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الرحلة إهداء

ونسج مثالها احتذى ُسنًة قديًما األدباء سنَّ وقد عنه، الخروج يمكن ال حكًما للعادة إن
يؤلف أن السنن وهاتيك العادات تلك ومن حرفتهم، أهل من بعدهم جاء من منوالها عىل
يف ما حظٌّ لهم وليس واألعيان األكابر بعض برسم مؤلفات شتَّى فنون يف والكاتب العالم
برسم الكتب تأليف من قصدهم جلُّ وإنما بنفسها إليهم سعت إذا إالَّ اللهم املادية، الفوائد
وجاللة البالغة، من القصوى الدرجة يف كانت وإن الكافة لدى بها االعتناء زيادة األعيان
املؤلفات مطالعة عىل األكابر إقبال التأليف عىل العزيمة عندهم قوى والذي املوضوع،

الجميلة. األوضاع يف املفيدة
الِعقد وكتاب املتوكل الخليفة برسم ألَّفه خاقان، بن للفتح العقيان قالئد كتاب هذا

السعيد. للملك الفريد
الخري الحق فضل محمد اإلمام ألَّفه الطبيعية الحكمة يف السعيدية الهدية وكتاب
املهداة املؤلفات إحصاء أردت ولو بهادر، خان سعيد محمد بالده مليك إىل وأهداه أبادي،

الحساب. وضاع العد، يف لغلطت واألدب الفضل وأهل األمراء إىل
األمة تلك أخبار من وأودعته اليابان، بالد إىل رحلتي يف ْفر السِّ هذا وضعت وإني هذا
يف وإيابي ذهابي يف شاهدتها أشياء ومن والسمري، النديم عن مطالعته تغني ما الراقية

الرحلة. هذه يف ذكرها الفائدة إتمام من رأيت األخرى البالد
إىل الزمان قديم من األرض تلك قدمه وطئت مرصيٍّ أول رحلة أنها رشًفا وحسبي
يف وأديب عالٍم كلِّ إىل رحلتي أهدي أن رأيت ولكن املؤلفني أولئك ُسنَّة اتبعت وقد اآلن،

األمة. آمال موضع هي التي الحديثة الناشئة خصوًصا مرص،
نتسابق عرص يف أصبحنا أننا وهو إليه، اإلملاع الرضوري من أرى آخر مقصد وهنا
تُطاِلع أن املرصية بالشبيبة فأجدر الحضارة، ميدان يف بْق السَّ قَصب إحراز إىل األمم فيه
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تنظر الجديدة حياتها سني من ربيًعا الثالثني يف أمة الرشق يف أن لريوا الرحلة؛ هذه مثل
دبَّت عنها علمهم إىل يصل لم ما قرءوا إذا حتى واالعتبار، اإلجالل نظر األخرى األمم إليها
علم هذا ُعِرف فإذا العمل. خري عىل حي وقالوا: الكسل. رداء فنزعوا الحمية نفوسهم يف
نفع ألجل ق الخالَّ عىل إالَّ اإلنفاق يف أعتمد ولم األسفار، ووعثاء األخطار، ل أتحمَّ لم أنني

الرحلة. هذه لوضع مربِّر أول هو وهذا وجامعتي، ديني وخدمة بالدي

الجرجاوي أحمد عيل
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الرحيم الرحمن هللا بسم

الذين األدباء املنشئون وتفنَّن والسفر، اإلقامة بني املفاضلة باب يف الكتاب ُكِتب قد
ويتفننوا. يكتبوا أن لهم هللا شاء ما الرتاكيب أساليب يف يترصفون

باإلجماع نحكم أن يمكننا بل هم، ما قليل بينهم من اإلقامة حون يُرجِّ الذين أن بيد
وأحوال عوائد واستطالع البالد، يف له وتنقُّ رأسه، ومسقط وطنه، عن املرء اغرتاب أن عىل
منه خفي ما له ويظهر الوجود، هذا برسِّ معرفته يف يزيد مما االجتماعية والشعوب األمم

األمور. عظيمات عىل اإلقدام عن واإلحجام الدعة حب ستار وراء
بكلِّ واالستهانة صعب كلِّ استسهال إىل املرء تسوق التي والبواعث األسباب أن عىل
مجموعها كان وإن واالعتبار القيمة يف تختلف قد أوطانه، عن ناءٍ وهو يعرتضه خطر
الطبقة بني درجته وارتقت كعبه، عال مهما اإلقامة يف يستفده لم ما إفادته يف متحًدا

أمته. من العلم بنور املتنورة
يرضب من ومنهم الثروة، وإنماء االتجار، سبيل يف األسفار يحالف من الناس فمن
غامر عن مناكبها يف مفتًشا مجاهلها يف بًا منقِّ والعرض، منها الطول ويقطع األرض يف
والدين، الجنس، يف له املباينة األمم يعارش من ومنهم يكتشفه، معدٍن أو يستعمره،
يف وظيفتهم حيال عنه لهم غنى ال ما املمالك ومديري األمم ساسة إىل فينقل والعادة،

اإلنساني. املجتمع
واالستنارة العلم طلب سبيل يف األهل فراق ولوعة الغربة، ألم يتحمل من ومنهم
يكن لم الناس من جيل الكتشاف البحار ويركب القفار يجوب من ومنهم العرفان، بنور
لنرش لها، دين ال والتي الهمجية يف العريقة الشعوب بني ينتقل من ومنهم معروًفا، قبُل
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وصنوف الخطر، أنواع من طريقه يعرتض بما مباٍل غري مذهبه وأصول دينه تعاليم
السفر. وعثاء

والحصول إليها، الوصول عىل العمل تربِّر رشيفة، وبواعث حميدة، غايات كلها فهذه
اإلنسان. عىل منها العائدة الفائدة حيث من أقدارها تفاوتت وإن عليها،

مؤتمر بانعقاد املتواترة األنباء من تنقله ما املحلية الصحف يف أقرأ كنت وقد هذا
من الدينية البعثات وتوجه البالد، تلك عىل والحاكم امليكادو بأمر اليابان بالد يف ديني
دين، كلِّ أصول يف البحث يف أعماله تنحرص الذي املؤتمر هذا لحضور وغريهم، املسلمني
من وْفٍد تأليف عىل ا حاضٍّ «اإلرشاد» جريدتي أعداد من كثرٍي يف الكتابات أتابع فكنت
ونرش املؤتمر هذا جلسات لحضور األخرى، الوفود مع لالشرتاك املرصيني العلماء أفاضل

املرشقة. الشمس أمة بني اإلسالمية الدينية التعاليم
وهو ظهرانيهم بني األزهر لوجود الفضيلة، هذه يحوزوا بأن أوىل مرص مسلمو إذ
ُقطر كلِّ من املسلمون ب الطالَّ يقصدها التي اإلسالمي العالم يف الوحيدة الدينية املدرسة

بلد. كلِّ ومن
أجد لم ملَّا ولكن صوتي، إىل صوته ضمَّ اإلسالمية الصحف أرباب من غريي أن كما
املسلمني إخواني من يرافقني من عن أبحث طفقت نشاًطا، العزائم يف وال انبعاثًا الهمم يف

األحمر. الكربيت من الدر ذلك فكان اإلسالم إىل للدعوة اليابان، إىل الرحلة يف
العرص هذا وفالسفة بل وحكماء، علماء من فاضلني برجلني وإذا كذلك أنا وبينما

البالد. هاتيك إىل معي يذهبا أن يل هللا قهما وفَّ الحارض
املسجد إمام املنويف املرصي موىس أحمد الشيخ العالمة الفضيلة صاحب أحدهما
ذكر يرد «لم األصل يف التونسية اململكة أفاضل من وثانيهما الهند، عاصمة بكلكتة الكبري
اليابان إىل مرافقتي يف وَرِغبا الخصوص هذا يف خاَطبَاِني كانا الفاضالن هذان اسمه»،
وجه إال نقصد ال آنًفا به خاطباني فيما قاال وقد املنيف، واملقصد الرشيف، الغرض لهذا

القويم. الدين وخدمة الكريم، هللا
اليومية العربية الجرائد صفحات عىل عزمي أعلنت حتى هذا، كالمهما أسمع أكد ولم
من ذلك وغري وقازان، واألفغان، والهند، األستانة، جرائد عنها نقلت التي واألسبوعية

السيارة. الجرائد
املساعدة سبيل الناسعىل من أحد من واحًدا درهًما أقبل ال أني إعالني يف جاء وفيما

جريدتي. اشرتاك قيمة وال حتى املادية
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وجميل سمعة وُحسن شهرًة هذا بإعالني أريد أكن لم أني بذمتي رهينة يدي وهذه
الدرهم لصيد حبالة الرحلة هذه اتخذت بأني اتهامي وطني بني من توقعت ولكن ِذكر،
اتهامي من بأذهانهم يعلق عساه ما نفي فأردت الكريم، هللا لوجه العمل ال والدينار،

التهمة. بهذه
رأيت فقد شهور، الثمانية نحو هذه رحلتي يف وأمضيت عزيمتي أنفذت وقد اآلن أما
وطني ألبناء إفادًة السفر، هذا يف وإيابي ذهابي يف شاهدته ما أسطِّر أن عيلَّ الواجب من
من رحالة بكل واقتداءً خصوًصا، األخرى األمم أحوال عىل االطالع يهمهم والذين عموًما
عن مطلعته تُغِني ما األخبار غريب من محتقبًا إليها يعود ثم وبالده أهله يغادر الغربيني

مار. السُّ ومؤانسة األوتار، لحن
اليابان إىل ذهبوا الذين مع االشرتاك مجرد الحقيقة يف هذه برحلتي أقصد لم وإني
هذه أحوال استطالع إىل أيًضا متوجهة رغبتي كانت بل اإلسالمي، الدين تعاليم نرش يف
من سبقني من شأن العلوم يف وتقدُّمها املدينة من إليه وصلت ما ومقدار األصقاع،

السائحني.
الرسمية املدونات من وعلمته املؤتمر يف دار ما أغلب تسطري عن صفًحا رضبت وقد
فإن الدينية، القواعد من جمعيتنا يف ألقيناه ما كلِّ تسطري وعن وخالفه، املحاورات من
قرب مع به مشحونة اإلسالمية الدينية الكتب كون عن فضًال التطويل، إىل يدعو ذلك

تناولها.
وفرائضه الحج يف وأبواب فصول فيها يُعَقد أن الرحالت كتب رشوط من وليس
جلسات يف قال العثماني املندوب وأن فيها، املوجودة والحكمة والزكاة، وأركانها، والصالة،
تطويٌل بل ، مِملُّ إسهاب ألنه بكذا؛ األول ففنَّده بكذا، اإليطايل املندوب عليه فردَّ كذا، املؤتمر

الجزء. هذا مثل يف مِخل
ويف املؤتمر جلسات يف أُلِقيت التي املواضيع نفس إىل اإلشارات بعض ننرش وإنما

قليًال. عليها والتكلم جمعيتنا

أو عنها، نقلت التي الرسمية امُلدوَّنات إال مصدر له ليس هذه رحلتي يف ذكرته ما وكل
املصادر. أوثق من السماع أو الحسية، املشاهدة

فيها ق تُوفَّ لم فإذا ِصنْوان، التاريخية الحوادث وتدوين هو الرحالت تدوين ألن
اإلنسانية عىل املرء يجتنيها كربى جناية بل وأباطيل، أساطري كانت الصحيح بالخرب

واآلداب.
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بنيمرصواإلسكندرية وأفكار خواطر (1)

وصلت وما للسفر، األُْهبة أخذُت أفرنكية ١٩٠٦ سنة يونيو ٣٠ الجمعة يوم صبيحة يف
أصعب وما لوداعي، جاءوا قد واملحبني األصدقاء لفيف رأيت حتى القاهرة، محطة إىل
يف والدمع الوداع عبارات إخواني أطارح فكنت النفس! يف تأثريًا وأشده الوداع موقف

قليًال: القطار بعد وملا املحاجر أسلمته القطار تحرك إذا حتى حائر، الجفن

أذم��ع وال��س��م اآلم��اق م��ن ت��س��ي��ل ب��أن��ف��س ف��ُج��دن��ا ب��ت��س��ل��ي��م أش��اروا

أخذ الطريق له واستقام املنحنى اجتاز إذا حتى الهوينى، سائًرا القطار زال وما
الحالة هذه يف وكنت األنظار، شأوه دون وتضل غبار، له يُشق ال نهبًا األرض ينهب
امُلمرَّدة الرصوح تلك نظري يف تضاءلت عنها ابتعدت وكلما الفراعنة، وملك القاهرة أودِّع
يلوح منارتني إىل إالَّ أنظر أعد ولم العني لْحظ عن غابت حتى الشامخات، والقصور
منارتا أنهما فعلمت املقطم، جبل قمة عىل ركبتا أنهما املسافة هذه من إليهما للناظر
توليته كانت الذي الخديوية العائلة رئيس باشا» عيل «محمد أنشأه الذي القلعة جامع
حدثت التي الحوادث ذكرى عاودتني اللحظة هذه ويف لها، جديد تاريٍخ ُمفتتَح مرص عىل
الجيوش بوداع االحتفال إىل املماليك دعوة حادثة وأخصها البقعة هذه يف عهده عىل
عن أفناهم حتى السيف، فيهم وأعمل منهم ُغرٍة عىل فأخذهم الوهابني حرب إىل الذاهبة
ولدتها التي الوقائع ذاكرتي عىل ترد زالت وما الشارد، اململوك إالَّ منهم ينُج ولم آخرهم،
سعادة بذاكرتي خطر وحينئٍذ قليوب، محطة عىل القطار وقف حتى عهده، يف األياُم
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جميًال ذكًرا فيها بمآثره وخلَّد البلدة، هذه عىل البيضاء اليد أثر له الذي باشا الشورابي
يف ما وكلِّ وأموالهم، بجاههم، اإلنسانية خدموا الذين الكرام ذُِكر كلَّما سكانها به تذكره

األمثال. مسري واألجيال األزمان سائر يف مدحهم سار حتى وسعهم،
الكبد يرتك كاد شديد وأسٍف مدهشة حالة يف رصت قليوب من القطار قام أن وبعد
هذه قاطني ملحاكمة ُعِقَدت املخصوصة للمحكمة جلسة أول أن لذكراي إالَّ ذلك وما فلذًا
فشعرت بالحدوث العهد قريب كان ألنه دنشواي؛ حادث إىل حينئٍذ الفكر ب وترسَّ البلدة،
يُرَشق الفؤاد وكان امِلْرَجل، كأزيز أزيًزا قلبي أعماق يف وسمعت الجوانح بني بالتهاب

النصال. عىل النصال فيه تُكرسَّ بنبال
الركاب بعض بمحادثة الغمة قلبي عن ُس أنفِّ بها التي الوسائل ألتمس فأخذت
الرساي محلِّ إىل فنظرت بنها، محطة عىل القطار وقف حتى أخرى، تارًة وبالقراءة تارًة،
من أحد يذكر ولم فيها، استُشهد والتي األول باشا عباس املرحوم إليها يختلف كان التي
ضمريًا كذلك تزال ولن غامضة، الحقيقة كانت ولذلك بالتفصيل؛ الحادثة هذه املؤرخني
الرفيع املقام هذا عىل التعدِّي أسباب عن الباحث ن تكهَّ ومهما األيام، صدر يف مسترتًا
هذه مثل يف امللوك يُوِقع قد عليه والتحاسد امللك يف التنافس أن إالَّ علمه مبلغ يكون فال

األنام. ملوك وحوادث اإلسالم يف باألوىل هذه وليست األخطار،
الجسم، من القلب بمنزلة الدلتا يف وهي طنطا مدينة وصل حتى القطار صار ثم
التي الحديدية السكك خطوط أطراف كلُّ تجتمع املدينة هذه عند أن بينهما الشبه ووجه
سائر عىل الدم ع توزِّ التي العروق أطراف عنده تجتمع القلب أن كما الدلتا، أنحاء يف

الجسم. أنحاء
الكتاب فاتحة املسافرين املسلمني من غريي قرأ كما قرأت القطار وقوف وبمجرد
— عنه تعاىل هللا ريض — البدوي أحمد سيدي هللا ويلِّ لروح الرحمة بها ا مستمدٍّ املبني

فرًجا. ضيٍق كل ومن مخرًجا أمري من يل يجعل ألن إليه به ًال متوسِّ
ذو الكبري مرص ومحسن وواحدها الدنيا رجل بذاكرتي خطر اللحظة هذه ويف
أحمد املرحوم العصماء اليتيمة الكرماء عقد يف هو من الشماء، والهمة البيضاء، األيادي

القرشية. وبطل الغربية أمري املنشاوي باشا
مملوء هو فإذا العصامي العظامي الرجل هذا حياة تاريخ يف نظرة فنظرت

املدهشة. والوقائع الغريبة بالحوادث
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التي وإحساناته الجمة مربَّاته إالَّ الرجل لهذا يتذكرون ال املرصيني أن العجيب ومن
من فيهم األغنياء عدد كثرة عىل غريه مرصي بمثلها يأت ولم اإلنسانية، ِجيد بها ق طوَّ

أمثاله.
وإغاثة الضيم، وإباء والشهامة، النجدة، يف منه أقل الكرم يف يكن لم أنه عىل
ردَّ حيث العرابية؛ الثورة إبان يف طنطا مذبحة حادثة التاريخ له حفظ فقد امللهوف،
نسمة األلفي نحو منهم وآوى طنطا، يف القاطنني واليهود املسيحيني عن الثائرين يد
دفن أن بعد الخصوصية نفقته عىل بالدهم إىل وحملهم وآمنهم بالقرشية، رساية إىل
ة، واألزقَّ الشوارع يف مطروحون وهم يحملهم كان حيث بدمائهم؛ ثيابه وتلطخت موتاهم

العربات. عىل ويضعهم
مكان صدره عىل علَّقها بنياشني الجميل هذا جزاء األوروبية الدول أهدته وقد

كثريًا. شيئًا الغريبة حوادثه من لذكرت اإلطالة خوف ولوال الدماء،
شتَّى مسائل من وغريها العرابية، الحوادث نها ضمَّ قصيدة الشعراء بعض نظم وقد

يأتي: ما فيها جاء باشا باملنشاوي تتعلق

وح��اض��ر ب��اد ك��لَّ ش��ذاه��ا ي��ع��مُّ ت��ح��ي��ة ال��زم��ان ف��ي ط��ن��ط��ا ي��وم ع��ل��ى
ل��ج��ازر ن��ْح��ِر ي��وم أُت��ي��َح��ت س��وام ك��أن��ه��م وال��م��س��ي��ح م��وس��ى ق��وم رأى
ال��م��وائ��ر ب��ال��دم��اء ث��وبً��ا األرض ك��س��ا ب��ع��دم��ا ال��ك��رب ف��ادح ع��ن��ه��م ��ف ف��ك��شَّ
ال��ن��واف��ر ال��ن��ع��ام أس��راب ف��وارط ك��أن��ه��م ال��ث��ائ��ري��ن ش��ْم��ل ف��ش��تَّ��ت
وال��خ��ن��اج��ر ال��م��دى غ��ي��ر ق��ل��م وال األس��ى ي��ُد خ��طَّ��ت ال��ظ��ل��م ص��ف��ح��ات ع��ل��ى
ب��ب��اق��ر أص��ي��ب��ت ق��د خ��م��ي��ص وب��ط��ن ُم��ض��رَّج ال��ن��ج��ي��ع ف��ي ُم��ح��ي��ا م��ن ف��ك��م
ال��ك��واش��ر ال��م��ن��اي��ا أن��ي��اب ف��ري��س��ة ب��رغ��م��ه��ا غ��ادرت��ه ول��ي��د وأم
ال��م��آزر ض��م��ان ف��ي ع��م��ا ح��واس��ر ب��ال��ع��را أص��ب��ح��ن ال��ط��رف ق��اص��رات وك��م
ب��ب��ات��ر ُم��ِن��ي��ت أي��ٍد م��ن ل��ك ف��ي��ا ج��س��وم��ه��ا ال��ظ��ال��م��ي��ن أي��دي ت��م��زِّق
ت��ام��ر ال��ح��ق��ي��ق��ة ح��ام��ي ن��ج��دة أخ��ي الب��ن ال��ن��ق��ي��ب��ة ب��م��ي��م��ون ي��ص��ح��ن
ال��زواه��ر ال��ن��ج��وم ب��ي��ن م��ع��ق��ًال ل��ه ب��ن��ى ف��ق��د إل��ي��ه ال��ع��ان��ي ل��ج��أ إذا
ال��ج��رائ��ر ف��ي م��ع��دودة م��ح��ام��ده ي��رى أن ال��ح��رِّ ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ن��ك��د وم��ن

املمتد الكوبري واجتاز الزيات كفر محطة إىل ووصل طنطا مدينة القطار غادر وملا
إسماعيل عهد يف الخديوية العائلة أمراء من ألمريين وقع ما الحال يف ذكرت النيل، عىل
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وملا اإلسكندرية، قاصدين الحديدية السكة قطار يف راكبني األمريان هذان كان إذ باشا؛
فسقط العادة، خالف عىل مفتوًحا الكوبري كان الزيات كفر إىل بهما القطار وصل
فيمن اآلخر ونجا األمريين هذين أحد غرق وممن الركاب من كثري وغرق البحر يف القطار
أغفلوه املؤرخون ولكْن والخاصة العامة أفواه يف اآلن إىل باق ذكٌر الحادثة ولهذه نجا،
خصوص من قلناه وما السيايس مرص تاريخ يف البال ذات الحوادث من يكن لم كأنه

الحادثة. هذه يف يُقال بنها رساي يف األول باشا عباس قتل يف السبب
لتمثيل مرسًحا أرضمرص كانت التي والليايل األيام رصوف يف مفكًِّرا بقيُت وهكذا

اإلسكندرية. محطة إىل وصلنا حتى روايتها

حوادثها؟ وما اإلسكندرية هي ما (2)

شمالها منتهى يف األكرب وثغرها القاهرة، بعد املرصي القطر مدن أكرب هي اإلسكندرية
مرص، عىل استيالئه حني املقدوني األكرب إسكندر اختطَّها املتوسط، األبيض البحر عىل
املوافقة الهجرة قبل ٩٥٤ سنة يف وذلك للملك مقرٍّا وجعلها الفرس، يد من وانتزاعها
نيويورك إىل إحداهما نُقَلت عظيمتان مسلتان اآلثار من فيها وكان امليالد، قبل ٣٣٢ سنة
كانت إنها ِقيل وقد إنكلرتا، عاصمة لندن إىل والثانية أمريكا، قارة يف املتحدة بالواليات
نحو تُصوَّب كانت فيها مرآة ُركِّبت حيث اإلنسان؛ يد صنعته ما أغرب من منارة بها

آخرها. عن فتحرقها اإلسكندرية قصد إذا العدو مراكب
طالب رجال محطَّ اإلسكندرية كانت مرص عىل البطالسة ملوك استيالء عهد ويف
والفلسفة الطب فنون ي لتلقِّ عظيمة مدرسة بها أُنْشئَت حيث األمم؛ سائر من العلوم
والفالسفة، العلماء، فحول من كثري منها تَخرَّج وقد العلوم، من ذلك وغري والرياضة

العصور. تلك يف املؤلفات نفائس حوْت لكتٍب دار بها أُنشئَت وقد والحكماء،
إىل املكتبة هذه حرق ينسبون الذين املؤرخون استدل طريق أيِّ من ندري وال
اختالق محض فإنه الخطاب، بن عمر سيدنا املؤمنني أمري بأمر العاص بن عمرو سيدنا
أن والصحيح واملسلمني، اإلسالم عىل املؤرخون افرتاها أكذوبة بأول هذه وليست منهم،

الرومان. أباطرة أحد جول عهد يف أُحرَقت املكتبة هذه

بواسطة اليونانية إىل العربانية اللغة من التوراة من نسخة أول تُرجَمت العهد ذلك ويف
اليهود. أحبار من حربًا سبعني
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وأحوال كثرية أطوار الشهرية املدن من غريها عىل طرأ كما اإلسكندرية عىل طرأ وقد
يف آخذة وهي املتوسط األبيض البحر عىل أفريقيا يف ثْغٍر أكرب تزل لم ولكنها شتى.

