة، وقتل م�ضيلمة  باأر�س  الوليد ملا حارب بني حنيفة  اأن خالد بن  يحكى 
الكذاب، حتى �ضار اإىل ح�ضن لبني حنيفة، فخرج اإىل خالد رجل من احل�ضن 
فاأ�ضلم على يده، ثم قال له: اإن يف هذا احل�ضن �ضعفة ون�ضاء و�ضبية، فاأعطهم اأمانًا 
ليخرجوا اإليك فلي�س فيهم درك)))، فاأخذ اأمانًا من خالد للجميع، ثم اأخرجهم، 
فخرج فيهم رجال كاأنهم الأ�ضد، فقال خالد: مل اأعطك لهوؤلء اأمانًا، واإمنا اأعطيك 

لل�ضعيف، قال الرجل: فهم كلهم �ضعيف؛ لأن اهلل  يقول: ژٿ ٹ 
ٹژ  ]الن�ضاء/ 28[، فكتب يف ذلك اإىل اأبي بكر ال�ضديق فاأجاز الأمان 
على خالد، وما قاله الرجل الأ�ضلمّي خلالد يعد من باب دفع املكروه بقول �ضادق 

الدرك: رجال �ضرطة.  (((
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يف حد ذاته، كما يحكى اأن رجاًل مر بر�ضول اهلل  وهو مبكة، قبل هجرته اإىل 
 : املدينة، فقال: يا حممد، اأغثني فاإن خلفي من يطلب دمي، فقال ر�ضول اهلل
ام�س لوجهك؛ لأ�ضد الطلب عنك، ثم قام  وجل�س بعد نفوذ الرجل، فاإذا 
قوم يتعادون بال�ضيوف، فقالوا: يا حممد: هل مر بك رجل هارب من �ضفته كذا 
وكذا؟ فقال : اأما منذ جل�ضت فال، ف�ضدقه القوم وان�ضرفوا يف غري الطريق. 

عهد  يف  دم�ضق،  مدينة    عبيدة  اأبو  غزا  ملا  املوؤرخني:  بع�س  وقال 
اأبي  بكر  ال�ضديق  وكان قد نازل هذه املدينة من جهة باب اجلابية، ونازلها 
خالد من جهة الباب ال�ضرقّي، ونازلها عمرو بن العا�س من جهة باب ثوما، ونازلها 
يزيد بن اأبي �ضفيان من جهة الباب ال�ضغري، وحا�ضروها قريًبا من �ضبعني يوًما، 
اأو عنوة،  باأي وجه كان �ضلًحا  اأخذها   م�ضمًما على  الوليد  بن  وكان خالد 
وكان ع�ضاكر الروم بدم�ضق قد اأيقنوا اأن ح�ضارها على هذه احلالة لبد اأن يعقبه 
الفتوح الإ�ضالمّي، واأنه ل مفر لهم من وقوعهم يف اأ�ضر امل�ضلمني، وكان حمافظ 
نف�ضه  جناة  بها  يكون  ع�ضى  حيلة  فدبر  هرقل،  القي�ضر  �ضهر  ثوما  الأمري  دم�ضق 
اأيدي امل�ضلمني، فخرج بجنده من املدينة عدة خرجات،  وجنده من الوقوع يف 
امل�ضلمني عن املدينة وينت�ضر عليهم، وكان يعتمد على  اأن يدافع جيو�س  ع�ضاه 
اأنه �ضي�ضله اإمدادات من القي�ضر، فخاب رجاوؤه، وانهزم يف جميع خرجاته، ثم ملا 
اأي�س من الن�ضرة والإمداد القريب، وجزم باأنه وا�ضك بالوقوع يف قب�ضة الإ�ضالم، 
بلغه موت  قد  ، وكان  اأبي عبيدة  مع  ال�ضلح  بعقد  امل�ضاألة  التما�س  �ضرع يف 
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اهلل  ر�ضي   - اخلطاب  بن  عمر  املوؤمنني  اأمري  وا�ضتخالف    بكر  اأبي  اخلليفة 
تعاىل عنهما، وكان اأبو عبيدة هيًنا ليًنا، �ضاحب راأفة ورحمة على عباد اهلل، غري 
عايل  النف�س  �ضريف  وكان  بدون حق،  الكتاب  اأهل  على  م�ضدد  ول  متع�ضب 
ال�ضمائل،  بح�ضن  الروم  عند  ا�ضتهر  قد  وكان  واحللم،  العدل  اإىل  مييل  الهمة، 
هذا  من  ال�ضلح  دم�ضق  اأهل  التم�س  فلما  املقال،  و�ضدق  الأخالق،  ومكارم 
ورخ�س  نفو�ضهم،  على  يوؤمنهم  اأن  على  �ضاحلهم  ذلك  �ضاأن  وفاحتوه يف  الأمري، 
ملن مل ي�ضلم اإذا اأراد اأن يخرج من دياره خرج منها بجانب من اأمواله، وا�ضرتط 
وَن  عليهم اأن يبلغوا ماأمنهم بعد م�ضّي ثالثة اأيام بلياليها من زمن جالئهم، ُيِجدُّ
فيها ال�ضري كما ي�ضاوؤون، ول يقفو اأثرهم اأحد من جي�س الإ�ضالم اإل بعد م�ضيها، 
فعلى هذا ال�ضلح �ضلموا له مفاتيح املدينة، فلما دخل فيها بجنده وو�ضل فيها اإىل 
ميدان عام يف و�ضطها، راأى يف هذا امليدان جند خالد بن الوليد، فكانوا نقبوها 
اأبو عبيدة عقب  واأخذوها عنوة من الأبواب امل�ضامتة))) للباب الذي دخل منه 
ال�ضلح، فكانت ع�ضاكر خالد، بو�ضف كونهم فتحوها عنوة، يقتلون من يجدونه 
يف ممرهم، فنهاهم عن ذلك بالتي هي اأح�ضن، واأمرهم بتقوى اهلل والرفق بعباده، 
واأخرب الأمري خالد بن الوليد مبا �ضاحلهم عليه؛ لأن خالًدا  كان مبنزلة عظمية 
فاأقر  اإمارة جي�ضه،   يتلقيده  اأتاه كتاب من عمر  اأمري املوؤمنني، وكان قد  عند 
خالد ما �ضالح عليه اأبو عبيدة، ووعده برفع ال�ضالح عنهم، واأن ل يقفو اأثرهم األ 

امل�ضامتة: امل�ضابهة.  (((
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بعد م�ضّي الثالثة الأيام املتفق عليها، واأجنز ُحرٌّ ما وعد، فاقتفى اأثرهم بعد م�ضيها، 
ثم جد امل�ضري فاأدركهم، وبدد �ضملهم و�ضلبهم ما عندهم واغتنم منهم ما اغتنم، 
ثم عاد �ضاملًا غامنًا اإىل دم�ضق، وبعث اأبو عبيدة بالفتح اإىل اأمري املوؤمنني عمر بن 
اخلطاب - ر�ضّي اهلل تعاىل عنهما - فمدحه املوؤرخون بوفائه بنف�ضه، وبتو�ضطه اإىل 

خالد بن الوليد وحمله على ذلك.