وحضارة. مدينًة التقدُّم
يُد صنعتْه ما مشاهًدا شوارعها يف أتجول وأنا أيام سبعة اإلسكندرية يف مكثُت
التجاري الجغرايف مركزها ألنَّ أوروباوية؛ بلد يف أني أتخيل فكنت فيها، الجديدة املدينة
مررَت فحيث الوطنيني، سكانها عدد يعادل يكاد جنس كلِّ من فيها األجانب عدد جعل

تجارتهم. ومحال ومساكنهم حوانيتهم تجد
ألول عرضة كانت املنزل من الباب بمنزلة املرصي القطر من املدينة هذه كانت وملا
بقيادة الثوَّار لقمع العرابية، الثورة عهد يف أتى الذي اإلنكليزي األسطول قنابل من قنبلة
قنابل كانت وبينما ،١٨٨٢ سنة يوليو ١١ يوم يف فرضبت وسيمور، ولسيل األمريال
هذا يف وحصلت الداخل، يف يحرقونها الثوار كانت الخارج يف تخربها اإلنكليزي األسطول

دماؤهم. وأُريَقت أموالهم فيها نُهبَت واألجانب الوطنيني بني هائلة مذبحة الحني
صدر املرصي، القطر عاصمة اإلنكليزي الجيش ودخول العرابيني هزيمة وبعد
ومن الثورة يف الجناية عليهم يثبت من ملحاكمة قضائية مجالس بتشكيل الخديوي أمر
فُحِكم ودمنهور، الكربى، واملحلة وطنطا، اإلسكندرية، يف وقعت التي املذابح يف يد لهم
باشا داود نجل داود سليمان باإلعدام عليه ُحِكم وممن كثرية، رجال عىل متنوعة بأحكام

اإلسكندرية. إحراق يف السبب هو ألنه الجيش؛ يف ضابًطا كان

فهم الكربى، املرصية البالد أهل سائر دون حميدة بأخالق يمتازون اإلسكندرية وأهل
يف غريزي أمر الوطن وحب الخريات، إىل ويسارعون الضيم يأبون وشهامة، نجدة أهل

إياهم. ومعاملتهم لهم ومعارشتهم باألجانب اختالطهم كثرة مع نفوسهم

األبيضاملتوسط البحر شاطئ عىل وقفة (3)

الطبيعة ومناظر النسيم، بليل األديم، صايف الجو وكان اإلسكندرية يف وأنا يوم ذات بكَّرت
الرسور، ساعات من أصفى هو فإذا البحر شاطئ إىل فذهبت لفتاتها، العني عىل ملكت قد
فيه البلور من لوح أو ب ُمذهَّ بساط زرقته يف فكأنه أشعتها، عليه ألقت قد والشمس

صنعها. الطبيعة أجادت ذهبية نقوش
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طيور وإيابها ذهابها يف الزوارق وكأن الشاطئ، عىل ُغِرس قنا السفن أرشعة وكأن
األدكن. السحاب قطع التجارية السفن ذهاب وكأن الفضاء، يف البيضاء أجنحتها نارشة
التصقت قد الطرف رمية منتهى عند السماء فكأن البحر أديم عىل نظري ألقيت
ألقى إذا املرء بأن األرض ُكَروية عىل الجغرافيون به استدل ما الحال يف فذكرت بالبحر،
بالبسيطة التحمت قد الزرقاء القبة كأنَّ يجد الطرف إليها يرمي مسافة أبعد إىل نظره
هذه عىل استمر فإذا كذلك، الحال يجد برصه انتهى حيث إىل وقف ذهب فإذا الخرضاء،

مستدير. غري منبسط عىل يميش أنه يحسب وهو األرض حول طاف الكيفية
املدن من شواطئه عىل ما أنظر وأنا الخريطة عىل أمامي تمثل الجغرافيا ذكر وعىل
ناظر أنا وبينما عبابه، يف تمخر ودرس ألواح ذات وكل الجمارك، عمال وحركات والثفور
الدولة وممالك اإلسالم مجد تاريخ تذكَّرت البحر، هذا ثفور من ُمخيِّلتي يف ُرسم ما إىل
األجانب، يد يف اآلن أصبحت التي ربوعها فوق يخفق اإلسالمي العلم كأن فرأيت العربية
العليَّة دولتنا لكانت اإلسالم، قبضة يف اآلن واملمالك والجزر البالد هذه كانت لو بحيث
الدولة سيادة تحت تزل لم ألنها اآلن؛ عنها الكالم فأدع مرص أما البحار، سيِّدة تُدَعى
أترك كما الرحلة، هذه كتبنا ألجله الذي املوضوع عن بنا يخرج عليها والكالم العلية

واألرخبيل. وكريد، والبوسفور، سوريا، سواحل عىل الكالم
معاوية سيدنا األسطول إليها ساق التي رودس جزيرة اإلسالم مجد ذكرني ما ل فأوَّ
الجزيرة هذه فأخذ البحر، يف للفتح ذهب إسالمي أسطول أول وهو سفيان أبي بن
أخذتها التي قربص جزيرة ثم ظافًرا، الشام سواحل إىل األسطول وعاد اإلفرنج، يد من
مملكة ثم معها، حصلت التي الروسية الحرب يف العلية الدولة من لها جائزة إنكلرتا
وقادها مستقلة، مملكة اآلن فأصبحت العلية الدولة واليات ضمن كانت التي اليونان
فتح يف طمعت أنها لديها الغرور درجت وبلغت محاربتها إىل ١٨٩٧ سنة يف الغرور
١٤٥٣ سنة عنمنويل من الفاتح محمد السلطان أخذها أن بعد إليها وردها القستنطينية

هجرية. ٨٥٧ سنة املوافقة ميالدية
اعرتتني حتى والبالد، الجزيرة هذه إىل املخيلة بعني النظر من أفرغ كدت وما

إسبانيا. سواحل عىل وقفت ما حني القلب عىل استوىل وحزن وقشعريرة دهشة
املسلمون فتح تمثيل، أجلَّ العرب وفْخر اإلسالم مْجَد تمثِّل كانت التي اململكة هذه
بن وطارق نصري بن موىس إليها ذهب حيث بدئها؛ يف األموية الدولة عهد يف البالد هذه
وبوغاز ألًفا، جنوده من الواحد الفرد يعادل كان ولكنه العدد كثري يكن لم بجيٍش زياد
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املكان هذا إىل بالسفن مجيئه حني زياد بن طارق ألن االسم بهذا ي ُسمِّ طارق جبل
إذا ألننا النرص؛ وإما املوت إما للجنود: وقال فأحرقها، السفن إىل عمد الجنود وأنزل

الجنود. يف الحماس روح فدبَّت للنجاة، سفنًا نجد فال األعقاب عىل نكصنا
واألبطال. القواد وعظماء الرجال شجاعة تكون وهكذا

وأخذ فرنسا، حدود عىل وقف حتى اإلسبانية البالد يفتح نصري بن موىس زال وما
تقريبًا، عام أربعمائة األندلس بقيت وقد الربتغال. من أيًضا وجزءًا منها عظيًما جزءًا

املسلمني. أمري له يقال فيها السلطان وكان العرب حكم تحت وهي
اإلسالمية املدنية فيها ظهرت حتى البالد، هذه يف تستقر العرب قدم كادت وما
واألدباء، واملؤلفني، بالشعراء، رائجة فيها األدب سوق وكانت مظاهرها، بأجمل
الرياش ذات الشامخات القصور بناء من والنعيم الرتف أسباب يف األخذ مع والفالسفة،
اآلن آثارها نشاهد مما ذلك غري إىل والغلمان والقيان، واملماليك، والجواري، الفاخرة،

واالستغراب. الدهشة بعني
يف برجليها تدوس الجواري إحدى رأت فيها الخلفاء أحد زوجة أن يُحَكى ومما
تضع بأن فأمرها الجارية فعل تفعل أن يف برغبتها الخليفة فكاشفت طني بها حفرة
وبينه بينها نفور وَقَع زمٍن وبعد ففعلت، برجليها وتدوسه الطني بدل حفرة يف املسك
الطني! يوم وال لها: فقال يرسني، يوًما منك أر لم إني حديثها: عرض يف له فقالت

وخجلت. فتذكَّرت
ما والحضارة املدينة رضوب يف األندلس يف العرب تفنن من املؤرخون نقل وقد

هنا. ذكره عن محاله يف عليه االطالع يغني
به فملكت إنكلرتا قبضة يف اآلن أصبح الذي طارق جبل بوغاز إىل نظري حولُت ثم
الطالسم بحلِّ خربة له والذي األطلنطي، املحيط جهة من املتوسط األبيض البحر زمام
السويس قنال أخذ رضورة رأت البوغاز هذا عىل استحوذت ملا إنكلرتا أن يرى السياسية
بنوع امتياز فيها لها يكون األقل عىل أو تملُّكها طريق من الهند إىل الوصول لسهولة
ظروف ساعدتها حتى الليايل ضمري هذه رغبتها وأودعت الدول، سائر عىل خصويص
مرص، واحتلت العرابية الثورة جاءت ثم باشا، إسماعيل من األسهم بمشرتي األحوال
االحتالل. وجود مع حرٍّا بكونه عربة وال طارق، جبل بوغاز حكم يف القنال هذا فأصبح
وبوغاز السويس قنال مع الخالفة حوزة يف باقيًا طارق جبل بوغاز كان فلو
ال فيه نفوذها ولكان املتوسط، األبيض البحر عىل قابضة اليوم دولتنا لكانت البوسفور

أخرى. دولة أية نفوذ يعادله

19



اليابانية الرحلة

واالقتصادية، السياسية أحوالها وتأملت املراكشية اململكة إىل نظري عطفت ثم
الجزيرة مؤتمر انعقاد قبل التام االستقالل من عليه كانت وما ملوكها، تاريخ ومايض

صوريٍّا. اململكة هذه استقالل جعل الذي
من عليه سار الذي واألدبي املادي الرتقي نهج عىل سائرة اململكة هذه كانت فلو
ضياع عىل العزاء بعض بها لنا لكان إسبانيا إىل العرب دخول عهد من ملوكها قبل

العرب. يد من األندلس
البقية عىل تحافظ يجعلها الذي التأثر مراكش عىل تؤثِّر لم العرب وقائع أن عىل

الغرب. يف اإلسالمية املمالك استقالل من الباقية
إيطاليا وطموح وأمرائهما ملوكهما يد من والجزائر تونس فقد بعد لديها العرب وأيُّ

ملرص. إنكلرتا احتالل ثم الغرب طرابلس امتالك إىل

الجزيرة مؤتمر مواد تنفيذ ألجل طنجة مياه يف وإسبانيا فرنسا دولتي أساطيل اجتمعت
بعض يف الفائدة مضمون حسن وإصالح جديد نظاٍم إجراء غري تضمن لم املواد وهذه

املراكشية. اململكة يف اإلدارية الوجوه
بدون اإلصالحات هذه بإجراء أنفسهم من وازع للمراكشيني يكون أن األوىل وكان

وتعالج. تمرض كاألجسام الدول ولكنها أجنبية، دولة ألية تداخل
الشاعر: يقول كما االعتبار بهذا مراكش منزلة أن عىل

اإله��م��ال ع��ق��وب��ة ال��م��ري��ض أل��م … … … …

الحارضة أحوالها حيث من املوضوع هذا يف عنها كلمًة أقول فال تونس مملكة أما
مرَّت التي الزمانية األدوار تاريخ قرأنا إذا اململكة هذه عاصمة إن أقول ولكن والغابرة،
وسنفيض الدهور، وترصفات األحوال تحويل يف واالستغراب الدهشة موقف نقف عليها
األقىص، املغرب شئون يف تداخلت التي فرنسا وعن إليها قدومي ذكر عند عنها الكالم

تونس. عىل الحماية ووضعت الجزائر، وامتلكت
للبالد أوروبا دول امتالك يكون كيف عليه للمطَِّلع يبنيِّ للجزائر فرنسا وامتالك

رعيتها. من واحد لفرد فدية النفوس من املاليني حكمت ربما إذ عنها؛ األجنبية
وسفري أمريها بني شقاق حصل أنه هو للجزائر فرنسا أخذ سبب أن الرواة نقل فقد
لسفريها فرنسا فانتقمت يده، يف كانت ة بِمنَشَّ السفري األمري يرضب أن إىل أدَّى فرنسا،
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وامتلكتها فاحتلتها مشهور ذكر فيها الجزائري القادر عبد لألمري التي الحرب بإعالن
الشام. بالد إىل القادر عبد األمري نفي بعد

عندما تونس عىل الكالم يف مدمًجا الجزائر يف فرنسا سياسة عىل الكالم وسأجعل
موضعه. إىل أصل

املتوسط األبيض البحر شاطئ عىل الواقعة اإلسالم ممالك أحوال يف التأمل بي وقف
بلقمٍة إيطاليا وطمع العلية الدولة ملك بني وهي فشبَّْهتُها الغرب، طرابلس حدود عند
الفرص يتحني وآخر وجشع، طمٍع عىل يشتهيها حريص بخيل رجٍل يد يف سائغة
جسم تمزيق يف تطمع هي بل عنده، تقف حدٌّ األوروبية املطامع لهذه وليس الغتيالها،

بينها. واقتسامها العلية الدولة

خاطري ملَّ كما املتوسط األبيض البحر شاطئ عىل الوقوف من مللت قد كنت هنا إىل
وحينًا الحارضة، حالتها إىل بالنظر تارًة اإلسالمية، البالد يف سواحله عىل الجوالن من
من دهاها وما الزمان تقلُّبات من عليها طرأ ما وبقراءتي التاريخية، صفحاتها بقلب

الَحَدثان. طوارق
ُمتِحدة كلها كانت لو قدره اإلسالم وْليقدر املمالك هذه إىل الحكيم اللب ذو ْل فْليتأمَّ
كانت لو قدرها الخالفة ليقدر بل بنفسها، نفسها حاكمة الشعب ترقية عىل عاملة الكلمة
الرابطة تكون بذلك حيث اإلسالمية؛ الدولة ممالك باقي مع الكلمة متحدة الغرب ممالك
والسودان، فمرص فطرابلس فتونس بالجزائر مراكش رابطة الُعرى الوثيقة اإلسالمية
والهند، الروسيا، مسلمو به يقوم ما يخفى وال فاألفغان، ففارس، العرب، وبالد وسوريا،
األرض مسلمي كلَّ تربط التي اإلسالمية الجامعة إعزاز يف الحميدة املساعي من والصني

اإلسالمية. الخالفة حكم يف يكونوا لم وإن ُمتحِدين وتجعلهم ببعضهم

كلمة تفريق يف جهدها تعمل اإلسالمية الجامعة من تتخوف التي أوروبا دول وإن هذا
أتعابها. ثمرَة وذاقْت كثريًا ذلك يف تعبت وقد الدسائس، بدسِّ املسلمني

يف الرجاء كان والكهولة والطفولية الشبوبية بني ترتاوح والشعوب الدول كانت وملا
الحركة هذه إىل نظر مسلم كلِّ قلب ملء وعزه ومجده، شبابه، عرص إىل اإلسالم عودة

اإلسالم. بالد من كثري يف الجديدة

21



اليابانية الرحلة

اإلسكندرية من القيام (4)

أصيل يف الباخرة أقلعت وقد اإليطالية، الرشكة بواخر من باخرة عىل اإلسكندرية غادرُت
جميَع اعرتى حتى الباخرة، سري عىل ساعة تمِض ولم فيه سافرت الذي اليوم ذلك
الطعام من شيئًا يتناول لم وأغلبهم تام، سكون يف ليلتهم فباتوا البحر من دواٌر الركاب

الغد. ضحى يف إالَّ
عىل الباخرة أن وذلك املاء وجه عىل بأهلها تسري بلدة أن أعلم ذلك قبل كنت وما
يختلف وقهاوي عمومية، ومحال أسواق، ذات بلدة تشبه فيها الركاب عدد وكثرة كربها
أنواع جميع فيه متسع، محل الباخرة يف يوجد حيث أشغالهم؛ من الفراغ عند الناس إليها
طاوالت فيه تجد ألنك أخرى؛ جهٍة من عمومي ومحل جهة، من حانوت فهو البقالة،
والضومينو والشطرنج النرد لعب يف أوقاتهم ويمضون املسافرون عليها يجلس وكرايس

روحية. مرشوبات أو شايًا أو قهوة املحل هذا يف ويرشبون ذلك، أشبه وما
أحد عرفت عليه وبرتدُّدي املحل، هذا إىل أتوجه الوحدة من ضجرت كلما وكنت
طرق وجهه يف ضاقت حيث البلد؛ تلك يف الرزق لطلب الجزائر، وجهته وكانت السوريني

األحكام. وقسوة الحكام، بظلم هذا معلًِّال الشام يف الكسب
وجه عن سألته ألني تقليًدا؛ العلية الدولة سياسة يذمون ممن أنه عرفت ولكن
السياسية بالده بحالة التام جهله عن فضًال هذا املقنع، الصواب إىل يهتد فلم ظالمته
بمثل علًما تحيط أن شأنها من التي الطبقة أهل من ليس أنه يل فظهر واالقتصادية
اليوم ويف والسمري، األنيس إىل اضطراًرا الباب هذا غري يف أحاِدثُه وكنُت األوضاع، هذه
املرايس وألقت إيطاليا حدود إىل بنا الباخرة وصلْت اإلسكندرية من خروجي بعد الثالث

مسينا. ميناء يف

مسينا مدينة (5)

من مسينا بوغاز مدخل عىل وواقعة املتوسط األبيض البحر يف إيطاليا مدن من هي
مدن أشهر من أنها كما أهمية، ذات الحالتني يف وتجارية حربية ميناء وهي الرشق،
مرتفعة هضبة أو األرض من نشاز عىل بنيت املدينة وهذه صقلية، جزيرة مقاطعة
يدأب، واحد انحدار ذات وشوارعها بعض فوق بعضها السلم كدرجات منازلها فرتى
جانبها وعىل األتربة من خالية باألسفلت مفروشة الشوارع منظمة الجملة يف ولكنها
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الغربية، البضائع بأنواع حافلة وأسواقها البناء، الضخمة والعمارات والفنادق، املنازل،
املدينة وبهذه البساتني، كثرية املدينة هذه أن عىل يدل مما ا جدٍّ كثرية فيها الفواكه أن كما
قلعة ى وتُسمَّ املدينة وبني بينها املرفأ إىل الذاهبة السفن تمر بحيث البحر يف بُنيَت قلعة
الذي املوضع نفس من املدينة وصيانة لصيانتها بأضمن بنائها إتقان وليس سنتبوري،

الشكل. هذا عىل فيه بُنيَت
تُدرس التي الفنون كلِّ يف العلماء من كثري منها تخرَّج كربى كلية مسينا ويف
كتبخانة وفيها ونصف، قرون ثالثة منذ أي ميالدية؛ ١٥٤٩ سنة ست أُسِّ الكليات، يف
كثريون حدَّثني وقد أوروبا، كتبخانات أغلب يف توجد ال التي الكتب من األلوف جمعت
الثمانني نحو وفيها العلمية، اآلثار من فيها ما وشاهدوا الكتبخانة هذه زاروا ممن بهذا
الرسوم، وأحسن النقوش، بأجمل املزدانة البنيان املشيدة الكربى الكنائس من كنيسة

روجل. امللك بناها التي الكنيسة وأكربها
نسج معامل من كثري بها إذ والدباغة؛ النسج املدينة هذه يف انتشاًرا الصنائع وأكثر
امليالد قبل العارش القرن يف ست أُسِّ قد وهي الصنعة، جودة مع الجلود ودبغ الحرير
تقلبت وقد امليالد، قبل ٧٣٥ سنة اليونانيون استعمرها من أوَّل أن التاريخ يف جاء وقد
القائد أخمدها التي الداخلية الثورة حصلت حتى شتى، وأطوار أحوال يف املدينة هذه
أقلعت ثم اآلن، إىل كذلك تزل ولم إيطاليا بأمالك أُلحَقت ثم غاليباردي املشهور الطلياني

نابيل. قاصدة املدينة هذه من الباخرة

نابيل مدينة (6)

حيث من البندقية وفينسيا وبرنديزي روما بعد إيطاليا يف الرابعة هي املدينة هذه
تبعد وهي املتوسط، األبيض البحر يف لها املوانئ أهم من أنها كما واملعارف، التجارة
عىل نظرت امليناء يف الباخرة ترسو أن قبل وكنت تقريبًا، ساعة ٢٠ بمقدار مسينا عن
وهذه مسجد لهم مسلمني املدينة بهذه لعل وقلت: فرسرت املسجد بمنارة يشء أشبه بعد
لتهتدي املسجد منارة شكل عىل البحر فنار أنها علمت الرب إىل نزلت حينما ولكن منارته،

امليناء. إىل ليًال البواخر به
يف للتجول الفرصة اغتنمت ساعات عرش تستغرق نابيل يف اإلقامة بأن ولعلمي
إيلَّ؛ شاخصة األنظار أجد مشيت حيثما فكنت فيها، الغربية املدنية آثار ألشاهد شوارعها

غريب. هؤالء نظر يف املرصي الرشقي الزي ألن
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مراًرا، ذلك وكرر محمد، يا يقول: مناٍد بصوت وإذا الشوارع بعض يف مار أنا وبينما
املسلمني بتحية فحياني وأتى فوقفت بالوقوف عيلَّ يشري الطليانيني بأحد فإذا فالتفت
إني يل: فقال نعم، فقلت: العلم، أهل من أنك يل ويظهر رشقي، إنك قائًال: وصافحني
يف العربية لغتكم نعلِّم كيف لرتى املدرسة تزور أن وأحب الرشقية املدرسة يف أستاذ
التي غري مالبس أللبس السفينة إىل مرافقتي منه وطلبت شعوره عىل فشكرتُه مدارسنا،
يتكلم هو فإذا الطريق يف أحادثه وكنت طلبي فلبَّى السفر، بمالبس كنت حيث عيلَّ؛
له قدَّمت كما بزويش» «توليو باسمه «كارتًا» أعطاني وقد لحن بغري الفصحى بالعربية

أيًضا. «كارتًا»
يف وبالغوا بالحفاوة فقابلوني واألساتذة للرئيس قدَّمني املدرسة إىل وصلنا وملا
الوقت، هذا يف الدراسة حصة من خاليًا بزويش» «توليو املسيو حرضة وكان بي االحتفاء
الطليان من خليط وهم العرب، وتاريخ العربية، اللغة يف التالمذة اختبار مني فطلب
ورسعة وذكائهم، لنجابتهم، فُدِهْشت كلها، فصولهم يف فاختربتهم وغريهم، والفرنسويني
العربية بلغتنا املرصية مدارسنا اهتمام يكون لو أتمنَّى جعلني الذي األمر أجوبتهم،

بها. اإليطاليني كاهتمام
القواعد بحسب اللغة ى تلقَّ ألنه قط؛ يلحن ال بالعربية تكلم إذا التلميذ وكان

كتاب. يف قرأ أو سؤال، عن بجواب تكلم إذا النطق يجيد فكان النحوية،
األقىص. واملغرب والجزائر تونس أهل خط مثل هناك العربي الخط أن األمر وغاية
تفسري لهم يدرِّسون إنهم بل فقط، العربية اللغة تعليم عىل القوم يقترص ولم
فهم مع اآليات وبعض الصغرية السور التلميذ يحفظ حيث عجيبة؛ بطريقة القرآن

مدنية. فيها وكم مكية، السورة يف اآليات من كم ومعرفة املعاني
الرشيف والقرآن العربية اللغة بأمر العظمى العناية هذه إىل العربي املرصي فلينظر
وبني بينها وليقارن الحنيف اإلسالمي بالدين يدينون ممن وال العرب، من ليسوا قوم من

عربة. بذلك له وليتخذ بها، االهتمام عدم من املعارف نظارة يف لغتنا تالقيه ما
عىل دلَّ الذي اإلكرام من به ُقوبْلُت بما ودعت التالمذة اختبار من االنتهاء وبعد
والرصامة؛ الشدة من جانب عىل فيها األحكام أن نابيل يف الحظته ومما القوم، تربية حسن

املخالفة. جريمة إال يرتكبا ولم بالحديد ُمكبَِّلني اثنني يسوق البوليس شاهدت ألني
الراحة إىل يميلون أهلها بأن إيطاليا مقاطعات باقي عن نابيل مقاطعة امتازت وقد
عىل الطريق وقطع والنهب والسلب اللصوصية فيها كثرت ولذلك والخمول والكسل

السابلة.
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ممزوًجا املاء يرشبون ألنهم ترضبصحتهم؛ الصيف زمن يف فيها الرشب مياه أن ويظهر
الليمون. بعصري

عىل وأطلع اآلثار، من فيها ما ألشاهد نابيل يف أيام بضعة أمكث أن بودي وكان
الوجيزة. املدة هذه يف عرفته مما أكثر القوم وعوائد أخالق

هذه إن يل قيل وقد دخانًا، يتثاءب وهو «ويزوف» بربكان املعروف الربكان شاهدت وقد
الطحني. وابور بدخان أشبه ودخانه دائًما حالته

وال منه قريبة السفح يف وهي املدينة عىل املرشف الجبل قمة فوق أنه العجيب ومن
أهل عىل تقيض كانت الربكان هذا حوادث أن مع القتال، الخطر من خوًفا عنه يبعدون
التي مقذوفاته مرمى من يسلموا حتى بعيدة، مسافة عىل بمساكنهم يبتعدوا بأن نابيل

القريبة. املدة يف املساكن من آالًفا رت ودمَّ األرواح، من كثريًا أزهقت

سبيل عىل أذكرهما أن رأيت تاريخيتني حادثتني نابيل يف وجودي ذاكرتي إىل أعاد
وثانيتهما األسبق، الخديوي باشا إسماعيل الجنان بساكن تتعلق أوالهما االستطراد؛
معلوم، أمرها ألن األوىل؛ عن شيئًا أقول ال وإني املنشاوي، باشا أحمد باملرحوم تتعلق
الثورة عقب السعادة دار يف كان ملَّا املنشاوي باشا أحمد املرحوم أن فهي الثانية وأما
دسِّ ألجل السعادة فدار الشام إىل مرص من هاجر بأنه الواشون به ووىش العرابية،
مراقبوه، وكثر بالخالفة، باشا إسماعيل مبايعة عىل وغريهم العرب أمراء وإغراء الدسائس
أوروبا إىل يهاجر أن وأراد األستانة يف اإلقامة ملَّ ُوِجد. أينما تفارقه لم والجواسيس
بها وأقام إليها ذهب إذا أنه له وأكَّد تونس، إىل يذهب أن الفرنسوي السفري إليه فحسن
باشا املنشاوي فقبل أوروبا، بالد من غريها يف يجده ال ما واإلكرام البال راحة من يجد
حيث نابيل؛ عىل طريقه يف يعرج أن رأى ولكنه تونس، إىل املهاجرة عىل العزيمة وعقد

عليه. السفري به أشار ما وعرض ملقابلته باشا إسماعيل املرحوم إقامة بها
يف فرنسا معتمد إىل توصية خطاب السفري أعطاه السعادة دار من السفر أراد فلما

وصوله. عند به لالحتفال املعتمد إىل آخر بخطاب بعث بأنه أخربه كما تونس،
وعرض باشا إسماعيل وقابل نابيل عىل وعرج السعادة دار باشا املنشاوي غادر
بصالح ترض التي السياسية األمور كلِّ عن باالبتعاد له فنصح السفري به أشار ما عليه

نافعة. أخرى بوصايا اه ووصَّ الوطن
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بالعربية، مرتجًما فقرأه السفري خطاب عىل باشا إسماعيل أطلع املنشاوي إن ويقال
هذا عن الخديوي وسأل ذلك، فاستغرب بالشيخ باشا املنشاوي السفري وصف وقد

والتعظيم. التبجيل عىل يدل األوروبيني عند الشيخ لفظ إن له: فقال الوصف
يف تاجًرا كان طلياني برجل إذا العمومية املحال أحد يف جالس املنشاوي وبينما
الرجل سأل وقد يتحادثان، مًعا وجلسا عليه فسلَّم وعرفه به مرَّ الثورة قبل اإلسكندرية
يف مقيًما دام ما زيارته يوايل أن منه وطلب له فوصفه إقامته محلِّ عن باشا املنشاوي
يوجد كيف لرؤسائها: وقال الخريية، الجمعيات إىل الرجل هذا ه توجَّ افرتقا وملا نابيل،
بدماء ثيابه وتلطَّخت طنطا مذبحة يوم املسيحيني حمى الذي الرجل ذلك ظهرانينا بني
يف منهم األلوف وآوى هامدة، جثث وهم الشوارع من يحملهم كان الذين منهم القتىل
به تحتفلوا ولم هنا بوجوده تعلموا ولم نفقته، عىل بالدهم إىل رهم وسفَّ بالقرشية، منزله
إجراء بينهم فيما وقرروا الجمعيات هذه أعضاء فاجتمع الودية؟! املظاهرات له وتجروا

باشا. للمنشاوي والتعظيم اإلجالل مظاهرة
هذه أعضاء من امِلئات فوجد منامه من املنشاوي استيقظ الثاني اليوم ففي
عن له واعتذروا ألجله أدبوها مأدبة إىل فدعوه بهم ب ورحَّ فنزل منزله، أمام الجمعيات

الدعوة. فلبَّى نابيل يف بوجوده معرفتهم عدم
القوم أكابر من غريهم وكثري الجمعيات هذه وأعضاء رؤساء إليه أتى يوم ثاني ويف
الشوارع ت غصَّ حيث مشهوًدا؛ يومه كان حافًال موكبًا له وعملوا املوسيقى، ومعهم هناك
واألعضاء الرؤساء، وحوله الجميع مقدمة يف واملنشاوي يسري واملوكب باملتفرِّجني،
مدح يف الرنانة الخطب تُِليَت وهناك االحتفال محل إىل وصلوا حتى املوسيقى وأمامهم
املذبحة وصف ويف خصوًصا منهم واألوروبيني املسيحيني عىل مآثره وتعداد املنشاوي،
يُقلَّد وأخرى خطبة كلِّ وبني منرب عىل واقًفا باشا املنشاوي وكان طنطا، يف حدثت التي
عمل ألجل هو االحتفال هذا إن ويقول: الحالة تأثري من الدموع يذرف وهو فاخًرا نيشانًا
وأقام الخطب بعد الطعام تناولوا ثم ذنوبي، من بالدي حكومة عدَّتْه مرص يف عملته
يف سعادته به قوبل ما لذكر داعي وال تونس إىل سافر حتى محرتًما ُمعظًَّما املنشاوي

مناسب. غري الوقت ألن تونس؛
وإن عظيًما مبلًغا واملدنية الحضارة يف بلغت نابيل أن تقدم مما وامللخص هذا،
للغاية جيد هواه ألن لَكَفى؛ الجميل املنتزه هذا له»، سيونا «فيالنا سوى فيها يوجد لم

البحر. بجانب موقعه أن خصوًصا
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ونصًفا، ميًال بلغ وطوله رومية شارع أو «توليدو» شارع املدينة هذه شوارع وأهم
املمتد الشارع أهمها كثرية شوارع منه وتتفرع العالية، الشوارع إىل البحر من ويمتد
الجميلة املناظر من عليه اشتملت وما نابيل أصف أن أردت إذا ثم «كافور»، ميدان إىل
قاصدة نابيل من الباخرة قامت ثم كفاية، القدر هذا يف ولكن طويل زمن إىل الحتجنا

بالرما.

بالرما مدينة (7)

رأيت ولذلك اإلسالمية؛ بالفتوحات يتعلق فيما خصوًصا التاريخ يف ذكًرا املدينة لهذه إن
الفائدة. يف زيادة تاريخية بلمحة عنها الكالم أبدأ أن

الحربية، قواتهم مراكز وأهم صقلية، يف للفينيقيني مستعمرة أقدم املدينة هذه كانت
الطبيعي موقعها جودة األهمية هذه أكسبها والذي «باورموش»، اليونان اها سمَّ وقد
عليها استوىل ثم املسيح قبل ٤٨٠ سنة إىل الفينيقيني حوزة يف واستمرت مرفئها، وحسن
٢٧٦ق.م سنة البرية ملك «بيزوش» عليها غلبهم أن إىل حوزتهم يف وبقيت القرطاجيون
األوىل البونيفية الحرب يف الرومان عليها واستوىل ثانيًة، الفينيقيون اسرتجعها ولكن
كلها، اإلمرباطورية مدة رومانية مستعمرة فكانت منها الفينيقيني وطردوا ٢٥٤ق.م سنة

البيزنطيني. القواد أحد منهم انتزعها ثم القوط حوزة يف دخلت ذلك وبعد
األثري ابن قال الجزيرة، قاعدة وجعلوها املسلمون فتحها للميالد ٨٣٥ سنة ويف
بها من عىل وضيقوا فحرصوها بالرما مدينة إىل املسلمون وسار معناه: ما تاريخه يف
بالد إىل البحر يف وسار ذلك، إىل فأُِجيب وعياله وألهله لنفسه األمان صاحبها فطلب
آالف ثالثة من أقل إالَّ فيه يروا فلم ٢١٦ه، سنة رجب يف البلد املسلمون ودخل الروم

منهم. النْزر القدر هذا إالَّ يبَق ولم ماتوا ألًفا سبعون حرصوه ملا فيه وكان إنسان
ملوك منها أخرجهم أن إىل املسلمني حوزة يف الجزيرة هي بالرما واستمرت
ببالرما اإلدرييس الرشيف وأقام صقلية مملكة العارش القرن يف وأنشئوا النورمنديني،
بالط أما الثاني، الصقيل روجر امللك بالط يف الفضية الكرة واصطنع جغرافية وألَّف
فيها وحدث نابيل، مملكة إىل صقلية ت ُضمَّ أن إىل بالرما يف فلبث النورمنديني امللوك
عليها أطلق ١٨٤٨ سنة حدثت التي الثورة أثناء ويف كثريًا، بها أرضت شديدة زالزل
منه ٢٦ ويف صقلية غاليباردي دخل ١٨٦٠ سنة مارس ١٣ ويف املدافع، اململكة عساكر
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منها فخرجت عنها الجالء عىل االتفاق حصل ثم أسواقها، يف عنيف قتال بعد بالرما فتح
١٨٦٦ سنة سبتمرب ويف املؤقتة، للحكومة مركًزا وجعلت جونيو ٦ يف النابلية العساكر
بعد نارها أخمدت املليكة العساكر ولكن الرهبنات، إبطال سببها وكان ثورة فيها حدثت

شديدة. مالحم
الشمال يف ميناء أكرب وهي ساعة عرشة خمس بمقدار نابيل عن تبعد املدينة وهذه
للتجول الباخرة من أنزل أن فرأيت نهاًرا، إليها الوصول وكان صقلية، جزيرة من الغربي
واآلثار العمارات من بها وشاهدت املنظمة الواسعة شوارعها يف أسري وأخذت فنزلت فيها،

يأتي: ما املدنية آثار عدا القديمة
ى تُسمَّ الساحة وهذه باألشجار ومحاطة بالبالط ُفرَشت كربى ساحة فيها شاهدت
يف تلك عن تقل ال وهي «مربنا» ساحة ثم البديع، الجميل منظرها فراقني «أبرتوريا»
وإتقان االتساع حيث من «فتوريا» ساحة وهذه تلك من وأعظم املنظر، وبهاء الرونق
وجعلها رونًقا زادها والذي إيمانيل» «فتوريا شارع يُدَعى شارٍع منتهى يف وهي التنظيم
حني اإلمرباطور إلقامة ُمَعد القرص وهذا فيها، امللوكي القرص وجود بمكان األهمية من

بالرما. إىل مجيئه
صارت حتى تنميقها، أساليب يف القوم تفنَّن وسطها، يف كربى حديقة أيًضا وبها
النفس ترس الشكل بديعة أخرى حدائق وبها وبهاءً، زخرًفا املنتزهات أعظم من تَُعد

العني. بها وتقر
وأجادوا النورمنديون بناه الذي امللوكي القرص القديمة اآلثار من بها وشاهدت
واألعصار. السنني من عليه مرَّ ما عىل الوقار سيما وعليه باألشجار ُمحاط وهو صنعه
واألديرة ٢٥٠ نحو الكنائس عدد يبلغ حيث فكثرية؛ واألديرة القديمة الكنائس أما
مما سياج وحولها املدينة أحياء أهم يف وهي الكربى الكنيسة الكنائس هذه وأهم ،٧٠
أشهر ومن القديسني، تماثيل السياج هذا فوق نُِصبت وقد «درابزين» اليوم يه نسمِّ
عن والضخامة البناء جودة يف تقل وال األول «روجل» بناها التي الكنيسة الكنائس هذه
وتفنُّنهم صانعيها مهارة عىل تدل بابها يف غريبة ذهبية نقوش وبها الكربى الكنيسة
عىل الثاني «كوريون» بناها التي «السنتارزايل» كنيسة ثم البناء، يف الزخرفة أساليب يف
وبالغوا بابها وسعوا وقد للميالد عرش الخامس القرن يف بنائها يف ِزيد وقد الفونتية، نمط
بها جدَّد وقد كبرية وهي جيوفني» «سنت القديس كنيسة ثم عظمى، مبالغًة زخرفته يف
هذا عىل أخرى كنائس ويوجد الشكل، جميلة الوضع، عجيبة خمًسا قبابًا الرومانيون

«مورتورانو». كنيسة مثل الصنع وغرابة البناء ضخامة من املنوال
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خاصة وصارت أُهِملت ولكنها العرص، سالف يف أهمية ذات ميناء لبالرما وكان
بجانبها وأُحِدثت إيمانيل»، «فتوريا شارع منها يبتدئ والزوارق الصغرية باملراكب
املدينة هذه يف ويوجد «بلجرونة» جبل سفح عىل شمالها يف كائنة وهي الجديدة امليناء

«سنطاننفا». تسمى كربى رصدخانة
أشهر من وهي املدنية، أنواع وكل باملتاجر عامرة آهلة مدينة بالرما فإن وبالجملة

«طراباني». مدينة قاصدًة الباخرة أقلعِت ثم إيطاليا يف املدن

طراباني مدينة (8)

ولم الغربية، صقلية جزيرة موانئ إحدى وهي ساعات سبع بعد املدينة هذه وصلنا
ومشاهدتها إليها النزول من أتمكن لم فلذلك ساعات؛ ثالث سوى بها الباخرة تمكث
يف بها مررنا ميناء آخر وهي صغرها، عىل غناء وحدائق جميلة، مناظر ذات ولكنها
الطبيعي الطليان جمال عن كلمة أقول أن بي يجدر وهنا إيطاليا، موانئ من طريقنا
أو كان عرًضا يراه ما كلَّ يصف الذي السائح شأن ذلك من بأس ال إذ واملصطنع؛
يف األخرى األمم أحوال من يعلم يكن لم ما املرء علم القصد كان إذ سياحته؛ يف جوهًرا

أقول: وعليه واألحوال، الشئون كل
العرب: جمال وصف يف العربي الشاعر يقول

م��ج��ل��وب غ��ي��ر ح��س��ن ال��ب��داوة وف��ي ب��ت��ط��ري��ة م��ج��ل��وب ال��ح��ض��ارة ح��س��ن
وال��ط��ي��ب ال��ح��س��ن ف��ي ن��اظ��رة وغ��ي��ر ن��اظ��رة اآلرام م��ن ال��م��ع��ي��ز أي��ن
ال��ح��واج��ي��ب ص��ب��غ وال ال��ك��الم م��ض��غ ب��ه��ا ع��رف��ن م��ا ف��الت ظ��ب��اء أف��دي
م��خ��ض��وب غ��ي��ر م��ش��ي��ب��ي ل��ون ت��رك��ت م��م��وه��ة ل��ي��س��ت م��ن ك��ل ه��وى وم��ن

أُِضيف إذا بالك فما بالصنع املجلوب غري الطبيعي قومه جمال يمدح الشاعر هذا
أدعى الصفة بهذه الجمال يكون أن يف شك ال املجلوب، الجمال الطبيعي الجمال إىل
العرب يف هو كما فيها الجمال ألن الطليان؛ أمة تفعل كذلك للقلوب وأجذب للصبوة
يف والتفنن األزياء، وحسن الشعر، تصفيف يف األخرى بالتنميقات تزيده ولكنها طبيعي،
السكران أو النسيم يرنِّحه الغصن كأنها تميش الطليانية الفتاة ترى إنك حتى الخالعة،
يف يسعني وال األرواح، ونهبت العقول، سلبت بمقلتها رنَّت إذا الشمول، بمشيته لعبت
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به فأصف وحديثًا قديًما الشعراء به ونطق للجمال، وصف كلَّ أستعري أن إال املقام هذا
الوصف هذا يف يشاركها من العرب أمم يف كان وإن الطلياني، اللطيف الجنس جمال
اإلفرنجي الجمال بني جمعت ألنها أقرب؛ واألخرى واإلسبان، الفرنسيس أمة فتكون

اجتمعا! إذا ألطفهما فما العربي والحسن

خمس بمقدار عنها تبعد وهي مبارشًة تونس قاصدًة طراباني من الباخرة أقلعت ثم
تقريبًا. ساعة عرشة

وقد بحضوري، خاطبته الذي اإلخوان أحد انتظاري يف كان تونس إىل وصلت وملا
يف للنزول التونسيني أفاضل من الكثريين دعوة رغم الفنادق أحد يف أنزل أن اخرتت
كلمة أقول أن وقبل الضيف، وفادة وحسن األخالق، كرم من عليه هم ما مع ضيافتهم
يف ملا تاريخها عن مختًرصا شيئًا أذكر املدينة بهذه وجودي أثناء يف شاهدته ما ذكر يف

فأقول: الفائدة من ذلك

تونس تاريخ عن فذلكة (9)

العتيقة اململكة هذه عن وعظماؤهم املؤرخني أفاضل قاله ما ملخص نذكر أن اآلن نريد
الَحَدثان. وطوارق الزمن تقلبات من تام علم عىل الكريم القارئ يكون كي

يف األقىص املغرب اسم اآلن عليها يُطَلق التي أفريقية سكان أصل أن التاريخ من يؤخذ
الذين «الكنعانيني» من إنهم فقيل الرببر، أصل يف اختُلف وقد الرببر، من العامي العرف

هذا. غري وقيل الشام جنوب من األصقاع تلك إىل قدموا
املغرب. بأهل واختلطوا األندلس يف دولة للعرب وصارت أفريقية املسلمون فتح وملا
أفريقيا إىل سلطانها امتد ودولة سلطة لهم كانت الذين الحمرييني من أنهم هؤالء زعم
تنافس بينها متفرقة قبائل كانوا ألنهم دولة؛ لهم تنتظم لم ولكن التبابعة، دولة وهي
عىل وساعد الدول من لغريهم طعمًة فكانوا الضعف بهم حلَّ ولذلك متواصل دائم
من ُعِرف ومما املتوسط، األبيض البحر سواحل عىل ومواطنهم بالدهم كون ضعفهم
القبيلة هذه أهل وبالد «موري» قبيلة الرومانية التواريخ يف وذكر الرببر قبائل أسماء
مسلم كلِّ عىل «مورو» لفظ األوروبيني عامة أطلق هذا ومن «موريطانيا» ى تُسمَّ كانت
الجزائر واليتي أي األوسط؛ املغرب برابرة ون يُسمَّ كانوا كما أفريقية شمال سكان من
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كانوا الصحراء برابرة وبعض «توميديا»، بالدهم ويسمون «نوميدي» وقسطنطينية
«ليفاتا». الرومان عهد يف ون يُسمَّ

بألف املسيح قبل وذلك أفريقية إىل نفوذهم امتدَّ مرص الرعاة ملوك حكم وملا
يحفل ِذْكر أفريقية يف لهم يكن لم ولذلك دولة؛ بها يؤسسوا لم ولكن عام وسبعمائة
عليهم وتغلبوا الفراعنة حاربوا الذين العرب من هم الرعاة وملوك املؤرخون. بتدوينه
سيدنا قصة حصلت منهم ملك آخر عهد ويف عام، أربعمائة بمرص دامت دولة وأحدثوا

السالم. عليه يوسف

عىل نفوذهم وامتد التاريخ يف مشهور ذكر لهم الذين الفينيقيون أفريقية يف أعقبهم ثم
كانت أفريقية شمال وعىل وغريها، ككريد الجزر وبعض املتوسط، األبيض البحر سواحل

كثرية. مستعمرات لهم
وبنزرت، وتونس، سوسة، مدينة واسعة، متاجر فيها لهم كانت التي املدن ومن

قرطاجنة. مدينة سوا أسَّ أن إىل وأوتيكة
وقيل «عليسار» اسمها فينيقية أمرية لها س املؤسِّ أن املؤرخني بعض زعم وقد
إىل مهاجرتها إىل أدَّى نزاع أخيها وبني بينها حصل أن بعد الشام إىل جاءت «ديدون»
لها ست فأسَّ الفينيقيني من قوم إليها وانضمَّ الرببر، من واسعة أرًضا فاشرتت أفريقية،

هنا. ذكره إىل بنا حاجة ال طويل حديث ولها هناك، مملكة
التواريخ بعض ويف «كارتافو» قرطاجنة مدينة سموا أفريقية الرومانيون دخل وملا
وخمسمائة ألف بنحو الهجرة قبل أي املسيح؛ قبل ٨٨٠ سنة كان قرطاجنة تأسيس أن

عام.
يف التي األخرى املراكز بقية الرومان حكم تناول التجاري قرطاجنة موقع ولعظم

االستعمار. يف دخًال للتجارة أن هذا من ويُؤَخذ الفينيقيني، أيدي
تجارية مصالح وطَّدوا أن بعد إالَّ الهند عىل يستولوا لم اإلنكليز أن هذا عىل والدليل

الواسعة. اململكة هذه يف عظمى
انتخابهما يجدد أمريان يرأسها الفينيقينيجمهورية عهد يف قرطاجنة حكومة وكانت
متنافسة، أحزاب منهما ولكلٍّ «برقة» آل من والثاني «عنون» آل من أحدهما مستويًا.