قال بع�س من وقف على هذه الواقعة من موؤلفي اأوروبا: »لو كانت اأو�ضاف 
هذا ال�ضحابّي اجلليل الذي كان اأمري اجلي�س الإ�ضالمّي يف ذلك اجليل جمتمعة 
والتقدمات  املتنوعة،  بالتمدنات  امل�ضهورة  اجلديدة  بالأجيال  اجلنود  اأمراء  يف 
وال�ضرف؛  اجلور  مثالب  عنهم  ونفت  وال�ضرف،  املجد  غاية  لأفادتهم  العديدة، 
اأمراء جيو�س الدول العظيمة التمدن يف عهدنا هذا مل تبلغ درجة ذلك  فاأجل 
مناقب  النظري؛ فكل منقبة من  الفاحتني عدمي  الذي هو من بني  الأمري اخلطري، 
عدله وحلمه ووفائه تخجل اأكابر روؤ�ضاء كل جي�س من جيو�س الدول املتاأخرة، 
وتزدري باأمرائه«. انتهى. وهذا من قبيل »ومليحة �ضهدت لها �ضراتها«، ومع ذلك 
فنقول: اإن متدن اخللفاء الرا�ضدين وال�ضحابة والتابعني وتابعيهم هو متدن حقيقّي، 
مكت�ضب من اأنوار النبوة، واتباع هدي من لينطق عن الهوى، مع �ضالمة طبع اأبي 
عبيدة عامر بن اجلراح، الذي قال يف حقه - عليه ال�ضالة وال�ضالم: »لكل اأمة 
اأمني، واأمني هذه الأمة اأبو عبيدة عامر بن اجلراح«، وقد كانت �ضفقته على ن�ضارى 
الروم بدم�ضق واجبة؛ لأنها نتيجة امل�ضاحلة واملعاهدة، واإل فكان ل يخ�ضى يف اهلل 
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لومة لئم؛ فهكذا مكارم اأخالق ال�ضحابة، فمن اأراد اأن يقتدي بهم فهو من اأهل 
ال�ضداد والإ�ضابة، وما اأ�ضعد من يتنـزه من اأول �ضبيبته عن اجلهالت، ويتم�ضك 
بنامو�س املروءة وال�ضريعة، ويخالف اأهواء النف�س اللوامة، ويخالف معايل الأمور 
املوؤ�ض�ضة على ما يف الكتاب العزيز من الآيات البينات، فال اأحمق ممن جترد من 
ال�ضفقة واملرحمة، واأف�ضى به اجلهل اإىل ارتكاب الأمور املحرمة، فكاأمنا هو تربى 
يف اجلبال ور�ضع األبان الوحو�س والوعال)))، كما يحكى عن نية غدر من مغربّي 
بالأ�ضر وم�ضت�ضلم،  باأ�ضري من ن�ضارى الإ�ضبانيول، منقاد لق�ضاء اهلل عليه  م�ضلم 
وذلك اأن اأكرث عرب املغاربة املتوطنني ببالد اإفريقية اأ�ضلهم من عرب الأندل�س 
الذين اأجالهم الإ�ضبانيول من ديارهم، بعد تغلبهم عليها، وكانوا بقايا من جنا من 

القتل، فكانت العداوة باقية بني الفريقني.

اأغلب املغاربة يعتقدون حل التقرب اإىل اهلل تعاىل بقتل الن�ضارى،  وكان 
ملخالفة الدين، ل�ضيما اإذا كانوا من ن�ضارى الإ�ضبانيول املعتدين، وكان من قواد 
املغاربة الذين يغريون على بالد الإ�ضبانيول ال�ضاحلية اأمري يقال له علّي بن جرمّي، 
من قواد ملوك اإفريقية، فانت�ضر مرة يف حربه مع الإ�ضبانيول ن�ضرة عظيمة، وقتل 
واأ�ضر، و�ضحن �ضفينته من اأ�ضراهم حتى اأر�ضى على �ضواحل اإفريقية، واأنزلهم اإىل 
الرب، فح�ضر اإليه �ضخ�س من حمقى العرب متمثاًل بني يديه، وجعل يقبل قدميه، 
وقال له: يا اأيها الأمري لقد اأ�ضعدك اهلل تعاىل بالظفر والتاأييد، ووفقك جللب عدد 

الوعل هو تي�س اجلبل، اأي ذكر الأروى، وهو جن�س من املعز اجلبلية.  (((
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كثري من الن�ضارى الأ�ضارى فهم جلنابك العايل من قبيل الأرقاء والعبيد، وطاملا 
انتهزت الفر�ضة يف �ضفك دمائهم و�ضبي رجالهم ون�ضائهم، ويف طاقتك اأن تقتل 
منهم ما ت�ضاء من العدد الكثري واجلم الغفري، فال �ضك اأن مثلك من اأهل اجلنة 
حيث وفقه اهلل تعاىل اإىل احل�ضول على هذه املنة، واأما اأنا فلم اأحظ يف عمرى بهذه 
الف�ضيلة، ول تي�ضرت يل هذه النعمة اجلزيلة، فاأنا�ضدك اهلل اإل تف�ضلت علّي من 
اإح�ضانك وجميل ف�ضلك وامتنانك باأحد هوؤلء الأ�ضرى اأعداء الدين؛ لأتقرب 
به اإىل طاعة رب العاملني، فاأظهر له الأمري ح�ضن الإجابة واأنه لبى دعوته؛ لينال 
الأجر والإثابة واأفهمه اأنه ير�ضل اإليه هذا ال�ضاب طويل النجاد يف الغابة، واأمره 
ا بدون اإ�ضاعة، ثم اأمر الأ�ضري بامل�ضري،  اأن ينتظره فيها هذه ال�ضاعة ليفتك به �ضرًّ
يف  لنف�ضه  يعمل  حتى  واأنذره  منه،  وحذره  الأحمق،  هذا  خبيئة  على  واأطلعه 
الذب عنها اأح�ضن التدبري، فاقتحم الأ�ضري الغابة �ضاكي ال�ضالح، م�ضمًما على 
املنا�ضلة والكفاح، فلما راآه خ�ضمه على اأهبة بهذه احلالة، مل يجد من الهروب 
ا، فنجا بنف�ضه ول حمالة، ورجع اإىل الأمري يرجف فوؤاده، وقد فاته مراده، فقال  بدًّ
له الأمري ب�ضوت جهورّي بغاية من احلما�س، ي�ضمعه كل من ح�ضر من النا�س: 
الربية،  موؤمني  اأظهر  بني  ع�ضت  كيف  الأزرق،  والعدو  الأحمق  ال�ضقّي  اأيها  يا 
ومل تعلم حرمة قتل النف�س الربية؟ وهل حم�س اختالف الأديان يبيح التعدي 
بقتل الإن�ضان ابتغاء مر�ضاة ال�ضيطان؟ وكيف تظن اأن بت�ضميمك على هذه النية 
تر�ضي اهلل  اأو نبيه؟ وهل من املروءة وال�ضماحة قتل من األقى �ضالحه؟ اأما 
تعلم اأن قتل النف�س بغري حق من اأعظم الآثام عند اهلل، فخجل املغربي باخلزي 
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واخلجل، يطلب الغفران من اهلل ، وا�ضتح�ضن جميع احلا�ضرين ما دبره الأمري، 
اأن  اأح�ضن العدل املرفوق بح�ضن التدبري، ل�ضيما من قائد خطري، ويحكى  فما 
عمرو بن معديكرب َمرَّ بحّي من اأحياء العرب فراأى فر�ًضا م�ضدوًدا ورحًما مركوًزا، 
ورجاًل يف وهدة يق�ضي حاجته، فقال له عمرو: خذ خذرك؛ فاإين قاتلك، فقال 
اأبو احلرب، ولكن ما  اأبو ثور عمرو بن معديكرب، قال: واأنا  اأنت؟ قال  له: من 
اأن�ضفتني: اأنت على ظهر فر�ضك، واأنا يف مو�ضعي، فاأعطني عهًدا اأن ل تقاتلني 
اأركب فر�ضي واآخذ حذري، فعاهده على ذلك، فخرج من املو�ضع الذي  حتى 
اأنا  ما  قال:  اجللو�س؟  هذا  وما  عمرو:  له  فقال  ب�ضيفه،  حمتبًيا  وجل�س  فيه  كان 
بالناكث،  يليق  مبا  اأعلم  فاأنت  العهد  نكثت  فاإن  مقاتلك،  اأنا  ول  فر�ضي  براكب 
فرتكه عمرو وم�ضى، وقال: هذا اأجنب من راأيت، فانظر اإىل حفظ العهود، فهو واإن 
كان واجب الوفاء به يف حد ذاته اإل اأن اأحق النا�س به الأمراء واجلنود، ويف هذا 

القدر كفاية، فيما يتعلق بالطبقة الثالثة، التي هي طبقة الغزاة.