الفينيقيني. سلطة ضعف وأسباب اإلفساد عوامل أحد كان التنافس وهذا
ها همُّ كان عهدهم يف قرطاجنة حكومة أن وهو الضعف، هذا عىل آخر داٍع وهناك
الحكومة هذه سقوط يف سببًا كانا خطريين أمرين إهمال مع املادي التقدُّم يف منحًرصا
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وثانيهما: الرببر، الوطنيني من جنٍد اتخاذ عدم أحدهما: محلَّها؛ الرومان حكومة وحلول
عونًا كانوا الرببر) (أي إنهم حتى به تعاملهم كانت الذي واالستبداد املظالم كثرة

قرطاجنة. عىل االستيالء يف للرومانيني
األوثان هذه ومن الفينيقيني، آلهة أشهر تمثِّل أوثانًا يعبدون القرطاجنيون وكان
إنهم حتى األوثان، لهذه النذور تقديم يف يبالغون وكانوا األرض»، وملك وعامون، «بعل،

لها. قربانًا أوالدهم يذبحون كانوا
أحد يعثر لم ولكن املدينة وأسباب الرتف من عظيم جانب عىل القرطاجنيون وكان
فن يف كتاٍب سوى املدنية من إليه وصلوا ما مقدار عىل يدل مما اآلثار من يشء عىل
اللغة إىل تُرِجم وقد «ماغون» يُدَعى ومؤلفه األول، خرابها بعد الرومان عليه عثر الزراعة

الالتينية.
فلبثت بناءها أعادوا ثم أحرقوها امليالد قبل قرطاجنة عىل الرومانيون استوىل وملا
بما العرب يحفل ولم بإحراقها، النعمان بن حسان فأمر اإلسالمي الفتح جاء أن إىل
رشكة فألفت تونس فرنسا احتلت أن إىل مدفونة هذه فبقيت اآلثار من الردم تحت
من ثمينًا شيئًا اآلثار من وأخرجت الزهيد بالثمن الفالحني من أرايض اشرتت فرنسوية
يستوي «وال هذه وغري وهياكل، وكنائس، كمراسح، كثرية محال واكتشفت وأواٍن حيل

يعلمون». ال والذين يعلمون الذين
التجارة يف للفينيقيني مزاحمني اليونانيون كان امليالد قبل السادس القرن ويف
الفرصة القرطاجنيون اغتنم الفرس مع حروبهم يف اليونانيون ارتبك وملا واالستعمار،
وردَّهم اليونانيني القواد أحد فحاربهم صقلية، جزيرة من الغربية الجهة عىل واستولوا
والقرطاجنيني اليونان بني الحروب ودامت املسيح، قبل ٤٨٠ سنة وذلك أعقابهم عىل

املسيح. قبل الرابع القرن أواخر إىل دام بصلٍح انتهت سنة أربعني
القرن جاء إذا حتَّى شتَّى، أدواٍر يف قرطاجنة ودخلت والحقب السنني توالت ثم
الرومانيني مع الرببر بهم ونعني األصليون، أفريقية أهل اندمج املسيح بعد الثاني
إمرباطوًرا الرببر كبار أحد تولية إىل األمر آل حتى اختالًطا بهم واختلطوا لغتهم فتعلموا
وذلك عليهم إمرباطوًرا الجند اختاره الذي «سواريوس» اإلمرباطور وهو قرطاجنة عىل

املسيح. بعد الثاني القرن أواخر يف
والشام، مرص، أمالكهم ضمن أدخلوا حتى ويسمو ينمو الرومان مجد زال وما
الواليتني هاتني أهل ألن اآلن؛ رومانيا ى تُسمَّ التي والبغدان واألفالق، األناضول، وبالد

الفاتحني. األبطال أولئك نسل وأنهم الروماني، العنرص من أنهم زعموا
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الفيوم مديرية يف باسمه بحرية له الذي «قارون» املشهورين الرومان قواد ومن
السقوط مهاوي يف تتدهور وأخذت الرومان دولة الهرم أدرك وملا املرصي، القطر تبع
حتى فشيئًا شيئًا السلطة يدها من سلبت «الوندال» اسمها جرمانية قبيلة لها هللا أتاح

البالد. صاحبة هي أصبحت
يف وذلك الرومان مملكة يف ودخلت مواطنها من تقاطرت الجرمان قبائل أن وذلك
بالعرب والرتك األعاجم اختلط كما بالرومان، واختلطوا املسيح بعد الثالث القرن أوائل
السياسية الوظائف وقلَّدوهم الجند منهم الرومانيون فاتخذ العباسيني دولة أواخر يف
السلطة وأما واألمر، النهي أصحاب صاروا حتى يكرب، ونفوذهم تزيد سلطتهم فأخذت
التي املذكورة «الوندال» قبيلة القبائل هذه ومن متتابع متواٍل ضعٍف يف فكانت الرومانية
نسبت بإسبانيا مملكة لها أسست ثم كثرية بالًدا وفتحت وإسبانيا، فرنسا بجنوب حلَّت

الوندال. بالد أي (األندلس)؛ «بأندلوسيا» تُعَرف فصارت العهد ذلك من إليها
ليعضدوه الوندال واستدعى الطاعة عصا شقَّ قد الرومانية الدولة أمراء بعض وكان
حروب عدة فوقعت «جنرصيق» ى امُلسمَّ «الوندال» ملوك أحد عهد يف وذلك الرومانيني، عىل
عىل جنرصيق فزحف ثانية مرة الحروب عادت ثم صلح، تخللها الرومانيني وبني بينه
دولة سقطت وبذلك املسيح، بعد ٤٣٩ سنة وذلك عنوة فدخلها بجيوشه قرطاجنة
يف يترصف األحوال مقلِّب فسبحان «الوندال» دولة محلها وحلت قرطاجنة يف الرومان

يشاء. كيف ملكه
قرطاجنة لدولة ثم وشعوبًا، قبائل وكانوا للرببر أوًال كانت أفريقية أن مر مما يُعَلم
وصارت «الوندال» ملك يف دخلت ثم الرومان مستعمرات ضمن دخلت ثم الفينيقية،

وراثية. مملكة
غضون ويف ،٥٣٢ سنة إىل املسيح بعد ٤٢٩ سنة من دام فإنه «الوندال» حكم أما
يوًما، عرش أربعة واستباحوها روما دخلوا حتى بجيوشهم الونداليون زحف املدة هذه
فجاءت املسيح، قبل ١٦٤ سنة قرطاجنة خرَّبوا الرومانيني ألن التاريخ؛ عرب من وذلك

بالثأر. وأخذت عام ستمائة بعد «الوندال» جنود
وقع ما كلِّ يف شأن الدولة لهذه يكن لم رشقية أخرى مملكة للرومان كانت أنه وبما
عهد يف إذ «يوستنيانوس» اإلمرباطور عهد يف إالَّ أفريقية بشأن الغربية الرومانية للدولة
االستيالء إىل اإلمرباطور نفس فطمحت الضعف يف الوندال دولة أخذت اإلمرباطور هذا
عهد آخر وكان كثرية حروب بعد ذلك له فتمَّ الرومانيني، حكم وإعادة قرطاجنة، عىل

املسيح. بعد ٥٣٣ سنة األفريقية «الوندال» دولة حكم
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الفتح جاء فلما بالروم، الرشقية اململكة أهل الرومانيني يسمون العرب وكان
فلم القسطنطينية إالَّ ومرص الشام بالد من الروم أيدي يف ما كلَّ العرب أخذ اإلسالمي

املسيح. بعد ١٤٥٢ سنة الفاتح محمد السلطان عهد يف إالَّ تُؤَخذ
الفينيقيني، محلَّ الحالُّ هو أفريقية يف العربي العنرص كان السنني توالت وملا
قرون األربع نحو مكثت أن بعد فإنها إسبانيا إالَّ اآلن إىل يزل ولم والوندال، والرومان،

اآلن. إىل تزل ولم اإلفرنج حكم إىل عادت العرب يد يف
التي تونس مدينة إالَّ اليوم لها أثر ال التي قرطاجنة عىل الكرة أعاد التاريخ وكأن
مملكة عىل حمايتها ووضعت البالد هذه يف فرنسا دولة فدخلت أنقاضها، عىل قامت

شئون. خلقه يف وهلل تونس
محله. يف سيأتي تونس يف فرنسا بسياسة الرحلة هذه يف ا خاصٍّ فصًال عقدنا وقد

باإلجمال تونس وصف (10)

عىل يحبس مما الغناء والحدائق القصور مناظر البحر جهة من تونس إىل القادم يرى
واألشجار بالبالط ُفِرَشت قد ُمنظَّمة الطرقات وجد املدينة يف جال فإذا َلَفتاتها، العني

الهواء. فرتطب البحر باب شارع يف سيما ال تتخللها
والرش الكنس حيث من فيها النظافة بأمر ا تامٍّ اعتناءً البلدي املجلس اعتنى وقد
تنظيم من الناظر يرسُّ ما وترى إالَّ املدينة، هذه شوارع من شارع يف تمر تكاد فال

ونظافتها. الطرقات
فيها أُنِشئَت اإلسكندرية ترام بخطوط أشبه وهي الرتام خطوط بتونس ويوجد
املدينة ومظاهر العمران حيث من املدينة هذه شوارع وأكثر تقريبًا السنتني نحو من
تجاراتهم، محال وبه األوروبيون يسكنه الشارع وهذا البحر، باب شارع التجارة؛ وحركة
فنهج منارة باب فشارع الجديد، فالباب الوزير، باب شارع ثم وقهاويهم، وفنادقهم،

فالحلفاويني. قرطاجنة باب
إذ املدينة؛ مظاهر من قسطها أخذت قد ذُكر ما خالف الشوارع من كثري ويوجد

ذلك. أشبه وما مرص يف والحمزاوي كالغورية الوطنية التجارة أسواق بها
ومدنية. حضارة املغرب مدن مقدمة يف تَُعد تونس حارضة فإن وبالجملة
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فيها والدين تونس أهل أخالق (11)

وهذا إليهم، الوافد الغريب يكرمون ألنهم حسنة؛ مجموعها يف فهي تونس أهل أخالق أما
بعض يف البخل وجود يجوز وقد املغرب، أهل بُْخل من العامة لدى شائع هو ما ينفي

تونس. أهل غري ولكن األقىص املغرب بالد
يف املعروف ألن والتقوى؛ الصالح إىل فمرجعه الحدَّة من أخالقهم يف يوجد ما أما

الدين. آلداب مخالًفا أمًرا رأوا إذا الغيظ يف الترسع والدين. والتقى الفضل أهل
بخالف واملالهي، املالذ إىل امليل وعدم األخالق، وكرم الوداعة، يف سواسية وهم
املدنية مظاهر يف وقلدوهم باألوروبيني اختلطوا الذين اإلسالمية البالد أهل من غريهم
والفسق بالفجور يتظاهرون فال ونواهيه الدين بأوامر متمسكون ألنهم وذلك الغربية؛

الدين. حرمات ينتهكون وال

من إحداهن إن حتى والصون، العفة من عظيم جانب عىل فإنهن املسلمات نساؤهم أما
إنهن حتى مكشوًفا، أعضائها من عضًوا إليها الناظر يرى فال الطريق، يف تمر السوقة
الوجه عىل يوضع أسود منديل نقابهن بل املرصيات، النساء تفعل كما نقابًا يتخذَْن لم

الطريق. مشاهدة من يُتمكَّن بها صغرية ثقوب وفيه بأجمعه، فيغطيه

بال الرأس مكشوفات الطرقات يف يمشني إذ ذلك؛ بخالف فإنهن اليهوديات النساء أما
يصل «الباس» رسوال عن عبارة ومالبسهن الرأس به تعصب رقيق منديل سوى خمار
هذا نزع لو بحيث الكتفني عىل يلقينه ووشاح وسدرية، قصري، وقميص العقب، إىل

املرصي. القطر يف والغربية الرشقية مديرية فالحي بنساء يشء أشبه لكان الوشاح

فيه يصيل الذي الوقت يف الجمعة يصلون فريًقا الجمعة يوم يف هناك القوم شاهدت وقد
األخرى. اإلسالمية والبالد مرص أهل

ولكن رشًعا جائًزا كان وإن وهذا ساعة، النصف بنحو العرص قبل يصلون وفريًقا
معنى من ذلك يف ملا الجمعة فريضة ألداء واحد وقت يف املسلمون يجتمع أن األوفق كان

التفرُّق. وعدم االتحاد
مساجد بعض يف الخطب عن تخرج ال فهي تونس مساجد يف الدينية الخطب أما
حرضات فليت جمعة، كلِّ يف ومسموع الخطب دواوين يف مذكور هو مما كلها إذ مرص؛
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والصالح الحارضة، للحالة قة امُلوفَّ العرصية الخطب يُْلُقون تونس يف األفاضل الخطباء
تذكري من الصالح السلف يفعل كان كما الدواء، ويصفون الداء، عىل ويقفون العام،

مكان. وكلِّ زمن كلِّ يف باملفاسد املسلمني
بجوار يوجد بل اإلسالم، بالد من وغريها مرص يف كما مآذن هناك للمساجد وليس
يقف إفريز نافذة كلِّ ويف نوافذ أربع وفيه بدرج إليه يُصَعد البناء مدور مكان املسجد

الصالة. أوقات يف املؤذِّنون عليه
أشخاص. والستة الخمسة بني عددهم يرتاوح جماعة بل واحد يؤذِّن وال

رملية ساعة الوزارة دار بجوار يوجد بل بالساعة، يُعرف ال هناك األذان ووقت
عىل عالمة يكون علٌم الرملية الساعة فيه الذي املكان يف ُعلِّق فإذا األوقات، بها تُعَرف

نهاًرا. وذلك الوقت حلول
أو العلم يُنِزلون األذان وبعد «فانوًسا» نرباًسا يعلِّقون فإنهم الليل جاء إذا أما

النرباس.

تونس يف التعليم حالة (12)

جامع إالَّ الرشيف الرشع علوم املسلمون فيها ى ليتلقَّ تونس يف إسالمية مدرسة توجد ال
واتساع الطالب كثرة حيث من مرص يف كاألزهر الجامع هذا أن أظن كنت وقد الزيتونة،
املسجد عن يزيد ال اتساعه يف وجدته الجامع هذا وزرت تونس إىل قدمت فلما املكان،
عرش ستة فيه واملدرسون طالب، خمسمائة عن يزيدون ال قليلون فيه والطلبة الحسيني
املطالعة جهة من الهيئة منتظمي غري املسجد زوايا يف متفرقون قلتهم مع وهم عامًلا
هذا من خلوِّه أيام األزهر كطلبة التمثيل يف هم قل شئت وإن الدروس، يف الحضور أو

باملرام. وافيًا املرصيني، نحن نَُعدَّه، لم الذي الجديد النظام
اإلسالمية املدرسة يَُعد الذي الجامع هذا مثل يرى عندما كثريًا املرء يأسف وقد
الطلبة، قلة مع الدرايس النظام عدم من الحالة هذه إىل وصل قد أفريقية قارة يف الثانية
الزيتونة جامع يف إدخاله يُراد إصالح كلِّ يف يعارضون هناك العلماء أن عرفتُه والذي
إدخال ألن منهم؛ تبدو معارضة كلِّ يف محقني غري أنهم مع العمرانية العلوم كتدريس
علوم بمنزلة هي العلوم هذه بل الدينية، العلوم عىل شيئًا يؤثِّر ال الرياضية العلوم مثل

الكفائي. الوجوب وحكمها والرصف، والنحو، كالبالغة، الوسائل

36



اليابانية الرحلة

والهيئة، الطب، علوم فيه يُدرَّس كان األزهر أن لرأينا التاريخ تصفحنا ولو
عىل قاًرصا فيه التعليم يكن ولم والجغرافيا، والجرب، والهندسة، والحساب، والفلسفة،

الدينية. العلوم
أيما بالعلوم املسلمون فيه اهتمَّ الذي الزمن ذلك املأمون زمن يف أنه أيًضا ولرأينا
ممن وغريهم والفالسفة والشعراء، واألدباء، بالعلماء، حافلة بغداد مدينة كانت اهتمام،
يربو أعيانًا لها وحبس دينار ألف مائة الوزراء أحد عليها أنفق التي املدرسة من تخرجوا
الرقي فهذا تلميذ، آالف ستة فيها التالمذة وكان دينار، ألف عرش الخمسة عىل ِريُعها
هذه يف املدرسون كان بل الدينية، العلوم عىل قاًرصا يكن لم املأمون زمن يف كان الذي
غري عىل العلوم ي تلقِّ من يأنفون ال وكانوا بختيشوع، كابن املسلمني غري من املدرسة
العربية؛ إىل اليونانية العلوم من كثرٍي ترجمة يف املأمون اجتهد العرص هذا ويف املسلمني،

اآلن. إىل ذكره حافًظا التاريخ يزل لم ًما تقدُّ اإلسالمية األمة تقدَّمت وبذلك
هو ما عىل زادت ولو الديني املعهد هذا عىل بالنفقات يبخل ال الباي سمو أن عىل

فيه. اإلصالح بدخول العلماء ريض متى الكثرية، األوقاف من عليه محبوس
املسلمون أصبح التي الحارضة الحالة سوى اإلصالح وجوب عىل دليًال نرى وال
األمم تقدُّم يف الوحيد السبب هي التي العرصية العلوم تعلُّم إىل شديد احتياج يف فيها

السابق. الزمن أهل به يحلم لم مما العجيبة االخرتاعات ذات املدنية يف الراقية
بصفتي بالرجاء الزيتونة جامع يف العلماء حرضات إىل أتقدم املقام هذا يف وإني
هذه يف إدخاله يُراد الذي اإلصالح يف يعارضوا ال أن املسلمني إلخواني النفع أحب مسلًما

املدرسة.
التأخري عىل تونس أهل من كثريين ف تأسُّ من رأيته ما لوال ذلك ألقول كنت وما

الجامع. هذا نظام يف املوجود الهائل
الكلية هذه فإن الدعوى، هذه صدق عىل دليل أكرب بالهند علكرا مدرسة وهذه
فيها التعليم وتنظيم إنشائها يف جهدهم كلَّ األغنياء بذل وقد العلوم، جميع فيها تُدرَّس
يف ندَّد وقد بالده، عاصمة يف أنشأها التي الكلية يف األفغان أمري السمو صاحب فعل كما
العرصية العلوم تعليم إن يقولون الذين عىل علكرا كلية وزار الهند إىل وفد حني خطبته

الدينية. العلوم عىل يؤثر
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القبول. موقع لديهم ويقع وعلمائهم تونس أهل مسامع الرجاء يبلغ أن وعىس

البشري محمد للسيد كان التي الخلدونية املدرسة لها يُقال أخرى مدرسة بتونس وتوجد
ألْن كافية غري فيها التعليم وحالة تأسيسها يف الطوىل اليد األوقاف؛ جمعية رئيس صفر

لوطنه. الوطن ابن من املطلوبة الخدمة للبالد يؤدُّون الذين الناشئة منها يتخرج
وتالمذتها الفرنسوية اللغة ومبادئ الرياضية العلوم مثل املدرسة بهذه ويدرس
البارع الفاضل حرضة فيها املدرسني ضمن ومن الزيتونة، جامع طلبة بعض من هم
الدرسان وهذان البلدان وتقويم التاريخ علم فيها يدرِّس الذي صفر البشري محمد السيد
عن زيادة عليها يُشَكر وطنه لبني منه خدمة وهذه تدريسهما، مقابلة يف نقوًدا يأخذ ال

املدرسة. لهذه أفكاره من ينتج الذي واألدبي املادي الرتقي
قبل مرص يف األرياف ككتاتيب هي إذ نفًعا؛ تُْجدي ال قلتها مع فهي الكتاتيب أما

الكتاتيب. شأن إلصالح املرصيون نهضها التي النهضة هذه

يتعهد أن إالَّ تأبى دينية مدارس إنشاء يف رغبتهم الحكومة عىل عرضوا كلما واألهايل
عارضها وإذا املدارس، هذه يف تُدرس التي العلوم ضمن الفرنسوية اللغة بدخول األهايل

االلتفات. جانب اعرتاضهم تُِعري فال محضة دينية مدارس هذه بأن األهايل
ننتظر سنوات عرش بعد وربما هائل، ر تأخُّ يف تونس يف التعليم حالة فإن وبالجملة

باهًرا. ًما تقدُّ منهم
كلَّ يأسف تونس يف الزيتونة جامع وإىل مرص يف األزهر حالة إىل ينظر والذي
الطريقة عىل فيهما التعليم وليس أفريقية قارة يف الدينيَّتان املدرستان هما إذ األسف؛
التعليم حالة عىل يقف من يسع وال املطلوبة، الفائدة منها املسلمون يستفيد بها التي
كانت وإن االهتمام، من تُبْديه ملا قليًال املرصية املعارف نظارة يشكر أن إالَّ تونس يف
املدارس يف العربية اللغة بشأن االهتمام عدم بخصوص املرصيني من عامة الشكوى
عىل واملدارس الكتاتيب إنشاء يف باملرصيني التونسيُّون اقتدى لو حبذا ويا األمريية،

اآلن. الدرجة هذه غري السعادة يف درجة إىل يصلون بذلك فإنهم نفقاتهم،
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تونس يف الصحافة (13)

غري بيشون املسيو فيها الفرنسوية السفارة يتوىل أن قبل تونس يف الصحافة كانت
القول، يف الحرية منحها تونس إىل جاء فلما بها املشتغلني عدد ِقلَّة عىل الحرية مطلقة
تونس، أهل قلوب يف عظمى منزلة له الذي الرجل هذا حسنات من حسنة يَُعد وذلك
الذكاء، يف بيشون كاملوسيو رجال إىل موكولة تونس يف فرنسا سياسة كانت لو وحبَّذا
هو الرجل هذا سياسة بمدحي أني أحد يظن وال اإلنسانية، خدمة وحب األخالق، وحسن
منهم املكونة األفراد كلَّ يتناول ال واحد فرد مدح ألن اإليالة؛ هذه يف فرنسا لسياسة مدح
املختصة األمور من هي تونس أهل الرجل هذا بها يعامل التي املعاملة ألن واحدة؛ أمة
الخطة من دولته إليه به توحي ما أما كلِّهم، الناس مع الذاتية وبعالقاته الشخص بذات
العواطف ومراعاة التلطُّف رضوب من يمكنه ما بقدر ذها ينفِّ فإنه تونس يف يتَّبعها التي

القومية.

حرضة صاحبها «الرشدية» اسمها واحدة جريدة غري عربية يومية جرائد توجد ال
صعوبة، بكلِّ إالَّ تُقَرأ ال واضحة غري بحروف تُطبَع ولكنها عثمان، حسني السيد الفاضل
يتعوَّد ال بمن فكيف املقصودة، املعاني تونس أهل من القارئ عىل يلِبس مما وهذا

غريهم؟! من املغربي بالخط املسطورة الصحف يف القراءة
تونس أهل عىل يجب أنه لرأينا نة املتمدِّ البالد من بغريها تونس قسنا إذا أننا عىل
العمرانية العلوم يف والعلماء والكتاب، األغنياء، وفيهم يومية جرائد عدة يُنِشئوا أن

وغريها.
وأَنَْشئوا فيها الفضل أهل بعض اجتمع أنه تونس مغادرة بعد بي اتصل وقد
هذه ولكن حقوقه، عن وتدافع الوطن مصالح يف لتنظر الفرنسوية باللغة جريدة

املستقبل. يف لهم ذلك تيرس وربما يومية، جعلها بهم األوىل وكان أسبوعية الجريدة
الزهرة كجريدة والكتاب األفاضل، من أصحابها أسبوعية جرائد هذه غري ويوجد
الحكومة إقناع يف الطوىل اليد له كانت الذي الصناديل الرحمن عبد السيد حرضة ملديرها

ذكرها. سيأتي التي املسجونني حادثة بشأن
الحارضة وجريدة الجعابي، محمد السيد الفاضل حرضة ملديرها الصواب وجريدة
إظهار وجريدة تونس، يف ظهرت جريدة أول وهي بشوشة أفندي عيل حرضة لصاحبها
حرضة ملديرها األمة حبيب وجريدة القباييل، أحمد السيد الفاضل حرضة ملديرها الحق
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ويوجد الحديثة، العمرانية العلوم من وافًرا قسًطا حاز الذي أفندي الرزاق عبد الفاضل
وأحسن العلم، هذَّبهم أصحابها حديثًا، أُنِْشئت عربية أسبوعية جرائد ذُِكر ما غري

حسنًا. نباتًا وأنبتهم تربيتهم،
وغري والتلغرافات الخارجية األخبار لتنقل يومية جرائد إىل حاجة يف البالد ولكن

املدنية. من نصيبًا أخذت أمة كلِّ شأن ذلك
خدمة وطنهم إىل أدَّوا لكانوا يومية جريدة وأنشئوا اتحدوا األفاضل هؤالء أن فلو

اآلن. به قائمون هم مما وأنفع أجل
أن ويمكنها شديدة مراقبة الحكومة تراقبها تونس يف للصحافة التي والحرية
جرى كما الحكومة أعمال بعض عىل كاالنتقاد صغري، لسبب كانت جريدة أيَّ تحجب

الزهرة. جريدة صاحب لحرضة
حرية فال املراقبة هذه للجرائد الحكومة مراقبة كانت إذا يقول: بمعرتض وكأنني
مجيء قبل الصحافة حالة عرف من إن نقول: ذلك عىل فجوابي تونس. يف للصحافة إذن
قبل من الجرائد كانت إذ الحرية؛ بمنزلة يعدها الحارضة بالحالة وقاسها بيشون املسيو
مطلًقا. بيشء األمة تفيد ال التي األخبار بعض غري تنُقل تكن ولم عدًدا، اآلن منها أقلَّ

جريدته حجم يجعل أن الرشدية جريدة صاحب الفاضل حرضة عىل أقرتح وإني
بحروف الجريدة يطبع وأن وهافاس روتر تلغرافات يف يشرتك وأن اليوم، منه أكرب
الذين هناك املورسين وجود مع خصوًصا عناء كبري يكلفه ال هذا أن ونظن واضحة
لبالدهم خدمة الحقيقة يف هو العمل هذا مثل ألن تعضيده؛ إىل دعاهم إذا دعوته يلبُّون
حسنًا ذكًرا لهم يخلِّد الذي الوجه هذا هو املال فيه يُنَفق وجه أحسن أن يعلمون وهم

التاريخ. صفحات عىل

تونس يف فرنسا سياسة (14)

النرص راية حاملة فاتحة بالًدا دخلت إذا األول العرص يف والطول الحول ذات الدول كانت
بذلك لتتوطد املغلوبة األمة واضطهاد باألرواح، والفتك العسف، وأنواع القسوة، تستعمل
فعل وكما مرص، دخوله حني الفاريس كقمبيز هيبتها النفوس يف وتثبِّت سلطاتها،
وكما الكربى، آسيا إىل ملكهم امتداد حني والفراعنة املقدس بيت يف البابيل بختنرص
املجال بنا التسع التاريخية الشواهد نورد أن أردنا ولو العراق يف وزياد الحجاج فعل
تلك ِخالف سياسًة الدول اتخذت قد العرص هذا يف ولكن الطويل، الوقت إىل واحتجنا
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باألهايل، والرفق املعاملة، حسن سياسة وهي غالبة فاتحة تدخلها التي البالد يف السياسة
عنها ر تنفِّ ال التي األشياء من ذلك وغري واإلصالح واملساواة، العدل، بأنواع مودتهم وجلب
والجزائر تونس، يف القديمة السياسة تلك اتبعت فرنسا دولة ولكن لها، الخاضعة األمم
فالوظائف أخص، وجه عىل منهم واملسلمني والضغط اإلذالل معاملة األهايل تعامل فهي
الحاكم شأن يشاءون كيف يفعلون بيدهم، والنهي واألمر الفرنسويني يد يف كلها العالية

عليه. رقيب بغري الترصف املطلق املستبد
فقط. صوري أمر هو فإنما وغريها اإلدارة يف قوانني وجود من يقال وما