اأ�ضلفنا الكالم على هوؤلء بالبيان ال�ضايف يف عدة مواطن، ل�ضيما يف  قد 
ينبغي  اإنه  هنا  نقول  واإمنا  الإعادة،  فائدة يف  فال  الكتاب،  هذا  الثاين من  الباب 
ا ما كانت طبقتهم؛  لأبناء الوطن اأن يوؤدوا ما يجب عليهم من احلقوق لوطنهم اأيًّ
لحتادهم يف و�ضف الأهلية، واأن يتعاونوا على ما فيه �ضالح مملكتهم وجمعيتهم 
ي�ضدق  وماآلها، حتى  عنده يف �ضالح حالها  ما  امل�ضتطيع  يبذل  واأن  ال�ضيا�ضية، 
عليه اأنه ممن اأحيا نخوة امللة، واأنع�س قوة الدولة، في�ضكره وطنه الذي هو م�ضره، 
ويحمده زمنه الذي هو ع�ضره، فيكون خملد الذكر يف دفاتر اأخبار الأخيار الذين 
ا�ضتهروا يف �ضل�ضلة الأع�ضار، واأن يت�ضف كل ع�ضو من اأع�ضاء اجلمعية الأهلية 
كانت  وقد  املعامالت.  يف  اإليها  يحتاج  التي  اخل�ضال  اأ�ضرف  هي  التي  بالأمانة 
هذه الف�ضيلة قدميًا يف الديار امل�ضرية على غاية من التم�ضك بها، ولو عند عرب 
اأنه  البادية. ومن غريب ما يحكى يف ذلك ما اأخرب ال�ضيخ عبد الرازق القفطّي 
تقر�ضنا  اأن  اأ�ضتهي  الرازق:  لعبد  فقال  بدوّي،  الأحمر ومعه  ال�ضريف  اإليه  جاء 
دينارين، وتركب معنا هلل تعاىل، قال: فدفعت لهما دينارين وركبت معهما، ف�ضقنا 

يف طبقة اأهل الزراعة والتجارة واحلرف وال�ضنائع
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فقال:  بنا؟  تطلب  اأنت  اإي�س  تقول يل  ما  لل�ضريف:  فقلت  �ضاعة،  احلاجر)))  يف 
ع�ضرة  اإحدى  من  احلجاز  يف  �ضخلة)2)  العرب  من  نا�ًضا  اأودع  كان  البدوّي  هذا 
فقال  واأتعبتنا،  دينارين  علّي  �ضيعت  له  فقلت:  قال:  وديعته،  يطلب  وهو  �ضنة، 
واإل  �ضيًئا  فاإن وجدنا  به هذا احلمار،  ا�ضرتيت  الواحد معي والآخر  الدينار  يل: 
اأبيات عرب هناك، فجل�ضنا بعيًدا وتقدم الأعرابّي،  اإىل  رددنا لك مالك، ف�ضرنا 
ونادى: يا اأبا فالن، فكلمه اإن�ضان فقال: من تكون؟ اأو قال: من تريد؟ فقال: اهلل 
اأودعت لك بوادي ال�ضفراء يف احلجاز يف ال�ضنة الفالنية  تعاىل يعلم اأين كنت 
�ضخلة، قال: فجاء الرجل الذي كلمه، ونحى القرمزية)3) عن راأ�س البدوّي، ونظر 
اأنت هو، واأبو فالن مات، واأنا اأخوه، اقعد حتى  اإىل �ضجة يف راأ�ضه، وقال: واهلل 
تروح اإبلنا، فقعدنا حتى راحت الإبل عليهم، فعزل البدوّي منها ت�ضع نوق، وقال: 
الناقة،  تلك  وا�ضرتينا  فبعناها  اأولدها،  وولد  ولدت،  ال�ضخلة  اأن  يعلم  تعاىل  اهلل 
واأخرجنا عنك  الإناث،  واأبقينا  بعناه  فالذي كان منها ذكوًرا  فولدت وتوالدت، 
الزكاة، واأخرج �ضرة زرقاء مربوطة بخيط من �ضعر، فقال: هذا من ثمن الذكور، 
ديناًرا،  وثالثني  اثنني  قال  اأو  ديناًرا  ع�ضر  ت�ضعة  قال  اإما  فيها:  فوجدنا  ففتحناها 
فخذوه  الذهب  هذا  اأما  الأعرابّي:  فقال   - املدة  لطول  قال   - اأيهما  غاب عني 
ول حاجة يل به، وتكفيني النياق، فقلنا: واهلل ما ناأخذ اإل الدينارين فاأخذناهما 
ورجعنا. انتهى. فانظر اإىل قيمة قدر الأمانة عند عرب البادية املوؤمتنني، والتعفف 

احلاجر: الأر�س ترتفع جوانبها، وينخف�س و�ضطها.  (((
ال�ضخلة: الذكر والأنثى من ولد ال�ضاأن واملعز �ضاعة يولد.  (2(

القرمزية: غطاء للراأ�س اأحمر اللون. »فار�ضي معرب«.  (3(
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من املتو�ضطني، و�ضماحة الأعرابّي الذي اأراد اأن يرتك الذهب لهم، فال ُيْدَرى اأّي 
الفرق الثالثة اأكرم واأعظم مروءة. فعلى العاقل اأن يتم�ضك بكل ف�ضيلة يتمدح 
بها، وتبي�س بها �ضحيفته دنيا واأخرى، من كل ما يحرز املنافع العمومية - دنيوية 
اأو دينية - مما يكون به لأهل ملته متام النظام، وتعود منفعته عاجاًل اأو اآجاًل على 

قوة دولة الإ�ضالم.

وقد اأ�ضلفنا يف الف�ضل الأول من الباب الأول يف بيان املنافع العمومية ما 
يتعلق بفعل ال�ضدقات اجلارية، واأن من جملتها بناء العمائر اخلريية، واأن كثرًيا من 
الأمراء ت�ضبثوا بذلك، ونقول الآن اإن من جملة من اجتهد يف فعل اخلري اجلاري 
على الدوام، ما فعلته �ضاحبة الدولة والع�ضمة والدة اخلديو الأكرم ويّل النعمة؛ 
فاإن بناءها امل�ضجد املنري للقطب ال�ضهري ويّل اهلل تعاىل ال�ضيخ �ضالح اأبي حديد هو 
من اأعظم اخلريات، ل�ضيما ما اأجرته عليه من الأوقاف الدارة والوظائف البارة، 
ومثل ذلك �ضروع ح�ضرتها ال�ضنية يف بناء م�ضجد القطب الرفاعّي، اجلاري فيه 
العمل الآن، اأما ال�ضلطان ح�ضن فاإنه اأي�ًضا �ضار تو�ضيعه مبال مزيد عليه من الدور 
املتخذة له بال�ضراء، وتطييب خواطر اأربابها مع اجلد والجتهاد يف العمارة، التي 
مع  لها،  املواجه  ح�ضن  ال�ضلطان  جامع  وتناف�س  ا،  جدًّ �ضخمة  ت�ضري  اأنها  يظهر 
العلية حت�ضيله، ومن  اأرادت ح�ضرتها  ما �ضري�ضد عليها من الأوقاف اجلزيلة، مما 
ومن جميل  يح�ضى،  مال  اخلريات  من جزيل  اإليها  امل�ضار  اأن حل�ضرتها  املعلوم 
املربات مال ي�ضتق�ضى، والراأفة الكاملة الكافلة بالتعطف على كل فقري، والتلطف 
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واأين  �ضارة م�ضرها،  الغفري؛ فهي  ال�ضدقات على اجلم  وتوزيع  بجرب كل ك�ضري، 
منها زبيدة يف ع�ضرها؟

وقد �ضبق يف الف�ضل الأول من الباب الأول ذكر ما فعله من اخلري العميم 
وح�ضن ال�ضنيع اجل�ضيم، ح�ضرة خليل اأغا با�س اأغاوات اجلهة ال�ضامية، امل�ضار اإليها 
من املدر�ضة والتكية)))، ابتغاء مر�ضاة اهلل تعاىل، مما ازداد به وجه م�ضر �ضياء وتالألأ 
»هكذا هكذا واإل فال ل« وكنا قد ذكرنا يف الف�ضل املذكور ما اأن�ضاأه من اخلريات 
الأمري اجلليل وال�ضريف النبيل �ضعادة راتب با�ضا باجلامع الأزهر، ثم بلغنا فيما 
بعد اأنه اأن�ضاأ م�ضجًدا جلياًل بالإ�ضكندرية، ومدر�ضة جليلة عمومية بالإ�ضكندرية 
كبري  وقع  لها  جرايات)2)  واأر�ضد  لدوامه،  الكفاية  فيه  ما  لذلك  واأر�ضد  اأي�ًضا، 
على الأ�ضرحة وامل�ضاهد واملقاري باملحرو�ضة، واأحيا تكية للن�ضاء العجائز الفقراء 
مر�ضدة على اإحدى وع�ضرين مراأة كان اأن�ضاأها املرحوم عبد الرحمن كتخدا)3) ثم 
دثرت، وبلغنا اأن ح�ضرة البا�ضا امل�ضار اإليه م�ضمم على جتديد بيمار�ضتان للفقراء 
وال�ضعفاء، واأوقف الأمري املذكور من اأرا�ضيه وعقاره على خرياته ما يقوم بها على 
كرثتها، واأنه اأوقف باقي اأرا�ضيه وعقاراته على ذريته، و�ضرط اأنها توؤول من بعدهم 
اإىل حمال خرياته تو�ضيًعا لها زيادة. هكذا يكون الكرم الوا�ضع من الأ�ضراف اأهل 
الأ�ضواء حفظه ورقاه وكثري من  بقاه، ومن  اأطال اهلل  والعفاف،  وال�ضيانة  الديانة 

التكية: املكان الذي يجتمع فيه املت�ضوفة للذكر والعبادة »فار�ضي معرب«.  (((
جرايات: العطاء العيني امل�ضتحق »تركي معرب«.  (2(

كتخدا: املوظف امل�ضئول والوكيل املعتمد »تركي معرب«.  (3(
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اإجماًل ت�ضدى لفعل  اإل  اأوقافهم اخلريية  الأمراء والأعيان، ممن ل تعلم حقيقة 
اخلريات على قدر حاله، وبذل فيها جزًءا عظيًما من ماله، فاحلمد هلل الذي وفق 
على  بالأقاليم  اأو  باملحرو�ضة  ون�ضاء  رجاًل  امل�ضريني  والأهايل  الأمراء  من  كثرًيا 
الت�ضبث باأ�ضباب اخلري العميم، والنا�س -كما يقال- على دين ملوكهم، وهو اأدب 
اأن هناك خريات  اإل  العمومية  املنافع  نوًعا من  تعد  اأن هذه اخلريات  ومع  قدمي. 
القرتا�ضات  وجمعية  ال�ضرعية،  ال�ضلمية  كال�ضركات  وقًعا،  واأمت  نفًعا،  منها  اأعم 
املرعية، فاإنها نافعة كل النفع لفك امل�ضايقات عن اأرباب الحتياجات من اأهل 
ال�ضناعة والزراعة ل�ضد خلتهم والقيام عند القت�ضاء بق�ضاء حاجتهم، فاإن هذه 
ال�ضركات ال�ضلمية واجلمعيات القرتا�ضية من اأهم الأمور ومفرجة على اجلمهور، 
وبها تتقدم التجارة والزراعة، وترتقي الدولة وامللة يف املالية واللوازم الأهلية اإىل 

اأوج الفخار ودرج العتبار، كما بينا ذلك يف الف�ضل الأول من الباب الأول.

فلله من بي�س من الأهايل �ضحائف اأعماله النافعة، وجعل اأنوار فعاله على 
اآفاق وطنه م�ضرقة �ضاطعة، واأما من بخل بذلك فقد خال عن ف�ضائل النفع العام، 
فيه؛ حيث  املوجود  ع�ضره  واأخجل  الآثام،  مبداد  اأعماله  �ضحائف  �ضطور  و�ضود 
غدره وخانه بدون اأن يوافيه اأو ي�ضافيه، بل كدر رائق نفعه وزلل �ضافيه، وهذا 
القدر من املكروه كافيه، فعلى ويل الأمر العادل اأن ير�ضد باأفعاله ال�ضنية رعيته اإىل 
�ضبل الر�ضاد ال�ضنية، واأن يعينهم على ذلك باحل�ضول على كمال احلرية، متى 
يَّة َحِريَّة، حتي يحب النا�س اأوطانهم، ويدميوا �ضكرهم  وجد اأن رعيته بتلك احُلرِّ

ملن ح�ضن حالهم واأ�ضلح �ضاأنهم.
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فاحلمد هلل الذي وفق خديو م�ضر الأكرم لفعل ذلك، بفك عهد املتعهدين 
للبالد، وبتاأ�ضي�س نظامات الدوائر البلدية املبنّي على حترير رقاب اأهايل النواحي من 
�ضبه ال�ضتعباد؛ فاإن هذا ل حمالة قوام الإن�ضاف والعدالة؛ فاإن من ملك اأحراًرا 
طائعني كان خرًيا ممن ملك عبيًدا مروعني، ول �ضك اأن قلوب الرعية هي خزائن 
اأنحاء م�ضالكها، ول يكون امللك عظيم  اأودعه فيها فهو م�ضتودع يف  ملكها، فما 
القدر اإل باأهاٍل دونه عظموه، ول تقوى قوته اإل برجال اأطاعوه، ول ت�ضرف منزلته 
اإل بعوام ات�ضعوا له بالإزعان واتبعوه، فعليه اأن مينحهم و�ضائل التعزيز والتكبري، 
واأن مينع عنهم رذائل الت�ضغري والتحقري؛ فرب �ضغري َتَرفَّع عن دناءة الهمة وتفرغ 
جلالئل التدبري، وعلى امللك اأن يعامل اأحرار النا�س مبح�س املودة والعامة بالرغبة 
والرهبة، واأن ي�ضو�س ال�ضفلة باملخالفة ال�ضريحة، واأن يح�ضن �ضيا�ضة جميع رعاياه 
مع�ضيته،  على  قلوبهم  تبعث  التي  الأ�ضباب  لجتناب  اأنواعهم  اختالف  على 
ليقود اأبدانهم اإىل طاعته، فبهذا ي�ضتقيم اأمره اإىل مدته. و�ضاأل رجل بع�س حكماء 
بني اأمية ما كان �ضبب زوال نعمتكم؟ فقال: »قد قلت ما �ضمع واإذا �ضمعت فافهم 
اإنَّا �ضغلنا بلذتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا، ووثقنا بوزرائنا فاآثروا مرافقهم على 
منافعنا، واأم�ضوا اأموًرا دوننا، اأخفوا علمها عنا، وظلمت رعيتنا فف�ضدت نياتهم لنا، 
ويئ�ضوا من اإن�ضافنا فتمنوا الراحة لغرينا، وخربت معاي�ضهم فخربت بيوت اأموالنا، 
وتاأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا، وا�ضتدعاهم خمالفونا فتظاهروا على اأمرنا، 
اأن�ضارنا، وكان اأول زوال ملكنا ا�ضتتار الأخبار  فطلبنا اأعداوؤنا فعجزنا عنهم لقلة 