وبني والجزائر، تونس يف فرنسا سياسة بني املقارنة نورد أن بنا يجمل املقام هذا ويف
— سنذكره كما — فرنسا سياسة عىل القياس يكون وبذلك مرص، يف إنكلرتا سياسة
باب من أذكرها ولكن مرص يف اإلنكليز سياسة مدح املقارنة هذه بإيراد أريد ولست

بعض. من أهون الرشِّ بعض أن توضيح

مركز لتأييد باشا توفيق له املغفور السابق الخديوي من بدعوة مرص إنكلرتا احتلت
فأصلحت اإلصالح بذور بذر يف أخذت دخولها وبمجرد الثورة نريان فأخمدت الخديوية
االعتناء مع التعليم دائرة ع توسِّ بدأت قد هي وها الجيش، ونظَّمت واملالية، الري دائرة
الظلم آثار ومحت الكتاتيب، إنشاء عىل األهايل ت حضَّ حيث الرسمية؛ البالد بلغة
كالٍّ يوقف دستور عىل سائرين املوظفني وجعلت والعونة، السخرة، وألغت واالستبداد،

بالعيان. اآلن آثاره نشاهد الذي اإلصالح أنواع من ذلك شاكل وما ه، حدِّ عند

األهايل من كثريًا فقتلت والجور الظلم أنواع استعملت مرص دخلت حني فإنها فرنسا أما
البالد يف وعاثت والنفي، بالقتل املرصيني أكابر وأهانت أرامل، وأيَّمت أطفاًال، ت ويتمَّ
البالد من خرجت إنها حتى نة، متمدِّ دولة تفعله ال وذاك األنساب اختلطت حتى فساًدا

املرصيون. لها يذكرها حسنًة لها ترتك ولم مرغمة
هذه سياسة كانت كيف يعلم العهد ذلك يف مرص فرنسا دخول تاريخ يقرأ والذي
والحوادث بالفظائع مملوءة أيامها كل سنوات ثالث مكثت إذ األهايل؛ معاملتها يف الدولة

الفرائص. منها وترتعد األبدان، لها تقشعرُّ التي
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هناك املسلمني تعامل فهي تونس يف نفسها السياسة هذه فرنسا اتخذت وقد
من وسمعتها تونس يف حدثت التي الحوادث بعض وإليك والقسوة، الغلظة، معاملة

املصادر: أوثق
وُكبِّال السجن، يف فأُوِدعا القتل غري جريمٍة بارتكاب تونس أهل من اثنان اتُّهم أوًال:
اإلهانة وصنوف العذاب أنواع يوم كلَّ يذوقان وهما الدهر من حينًا فيه ولبثا بالقيود،
الهالك، عىل وأرشفا شديًدا مرًضا مرضا أن إىل بهما الحالة وصلت حتى انني، السجَّ من
فارقا حتى املرض دور يف دخال أن بعد قليًال إالَّ يمكثا فلم والنطق الحراك عن وعجزا

الفرنسوية. السياسة قسوة ضحية وذهبا الحياة
الحياة. تفارق لم وروحاهما ُدِفنا أنهما ويشاع

الصناديل الرحمن عبد السيد الغيور لصاحبها الزهرة جريدة قامت الوقت ذلك ويف
عينها يف يُرْق فلم الحكومة عمل وتنتقد اإلنسانية حقوق عن تدافع — الذكر اآلنف —
بصورة احتجاجه قدَّم أن بعد ثانية مرة عادت تقريبًا سنة وبعد الجريدة، هذه قفل إالَّ
يَُعد شيئًا يذكر لم ألنه الجريدة؛ قفل بعدم فيها يطالبها الحكومة وبني بينه قضية

سياسية. أو شخصية جريمة
إليه عاد فلما منزله عن متغيِّبًا «ديك» اسمه الذي الفرنسويني الجنود أحد كان ثانيًا:
من يكن فلم سوأ قاصًدا بيتها يف وهي عليها دخل األهايل أحد أن زوجته أخربته
الطريق يف وسار البسكليت وركب البيت من وخرج مسدسه تناول أن إالَّ الجندي،
عمر هللا عبد محمد يُدَعى الذي الوطنيني بعض أبرص حتى قليًال، داره عن يبعد ولم
فأخذ أمامه، من فوىلَّ إرهاب نداء ناداه ألنه منه؛ الوطني فذُِعر بالوقوف، فناداه مارٍّا
املسدس من برصاصة رماه يلحقه أن وقبل الدراجة، سري برسعة وراءه يعدو الجندي

يمت. لم ولكنه بالدماء ًجا ُمرضَّ األرض عىل فوقع أصابته
ُضِبطت وملا املستشفى، إىل املرضوب حمل َمن الجنديُّ استدعى ذلك أثر وعىل
قايض وأمرها املستشفى، إىل الجندي زوجة استُدِعيت مجراه التحقيق وأخذ الواقعة
يربح لم زمن عليه مىض آخر رجًال فعيَّنت املرىض بني من الرجل تعنيِّ أن التحقيق

املستشفى.
الفاعل هو أنه يتحقق لم رجل عىل املسدس إطالق سبب عن الجندي ُسِئل وملا

الحقيقي. الجاني هو أنه منه ظنٍّ عىل ذلك فعل بأنه أجاب
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وبراءة الجندي خطأ إظهار أن رأت الفرنسويني من قضاتها التي املحكمة وكأن
فاحتالت فرنسا، بدولة العار يلحق أو الجندي كرامة من يحطُّ مما ب ُرضِ الذي الرجل
عليه فحكمت سابقة له أن ذلك عىل وساعدها التونيس. الرجل عىل التهمة إثبات يف

أشهر! بستة الجندي وعىل سجنًا بسنة
سجنًا سنة عرشة بخمس ألجلها عليه فحكم التونسيني األهايل أحد القضاء اتهم ثالثًا:
سنة عرشين التونيس القطر من يُنَفى املدة هذه انقضاء وبعد الشاقة، األشغال مع

أخرى.
ويقال أجرانه، وحرق املسلمني، من األهايل أحد عىل الغربيني النزالء أحد تعدَّى رابًعا:
أن األوروبي الرجل ادَّعى التحقيق أثناء ويف األهايل، من ذلك بسبب اثنان ُحِرق إنه
هل ولكن سجنًا، أشهر بستة الجاني عىل املحكمة فحكمت بالتعدي بادئًا كان املسلم
األجانب بمحاكمة خاص قانون وهو رسسيا قانون ألن يُحبَس؛ لم الجاني؟ ُحِبس
يدخل وال املحبوس، باسم الرساح مطلق يظل بل األوروبي، يُحبَس ال بأن يقيض
تاريخ من تميض سنوات خمس ظرف يف أخرى جناية يرتكب أن بعد إالَّ السجن
تُعتَرب أخرى جناية ارتكب ثم ذنبًا يفعل ولم املدة هذه مضت إذا أما الجناية، وقوع

منه. وقعت تكن لم كأنها األوىل الجناية
ولكنهم األديان، حرية عىل محافظًة األمم أول إنهم الفرنساويون يقول خامًسا:
يدفعها العسكرية البدلية ذلك مثل تونس، يف املخالفة كلَّ الدعوى لهذه مخالفون
مسلًما الرتام دهس وإذا فقط، خمسمائة فيدفع اليهودي وأما فرنك، ثمانمائة املسلم

فثمانمائة. يهوديٍّا كان إذا وأما فرنك، خمسمائة الرشكة تدفعها التي فالغرامة
التي اإلسالمية كاملكاتب األطفال لتعليم مكتبًا ينشئ أن األهايل أحد أراد إذا سادًسا:
بروجرام يف الفرنساوية اللغة إدخال عىل الحكومة أجربته الرشيف، القرآن فيها يُعلَّم

التعليم.
وأقام السيايس، العالم أفكار شغل دنشواي حادث كان إذا القرصين: حادثة سابًعا:
أفظع القرصين حادث فإن أجمع، العالم أنحاء يف صداه وُردِّد وأقعدها، الصحف
حيث االستعماري؛ السيايس فرنسا تاريخ يف السوداء النقطة هو بل ال وأشنع،
تونس أهل قلوب يف البغضاء بذور وغرست تمثيل أسوأ والقسوة ش التوحُّ فيه مثَّلت

والجزائر.
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بأن الفرنسويون فأرجف األوروبيني؛ وبعض تونس أهايل بعض بني مشاجرة وقعت
فصدر محاكمتهم وجرت الوطنيني عىل القبض فألقت ديني، ب تعصُّ عن ناتج هذا

أسمائهم: بيان اآلتي األشخاص ونفي وسجن، بشنق، الحكم
ومحمد الوقاف، سعيد محمد وهم: سوسة مدينة يف ثالثة عىل باإلعدام ُحِكَم
عثمان، عمر عىل: سنني عرش مدة الشاقة وباألشغال عبده، عيل وعمر قعيد، بلقاسم
وباألشغال سنة، عرشين السجن مدة قضاء بعد نفيه أي البالد؛ دخوله من واملنع
الشاقة وباألشغال عيل، بلقاسم وحراث صالح، محمد عيل املقدم عىل املؤبدة الشاقة
لخمسة وستة أعوام، عرشة ملدة خمسة عىل وبها أشخاص، تسعة عىل سنة عرشين ملدة
واحد وعىل كذلك، لعامني وسبعة بسيًطا، سجنًا سنوات خمس ملدة ثالثة وعىل أعوام،

الصبيان. بسجن سنة بعرشين
القاهرة إىل عودتي بعد بي اتصل وقد أعوام، لخمسة مثله بالسجن ثالثة وعىل
باإلعدام، عليهم املحكوم عن عفوها أصدرت الحكومة أن هناك املعارف بعض من
شاهدوا الذين فلينظر القاسية، األحكام لهذه األهايل ر تذمُّ عن ُمسبَّب العفو هذا وأن
الصخر بل القلوب، لها تذوب التي أيًضا الحادثة هذه إىل دنشواي حادث وعرفوا

ش. التوحُّ أو املدنية من موضعها الدولة هذه وليضعوا الجلمود،
فعله ما بعض االستطراد سبيل عىل هنا نذكر يُذكر باليشء اليشء كان وملا
الذين أن بالتاريخ الجاهل ليعلم بونابرت عهد يف احتلوها حني مرص يف الفرنسيون

بيِّنًا. خطأ مخطئون اإلنسان بني عىل بالشفقة الفرنسوي يصفون
إسطبًال األزهر فجعلوا الدين، يحرتموا لم مرص الفرنسويون دخل ما أول
بأقدامهم وداسوا األعراض، وانتهكوا فساًدا، البالد يف وعاثوا العلماء، وأهانوا لخيولهم
يف األهايل من ُشِنقوا الذين األبرياء عن فضًال هذا األنساب، فاختلطت الفضيلة، عىل
القائد هذا عىل واعتدى املسلمني من السوريني أحد جاء حيث كليرب؛ مقتل حادثة
العلم وطلبة األهايل من يعرفهم الذين وعىل عليه فُحِكم بالجيزة، الدار بحديقة بقتله

الجناية. يف معه يشرتكوا ولم بالشنق، الرشيف
دولة من ع تُتوقَّ تكن لم درجة إىل تونس يف فرنسا دولة استبداد بلغ ولقد
املدينة أهل من املسلمني إخوانهم من نزيًال يقبلوا أن األهايل عىل حظرت ألنها نة؛ متمدِّ
مدني أو مكي َقِدَم فإذا والفتن، الدسائس من االحرتاس بدعوى املرشفة ومكة املنورة
أخذ ولقد وقتيٍّا، الحكومة إخطار إالَّ املنزل صاحب يسع لم أحدهم منزل يف ضيًفا
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من تخلًُّصا ممتلكاتهم جميع بيع بعد بالدهم من يهاجرون والجزائريون التونسيون
هاجروا رجًال سبعني أن املايض العام يف أُِشيع إنه حتى لهم، الحكومة معاملة سوء

والعقار. األمالك من يمتلكون ما كلَّ باعوا ما بعد تونس من
نصرية أنها ادعت إن فرنسا دولة أن عىل دليًال تقدَّم ما بإيراد نكتفي هنا إىل
دعوى فإنها االستعمار سياسة يف نجاًحا الدول أول وأنها األديان، تحرتم وأنها الحرية،

نقول. ما عىل عْدٍل شاهُد به أتينا وما املقدمات، فاسدة الربهان عديمة

تونس سيايسيف تمثال (15)

جالئل من أتوا الذين الرجال عظماء ِذْكر إحياء هي التماثيل عمل من املقصودة الغاية إن
األجيال. وتعاقب الليايل مرِّ عىل الحسن الذكر لهم يخلِّد ما األعمال

فإذا والجمل، الكلمات مقام التمثال فيها قام تاريخية صحيفة عن عبارة إذن فهي
املجسمة الصورة هذه يف الذكرى بعني قرأنا فرنسا يف «جاندارك» تمثال أمام وقفنا
اإلنكليز. مخالب من فرنسا خالص يف األبطال فعل فعلت التي املرأة هذه حياة تاريخ

مرص دخول مبدأ أيًضا قرأنا باشا وإبراهيم باشا، عيل محمد تمثال أمام وقفنا وإذا
تَْقِدر ال التي الظلم أنواع فيها قامت التي العصور عليها مرَّت أن بعد جديد عرص يف
وتقشعرُّ الفرائص، لها ترتعد التي الوحشية الفظائع من فيها ملا تدوينها؛ عىل كاتب يُد

املنوال. هذا عىل تمثال كلِّ يف األمر وهكذا األنامل، وتصفر األبدان،
عظماء تماثيل تنصب التي األمة عىل العائدة الفائدة من هذا يف ما يخفى وال
االقتداء إىل الهمم فيهم تنبعث صورته عىل التمثال نُِصب َمْن أعماَل بتذكرهم إذ رجالها؛
األمر كان إذا أما أدبية، حياة الحية األمم يف إالَّ يكون ال وهذا فعله، بما االفتخار أو به

فيها. الُجبن بذور وبذر النفوس إماتة قبيل من فهو بالعكس
نفوسها، منه تتألم بما يذكِّرها تمثال أرضها يف يُقام التي األمة أن يجوز وقد
فصل يمثِّل تمثال ُعِمل فلو العار. هذا محو إىل فتنزع ر وتهوُّ قوة إىل ضعفها فينتقل
وهياج النفوس يف األحقاد إثارة يف سببًا يكون بما البالد يف الفساد مرصلعمَّ عن السودان
صدرها يف يكمن الحقد فإن والذل االستكانة قيود يف ترسف األمة كانت وإذا الخواطر،

الزناد. قدح بمنزلة تكون حوادث األيام تولد حتى الصوَّان، الحجر يف النار كمون
وقعت أنه روي ما النحو هذا يف االستشهاد سبيل عىل هنا ذكره من بأس ال ومما
عىل لألوس فيها الغلبة كانت بعاث، له يُقال موضع يف والخزرج األوس بني حرب
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من رجال بعض أن واتُّفق الصدور، من األحقاد وزالت الفريقان تصالح ثم الخزرج،
قيس بن شاس بهم فمر تام، وفاق يف وهم يتحادثون مكان يف جلوًسا كانوا القبيلتني
بيوم يذكِّرهم رجًال لهم فأرسل بعضهم عن رهم تنفِّ فتنًا بينهم يبث أن فأراد اليهودي
وقالوا: القوم هاج فحينئٍذ اليوم؛ هذا يف الشعر من فيه قيل ما بعض وأنشدهم بعاث
الجاهلية؛ فعل عن ونهاهم — وسلَّم عليه تعاىل هللا صىل — النبي فجاء السالح، السالح
هذه وبسبب شيطانية، نزغة أنها وعرفوا وتصالحوا عليه عزموا كانوا عما فرجعوا
اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ِمَن َفِريًقا تُِطيُعوا إِْن آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله نزل الحادثة

َكاِفِريَن﴾. إِيَماِنُكْم بَْعَد يَُردُّوُكْم
يعرف الكلمة اتحاد من العهد ذلك يف املسلمون عليه كان ما مقدار يعلم والذي
األسباب اختالف عىل لألشجان املثرية للعواطف املؤملة الحوادث ذكر من التأثري مقدار

الذكرى. عىل الباعثة
فيها صغرية حديقة امليناء من بالقرب رأيت تونس عىل قدومي حني وإني هذا،
ورجل إليه، يديها باسطة واقفة امرأة وأمامه واقف رجل وهي: أشخاص، خمسة تماثيل
ينظر غالمان وبجانبهم البلطة، أو الفأس يشبه يشء وبيده امُلنِكر نظر إليها ينظر آخر
فسألت فيه. القراءة يعلِّمه كأنه الكتاب يف بإصبعه يشري الذي اآلخر بيد كتاٍب يف أحدهما
فرنسا، دولة يمثِّل فإنه األول الرجل أما فقال: الرموز وهذه التماثيل هذه عن صاحبي
طامعة كانت التي دولته يمثل إيطايل فإنه اآلخر الرجل وأما تونس، فتمثِّل املرأة وأما
األمر عليها انعكس ثم احتاللها، يف جهدها ساعية وكانت فرنسا، قبل تونس أخذ يف
إىل امُلستغِرب امُلنِكر نظر تونس إىل ينظر اإليطايل الرجل هذا فكان عليها، فرنسا بفوز
بيده الذي الغالم وأما لغريه، أعطاه ثم منه فحرمه صادًقا أكيًدا وعًدا بيشء وعده من
فرنسا أن إىل إشارًة الكتاب هذا يف القراءة تونسيٍّا شابٍّا يَُعلِّم فرنسوي شاب فهو الكتاب
لم ذلك منه سمعت أن فلما الجزائر، يف فعلت كما تونس يف عظيًما شأنًا للغتها ستجعل
تطأه لم بلد عىل القادم شأن فرنسا سياسة شأن يف كلمة األول سؤايل عن أزيد أن أرغب

االجتماعية. ساكنيه أحوال عن شيئًا يعلم ولم قبل، من قدمه
وهم بالجند حافًال موكبًا ليلة ذات شاهدت حتى أسبوع، عيلَّ يميض يكد ولم
االحتفاالت أحد أنه يف أشك فلم أمامهم، تصدح واملوسيقى واملصابيح، األعالم، يحملون
بتذكار احتفال إنه يل: قيل سألت وملا األمراء، ألحد عروس زفاف موكب أو الوطنية

46



اليابانية الرحلة

هذا يُعمل أسبوع كلِّ من اليوم هذا مثل ففي تونس، فرنسا جنود فيه دخلْت الذي اليوم
الكربى. املدينة شوارع يف الشكل بهذا الجند ويطوف رسميٍّا االحتفال

شيئًا عرفت أكن لم ألني بحكم تونس يف فرنسا سياسة عىل أحكم أن أيًضا أشأ فلم
البالد شئون من يدها عىل جرى ما بعض فيها عرفت أياًما مكثت أن بعد ولكن عنها،
ُوِضعت رموز هي وإنما الوجود، يف لها معنى ال والرموز التماثيل تلك فإذا التونسية
وأنهم أهلها، برىض البالد هذه احتلت قد فرنسا بأن الخارج من تونس إىل الوافد إليهام
ردَّت وأنها رضاهم، عىل دليل منهم الرتحيب هذا وأن اإلصالح، من أجرته بما راضون
الجنود لدخول تذكاًرا أسبوع كلِّ يف تقيمه الذي االحتفال يف وكذلك إيطاليا، مطامع عنهم

ذلك. خالف األمر أن مع البالد عاصمة الفرنسوية
القوي معاملة هي لألهايل ومعاملتها املستبد، سياسة هي تونس يف فرنسا وسياسة
املهضومة، بحقوقه املطالبة عىل قدرة وال أحد، له يرثي فال الخسف يُسام للضعيف،
يديه، من الخري إليه وصل إذا إالَّ غريه يشكر ال املرء أن امُلسلَّمة القضايا من كان وإذا
أحد ينكر لم وإذا والتماثيل، الرموز هذه عن ُسِئلوا إذا ينكرون التونسيني أفاضل فإن
املغالطة تعمد ولو بالباطل، الحق يلبسون ممن أو سياسية، لدواٍع مضطر إما فهو منهم

النفس. وخداع
لها الشكر يف بالغوا إنهم حتى التونسيني مودة وجلبت أصلحت فرنسا إن قلنا ولو
يف بُولِغ البالد من بلًدا احتلت التي الدول من لدولة يسبق لم أنه أخرى جهٍة من رأينا
والشكوك. الريب موقف السيايس العاقل يوقف الذي املقدار بهذا وإكرامها احرتامها،

يمكنها ال أخرى أمة تحكم التي األجنبية الدولة أن االجتماعي الناموس قىض وأيًضا
إالَّ والنضار العسجد تنبت بالِدها أرَض جعلت ولو الوجوه من بوجه محبتها تكتسب أن
استقالل، شبه بعض وال استقالل شبه تعطها لم وفرنسا التام، االستقالل منحتها إذا

ذُِكر. ما إالَّ الرموز لهذه معنى ال فإذن
يف الحكيم العاقل سري سارت التي الدول سنة خالفت قد فرنسا تكون هذا وعىل
ر تنفِّ التي الخطة اتباعها أوًال: وجهني؛ من والعقيدة الجنس، يف عنها األجنبية األمم ُحْكم
يف البالد هذه يف سياستها يف فصلتها التي الخشنة املعاملة بتلك تونس أهل قلوب منها
والحارض املايض يف السياسة رجال بال عىل تخطر لم بدعة ابتداع ثانيًا: السابق، الفصل
كان وإذا بالجميل، لها باالعرتاف الوطنيني أجربت أنها وهي بعد، فيما أبًدا تخطر ولن
لذي الصبح يظهر حتى أشكالها عىل األمور معنا فليقس هذا يف ريب الكريم القارئ لدى
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أكان تونس يف فرنسا فعلته ما واللورين األلزاس يف فعلت أملانيا كانت لو أترى عينني،
يجري ما مثل واحتفال تمثال إقامة من اإلهانة هذه عىل املقاطعتني هاتني أهل يصرب
املغلوب موقف أملانيا أمام فرنسا وقفت فيه الذي اليوم يذكرون أم أسبوعيٍّا؟ تونس يف

إزالتها؟ عىل لهم قدرة وال والقسوة الظلم أنواع يشاهدون لحظة كل ويف املقهور
الكفة يف مرص يف إنكلرتا وإصالح ميزان كفة يف تونس يف فرنسا إصالح وضعنا ولو
تونس؟ يف كالذي تمثال بمرص يوجد ال فلماذا األرجحية، مزية إلنكلرتا لكان األخرى،
بإنكلرتا؟ املرحب موقف مرص فيه تقف أسبوعيٍّا هناك فرنسا تعمله كالذي واحتفال
حرمان بعدم أجدرها كان فما هذا، عملها يف بيِّنًا ً خطأ أخطأت فرنسا إن القول ومجمل
التي الدولة وهي الوطنية، الحقوق بكلِّ التمتُّع ومن بالدهم خريات من تونس أهل
األقوال من يل عنَّ ما هذا األديان، واحرتام والحرية التمدن بدولة العالم يف اشتُهرت

التوفيق. ويل وهللا ذكرته

تونس يف الفرنسويون املعمرون (16)

الرشكات بتأسيس وإما بالتجارة، إما الحياة مرافق كلِّ يف الرشقي يزاحم الغربي كان إذا
االحتالل أو الحماية بطريق نفوذ الرشق بالد يف لدولته كان إذا أوىل باب فمن ذلك، وغري
طريقه يف يقف بل للرشقي، ومضايقة مزاحمة وأشد طمًعا أكثر الحالة هذه يف وهو
كثري يف يُلِجئه وقد حياته، بواجبات يقوم ما بالده خريات من ويجني يستثمر يدعه فال
أسباب فيها يلتمس أخرى، بالد إىل رأسه ومسقط بالده من الهجرة إىل األحيان من
أخذ حمايتها عليها وضعت ملا ألنها تونس؛ يف فرنسا دولة هذا كلَّ فعلْت وقد املعاش،
لم ذلك يف ولكنهم التجارة وزاحموا الوظائف فشغلوا أفواًجا إليها يِفُدون الفرنسويون
يعلمون ألنهم األرض؛ استغالل يف مضايقتهم يف بلغوه ما األهايل مضايقة يف يبلغوا
حتى ذلك، يف لهم الحكومة لتساهل األثمان بأبخس األرض امتالك أن الوجهة هذه من
وبهذه ثمن، بال هبة األرض أخذ بمثابة التساهل وهذا لألوقاف ملًكا األرض كانت إذا
اسرتحم وإذا املعاش، يف والضيق الضنك، حاالت أشد يف التونيس الفالح أصبح الكيفية
وكانت منها، ومسمع مرأى عىل جوًعا مات ولو التفات أدنى تُعره لم فإنها الحكومة
األرض أن عىل البالد يف وتشتُّتهم بالدهم، من ملهاجرتهم داعيًة لهم منها املعاملة هذه