عنا«. انتهى.
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وقال املن�ضور يوًما: ما كان اأحوجني اأن يكون على بابي اأربعة نفر، ل يكون 
على بابي اأعف منهم. قيل: يا اأمري املوؤمنني ومن هم؟ قال: »هم اأركان امللك، ل 
ي�ضلح امللك اإل بهم، كما اأن ال�ضرير ل ي�ضلح اإل باأربع قوائم، اإن نق�ضت قائمة 
�ضاحب  والآخر  لئم،  لومة  اهلل  يف  تاأخذه  ل  فقا�ٍس  اأحدهم  اأما  وهي،  واحدة 
ي�ضتق�ضي يل ول  والثالث �ضاحب خراج  القوّي،  ال�ضعيف من  ين�ضف  �ضرطة 
يظلم الرعية؛ فاإين غنيٌّ عن ظلمها، ثم ع�س على اإ�ضبعه ال�ضبابة يقول يف كل 
مرة: اآه اآه. قيل: من هو يا اأمري املوؤمنني؟ قال �ضاحب بريد يكتب بخرب هوؤلء 

على ال�ضحة«.انتهى.

ومما َمنَّ اهلل  على الديار امل�ضرية اأن خديويها الأكرم يح�ضن انتخاب 
وكالئه، وينقدهم بعني الب�ضر والب�ضرية، واأنه برتتيبه لراحة الرعية الدوائر البلدية، 
باملنا�ضب  وتقليدهم  الرعية،  لأبناء  تربيته  وح�ضن  املحكمية،  املجال�س  وتنظيمه 
الإدارية، ت�ضتحوذ م�ضر، التي هي منبع كل خري وف�ضل، وحمط رحال كل �ضرق 
وغرب وبعد وقرب، على الف�ضائل العليا، وي�ضدق عليها ا�ضمها القدمي، واأنها اأم 

الدنيا.

تق�سيمات م�سر الإدارية

ومن اأمعن النظر يف ح�ضن تق�ضيمها يف حلبة ال�ضيا�ضة، واأمعن الفكر يف 
مما  وتقوميًا  تق�ضيًما  اأح�ضن  الآن على حالة  الريا�ضة، وجدها  رتبة  تقوميها يف  نظام 
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الأزمان، كما  تلك  اخلالفة يف  ودار  امللك  كر�ضّي  كانت  اأن  اأيام  عليه يف  كانت 
يقول:  الأعالم؛ حيث  العلماء  لبع�س  الأيام  تلك  تخطيطها يف  ذكر  من  يفهم 
واأكرثهما  واأطولهما مدى،  قدًرا  اأجلهما  فالقبلّي هو  قبلّي وبحرّي،  مل�ضر وجهان 
جدى، وهو اجليزة، وهي اأقربها اإىل القاهرة غربّي النيل، ويقع قبالة القبلّي منها 
بالد اأطفيح �ضرقّي النيل يف بر القاهرة، ت�ضاقب بركة احلب�س وب�ضاتني الوزر، ثم 
يلي اجليزة مقباًل يف برها بالد البهن�ضا، ت�ضاقب البهن�ضا من غربها بالد الفيوم، 
املاء يف  به  وينق�ضم  م�ضتمر،  دائًما  بحره  الذي  هو  والفيوم  رمل،  منقطع  وبينهما 
مقا�ضم، ول يعرفون ق�ضمة املاء اإل بالق�ضبات، ثم يلي البهن�ضا مقباًل الأ�ضمونني، 
وفيها الطحاوية، ثم يليها بالد منفلوط، ثم يليها بالد اأ�ضيوط، ثم يليها بالد اأخميم،  
واأخميم �ضرقّي النيل، ويقابل دمنتها الربابي امل�ضهورة يف البالد، امل�ضروب بها 
غربّي  ومزارعها  بالدها  فكل  النيل  �ضرقّي  كانت  اإن  وهي  الأل�ضنة،  على  املثل 
العمارة  جل  وهناك  النيل،  �ضرقّي  اأي�ًضا  وقو�س  قو�س،  بالد  يليها  ثم  النيل، 
قمول،  بغرب  املعروفة  البالد  قبالتها  النيل  غربّي  ويف  والزرع،  احلرث  ومو�ضع 
وهي من م�ضافات قو�س وبالدها، ثم اأ�ضوان، وهي من عمل قو�س، وواليها نائب 
اإىل  ينتهي  اإىل �ضحراء عيذاب حتى  واأ�ضوان  قو�س  بني  مما  ويخرج  واليها،  عن 
بها جند من  اإىل جدة، ويكون  تعدي  ومنها  البحر،  قرية حا�ضرة  عيذاب، وهي 
قو�س  ووايل  قو�س،  لوايل  نائب  فاإنه  ال�ضلطان  قبل  من  كان  واإن  وواليها  قو�س، 
الأدنى  ال�ضعيدان:  وفيه  القبلّي،  الوجه  فهذه جملة  واأجلهم؛  م�ضر  ولة  اأعظم 
والأعلى، والأدنى كل ما �ضفل عن الأ�ضمونني اإىل القاهرة، والأعلى كل ما عال 
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عن الأ�ضمونني اإىل اأ�ضوان، وغالب زرعه ورفعه وجلب قوته وحلب �ضرعه غربّي 
النيل، وما يوجد �ضرقّي النيل قليل، وهو تبع ل متبوع، فاأما الوجه البحري فهو 
كل ما �ضفل عن اجليزة اإىل حيث م�ضب النيل يف البحر ال�ضامّي بدمياط ور�ضيد، 
وهو اأعر�س من الوجه القبلّي، وبه الإ�ضكندرية، وهي مدينة م�ضر العظمى، فاأما 
ال�ضواحي، وهي  منه  فاأقربها  بها  املت�ضل  القاهرة  بر  النيل يف  �ضرقّي  منه  وقع  ما 
القرى التي اأمرها بيد وايل القاهرة، ثم قليوب، ثم ال�ضرقية ومدينتها بلبي�س، واأما 
ما وقع غربّي اأحد مرمي النيل الفرقتني يف هذا الوجه، فاأقربها اإىل اجليزة جزيرة 
بني ن�ضر، ثم منف، وكالهما عمل واحد، وال�ضم ملنف، وهي كانت مدينة م�ضر 
العظمى زمن فرعون مو�ضى، ثم اأبيار، وهي من عمل منف اأي�ًضا، ثم يليها بالد 
الغربية، ومدينتها حملة املرحوم، وهي عمل جليل مت�ضع ي�ضاهي قو�س، ثم يليه 
الدقهلية  بالد  وهي  بها،  الرمان  وجود  لكرثة  الرمان؛  باأ�ضموم  وتعرف  اأ�ضموم، 
واملرتاحية، ثم يليها دمياط - حماها اهلل - وهي اأحد الثغور، وال�ضالة امل�ضتنقذة 
من  الثانية  الفرقة  غربّي  هو  ما  ثم  النيل،  م�ضبي  اأحد  واإليها  الدهور،  طول  بعد 
ت�ضتمل  البالد  وهذه  دمنهور،  ومدينتها  البحرية  بالد  اجلزيرة  اإىل  فاأقربه  النيل، 
على بالد مقفرة وطوائف من العرب، وبها بركة النطرون التي ل يعلم يف الدنيا اأن 
ي�ضتغل من بقعة �ضغرية نظري ما ي�ضتغل منها؛ فاإنها نحو مائة فدان تغل نحو مائة 
األف دينار، ثم يلي بالد البحرية مدينة الإ�ضكندرية، ثغر الإ�ضالم املفرت، وحمى 
لها  لها عمل، ول يكرث  يت�ضع  تعاىل، وهي مدينة ل  املح�ضر، حر�ضها اهلل  امللك 
قرى، فهذه جملة الوجه البحرّي، ثم مل يبق ما تنبه عليه اإلقطيا، وهي قرية يف 