الرضوري. القوت جهة من األهايل حاجات عن تقل تونس يف للزراعة الصالحة

48



اليابانية الرحلة

األعظم بالخليفة تونس أهل تعلُّق (17)

يف غرابة فال قلبه يف الدين َغَرَسه طبيعي أمر اإلسالمية الخالفة بعرش املسلم تعلُّق إن
يف الروح بذل فيها يسرتخص درجٍة إىل التعلق هذا يف التفاني هو الغريب ولكن ذلك،
هو ذلك يف والسبب والجزائر، تونس أهل إليه وصل ما وهو املقام، هذا عن الدفاع سبيل

لهم. معاملتهم وسوء بهم فرنسا استبداد من يقاسونه ما
وال األديان، تحرتم العالم يف دولة أول أنها تدَّعي فرنسا دولة أن الغريب ومن

الواليتني. هاتني يف ذلك بخالف وهي لحريتها تتعرض
هي الحاكمة الدولة وأن املسيحيني من والجزائريني التونسيني أن افرتضنا فلو
كانت أم ذلك عىل أوروبا تصرب أكانت إليها منسوب االستبداد هذا وأن العلية، الدولة
السؤال هذا جواب إن املسيحيني؟ عىل املحافظة سبيل يف والجيوش األساطيل ترسل

إيضاح. إىل يحتاج ال سهل
فلو منها، افرتاءً الديني بالتعصب املسلمني تتهم أوروبا أن كلِّه هذا من واألغرب
األسود، والجبل والجزائر، وتونس، الروسيا، مسلمو صرب ملا حقيقي تعصب هناك كان
حتى آن، كلِّ يف يبارشونها التي واملصائب الفادح الظلم من فيه هم ما عىل الجاوا وبالد
ينتزعون األسود الجبل ويف التنرص، عىل يُكَرهون أنهم الروسيا يف باملسلمني الدرجة بلغت
هذا عىل سائرة دامت ما األيام من يوم يف يبعد ال فرنسا أن عىل أيديهم، من أموالهم
ألن الواليتني؛ هاتني يف عليها امِلَجنِّ ظهر ينقلب أن والجزائر تونس أهل معاملة يف النهج

لها. تابعة فاألجسام يدها من انتقلت متى القلوب
األعظم للخليفة بالدعاء يكتفوا لم أنهم الخالفة بعرش تعلُّقهم كثرة عىل يدل ومما
من العربات يُجري مؤثًِّرا دعاء صالة كلِّ آخر يف له يدعون بل املنرب، عىل الجمعة يوم يف
الخاضعة األمم تعامل التي الدولة هي استعماًرا الدول أكثر أن يُعَلم هنا ومن العيون،
يف واالنتظام التقدم، عىل يساعدها ما واالستقالل الحرية من وتمنحها واللني بالرفق لها

الراقية. األمم سلك
ذلك كان كوبا وجزيرة الفيلبني جزائر أهل معاملة أساءت ملَّا إسبانيا دولة هذه
وقوع جرَّائها من وكان إخمادها، عن إسبانيا عجزت التي الثورة نريان الشتعال داعيًا
الرب يف واألموال الرجال من بسببها وخرست املتحدة، الواليات وبني بينها هائلة حرب
املتحدة الواليات أمالك إىل ها وضمِّ منها الجزائر هذه انتزاع غري كربى، خسارة والبحر

النيابية. املجالس منحتها أن بعد
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وأن بدَّ ال لها الخاضعة األمم معاملة يف تستبدُّ التي الدولة أن عىل التاريخ دلَّ وقد
السلطان. وقوة والجاه العظمة من بلغت مهما ما يوٍم يف األمر عليها ينعكس

املعاملة والجزائر تونس أهل فرنسا تعامل أن يف رغبًة إالَّ الفصل هذا أعقد لم وإني
الصناعة، وتقدُّم العلوم بنرش واألدبي املادي، رقيهم فيه ما عىل وتعمل إليهم تحبِّبها التي
أن يمكنها وبذلك الحية، األمم شعار هو الذي االستقالل ومنحهم والتجارة، والزراعة،

البتة. نفًعا يُْجِديانها ال والقسوة الظلم معاملة إذ اللني؛ بهذا األمم تُفاِخر

تونس باي لسمو زيارتي (18)

الرساي فقصدت األفخم، تونس باي النارص باشا محمد السمو صاحب زيارة أردت
باملريس سعيد أبي سيدي له يُقال بمحلٍّ تونس مدينة ضواحي يف وهي فيها، املقيم
كما الحديدية السكة بطريق إليها والوصول ساعة، نصف بمقدار تونس عن يبعد وهو
الرساي إىل وصْلُت وملا الحديدي، خطها طريق عن املطرية إىل العاصمة من أحدنا يذهب
العلية الحرضة معايني أحد إيلَّ حرض قليل وبعد الترشيفات ديوان إىل بكارت بعثت
وأدب أخالقه، كرم عىل دلَّت حفاوة بكلِّ لقيني تقابلنا وملا تونس، يف بذلك يلقبونه كما
أخربته التحية تبادل وبعد سيده، أخالق كرم عىل دليًال الحفاوة هذه كانت وربما نفسه،
ح يُرصَّ ال ألنه ممكن؛ غري ذلك أن فعرَّفني الباي سمو بمقابلة أترشف أن أريد بأني
املقابلة يريد فالذي الحكومة، عىل األمر يُعَرض أن بعد إالَّ سموَّه يقابلوا بأن لألغراب
ألجله الذي الغرض عىل السفري ويُطِلع الفرنسوية، السفارة إىل أوًال يذهب األغراب من
أما منعها، أو باملقابلة الترصيح حقُّ للحكومة يكون وحينئٍذ الباي، سمو مقابلة يريد
لألغراض توضيح وال السفري، من إذن بغري شاءوا أنَّى سموه يقابلون فإنهم تونس أهل

فيها. محادثته يريدون التي
املسلمني أمراء بيد يأخذ أن وتعاىل سبحانه هللا ودعوت الحالة، هذه عىل ا جدٍّ فأسفت
تنتقم أن يجوز ألنه بذلك أخربني الذي امُلعاِين ذكر إىل داعي وال األرض، بقاع كلِّ يف
فاضًال رجًال عرفت وقد الرجل، هذا وودعت الرساي من ذهبت ذلك وبعد فرنسا، منه

سابقه. كمثل العلية الحرضة معايني أحد الرتكي عثمان السيد وهو الحاشية من
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بيشون املوسيو لجناب زيارتي (19)

يف فرنسا سفري بيشون املوسيو جناب ملقابلة الفرنسوية السفارة دار إىل يوم يف توجهت
عن فيها أْعَرب حسنة مقابلة جنابه فقابلني حاًال، فرنسا خارجية ووزير سابًقا تونس
دار والرتحيب التحية عبارات وتباُدل التعارف وبعد نفسه، وتهذيب أخالقه، وكرم أدبه،

اآلتي: الحديث بنا
وهو مسلًما بصفتي الباي سموِّ زيارة يف رغبت تونس إىل وفدت حينما إنني –
أمر عليه عرضت وملا امُلعاينني، أحد قابلني سموِّه رساي إىل هت توجَّ وملا مسلم، أمري
إالَّ سموَّه يزور أن التونسيني غري من ألحد يجوز ال بأنه أخربني سيده بمقابلة الترشف
أن وحني للزيارة وقتًا تُعنيِّ أن ألجل الوزارة إىل منها والترصيح «الحكومة» إخطار بعد

الغرض. لهذا جنابكم بمقابلة وترشفت أتيت قد ذلك منه سمعت
مراقبتها يف العذر للحكومة وإن الواقع، هو املعاينني أحد لك قاله ما إن نعم، –
ألسباب الباي زيارة يريدون الذين سيما ال تونس، إىل يفدون الذين األغراب من وتخوُّفها
بون ينقِّ جواسيس الحقيقة ويف سائحني، بصفتهم تونس إىل أناس يِفُد أنه وذلك سياسية،
يخفى وال إليها، املنتمني األحزاب أو حكوماتهم إىل فيبلغونها الحكومة داخلية أرسار عن

السياسة. هذه وجراء س التجسُّ هذا نتائج من يكون ما
مقابلة وطلب تونس إىل جاء األملان أحد أن ٩٠٤ سنة مايو شهر يف حدث وقد
فيه تكون الذي اليوم وعني له فرصح الهادي، باشا محمد له املغفور السابق الباي سموَّ
مواضع يف الحديث إىل وتطرَّق السياسة أبواب يطرق أن أراد سموَّه قابل وملا املقابلة،
دائرة عن خرج أنه الباي سمو رأى فلما فيه، كان الذي الوقت يف لذكرها داعي ال
عرش بحرضته مكث قد األملاني وكان الكالم، قطع بانتهاء أشار ألجله قابله الذي الغرض
أمر يف ارتابت بذلك الوزارة علمت وملا ذلك، من أزيد له ُعنيِّ الذي الوقت أن مع دقائق،
السياسة أحوال الكتشاف أملانيا جهة من جاء جاسوس أنه ُوِجد وبالبحث األملاني هذا

تونس. يف الفرنسوية
ما القطر هذا يف لها جواسيس وجود يف ألملانيا حظَّ ال وتقول: تعرتض بك وكأنني
تريد العلية الدولة مع صداقتها لداعي أملانيا إن لك: فأقول الحماية، حق فيه لفرنسا دام
حكم إىل تونس إعادة يف تسعى بذلك أنها موهمة األفعال، هذه بمثل خدمة لها تقدِّم أن
لصداقتها أملانيا مثل نراقب كنا وإذا وبينها، تركيا بني الرابطة لتزيد العثمانية الدولة
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بحرفة يحرتفون ممن سيما ال العلية للدولة التابعني املرصيني نراقب ال فكيف لرتكيا
منهم؟ الصحافة

تبعث أن تريد كانت إذا العلية الدولة أن وهي جنابكم، كالم عىل مالحظة يل إن –
ألن األملان؛ من تتخذهم أن إىل احتياج يف فليست التونسية، اإليالة يف جواسيس لها
العارفني خدمتها يف الصادقني األمناء من وهم الدول، كلِّ من أكثر الجواسيس من لديها

الباب. هذا يف وغريها أملانيا من أبرع فهي س التجسُّ وفنون السياسة برضوب
آٍت إالَّ هو فما فرنسا سياسة عىل ليطَّلع حرض إنه تقولون الذي األملاني الرجل أما
وفرنسا أملانيا بني وما فرنسا، من األهايل قلوب وتنفري الدسائس، لدسِّ دولته ِقبَل من

الدعوى. هذه عىل دليل أكرب السبعينية الحرب منذ ست تأسَّ التي العداوة من
الخصوص، وجه عىل منهم والصحافيني املرصيني تراقبون إنكم جنابكم قول ا وأمَّ
خدمة هو حياتي يف عيلَّ واجب أوَّل أن أرى عثماني مرصي أني لجنابكم أؤكد فإني
لهذا تونس إىل أتيت كنت ولو الوسائل، من يمكن ما بكلِّ وديني وطني وأبناء دولتي،
الحكومة عىل يخفى بها التي الوسائل كلَّ أصنع لكنت إليه، تشريون الذي الغرض

مخِرب. كلِّ شأن وهذا ألجله، قِدمت ما التونسية
أن إالَّ عليك وما الباي لسمو مقابلتك من وال تونس يف وجودك من بأس ال اآلن –

باملقابلة. الترشف فيه يكون الذي اليوم تنتظر
أرغب لم أني لجنابكم أؤكد وإني األول، الفكر عن عدولكم لجنابكم شاكر إنني –
السجايا، ولطف األخالق، بمكارم موصوًفا مسلًما أمريًا لكونه إالَّ الباي سموِّ زيارة يف
تربط التي الدينية للرابطة السنية حرضته يف أقضيها بساعة الزمن يُسِعدني أن فأحببت

باآلخر. مسلم كلَّ
عن ويشاع يُذاع بما اكتفيت فقد املقابلة ميعاد أنتظر ألن كاٍف غري الوقت أن وبما
يف سواء والعام الخاص إىل حبَّبته التي سجاياه وجليل العظيم، األمري هذا آداب حسن

غريهم. أو التونسيني رعاياه ذلك
به حدَّثني ا ممَّ فكان أخرى، ومسائل الصحافة ذكر إىل الحديث استطردنا ثم
مطالعة أكثر وكنت الصحافة، إىل امليل كلَّ أميل أمري بادئ يف كنت «إنني اآلتي: الحديث
جريدة يف كثرية مقاالت أكتب كنت بها شغفي ومن العادة، تفوق درجة إىل الجرائد
الصحافة إىل ميَّاًال كذلك زلت وما االشرتاكيني، حزب لسان هي التي «الجوستيس»
تتعلق وظيفة يف ُعيِّنت السنة هذه ويف ١٨٨٥ سنة إىل السياسية الشئون يف والخطابة
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أمريكا جمهوريات إحدى يف سياسيٍّا معتمًدا عينت مدة وبعد بفرنسا، السني بنهر
حدثت املدة هذه ويف الصني، عاصمة بكني يف سفريًا عينت ١٨٩٥ سنة ويف الجنوبية،
واشرتكت السماء، ابن مملكة يف األجانب ضد الثورة نريان واشتعلت البوكرس، حوادث
ومكثت األوروبيني، من كثريين أرواح أُزِهقت أن بعد الثورة هذه نريان إطفاء يف الدول
يف وذلك تونس، يف سفريًا دولتي قبل من انتُدبت حيث ١٩٠١ سنة إىل الصني بالد يف
اإلصالح روح بث يف جهدي سعيت إليها وصويل وبمجرد السنة، هذه من ديسمرب شهر
الحرية منح هو صنعته ما ضمن ومن البالد، ترقي شأنه من ما كلِّ ويف اإلدارة يف
حاجة ال مما ذلك وغري الضمان، بقيود مغلولة أقالمها كانت أن بعد واملطبوعات للجرائد
العمل دائرة إىل التفكر حيِّز من إخراجه يف جهدي اآلن ساٍع أنا والذي اآلن، ذكره إىل
بالفرنسويني، خاصٌّ اآلن هو الذي الشورى مجلس يف النيابة حقَّ التونسيني منح هو
التي النافعة األعمال من ذلك أشبه وما التعليم دائرة واتساع والصناعة، الزراعة، وترقية
حياتي تاريخ يف بيضاء نقطة يل تكون والتي الحسن، الذكر التونسيون بها يذكرني

البالد.» هذه يف قضيته الذي
يالقيه ما له رشحت ذلك وبعد الرشيفة، العواطف وهذه الشعور هذا له فشكرت
بها يعاملون التي القسوة عىل ثابتة بشواهد له وأتيت الحكومة ضغط من التونسيون
كما الحكمة بعني اآلن األهايل حالة إىل نظرتم لو حبَّذا وقلت فيه، هم الذي الضيق وأنواع

جنابكم. يف املأمول هو
القبيل، هذا من بالبال يخطر أمر كلِّ يف للمحادثة أخرى مرة باملقابلة فوعدني

أخرى. مرة املقابلة عىل تساعد لم األحوال ظروف ولكن

تونس باي سمو حياة تاريخ (20)

كابر، عن كابًرا املعايل نالوا الذين العظام واألقيال الفخام، األمراء سليل األمري ذلك هو
املنابر، عليهم بالثناء طربًا واهتزت الدفاتر بطوُن مآثرهم وتدوين بمدحهم وافتخرْت
املجد رصوح من الشعراء لهم وشادت األجيال، سائر يف األمثال مسري ذكراهم وسارت
أكسبت وسرية شامخ، ومجد باذخ، كرم زياد. شعُر للنعمان يَِشْده لم ما ناٍد، كلِّ يف
أو غسان، بني ملوك ذكر جرى فإذا نوره، والقمر ضياءها والشمس عبريه، الروض
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ملوك من غريهم أو غمدان، قرص صاحب أو نجران، أقيال أو النعمان، فيهم بما املناذرة
الثريا فوق أعالهم مجد التاريخ لهم حفظ الذين الصناديد، اإلسالم وأمراء الصيد، العرب
هم الحسينية العائلة فآل ماكني، السِّ بني رجلهم وحط الَفْرَقدين، أديم وأوطأهم واملريخ،

القصيد: بيت فيهم األمري وهذا الفريد، العقد هذا واسطة

أب��ي��ات��ه��ا م��ن ال��ف��رد ال��ب��دي��ع وه��و ق��ص��ي��دة ف��ك��ان ل��ن��ا األن��ام ذك��ر

خليق! املدائح أنواع بكل ومحتٍد عريق، املجد يف بنسٍب فأكرم
املحامد، ومثال والتالد الطارف الرشف هيويل هي التي بذاته يتعلق فيما صفاته أما

النارض: والروض الزاخر، والبحر الزاهر، البدر عن فحدِّْث

ال��ن��دي ال��روض رون��ق ف��ي ق��ل ش��ئ��ت م��ا أخ��الق��ه وع��ن ع��ن��ه س��ائ��ل��ي ي��ا
ال��َف��ْرَق��د أدي��م أخ��ام��ص��ه أخ��ذت وه��م��ة ال��ع��ف��اف ي��زي��ن��ه ك��رم

تكشف األزمات لذي وهمة اآلثام، كربى كأنها الشبهات أمامه تمثِّل نفس ِعفة
عند رأي وإصابة الحسام، غرار من أمضا املعضالت يف قلب وذكاء الظالم، وتجلو الغمة
األبصار: لها تخشع ومهابة الوقار، له يجمِّ نفس وخضوع السهام، من أنفذ املشكالت

م��ت��ع��اظ��ًم��ا يُ��َرى أن ال��ت��واض��ع وي��رى م��ت��واض��ًع��ا يُ��َرى أن ال��ت��ع��اظ��م وي��رى

الَحَدثان، وطوارق الخطوب له تذل وإقدام نعمان، وجبال وثهالن، ثبري دونه حلم
وطول الدهور ووقائع والعصور، باأليام وخربة الرئاسة عرش به مألت سياسة وحسن
ونزاهة، وتقوى وحجاب، ِسْرت كلَّ الصواب وبني بينه أزالت الصعاب، لألمور ممارسة
األلطاف، خفي يرى يكاد حيث شفاف. ِسْرت من الغيب إىل ينظر كأنه بداهة، ورسعة

تحدَّى: أملعي كل وبه تعدى، وما الشاعر قال كما فهو

ال��دي��اج��ر وج��وه ج��ل��ى ح��ن��ادس��ه خ��ي��م��ت ال��س��ي��اس��ة ج��و إن ال��رأي ل��ه
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أصلح، العقاب كان إذ يعاقب أحكامه يف العادل فهو بالرعية، يتعلق فيما أما
إليه ت ُزفَّ وإذا حرٍّا، صادف إذا إالَّ الجميل يغرس وال أنجح، الصفح كان إذا ويصفح
وملجأ األقوياء، أكلهم إذا الضعفاء نارص فهو مهًرا. لها الجود جعل املدايح عرائس
جليلها الشئون يف ينظر الشهباء، السنة جاءت إذا الندى مرتاد وقبلة الألواء، لدى البؤساء
الرأي وعزيمة والحزم والرشاد، الحكمة بنور اْكتَحَلت بعنٍي وصغريها وكبريها وحقريها،
وابن وفضله، وأدبه واملأمون ونبله، وذكائه وإياس وعدله، بكرسى نسمع كنا والسداد.
هذه جمع قد به فإذا وفراسته، وقيس ونجابته، طاهر وابن وعفته، وتقواه العزيز عبد
الجميل، الثناء قالئد من صنفت ومهما الباليات، والعظام الرفات تلك وأحيا الصفات،

قيل: ما أتعدى فال

ح��ب��ي��ب ال��ن��ف��وس ك��لِّ إل��ى ف��أن��ت ُم��ركَّ��ب ال��ن��ف��وس ك��ل م��ن ك��أن��ك

املعايل يحب إنسان لكلِّ أنموذج بمنزلة األمري هذا حياة تاريخ ذكر كان وملا هذا
هو: وها املصادر أوثق من ومأخوذ ن مدوَّ هو كما اآلن ننرشه

ابن باي محمود ابن باي حسني ابن باي محمد بن النارص باشا محمد هو
ُولِد الحسينية، العائلة مؤسس الرتكي عيل ابن باي حسني ابن باي محمد
مناهل عىل أقبل ترعرع وملا ١٢٧١ه، سنة شوال ٢٨ يف باملريس األمري هذا
ومبادئ الرشيف القرآن من يشء حفظ أعماله باكورة فكانت واألدب، العلم
بعيد شأٍو بلوغ عىل الهمة فيه تضاعفت لذَّتها ذاق وملا اإلسالمية، العلوم
حرضة الجليلني العاِلمني عىل يزاول أن هللا شاء ما فزاول فيها التحصيل يف
وحرضة بريم، محمد الشيخ الشهري والرحالة الحكيم واألستاذ الفاضل العالم
والعلوم األدب يف الكعب بعلو الشهري السنويس محمد الشيخ القدوة الفاضل
أن إىل به متعلًِّقا يربح ولم كليَّة، مالزمة سموَّه الزم األخري وهذا اإلسالمية،
واألدب اللغة يف بارًعا الرتجمة صاحب فصار سنوات بضعة منذ املنية أدركته
ذكر كما والحالة وهو النفس، يف راسخة كيفية هي التي امللكة عىل وحصل
إذا مبالغة وال اإلسالمي، واألدب القرآن لغة يف فكًرا الحسينية العائلة أوسع

الرشيف. القرآن يف الواردة املعاني دقيق يفهم قلنا
اللغة وكانت األوروبية، اللغات لتعليم الحاجة بمسيس أحسَّ وملا
لهم قومها أنَّ أخرى جهٍة ومن أوروبا، قارة يف الرسمية اللغة الفرنساوية
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أمر تعلُّمها أن — هللا حفظه — فرأى التونسية باململكة وارتباط عالقة
جميع فاستعمل الكرام، أجداده لعرش مرتشح مثله ألمرٍي خصوًصا رضوري
مهرة أحد لذلك وانتخب يمكن ما بكلِّ منها واألخذ تعلُّمها، يف ونشاطه حزمه
أخذ حتى تعلُّمها عىل وثابر ١٢٩٢ه، سنة عام من مزاولتها يف وابتدأ املعلمني،
أنواعها اختالف عىل العرصية العلوم بتلقى ذلك وأردف الكفاية فيه ما منها
متنور الفرنساوية اللغة محصل دينه بعلوم عارف فهو والخالصة ومسمياتها،

واملدنية. الرتقي مدار عليها التي العرصية العلوم يف
ما حركة عليه تبُْد ولم امللوكي قرصه يغادر لم األطوار هذه جميع ويف

عوائده. أو الكريم البيت هذا شعار تنايف
موكب يف العهد والية إىل سموُّه ارتقى ١٣٢٠ه سنة أول ربيع شهر ويف

الدولة. ورجال والوزراء باألمراء حافل مشهود
يغريِّ لم اإلمارة بعد منصب أكرب هي التي العهد والية شعار قلد وملا
سريته يخالف بما يتظاهر لم أنه كما الناس، ة كافَّ مع ومعاملته األوىل، عادته
منحته أن إىل املثىل خطته عىل مثابًرا وبقي الظهور عن التباعد حيث من
١٣٢٤ه سنة األول ربيع ١٩ املوافق السبت يوم الحسيني امللك رسير األقدار
األمة ورساة والفرنساوية، التونسية الدولتني رجال حرضه مشهود موكب يف

ألمته. كهًفا وأبقاه عمره هللا أطال وعلمائها

حيث الهادي؛ باشا محمد له املغفور خلف الذي الجليل األمري ذلك حياة تاريخ هذا
ولكن هللا رحمة إىل انتقل كان وإن تونس، أهل قلوب يف عظمى منزلة له األخري كان
الفروع أطهر عنه تفرعت أصل فهو الدهر، بمثلهما يُفتَخر ما الصالح الولد من خلف
والثاني باي، الطاهر محمد الربنس سمو أحدهما منبتًا وأزكاها رشًفا وأكرمها عنًرصا
شمس هذا األخالق، حسن يف خدنان والفطنة الذكاء يف صنوان وهما باي، البشري محمد
املجد حاز وكالهما والصادر الوارد منه يرتوي بحر وذاك والحارض البادي سناها يعم
عليهم يديم أن تعاىل ونسأله املباركة! الحسينية العائلة بهذه فأكِرم والتالد، الطارف

والعيش. الليايل وكرِّ األزمان ممر إىل نعمه
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بتونس األوقاف ديوان رئيس صفر البشري السيد (21)