568568
مناهج الألباب امل�سرية يف مباهج الآداب الع�سرية

الرمل، جعلت لأخذ املوجبات وحفظ الطرقات، واأمرها مهم، ومنها يطالع بكل 
وارد و�ضادر، واأما الواحات فجارية يف اإقطاع اأمرائهم، يولون عليها كل مقطع يف 
اإقطاعه، ومغلها كاأنه م�ضاحلة؛ لعدم التمكن من ا�ضتغالله اأ�ضوة بقية ديار م�ضر؛ 
لوقوعه منطًقا يف الرمال النائية والقفار النازحة، وهذه جملة ُنُطق القاهرة املحيطة 

ا. انتهى.  مب�ضر �ضفاًل وعلوًّ

قو�ًضا  الأعلى  ال�ضعيد  ق�ضبات  كانت  املوؤرخ  هذا  ع�ضر  يف  اأن  والظاهر 
�ضارت  واأنها  غريها،  �ضهرة  امل�ضهورة  الق�ضبات  من  جرجا  تكن  ومل  واإخميًما، 
اأنزل ناحيتها ال�ضلطان الظاهر برقوق بعد واقعة بدر بن  فيما بعد مت�ضرفية، وقد 
�ضالم هناك هوارة ال�ضعيد، يف نحو �ضنة اثنتني وثمانني و�ضبعمائة، وكانت خرابًا 
ليعمروها، فاأقطع هذه الناحية لإ�ضماعيل بن مازن منهم، واأقام بها حتى قتله علّي 
ابن غريب، َفوىل بعده عمر بن عبد العزيز الهواري، حتى مات، َفَوىل بعده ابنه 
املعروف باأبي ال�ضو�ضة وفخم اأمره، وكرثت اأمواله، فاإنه اأكرث من زراعة النواحي، 
واأقام دواليب ال�ضكر واعت�ضاره، حتى مات، فتوىل بعده اأخوه يو�ضف بن عمر، 
وهكذا، وهوؤلء الهوارة اأ�ضل ديارهم من عمل �ضرت باملغرب اإىل طرابل�س، قدم 
ال�ضلطان،  البحرية، وملكوها من قبل  اأر�س م�ضر، ونزلوا بالد  اإىل  منهم طوائف 
فيما  نابت  التي  ونزلوا جهة جرجا،   - ذكرنا  كما   - بال�ضعيد  هوارة  منهم  ونزل 
بعد عن قو�س وعن اأخميم، و�ضارت ولية يف التق�ضيم، فتقا�ضيم م�ضر الآن اأكرث 
درجة  والعلماء  العلم  يخ�س  فيما  ت�ضل  واإن مل  وتتبًعا،  ا�ضتق�ضاًء  واأعظم  تنوًعا 
»الطالع  مثاًل  طالع  ملن  وف�ضالئه  علمائه  كرثة  يعلم  الذي  البعيد  الزمن  ذلك 
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ال�ضعيد يف جنباء ال�ضعيد«، اإل اأن املعارف الآن �ضائرة ب�ضرية م�ضتجدة يف نظريات 
العلوم والفنون ال�ضناعية، التي هي جديرة باأن ت�ضمى باحلكمة العملية والطرائق 
اللغات  ومعرفة  والأدبية،  ال�ضرعية  بالعلوم  الت�ضبث  يزل  فلم  ومع هذا  املعا�ضية، 
الأجنبية، والوقوف على معارف كل مملكة ومدينة مما يك�ضب الديار امل�ضرية املنافع 
ال�ضرورية وحما�ضن الزينة؛ فهذا طرز جديد يف التعلم والتعليم، وبحث مفيد ي�ضم 
من  اأخذ حقه  واإذا  التنظيم،  بدائع  من  فهو  القدمي،  اإىل  احلالية  املعارف  حديث 
ح�ضن التدبري والقت�ضاد فيه ا�ضتحق مرتبة التعظيم، ول ينبغي لأبناء الزمان اأن 
يعتقدوا اأن زمن اخللف جترد عن ف�ضائل ال�ضلف، واأنه ل ين�ضلح الزمان اإذ �ضار 
عر�ضة للتلف؛ فهذا من قبيل البهتان، فالف�ضاد لعتقاد ذلك لف�ضاد الزمان، كما 

قال ال�ضاعر:

ِفيَنا والَعيُب  َزَماَنَنا  �ِسَواَناَنِعيُب  َعيٌب  ِلَزَماِنَنا  َوَما 
َعيٍب بَغرِي  ماِن  الزَّ يف  َهَجاَناوَنْهُجو  بنا  َماُن  الزَّ َنَطَق  َوَلو 

واإمنا ح�ضول مثل هذه الأوهام ال�ضوف�ضطائية نا�ضئ من فهم كالم العلماء 
حفظ  فاإذا  ظاهره؛  على  واأخذه  منه،  املق�ضود  املعنى  خالف  على  الرا�ضخني 

الإن�ضان من جوهرة التوحيد قول الناظم:

�َسَلْف َمْن  اّتباِع  َخرٍي يف  َوُكلُّ �َسرٍّ يف ابِتَداِع َمْن َخَلْفَوُكلُّ 
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يف  والرتقي  واملعا�س،  واملعاد  والدنيا،  الدين  اأمر  يف  ظاهره  على  اأخذه 
من  ال�ضرعية  الأحكام  واتباع  الدينية،  بالأمور  خا�س  اأنه  مع  والزينة،  الرفاهية 

احلالل واحلرام دون املباح، كما اأو�ضحه بعد قوله:

َرَجَح َقْد  للنبّي  ُهدى  ُيَبْحَوُكلُّ  مَلْ  َما  َوَدْع  اْفَعل  اأُبيَح  َفَما 

َك بتلك الأفهام، وتن�ضك مب�ضامني تلك الأوهام، ا�ضتم�ضك  فياليت من مَتَ�ضَّ
بقوله تعاىل: ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ ]البقرة/ 72)[، 
ژڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ ]البقرة/ 267[، 

وبقوله تعاىل: ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ 
على  م�ضتح�ضن  اأكرثه  بل  مذموم،  مبتدع  كل  فلي�س  5)[؛  ]امللك/  ڄژ 
اخل�ضو�س والعموم؛ فاإن اهلل  جرت عادته بطّي الأ�ضياء يف خزائن الأ�ضرار؛ 
ليت�ضبث النوع الب�ضري بعقله وفكره، ويخرجها من حيز اخلفاء اإىل حيز الظهور، 

حتى تبلغ مبلغ النت�ضار وال�ضتهار:

َمْعَنينِي يف  َوْهُمك  َحار  واليقنْياإَذا  الُهَدى  َحْيُث  َواأَْعَياك 
الَهَوى فاإنَّ  َهَواَك  ُيهنْي َفَخاِلْف  ما  اإىل  النُّفو�َس  َيُقود 

من  كلها  بالقبول،  وامللوك  الرعايا  عند  املتلقاة  الأع�ضر،  هذه  فمخرتعات 
اأ�ضرف ثمرات العقول، يرثها على التعاقب الآخر عن الأول، ويربزها يف قالب 
ْرف لرفاهية العباد وعمارة البالد، ومن  اأكمل من ال�ضابق واأف�ضل؛ فهي نفٌع �ضِ
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ذا الذي يخطئ �ضواب راأي هذه ال�ضتمدادات املعينة على املهمات املعا�ضية، 
بطرقها النافعة واأنوارها ال�ضاطعة التي لظالم الأرجاء دافعة؟! وب�ضط الكالم على 
املخرتعات كغريها من املح�ضنات البديعات مب�ضوطة يف »اأقوم امل�ضالك يف معرفة 
ملن حب  من طب  وعمل  با�ضا،  الدين  ال�ضيا�ضة خري  املمالك«، حلكيم  اأحوال 

يورث القلب انتعا�ًضا ]مربع لبع�ضهم[.