العلوم درس ونبل، ومعرفة وفضل، أدب الرئيس. واألستاذ أرستطاليس، وارث هو
الدروس، أوقات يف اإلفهام حْسن بسقيا طالبها غرس د وتعهَّ الدروس، بعد فأحياها
باهر، وفضل نادر، أدب عويص، كلِّ معنى التمحيص ومحص التخليص كلَّ وخلص
أصدق يمينه يف الرياع مقياس، الذكاء من كأنها وقريحة االلتباس، تكشف وأملعية
األدب يف هو واإللهام، الوحي رسول فهو الكالم، من باملعجز يأتي الحسام، من أنباء
رأيته لو أقسم رشد. وابن الفارابي الفلسفة ويف يزيد، بن محمد النحو ويف الحميد، عبد
حكاية، أظرف بل األصمعي لقلت األشعار، ورقيق األخبار، بنوادر السمار، يحادث وهو
الخليل، أو سيبويه لقلت اإلعراب، قواعد الطالب عىل يُلقي وهو رأيته ولو رواية، وأغرب
ولو املجتهدين، أحد أو سريين ابن هذا لقلت املبني، الكتاب وتفسري الدين، علوم أو
ِعلٍم كلِّ يف هو باملنطق»، موكل البالء «إن قلت: ملا واملنطق الفلسفة يف يقرر وهو شاهدته
النسيم، رقة يف فهي أخالقه أما األقطار، كلَّ ضوءها يعم شمس أو نار رأسه عىل َعَلٌم
ودماثة أعراق طهارة دارين، عطر بل الياسمني عرف أو تسنيم، من مزاجها الخمر أو
أهل خصوًصا األجناس، كلِّ من الناس يكرم نزوع، يف وأناة خشوع يف تعاظم أخالق،
املسلمني من الدين جامعة بهم تجمعه من سيما ال زمنه علماء األخص وعىل وطنه،
الرمي شاكلة يصيب نظر وبعد وسياسة، وكياسة وسماح، وأربحية وصالح، ِعفة عىل

األملعي: بالذكي وناهيك

واإلس��ك��ن��درا رس��ط��ال��ي��س ش��اه��دت ب��ع��ده��م أن��ي األع��راب م��خ��ب��ر م��ن
واألع��ص��را ن��ف��وس��ه��م اإلل��ه ج��م��ع ك��أن��م��ا ال��ف��اض��ل��ي��ن ك��ل ورأي��ت

ذو بينهما والشبه النفس وكرم الفضل، يف مرص، يف اإلمام كاألستاذ تونس يف هو
واملعرفة، الدراية وكمال والفلسفة، العلم يف حكيم كالهما حيث مني؛ وال ريب بال وجهني
الفضل، ومزية بالعلم االتصاف مجرد يف املجد ير لم كالهما وحيث األول، الوجه هو وهذا
حسن يف والغنى واملعارف، العلوم من أحرزه ما بآثار األوطان خدمة يف الفخر يرى بل
س أسَّ وهذا الخريية الجمعية س أسَّ فذاك والطارف التالد الغني من أفضل األحدوثة
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الوطنية ذكر وأحيا الخريية، األعمال عىل وحثَّ العرصية، العلوم وأيد الخلدونية املدرسة
املعول: عليه الذي األفضل الثاني الوجه هو وهذا

ف��ع��ول ال��ك��رام ق��ال ل��م��ا ق��ئ��ول س��ي��د ق��ام س��ي��د م��ن��ا م��ات إذا

نفخر أن بنا يجدر َميْدع، السَّ والهمام األبرع والفاضل األورع السيد هذا أن وبما
املصادر. أوثق من نقلناه الذي حياته تاريخ ملخص نذكر بمثله

استوطنوا الذين الرتك من أصله صفر مصطفى اللواء أمري املنعم بن البشري محمد هو
الحسينية. العائلة مؤسس عيل بن حسني عهد عىل تونس

املدرسة أُْدِخل ترعرع وملا تربيته، وأحسن والده فربَّاه ١٢٨٠ه عام الشهم هذا ُولِد
طالعة يف فُعنيِّ القريحة د وتوقُّ النجابة، دالئل عليه فظهرت تأسيسها بْدء يف الصادقية
نفقة عىل التحصيل نصاب لتكميل فرنسا؛ عاصمة باريس إىل ذهبت التي اإلرسالية
الوظائف يف يتقلَّب فأخذ ١٣٠٠ه، سنة أواخر يف تونس إىل عاد ثم الصادقية، املدرسة
محتسبًا وتعني املذكورة الوزارة أُْلِغيت ثم الخارجية، الوزارة يف مرتجًما فُعنيِّ السامية
املدرسة إدارة انضمام مع املحاسبة قلم رئيس صار أن إىل يتدرج فأخذ العامة، باإلدارة
األوقاف، جمعية عىل باملراقبة ُكلِّف ثم بأي، رمضان بطحاء قرب كانت التي الفرعية
اإلدارة برئاسة العايل األمر له صدر ثم يدخل، أن هللا شاء ما اإلصالحات من فيها فأدخل
اإلدارات أعظم أشبهت حتى عزيمته وثبات أفكاره بحسن سائرة اليوم وهي املذكورة
فيها بلغ فقد العجالة هذه كتابة من القصيد بيت هي التي الوطنية خدمته أما األوروبية،
املوجودة النهضة وكادت الغيور، بالناصح مواطنيه بني يُدَعى لقد حتى عظيًما، مبلًغا
يف وجاهد الخلدونية املدرسة تأسيس يف سعى الذي فهو فيه، تنحرص تونس يف اآلن
نخبة بإعانة الفالحية املستعمرة بمرشوع قام الذي وهو األبطال، جهاد حياتها سبيل
وال القلم، بوصفها يحيط ال التي املآثر ذو وهو سعادته، يف الساعني الوطن أبناء من
أجمع وقد العرص، ونادرة الدهر، بقيمة فالرجل وبالجملة اللسان، تعدادها عىل يقدر
له يفسحون الناس ترى إنك حتى وغريته، لشهامته نظًرا واحرتامه حبِّه عىل التونسيون
األخالق كريم متواضع فهو هذا ومع له، وتعظيًما إجالًال ويقفون مروره أثناء الطريق
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تسمو التي األخالق كلِّ يف النهاية حدَّ بالًغا ونشاط حزم ذو العزيمة صادق القلب طاهر
الكمال. أْوِج إىل بالرجال

أكثر تركناه، للذي مثاًال تكون كي هنا أوردناها حياته ترجمة يف صغرية نبذة هذه
وكرمه. بمنِّه اإلسالمية األمة يف أمثاله من هللا

تونس أدباء (22)

الكتاب من ففيها فيها، التعليم حالة إىل بالنسبة يُذَكر شأنًا تونس يف األدبية للصناعة إن
شعرائها من بكثري مرص تفخر كما الحارضة، هذه بهم تفخر ما املجيدين والشعراء
هم النجوم، بني كاألقمار وكانوا األدب ميدان يف بْق السَّ قَصب حازوا والذين وأدبائها
الجعابي محمد والسيد — الذكر السالف — صفر البشري السيد األفاضل حرضات
وعبد الزهرة، جريدة مدير الصناديل الرحمن عبد والسيد الصواب، جريدة صاحب
جريدة صاحب بشوشة أفندي وعيل األمة، حبيب جريدة صاحب الغطاس أفندي الرازق
صاحب القباييل أحمد والسيد الرشدية، جريدة صاحب عثمان حسني والسيد الحارضة،
بذكرهم ويتعطَّر البالد بهم تفخر الذين األدباء األفاضل هؤالء وغري الحق، إظهار جريدة

ناد. كلُّ أدبهم وذكر
املجيدين وشعرائها تونس أدباء من الشعر قرض يف باإلجادة ُعِرفوا الذين ومن
بها يعارض غراء قصيدًة نظم الذي اللزربي عيل محمد السيد املقتدرين؛ الفصحاء
هنا نسطِّرها اليابانية، الفتاة يف نظمها الذي إبراهيم، أفندي حافظ النيل شاعر قصيدة

وهي: الفاضل، ناظمها بفضل تنويًها

ف��اض��ط��رب��ا غ��ي��رة ح��رك��ت��ه م��ن��ت��ح��بً��ا ب��اك��يً��ا ت��ل��وم��وا ال
ه��ب��ا أم��س��ى ق��د وال��ع��ل��م ب��دع ب��ه ح��اط��ت ق��د وال��دِّي��ن ال ك��ي��ف
ُس��ل��ب��ا م��ن��ه��م ال��ع��ز ول��ب��اس ق��واه��م��و ف��ش��ل��ت وأن��اس
س��ح��ب��ا ع��ل��ي��ه��م ال��ج��ه��ل أم��ط��ر م��ذ ال��ذل ب��رداء وت��ردَّوا
ال��ُم��ج��ت��بَ��ى ال��ن��ب��ي ن��ه��ج ت��رك��وا م��ا ب��ع��د م��ن ق��رآن��ه��م ه��ج��روا
وال��ت��ع��ب��ا ال��ش��ق��ا إالَّ ي��ج��دوا ول��م ع��ن��ه نُ��ه��وا ��ا ع��مَّ وع��ت��وا
س��ب��ا أي��دي آراءه��م ال��ورى ف��ي ف��رق��ت أن��اس ي��ش��ق��ى ال ك��ي��ف
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م��ش��رب��ا ف��س��اءوا ال��زي��غ ح��ان��ة ف��ي ال��خ��س��ران خ��م��رة م��ن ش��رب��وا
ك��ذب��ا ��ى تُ��س��مَّ أف��ك��ار ب��ثِّ م��ع وال��غ��ي ال��ع��م��ى ف��ي وت��م��ادوا
وأع��ج��ب��ا ح��زب��ه��م وأض��ل��وا أن��ف��س��ه��م أه��ل��ك��وا ق��د ف��ل��ذا
َل��ِع��ب��ا ال��ح��ن��ي��ف ال��دي��ن تَ��ِخ��ذوا وق��د م��ن��ه��م ي��رت��ج��ى خ��ي��ر أيُّ
وه��ب��ا ق��د ل��ه��ا ال��ح��س��ن واه��ب ب��م��ا ال��ن��اس ت��ون��س م��ن ب��ن��ي ي��ا
ال��ع��ط��ب��ا ت��ت��ش��ك��ي ص��ارت م��ن��ذ ��ك��م أمَّ ج��م��ي��ًع��ا ع��ف��ت��م ل��ك��م م��ا
نُ��ِس��ب��ا خ��ب��ث ك��لُّ وإل��ي��ك��م يُ��تَّ��ق��ى ش��رٍّ ك��لَّ وف��ع��ل��ت��م
ال��نُّ��َوب��ا ي��ج��ن��ي ال��ب��غ��ي ب��ق��اع ف��ي األذى أش��ج��ار ي��غ��رس م��ن إن
ُح��ِج��ب��ا ع��ن��ك��م ال��ع��ل��م ن��ور أن ي��رض��ي��ك��م��و ه��ل اإلس��الم ب��ن��ي ي��ا
ص��ع��ب��ا أم��ر ُك��لُّ وع��ل��ي��ك��م ك��ل��ك��م ح��ي��ارى ص��رت��م ل��ك��م م��ا
ال��ُغ��َرب��ا م��ث��ل ل��ل��ع��ل��م نُ��ِس��ب��وا م��ن ب��ي��ن ت��ك��ون��وا أن أرض��ي��ت��م
ُم��س��ت��ع��ذَب��ا ورده��ا وظ��ن��ن��ت��م م��وردا ب��ال��م��اله��ي رض��ي��ت��م أم
ك��ت��ب��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��ل��ه ه��ك��ذا ل��م��ت��م��و م��ا إذا ق��ل��ت��م ل��ك��م م��ا
ال��م��أرب��ا ب��ن��ي��ل ال��ح��زم إن��م��ا ام��رئ ت��ف��ري��ط ال��ق��ص��د ي��ن��ي��ل ال
ط��ل��ب��ا م��ا ي��ج��د ال��ج��د م��رك��ب ف��ي ال��ع��ل��م ب��ح��ر ي��ق��ط��ع وال��ذي
اح��تُ��ِج��ب��ا وال��دل��ي��ل ش��ك ب��ع��ض خ��ام��ره ع��ق��ل��ك��م م��ا وإذا
ال��م��غ��رب��ا ف��اق ال��ع��ل��م ب��غ��ي��ر ه��ل ي��اب��ان��ه ع��ن ال��م��ش��رق ف��اس��أل��وا
ال��رت��ب��ا ن��ال��وا ب��ال��ع��ل��م إن��ه��م ل��ن��ا أس��الٍف ح��ال ع��ن واس��أل��وا
ال��ُك��َرب��ا ع��ن��ا ت��ب��ع��د ع��لَّ��ه��ا ن��ه��ض��ة م��ن ه��ل األوط��ان ب��ن��ي ي��ا
ط��ي��بً��ا ه��ن��ي��ئً��ا ي��ب��ق��ى ع��ي��ش��ك��م ب��ه ف��ي��م��ا ف��رط��ت��م��و ل��ك��م م��ا
ال��س��ب��ب��ا ال��ت��ع��اط��ي ف��ي ج��ه��د ب��ذل ب��ال ي��أت��ي��ك��م ال��خ��ي��ر ت��ظ��ن��وا ال
ال��م��ط��ل��ب��ا ي��ن��ال ي��س��ع��ى وال��ذي س��ع��ى م��ا إالَّ ل��إلن��س��ان ل��ي��س
ذه��ب��ا ق��د ف��خ��رك��م م��ن وال��ذي ِع��زَّك��م ت��ن��ال��وا أن أردت��م إن
َم��نْ��ِص��ب��ا ال��م��ع��ان��ي ف��ي وت��ن��ال��وا ال��ورى ب��ي��ن ُس��َع��دا وت��ع��ي��ش��وا
نُ��ُج��ب��ا وك��ون��وا ال��دي��ن واخ��دم��وا ج��ه��دك��م أق��ص��ى ال��ع��ل��م ف��ي ف��اب��ذل��وا

متخرجي نبغاء من الرشيف سوييس الصالح السيد األديب الشاعر حرضة ومنهم
وطنيته. وصدق أدبه، كمال عىل دلَّت وطنية قصيدة قال الذي الزيتونة جامع
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قال ودرًرا غرًرا كلُّها كانت وإن االختيار، عليه وقع ما منها نقتطف مطولة وهي
مطلعها: يف

ال��ن��وب م��ن ج��ي��ش ب��ه��ا أح��اط وق��د ك��رب ف��ي اإلس��الم أم��ة م��ت��ى إل��ى
ل��ع��ب ف��ي ن��ح��ن أم��ا ال��ج��د ف��ي وال��غ��ي��ر ت��ع��ب ف��ي ال��ت��أخ��ي��ر م��ن أض��ح��ى وال��ف��ك��ر

ال��ع��رب أم��ة ي��ا ت��ن��ه��ض��ي أن آن م��ا
رق��دت ل��ك��ن��ه��ا اس��ت��ي��ق��ظ��وا أس��الف��ه��ا س��م��ع��ت م��ا ال��ن��ص��ح ل��ع��ظ��ي��م أم��ة ي��ا
وال��خ��ط��ب ال��وع��ظ ل��س��ان أف��اد وم��ا رت��ع��ت ق��د وال��ل��ع��ب ال��ه��وى ن��وادي وف��ي

ال��ع��رب أم��ة ي��ا ت��ن��ه��ض��ي أن آن م��ا
ف��أرَّق��ه��ا ح��زنً��ا ش��ه��دت ق��د وال��ع��ي��ن ف��رَّق��ه��ا األغ��راض ع��ام��ل أم��ة ي��ا
ف��اق��ت��رب م��وت ي��ا ال��ع��ن��ا ه��ذا دام إن ف��ارق��ه��ا ال��ص��ب��ر ح��س��ن وال��ن��ف��س ن��ادي��ت

ال��ع��رب أم��ة ي��ا ت��ن��ه��ض��ي أن آن م��ا
وق��ائ��ع��ه��ا ع��م��ت ق��د ال��ف��واح��ش ك��ذا ب��ض��ائ��ع��ه��ا راج��ت ق��د ال��م��ف��اس��د ه��ذي
ح��ج��ب ف��ي ص��ار ن��ف��ع ك��ل ع��ن وال��ف��ك��ر ب��ائ��ع��ه��ا ال��ن��اس ب��ي��ن س��اد ق��د وال��خ��م��ر

ال��ع��رب أم��ة ي��ا ت��ن��ه��ض��ي أن آن م��ا
ل��رف��ع��ت��ن��ا ي��دع��و َم��ن ال��ت��ع��اض��د أي��ن ألم��ت��ن��ا ك��ان��ت ال��ت��ي ال��م��ع��ال��ي أي��ن
ال��ره��ب غ��اي��ة ف��ي ب��أس��ه��م م��ن وال��ض��د ل��ِم��لَّ��ت��ن��ا ف��خ��ًرا ش��يَّ��دوا أس��الف��ن��ا

ال��ع��رب أم��ة ي��ا ت��ن��ه��ض��ي أن آن م��ا
ش��ه��دوا ق��د ب��ال��ح��ق أع��دائ��ه وج��ل واج��ت��ه��دوا ال��خ��ي��رات ف��ع��ل��وا أس��الف��ن��ا
ُم��ن��ت��ِص��ب ك��لَّ وه��دم��ن��ا ش��يَّ��دوا ق��د س��ع��دوا ق��د ال��ك��ون ف��ي ب��أف��ع��ال��ه��م ق��وم

ال��ع��رب أم��ة ي��ا ت��ن��ه��ض��ي أن آن م��ا
ن��ف��ع��وا ق��د ب��ال��ع��ل��م َدرُّه��م��و ل��ل��ه رف��ع��وا م��ا ل��ل��دي��ن رف��ع��وا أس��الف��ن��ا
وال��ك��ت��ب ال��ص��ح��ف ف��ي وذك��ره��م ه��ذا ان��دف��ع��وا ل��ل��ع��ل��ى وح��زم ب��ع��زم ق��وم

ال��ع��رب أم��ة ي��ا ت��ن��ه��ض��ي أن آن م��ا

املستظرف. الحسن واألسلوب البديع النمط هذا عىل وهي
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تونس من القيام (23)

املرشقة، الشمس بالد ووجهتي اإليطالية، الرشكة بواخر من باخرة وركبت تونس غادرت
نقف أن ألجل أفريقية فسواحل طارق، جبل بوغاز طريق من نسافر أن العزم وكان
إىل العزم هذا عن فعدلنا ا جدٍّ بعيدة املسافة رأينا ولكن البالد، هذه سكان أحوال عىل
بعيدة املسافة كذلك فرأينا هناك من الحديدي الخطِّ عىل ثم مرسيليا، طريق عن السفر
السويس؛ بوغاز طريق من السفر عىل العزيمة عقدنا وأخريًا املصاريف، كثرة عن فضًال
ونزلنا عدن إىل التذاكر قطعنا وفعًال أقل، واملصاريف وأسهل أقرب منه الطريق حيث
والثانية، األوىل، الدرجة بني ما الثالثمائة نحو الركاب من خاوية هي فإذا الباخرة يف
الباخرة صالون يف وذلك الدينية، العلوم كتب بعض يف نطالع ورفيقي أنا وبينما والثالثة،
«بريتو» املسيو يُدَعى فرنسوي برجٍل وإذا للركاب، عمومي بناٍد يشء أشبه هو الذي
املخاطبة وكانت اآلتي الحديث بيننا دار التحية فبعد بنا، التعرُّف يف ورغب منا اقرتب

العلم. أهل ومن مسِلَمنْيِ أظنكما إني فقال: وبينه بيني
أجل. –

ذاهبان؟ أنتما البالد أيِّ وإىل –
اإلسالمي. بالدين للتبشري اليابان بالد إىل –

أن وددت طاملا يشء عىل أسأل أن أريد اإلسالم ذكر عىل وإني فعلتما، حسنًا –
بكما. االجتماع عىل هللا أحمد واآلن عنه، ليجيبني بمثلكما أجتمع

عنه؟ الجواب تريد الذي السؤال وما –
الحقيقة، إىل االهتداء إالَّ بسؤايل أقصد لم بأني لكما أؤكد يشء كلِّ قبل إنني –
واملسلمني. اإلسالم عىل بالتحاُمل اتهامي خشية لوال هذا ألقول كنت وما باملجهول، والعلم
العظيم للفرق ا جدٍّ فُدِهْشت العهد هذا إىل نشأته عهد من اإلسالم تاريخ عىل اطلعت إنني
قلب ومن العرب جزيرة يف ظهر اإلسالم فإن الحارضة، وحالته األوىل حالته بني الذي
من صقع يبَق فلم املعمورة بقاع يف انترش حتى الزمن من قليل عليه يمِض ولم آسيا
بل غريهم، وال املبرشين بواسطة يكن لم هذا انتشاره وإن اإلسالم، ودخله إالَّ األصقاع
أحواله من ذلك يُعَرف كما األمم، عادات من عادة وكلِّ جنس لكلِّ مالئمته ألجل هو
حيث من التقدم درجات أعىل يف العصور تلك يف املسلمون وكان ومبادئه، وقواعده
الخالفة مقام إىل وتنظر اإلسالم سطوة تخىش كانت األمم إن حتى واملعارف، العلوم

واالعتبار. االحرتام نظر
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أصبحوا إنهم حتى واألدبي، املادي االنحطاط من اآلن املسلمون عليه ما بخالف وذلك
منهم الخالفة بظل يستظل الذي والقدر والعوائد، الدين يف لهم مخالفة ألمم محكومني

اآلن. املسلمني عدد مجموع من مائة من جزءًا يوازي ال اليوم
واملدنية، والعدل، الفطرة، دين هو اإلسالم أن بريتو املوسيو جناب يا اعلم –
كلَّ يردُّ من أول تكون وتعاليمه ومبادئه، وقواعده، أصوله، يف بحثت وإذا والحرية،
سائر يف الهائل االنتشار هذا انترش ملا وإالَّ الدين، هذا عىل املسلمني غري يفرتيه افرتاء
هو ما األول العرص يف املسلمون تقدمه الذي التقدُّم وذلك وجيزة، مدة يف األرض أنحاء
غري إىل والنواهي األوامر من فيه جاء بما والعمل قواعده عىل املسلمني سري نتيجة إالَّ
والعباسيني األمويني الخلفاء سرية قرأت وإذا األخرى، األديان أهل مع املعامالت من ذلك
الحدود إقامة من سلطته وتأييد كلمته إعزاز سبيل يف هؤالء يبذله كان ما مقدار تعرف
به تعبث أن من اإلسالم ِحمى عن والذود لها، أكفاء هم ملن األحكام وتولية مقاطعها يف
وتعزيزهم العلم ألهل إكرامهم عن فضًال هذا أعداؤه، كرامته من وينال الضالل أهل أيدي

الفضل. ألهل
سائر ورشائع قوانني إىل نظرت ثم القرآن، أحكام إىل بريتو مسيو يا نظرت فإذا
الحقوق يف ذلك سواء العدل، رضوب بكلِّ الكفيلة هي اإلسالمية الرشيعة أن تجد الدول
ألنه والدينية؛ السياسية الشئون كلِّ يف املسلم وغري املسلم فيها يتساوى التي الجنائية
املدنية الدعاوى كلِّ يف يحكم القايضالرشعي وكان به، يدين َمن سعادة به ما أنواع جمع
اإلسالمية الرشيعة حدَّدتها التي العقوبات وكلُّ الدينية، القواعد مقتىض عىل والجنائية
إذا أنك كما الجرائم، ارتكاب عن الناس بردع الكفيلة وحدها وجدتها فيها لت تأمَّ إذا