َفَوْجِدي ِبِهم معربِبَقْلِبي واإْن اأَْغَرُبوا ُبُدوٌر َلُهم َمْغِرٌب
َنُع َعِن احَلاِل َما اأَ�سْ

اأَاأَ�ْسُلو َواأَْهُل النَُّهىَوُحَبّي اإذا َما اْنَتَهى ِلُكَلّ َهَوى ُمْنَتَهى 
َعَلى ُح�ْسِنِهْم اأَْجَمُعوا؟

قبيل  من  م�ضرنا  يف  جله  القولية  الإ�ضارات  من  كتابه  يف  به  اأ�ضار  فما 
الدللت الو�ضعية، ودللة الفعل يف الأ�ضول اأقوى من دللة القول، فما اأجدر 
ما جتدد الآن يف م�ضرنا من ح�ضن التنظيم امل�ضتحق من اأهل الوطن كمال التبجيل 
والتعظيم، مما به عظم قدر الوطن، و�ضرفت منزلته، وجمدت فخامته؛ حيث ا�ضتاأثر 
بالفوائد اجلمة، بهمة واأّي همة، مما ل يح�ضل اإل من الربرة امل�ضفقني، ومن اأبناء 
الوطن ال�ضادقني، ممن رو�س نف�ضه خلدمة الوطن احلقيقية من الراعي والرعية، وقد 
خرجوا من درجة الت�ضغري والتحقري اإىل درجة الرتفع والتكبري، ب�ضرف الهمة يف 

ح�ضن التدبري لتنمية املنافع الوطنية احل�ضية واملعنوية.
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ب�ضريته،  مراآة  العارف من  يخرجه  بذكره، ول  ينوه  اأن  للعاقل  ينبغي  ومما 
اأن يكونوا  واإن كان يجب عليهم جميًعا  اأن ملوك الإ�ضالم على كرثتهم  وفكره 
على قلب رجل واحد يف تقدمي اأبهة الإ�ضالم، واأن يهتموا بتاأييد الأوطان املحمدية 
بالعلوم النافعة واملنافع العمومية؛ لرتقي الديار الإ�ضالمية درجة الكمال العلية 
العلية  الدولة  امل�ضالك  اأقوم  �ضلوك  ل�ضهولة  ذلك؛  يف  بامل�ضارعة  الأوىل  اأن  اإل 
وح�ضن  املخل�س  براعة  منهما  فاإن ح�ضل  امل�ضرية؛  اجلليلة  واخلديوية  العثمانية، 
الأوطان  �ضهامة  بلغت  اأبدع،  وجه  على  ال�ضتهالل،  براعة  �ضاكلة  على  املقطع، 

الإ�ضالمية بالن�ضبة اإىل قوة الدولة ونخوة امللة املحل الأرفع.

وغري  البيان  عن  فغنيٌّ  الآن،  بذلك  العلية  املحرو�ضة  الدولة  ت�ضبث  فاأما 
حمتاج اإىل برهان.

وَعُموُدهااإذا ما رحاء اخلري َداَرْت َعَلى الَوَرى قطبها  ِمْنَها  فاإنََّك 

عند  ويجدد  الولية،  عند  به  وعد  ما  ينجز  زال  فال  اجلليل  واأما خديوينا 
انتهاز الفر�س ما ي�ضتطيعه بكمال العناية فكاأن الفر�ضة تناجيه بقولها:

ِنْلَته قد  امللك  هذا  اخلاِلِقمولي  ِمَن  خملوٍق  ِبرْغِم 
�ِسْئَته ملا  ُمْنَقاٌد  ْهُر  اِدِق والدَّ ال�سَّ املَْوِعِد  اأََواُن  وَذا 

هل مثله وامق اإن قدر، يرمقها ب�ضحيح النظر، واإىل ما تدعو يجيبها، ولكن 
ملء عني حبيبها، فال يزال ل�ضانه يلهج مبعنى قول القائل:
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اأََوائُلَنا َكاَنْت  َما  َلَناأَْمُل  ا  الَقَدُراإنَّ �َساَعَد  اإْن  َتاأَْمُله  َقْبُل  ِمْن 

ول�ضان حال الن�ضر احلقيقّي ين�ضد لنيل اأكرم مرام واأعظم مق�ضد:

ًرا َنا�سِ َلُه  احَلقَّ  َجَعَل  َرِتهَمْن  ُن�سْ َعَلى  اهلُل  اأيََّده 

وهاتف ال�ضعادة يحثه على كمال نيل املجادة، وك�ضب ال�ضعادة، بقوله:

َمان الزَّ ِفْعِل  ِمْثَل  َفاِعاًل  َفُعولَوُكْن  َفُعوُلن  َماَن  الزَّ َفاإنَّ 

ول�ضان العرتاف يبث على �ضبيل الإجمال ما فعله لوطنه من املحا�ضن 
واجلمال باإن�ضاده:

َر ِمْنَك َمَنافع ابع َلَقْد َنَبَتْت يف ِم�سْ اَحَتنْيِ الأ�سَ َكَما َنَبَتت يف الرَّ

ول عجب ملن توفيق العزيز رفيقه، اأن ي�ضتمد منه القطر امل�ضرّي جميع ما 
يعجبه من الكمالت ويروقه، كما قال بع�ضهم يف هذا املعنى:

َكْوَكًبا َلَنا  اهلُل  اأَْطَلَع  واملَْغِرَباَقْد  الأْر�ِس  �َسْرَق  اَء  اأَ�سَ
�َسْعده ي  َيْقَت�سِ �َسْعٍد  اِحَب  اأنبا�سَ اإذ  الَواِلِد  �َسَعادة 
َغْر�ُسُه ُيَرى  َطاَب  اإِْن  ُل  َطيِّباوالأ�سْ ُمْثِمًرا  َفْرًعا  اأَْنَبَت 
َمْن اهلل  ِبها  َخ�سَّ  ِهَبٍة  ُم�سَتوِجَبا َمع  ْعَمِة  للَنّ َبَح  اأَ�سْ
َتَرى َحتَّى  الَعنِي  َقريَر  َمْوِكَباَفُدْم  اأَْولِدِه  ِمْن  َخْلَفَك 
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وملا كانت ح�ضنات ويّل النعم ُتَكِاثر النجوم عدًدا، والأنفا�س مدًدا، اأهتف 
بب�ضط  له،  بالدعاء  ال�ضنيع  ح�ضن  على  ال�ضاكر  الود  خال�س  عن  اجلميع  ل�ضان 
الأكف اإىل املوىل ال�ضميع، فقالوا: اللهم اأدم علينا اإح�ضانه العديد، وبحر اإنعامه 

املديد؛ حتى ل يزال يقول طالب رفده واإح�ضانه: هل من مزيد؟

ر اهلل جمعه جمع �ضالمة، مما يلوح عليه من القبول اأبهى  وهذا اآخر ما ي�ضَّ
عالمة، وهو جدير با�ضم مناهج الألباب امل�ضرية يف مباهج الآداب الع�ضرية.

ال ال�سَّ اإىل  اْنَتَهيَت  اِوْزواإَذا  جُتَ َفاَل  َمَداَك  يف  َمِة 
ل َي�سِ َمَتى  ِفنَي  ال�سَّ َفاِئْزاإنَّ  فهو  الَمِة  ال�سَّ َبرَّ 
اإذا اأَْمًنا  الَفَتى  املََفاِوْزَح�ْسُب  َجاَب  ه  �َسرْيِ يف 
ِئيـ للرَّ اَلَمُة  ال�سَّ اجَلالِوْز؟َوَهِل  اَدَقِة  ُم�سَ �ِسَوى  ـ�ِس 

واحلمد هلل ويّل النعمة، وال�ضالة وال�ضالم على من ُهديت به الأمة، وعلى 
اآله واأ�ضحابه الذين تالألأت اأنوارهم، واأ�ضاءت يف اآفاق املعايل اأقمارهم، وتفتحت 
اإىل يوم الدين، واحلمد هلل  لل�ضعادة ب�ضائرهم واأب�ضارهم، �ضالة و�ضالًما دائمني 

رب العاملني.

الغفار  عبد  اإبراهيم  الفاروقي  باجلاه  موله  اإىل  املتو�ضل  يقول 
الد�ضوقي - م�ضحح دار الطباعة، جمل اهلل طباعه: ما غردت بالبل 
يف  احلميد  امللك  حتميد  من  باأوجب  الأندية  حما�ضر  يف  الأل�ضنة 
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اِريب)2) الأدعية  خامتة اأي كتاب، ول ملعت بوارق الأَْثِنَية))) يف حَمَ
اأبواب  فاحت  فاحلمد هلل  الكتاب؛  فاحتة  املوىل يف  باأعذب من متجيد 
الكرم، ومانح اأ�ضباب النعم، حمًدا ل تزال اأ�ضواء م�ضابيحه باأندية 
الإخال�س �ضاطعة، واأنواء �ضحائبه باأودية القبول َهاِمَعة)3)، على نعمة 
متام طبع مناهج الألباب امل�ضرية يف مباهج الآداب الع�ضرية، لناظم 
والف�ضل  الهمة  علّي  ُمُروطه)6)،  اأعالم)5)  ز  ومطرِّ �ُضُموطه)4)،  لآلئ 
�َضب، رب البالغة والأدب الرائع،  واحل�ضب، جامع �ضريف العلم والنَّ
الزاهرة،  الزاهية  العامرة،  باملطبعة  البيك رفاعة بدوي رافع،  ح�ضرة 
َرت  املتوفرة دواعي جمدها، امل�ضرقة كواكب �ضعدها، يف ظل من َتَعطَّ
ٍف َجميٍل َحدَّ انتهائه، وارث الولة  الأفواه بثنائه، وبلغ من كل َو�ضْ
َناِديد)8)، اجلامع بني طريف املجد  َراة)7) ال�ضَّ الأماجيد، و�ضاللة ال�ضَّ
وتالده، الراوي اأحاديث اخلديوية عن جده ووالده، ذي احللم الذي 
ُت�ضتخف لديه الأَْطَواد)9) واملاآثر، التي ل يفي ببع�ضها تعداد من ذلل 
ِته الرقاب، عزيز الديار امل�ضرية، وحامي  مِبنَّ بهمته ال�ضعاب، ومتلَّك 

الأثنية: جمع الثناء، وهو املدح.    (((
َراب«، وهو مكان للخلوة والعبادة والدعاء.   اِريب: جمع »حِمْ حَمَ  (2(

َهاِمَعة: ممطرة.    (3(
�ُضُموطه: جمع »�ِضْمط«، وهو اخليط الذي ُتنظم فيه حبات القالدة.    (4(

اأعالم: الر�ضوم التي يف الثوب.    (5(
ُمُروطه: جمع »ِمْرط«، وهو رداء من �ضوف اأو نحوه.    (6(
راة: جمع »�َضِرّي« وهو ال�ضريف كرمي احل�ضب.   ال�ضَّ  (7(
ْنِديد« وهو ال�ضجاع، ال�ضريف.  ناِديد: جمع »�ضِ ال�ضَّ  (8(

الأَْطواد: جمع »َطْود«، وهو اجلبل.    (9(
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مناهج الألباب امل�سرية يف مباهج الآداب الع�سرية

اأفندينا  النيل، جناب  في�س  النيلية، املخجل بكرمه  حمى حوزتها 
الأبهة  �ضاحب  العظيم،  جَنْله  َجَناب  ورعاية  اإ�ضماعيل،  اخلديوي 
والر�ضد  امل�ضكورة،  والعوارف  امل�ضهورة،  املعارف  رب  والتفخيم، 
والإ�ضابة، والدولة والنجابة، من زادت به املعارف بهجة وانتعا�ًضا، 
�ضعادة حممد توفيق با�ضا، اأكرب اأجنال احل�ضرة الداورية، وويل عهد 
ِبَجاله،  زاهية  الأيام  ولزالت  واأبقاه،  اهلل  امل�ضرية، حفظه  احلكومة 
متباهية بُعاله، وكان طبع هذا الكتاب اجلليل الفائق، بهذا الرونق 
تثني،  اأخالقه  اأحا�ضن  عليه  من  باإرادة  م�ضموًل  الرائق،  اجلميل 
ح�ضرة ح�ضني بك ح�ضني، ونظر وكيله النا�ضج على منواله، املَُدايِن 
له يف اآرائه واأحواله، من مل يزل لثمرة ذكائه يجني، ح�ضرة حممد 
اأرخه  طبعه،  اللطافة  يف  وَكُمل  و�ضعه،  َح�ُضن  وملا  ح�ضني،  اأفندي 

ل�ضان احلال مثنًيا على موؤلفه فقال:
َوَفاِء ُح�سُن  الألبـــاِب  والآراِءملناِهــــج  الآداِب  مببـــــاِهـــــج 
ِبَهْدِيه امللــــوُك  �َســــار  اإَذا  َعُظَمْت �سكاِئُمهم))) على الأعداِء�ِسْفٌر 
وغديُره طرُيه  جتـــاوَب  �سهباِءَرو�س  وعن  طرِب  عن  يغنيَك 
اجَلوزاءملوؤلٍف �َســــَحَر العقـــوَل َيَراُعه)2) على  بَرَعـــْت  بباعٍة 
به تاهْت  َمْن  والف�سِل  الُعال  َطْهطـــا ففاقـــْت �ســـائَر الأرجاِءموىل 
ِرَفاعة ريُف  ال�سَّ ال�سنُد  الإن�ساٍءال�سيُد  يف  البي�ساُء  اليُد  فله 

�ضكائمهم: جمع »�َضِكيمة«، وهي الِعّزة وال�ضدة والعزمية.  ) ))
َيَراعه: قلمه. ) 2)
ِتًدا: اأ�ضاًل.) 3) حَمْ
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ِتًدا)3) َمْ يا�سِة  لل�سِّ ال�سريعَة  بـــــالآي والأنبــــــاِءَجَعَل  ًكـــا  متم�سِّ
واإدارٍة �سيا�سٍة  ر�ُسوم  َخِفَيــــْت على الآبـــاِء والأبنـــاِءاأحيا 
طبِعِه يف  ح�سُنه  تكاَمل  وذكــــاِءما  فطــــانٍة  ربُّ  اأطــــراه 
ًخا موؤرِّ قال  حيُث  املوؤلِف  الأنبـــاءنُل  وا�ســـُح  املنــــاهج  نوُر 

256 30) 5)8 85 �ضنة 286)

وقد وافق متام طبعه وكمال نفعه من فا�ضل اأيام ال�ضهور اأواخر
�ضعبان ذي الف�ضل املاأثور من �ضنة �ضت وثمانني بعد
املائتني والألف من هجرة َمْن خلقه اهلل على اأكمل

ف، �ضلى اهلل عليه وعلى اآله، وُكلِّ َو�ضْ
نا�ضٍج على منواله.

 نهاية المتن 
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