الحقيقية. املدنية ملعنى جامًعا تجده اإلسالم أركان يف لت تأمَّ
ما كلِّ عىل سائرين ونواهيه، الدين بأوامر آخذين كانوا األول العرص يف فاملسلمون
نسيًا وجعلوه ظهريٍّا الدين نبذوا وقد اآلن أما االجتماعية، أحوالهم كلِّ يف لهم رسمه
بالقانون استعاضوا أنهم العظمى والبلية جامعتهم، يعزِّز اتحاد وال بينهم تآلف ال منسيٍّا
الشخصية، األحوال يف إالَّ اآلن يحكم ال الرشعي فالقايض السماوي، القانون عن الوضعي
عىل] يعملون هم و[ال البدع إقامة عىل يعملون ُهم فال الدين علماء انكماش مع هذا
الدين حرمات وانتُهكت الفساد، فكثر املسلمني؛ بني املنترشة املفاسد إىل الحاكم تنبيه
غشٌّ فهي واألمراء، امللوك من للتقرب حبالة يتَّخذونها الذين إالَّ بها يعمل ولم وآدابه،
أموالهم يرصفون األغنياء فرتى الطبقات، كلِّ بني السائد الجهل ذلك عىل وزد ورياء،
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املسلمون يأخذ ولم الغنى، مظاهر وكلِّ الفاخر البناء أنواع من الزخارف اقتناء يف
من ُمستَمدة الغربية املدنية أن عىل ودنياهم دينهم يف يرضهم ما إالَّ الغرب مدنية من
لدنياه املسلم يعمل بأن يأمر بل فقط، بالعبادات يأمر لم اإلسالم إذ اإلسالمي؛ التمدُّن
حيث من الغربيني سعي املسلمون سعى فلو غًدا، يموت كأنه ولدينه أبًدا، يعيش كأنه
اْألَْرِض ِيف َما َلُكْم َخَلَق الَِّذي ﴿ُهَو تعاىل: هللا بقول يعملون فهم واالخرتاعات االكتشافات
والحج والزكاة والصوم الصالة يف الرشيف الرشع أودعها التي الحكمة إن حتى َجِميًعا﴾،
والصوم فالصالة السعادة، أْوج إىل األمم ترتقي بها التي الحقيقية املدنية نفس هي
عن بحثت إذا ألنك الرسقات تمنع والزكاة والفحش، الدنايا ارتكاب عن النفس يبعدان
قلوب بني يؤلف والحج الفقر، هو فيها السبب تجد والنهب والسلب، الرسقة، جنايات
بما فرد كلُّ يشعر واحدة يًدا فيكونون األرضية، الكرة أنحاء سائر يف املنترشين املسلمني
الدين هذا الجاهلون به يرمي ما وأما املسافة، من بينهما ما بُعد عىل اآلخر به يشعر
وهم فكله املسيحية؛ خصوًصا األخرى األديان من غريه ضد التعصب دين أنه من القويم
اإلسالم بدء عهد من املدة هذه كلَّ والنصارى واليهود املسلمون عاش ملا وإالَّ باطل،
املنافع بينهم فيما يتبادلون حياتهم مرافق يف التامة بالحرية متمتعون وهم اليوم، إىل
بأنهم ُزوًرا املسلمني تتهم أوروبا أن العجب ومن االجتماعية، بحياتهم املتعلقة والفوائد
وأخرى. دنيا يهمهم ما كلِّ يف والتضامن واالتحاد األلفة بوادر منهم بدت إذا متعصبون،
املسلمني أن األزمان من زمن أيِّ يف تجد ال آخره إىل أوله من اإلسالم تاريخ وهذا
التي أوروبا يد إالَّ تحركها لم كلها الصليبية الحروب بل اليهود، أو النصارى ضد هاجوا

العيون. عن اإلسالم تمحو أن تريد
بدينهم عملوا إذا املسلمني إن بريتو املسيو جناب يا لك أقول اإلجمال وجه وعىل
بما وعملوا رشيعتهم يخالف ما كلَّ ونبذوا واالجتماعية، والدينية، السياسية، أحوالهم يف
مرهوب يصري الخالفة مركز وكان السالف مجدهم اسرتجعوا لكانوا عليهم؛ واجب هو

األمم. سائر يف الجانب
األول العرص يف املسلمني تقدُّم يف السبب حقيقة عرفت قد بريتو مسيو يا أراك وإني

الحارض. العرص يف رهم وتأخُّ
أشكرك وإني األسباب، معرفة يف االرتياب عني وزال الحقيقة عىل وقفت قد اآلن –
أطراف نتجاذب أخذنا ثم إليها، االهتداء عيلَّ تعذر طاملا فائدة أفدتني حيث جزيًال؛ شكًرا

اآلن. لذكرها داعي ال أخرى مسائل يف الحديث
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السويس من املرور (24)

البلدان عىل الطريق يف ومررنا السويس إىل تونس من الطويلة املسافة قطعنا أن بعد
حيث وتاريخها، السويس لوصف داعي ال كما اآلن، لوصفها داعي وال ذكرها املتقدِّم
أخرى باخرة وركبنا الباخرة ت تغريَّ السويس إىل وصلنا وملا إنسان، كل لدى معلوم إنه
نحو نقيض نكد ولم هادئًا، والبحر صافيًا الجو وكان املساجري، رشكة بواخر من
صعود، يف الباخرة وسارت األمواج اضطراب فزاد الُهوج، الرياح هبَّت حتى والليلة اليوم
ال مكانه يف كٌل فلبث الركاب، خواطر أقلق الذي األمر الجانبني، عىل وميل وهبوط،
نوًحا ى نجَّ من يناجي كٌل وكان واالضطراب، الخوف من وذاك الدواخ، من هذا يتحرك؛

الشاعر: قول وينشد الحال بلسان الفلك يف معه ومن

ي��ت��ل��ف خ��اف م��ن وك��اد ب��ب��ح��ر رك��ب��ن��ا ل��م��ا
ي��ت��خ��ل��ف أن ح��اش��اه اع��ت��م��دن��ا ال��ك��ري��م ع��ل��ى

األدوية بعض يتعاطى اآلخر والبعض الليمون رشاب يستعمل الركاب بعض وكان
هائج والبحر ساعات السبع نحو الحال هذه ومكثت الغرض، لهذا استحرضها التي
آب والحليم استعطف، الغضبان كأنه اضطرابه من وخفض حدَّته من قلَّل ثم مائج،
البحر ساحل عىل التي املدن من الباخرة عليها رست مدينة ل وأوَّ ة، الحدَّ بعد رشده إىل

ينبع. مدينة األحمر

ينبع مدينة (25)

من لسواها ما التنظيم من بها وليس السكان، عدد حيث من كبرية ليست املدينة هذه
الشوارع ضيقة هي بل املتوسط، األبيض والبحر األحمر البحر سواحل عىل التي املدن
لألمراض، مجلبة للرشب صالح غري آسن وماؤها واألتربة، األقذار، جنوبها يف ترتاكم التي
املدينة هذه أهل أنَّ العجب ومن الرائحة الرديئة املستنقعات من يُجَلب أزرق لونه
العثمانية الحكومة أن أُْخِربت وقد مباالة، غري من املستنقعات هذه ماء من يرشبون
إذ يشء؛ كلِّ حياة منه الذي املاء سيما ال املدينة، هذه يف الصحة بأمر االعتناء عىل عازمة

ارتوازية. آبار وإنشاء املستنقعات هذه رْدم عىل عزمْت

65



اليابانية الرحلة

وجود يف والسبب الزنابري، لسع من يقرب لسعه البعوض من نوع املدينة وبهذه
بعض بها إذ تُذَكر؛ أهمية ذات فليست املدينة هذه يف التجارة حالة أما املستنقعات. هذه

األهايل. ملعاش الرضورية البضائع بعض لبيع الحوانيت

ألن عناءً؛ فتحها يف املسلمون يلَق ولم ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد يف املدينة هذه اإلسالم دخل وقد
هذه وإىل السيف، من خوًفا ال اإلسالم يف ورغبًة واختياًرا طوًعا وسلموا أسلموا أهلها

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول أصحاب من وهو املدلجي، حرملة هللا عبد أبو يُنَسب املدينة
سكانها، سائر دون النفوذ أصحاب وهم جهينة، قبيلة عرُب املدينة هذه يف ويقطن
ساعتني. سوى فيها الباخرة تمكث ولم جدة قاصدة املدينة هذه من الباخرة أقلعت ثم

جدة مدينة (26)

جاءوا الذين للفرس مستعمرة كانت إنها قال املؤرخني وبعض العهد قديمة املدينة هذه
أجداده التبابعة ُملك عىل يزن ذي بن سيف وأقروا منها، الحبشة وطردوا اليمن بالد إىل
ها. ضمُّ والصواب الجيم بفتح جدة تقول والعامة الصحيحة، التواريخ من ذلك ثبت كما
منخفضة جبال سلسلة وبجوارها ميًال وستني خمسة بنحو مكة عن تبعد وهي
وبروج بأسوار محاطة األول العرص يف املدينة هذه وكانت والنبات، األشجار، من خالية
طريق باب ولكل السور من مفتوحة أبواب ستة لها وكان خندق، بها وُمِحيط حصينة
ما وأول اآلن، إىل موجودة والخندق واألبواب السور آثار تزل ولم البحر، إىل موصل
الشعاب ببعض تصطدم أن من حذًرا ببْطء تسري أخذت امليناء مدخل إىل الباخرة وصلت
النابتة املرجان أشجار هي الصخور هذه إن وقيل امليناء، مدخل يف التي الكثرية الحجرية
بلد أول هي حيث من األحمر البحر عىل ميناء أحسن هي امليناء وهذه البحر، قاع يف

العرب. جزيرة بالد يف ينبع بعد الحاج يدخلها
أهمية لها جعل مما كثرية، حوانيت لهم والهنود األوروبيني من تجار املدينة وبهذه
رونق حيث من شوارعها أهم ومن لطيفة، متسعة وشوارعها ينبع، من أكثر تجارية
ذو وهو قربها وفيه حواء، نا أُمِّ باسم ى امُلسمَّ فالشارع البحر من املمتد الشارع هو البناء
إبراهيم بن امللك عبد مثل: العلماء أكابر من رجال يُنَسب املدينة هذه وإىل قباب ثالث
الفينقي، محمد بن أحمد الحسن وأبو نصري، أبي بن عيل بن محمد بن وعيل الجدي،
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بن هللا عبُد والحديث العلَم عنه روى الذي القطان الرحمن عبد بن محمد بكر وأبو
الشهري. السمرقندي

مع خصوًصا وسخاء، كرم أهل أنهم عىل دلَّني ما جدة أهل أخالق من اْختَربُت وقد
القراءة يعرفون الذين ألن العلوم؛ من نصيب عىل تكن ولم منهم، البعيد عنهم الغريب

ا. جدٍّ قليلون منهم والكتابة
وحنَّكته بلِبَاِنها، واآلداب العلوم غذَّته فاضل رجل بمعرفة الحظ أسعدني وقد
أدب عىل االجتماعية األمم بأحوال الخبريين السياسة رجال من يَُعد إنه حتى التجارب
بهذا تُدَعى قبيلة من الليثي إسماعيل الحاج الفاضل حرضة وهو ظرف وكمال فيه،
واألحوال السياسية، الشئون من كثري يف أحادثه وأنا قليًال زمنًا مكثت وقد االسم،
يُِجيد الحديث مواضع من موضع كلِّ يف فكان األدبية الفنون من ذلك ونحو االجتماعية،
تنقلها التي العرب جزيرة بالد أحوال من أعرفه أكن لم ما منه عرفت حتى ويفيد،

الحقيقة. عن ُمحرَّفة الجرائد
منه أقل التي املساجد من وغريه األبنوس، مسجد ى يُسمَّ شهري مسجد املدينة وبهذه

الدرجة. يف

الرسومات، دار أبنيتها وأعظم الصخري، الحجر من تُبنَى املدينة هذه كرباء ومنازل
عدن. مدينة قاصدة الباخرة أقلعْت ثم الوايل، ومنزل

عدن مدينة (27)

وكانت «سرية»، جزيرة تجاه عمان بحر عىل الجبل من الرشقي الشمال يف واقعة هي
دخلت ميالدية ٥٢٥ سنة ويف األحمر، والبحر الهند بني تجاريٍّا مركًزا األوىل العصور يف
بعض من ينتقم أن ألجل «شزتني»، اإلمرباطور ِقبل من جاءوا الذين الحبشة حكم يف
القرن ويف العجم، وطردهم األحباش عىل الدائرة دارت سنة خمسني وبعد املسيحيني،
الثورات رغم ا مهمٍّ تجاريٍّا مركًزا وصارت املسلمون، دخلها اإلسالمي التاريخ من األول
أيام أربعة مدة الهند من وهم كريت الليو حارصها ميالدية ١٥١٣ سنة ويف الداخلية،
األتراك ووضع سليمان، السلطان عليها استوىل ميالدية ١٥٣٨ سنة ويف ينجحوا، ولم
ها وضمِّ األتراك لخروج داعية كانت داخلية ثورة حصلت ١٥٥١ سنة ويف الحماية، فيها
وكان البالد، رؤساء من جملة املدينة هذه عىل استوىل ١٦٣٠ سنة ويف مؤقتًا، الربتغال إىل
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«السري عقد ١٨٠٢ سنة ويف معاملة، أسوأ والهوالنديني اإلنكليز تجار يعاملون األهايل
١٨٣٨ سنة ويف «الهاتش»، املدعو عدن وأمري الهند بني تجارية معاهدة الشهري بوفان»
عدن، عىل اإلنكليز استيالء يف سببًا الحادثة هذه فكانت تجارية إنكليزية مركب نُِهبت
فلم اإلنكليز من املدينة هذه أخذ األمري هذا حاول وقد شهريٍّا، مرتبًا األمري لهذا وعيَّنت
حكم تحت اآلن وهي لها املجاورة الجزائر املدينة هذه إىل ُضمَّ ١٨٦٨ سنة ويف ينجح،

اإلنكليز.
من أكابر منها وتخرج بالخالفة، العلويني دعوة فيه ظهرت موضع أول وعدن
عدن يف يقول الذي الشاعر السعيدي محمد بن أحمد بكر أبو منهم: األفاضل العلماء

اإلسالم: شباب عهد يف بالعلوم زاهرة كانت أيام ويصفها

ل��م��اك ف��وق ل��م��اه رض��اب وج��رى ح��ي��اك ال��ح��ي��ا ع��دن ي��ا ح��ي��اك
أس��راك م��ن وه��ن ال��ق��ل��وب ف��ي��ه أص��ب��ح��ت ف��ض��ل ب��س��ر خ��ص��ص��ت ول��ق��د
م��س��راك ال��ه��وى ج��ش��م��ه��ا ل��ل��ش��وق وإن��م��ا ال��م��ح��ب ش��غ��ف ب��ه��ا ي��س��ري

نسائها: وصف يف قال أن إىل

أش��راك ب��ال ق��ن��ًص��ا أل��ح��اظ��ه��ا ال��ن��ه��ى ت��ص��ط��اد ال��ل��ح��ظ��ات ف��ت��ان��ة

الختام: وهو أمريها مدح يف قال ثم

س��ق��ي��اك ب��ال��ن��دى ال��م��ك��رم ض��م��ن م��ا ب��ع��د م��ن ال��ح��ي��ا أس��ت��س��ق��ى وع��الم

يف اآلن وهي السويس، قنال من مرورنا من أيام أربعة بعد املدينة هذه وصلنا
بُنِيت التي العمارات تجد فيها حللت فحيثما الغربية، املدنية دخلتها التي املدن عداد
أبناء باعتناء وناهيك بنظافتها، ُمعتنًى منظمة متسعة وشوارعها األوروبي، الطراز عىل
توجد وقد ممتلكاتهم، يف أدخلوها أو حمايتهم تحت ووضعوها بلًدا دخلوا إذا التأميز
هذا البحر، من قريبة وهي بالعرشات، تَُعد الحجري للفحم كثرية معامل املدينة بهذه
تتخلل كثرية حدائق البلدة وبهذه يُذَكر، رواًجا فيها التجارة سوق رواج عن فضًال
ُغِرست قد كربى ساحة البحر وبجوار متوفرة، فيها الصحة أن يُعَلم وبذلك شوارعها
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بعض مكثنا أن وبعد سواهم، دون باإلنكليز خاصٌّ للتمثيل دار وبجوارها األشجار، بها
بروم. قاصدين غادرناها عدن يف ساعات

عدن من القيام (28)

مررنا وقد بومباي، قاصدة منها أقلعت عدن، يف ساعات بعض الباخرة مكثت أن بعد
من شيئًا عنها أدون ألْن كافيًا وقتًا الباخرة بها تقف لم أماكن عدة عىل طريقنا يف
قصري ميناء يف وقفت السفينة أن األمر وغاية وغريها، كربوم االجتماعية سكانها أحوال
يُخبَز ولم يُطَحن لم حب وهي الذرة يأكلون األهايل شاهدت وقد ونصف، الساعتني نحو
قابلة خصبة زراعية هناك األرض أن عىل الشظف، معيشة هي فيها املعيشة أن فعلمت
والسواد الزراعة، بأمر اعتنوا لو والغنى الثروة دائرة يف يجعلهم ما األهايل بها يشتغل ألن
العلم معاهد من البلدة بهذه يوجد وال يحتطبونه، ما ويبيعون يحتطبون هناك األعظم
وسياسة حكومتهم أما مرص، أرياف كتاتيب من أحط هي التي الكتاتيب من قليل إالَّ
الحكَّام وهم منهم مشايخ إىل أمرها فموكول بأنواعها وقضاياهم االجتماعية أحوالهم

األهايل. بني القضايا يف الفاصلون
وأغراضهم، إرادتهم إليهم توحيه بما يحكمون أميون الجهل، نهاية يف أنهم والحال
األعمال، جميع يف األهايل رون يَُسخِّ وهم الحقيقي، بمعناه بالدهم يف موجود واالستبداد
زمنًا إالَّ فيها تمكث لم الباخرة أن ولوال الترصف، امُلطلق املستبد شأن مقابل بال وأغلبهم

بومباي. قاصدين منها قمنا ثم بيانًا، وأكثر أوضح هو ما كتبت لكنت قليًال،

بومباي مدينة (29)

لزيادة بها مررت التي املدن بعض تاريخ مجمل ذكرت أنني تقدَّم فيما القارئ يرى
ألنها االختصار؛ من بأقل املدينة هذه عن أتكلم أن رأيت الفصل هذا يف ولكن الفائدة،
مجمًال كان لو الرحلة هذه من عظيًما جزأ يشغل وتاريخها الكربى الهند عواصم إحدى

أقول: هذا وعىل ًال مفصَّ كان إذا به فكيف
سنة ويف املسيح بعد عرش الخامس القرن أواخر يف املسلمون فتحها املدينة هذه
الوطنيني، وامللوك الدول حكم يف تدخل بقيت ثم الربتغاليون، عليها استوىل ميالدية ١٥٣٠
دخلت حتى اعترب، ملن العرب من كثري فيها كثرية وحوادث وأجيال حقب عليها ومرت
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املدينة هذه عىل البحر جهة من القادم ويرى اآلن، إىل تزل ولم اإلنكليز حكم يف أخريًا
إتقانها، يف مبالغ عالية قوارص عىل ُمشيَّدة األبنية ويرى هندسيٍّا، تربيًعا مربع شكلها أن
يسكنها التي الفاخرة القصور من كثري داخلها يف سور بومباي وبداخل وتنسيقها،

واآلجر. الخشب من تُبنَى فهي فيها السوقة بيوت أما األغنياء،
هندية وغري هندية، ثمينة وبضائع رواج، من شئت ما فقل فيها التجارة حركة أما
الهند، عىل اإلنكليز استيالء بعد خصوًصا األسباب، متوفرة فيها املدنية فإن وبالجملة
عىل كوملبو مدينة قاصدين بومباي من قمنا ثم أيام، خمسة وبومباي عدن بني واملسافة
محطة آخر وهي كونغ هنغ مدينة قاصدة وكانت اإلنكليزية الرشكة بواخر من باخرة

الباخرة. فيها تقف

كوملبو مدينة (30)

جزيرة عاصمة وهي الباخرة، بسري ونصف يومني مسافة بومباي وبني بينها املدينة هذه
كان اسمها إن ويُقال العرابية، الثورة رئيس «باشا» عرابي أحمد إليها نُفي التي سيالن

الشاعر: فيها يقول التي «رسنديب» الخالية العصور يف

ت��ب��را ت��ك��رور آب��ار وف��ي��ض��ي ـ��ب س��رن��دي��ـ ج��ب��ال ل��ؤل��ًؤا أم��ط��ري
ق��ب��را أع��دم ل��س��ت م��ت وإذا ق��وتً��ا أع��دم ل��س��ت ع��ش��ت إن أن��ا
ك��ف��را ال��م��ذل��ة ت��رى ح��رٍّ ن��ف��س ون��ف��س��ي ال��ك��رام ه��م��ة ه��م��ت��ي
وع��م��را زي��ًدا أزور ف��ل��م��اذا ق��وت��ي ب��ال��ع��ي��ش رض��ي��ت م��ا وإذا

لها التي املدن من غريها عىل جرى ما الزمان حكم من عليها جرى املدينة وهذه
يطول بحيث عديدة مرات الدول حكم يف وخرجت ودخلت التاريخ، يف به يحفل ذكر
سنة إنكلرتا سلطة تحت دخلت وقد الوجهة، هذه من عنها التكلم شئنا إذا املقام بنا
فهي املدينة هذه يف التجارة حركة أما اآلن، إىل سلطتها تحت باقية وهي ميالدية ١٧٩٦
واعتدال الهواء جودة مزية أكسبها قد فهو الجغرايف موقعها وأما التقدم، نهج عىل سائرة
الطراز عىل مبنية واملنازل والرخام، باألسفلت وشوارعها طرقاتها ُفِرشت وقد الطقس،
جعل مما البحر بجوار ُمقامة واملستشفيات العساكر وثكنات الحكومة ودار األوروبي،

البحر. من إليها القادم نظر يف جميًال منظرها
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وكثري الرومان، من الكاثوليك لرجال محطٍّا املدينة هذه كانت الرومانيني عهد ويف
الربوتستانتي، املذهب أشياع أولئك محلَّ بها حلَّ قد اآلن ولكنها املذهب، هذا أشياع بها
واألخريتان و«مدكل»، و«أندستزيل» «ولسيل»، مدرسة أشهرها: لألكلريوس مدارس وبها
امللوكانية املساعي بجمعية ملحقة كربى جمعية وبها ميالدية، ١٨٧٠ سنة ستا أُسِّ

بإنكلرتا.
الحركة ألهمية والركوب النقل عربات من فيها طريق أو شارع يخلو يكاد وال
ولون عظيمة، قوى ذات بدنية العربات هذه جرِّ يف تُستخَدم التي والحيوانات التجارية،

الصفرة. إىل مائل فيها الخيول أغلب
صوردي يساوي منه والكأس الجيد، الشاي رشب فيها يكثر العمومية واملحالت
اللبن من يشء إليه أُِضيف وإذا املرصي، القرش أعشار أربعة يُعادل والصوردي
هذا يتناول والذي مرصيٍّا صاًغا قرًشا أي ونصف؛ صورديني فيساوي والبسكويت
«البستنليز». أوتيل شاي سيما ال العشاء، أو الغداء عن به يستغنى أن يمكنه املقدار

موارد ولها املسيحي، بالدين للتبشري مسيحية كربى جمعية البلدة بهذه ويوجد
إىل قدم اإلسالمي الدين أن عىل سنة، كلِّ يف طائلة أموال منها يُجَمع عليها للرصف
أو الجمعية هذه مثل يناظر من املسلمني من ُوِجد فلو برسعة، فيه وامتدَّ األقىص الرشق
يشدُّوا بأن أحق هم إذ عليهم؛ واجبًا أدَّوا لكانوا اإلسالمية، الدينية التعاليم بثِّ يف غريها

سنجافورة. قاصدين املدينة هذه غادرنا ثم األصقاع، هذه يف الدين أْزَر

سنجافورة مدينة (31)

املدينة هذه سنغافور، تسميها العرب وكانت األسد مدينة يعني سنغابور، لها ويقال
يف يُذَكر شأن لها كثرية حوادث عليها ومرَّت متعددة، وأطوار شتَّى، أدواٍر يف دخلت
الرشق يف تفرَّقت التي ماليزيا مملكة عاصمة عرش الثاني القرن يف وكانت التاريخ،
الثالث القرن ويف اآلن، لذكرها داعي ال داخلية ثورات املدة هذه يف بها وقامت األقىص
إىل منها العاصمة نُِقلت الزمن من قليل وبعد الجاوه، ملوك بعض عليها استوىل عرش
يُنَقل ثم للممالك، قاعدة تكون التي املدن شأن االنحطاط يف وأخذت فاضمحلت ملقا،

غريها. إىل السلطان وبهاء امللك رونق منها
سلطانها وكان الجزيرة، هذه شئون يف اإلنكليز تداخل ١٨٤٤ سنة عام ويف
األمر بادئ يف وأعطوه بأموال اإلنكليز عه فطمَّ جوهر، السلطان يُدَعى الوقت ذلك يف
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ثم سنويٍّا، جنيه وثمانمائة آالف أربعة له ورتَّبوا واحدة، دفعة جنيه ألف عرش اثني
البالد شأن يكون وهكذا لها، املجاورة والجزر الجزيرة هذه من إليهم السلطة عن تنازل
بقرب واقعة الجزيرة وهذه األدبي، املوت أسباب يف باألخذ املقدور عليها يقيض التي
وهواؤها سنجافورة، بوغاز عنها ويفصلها «مالي» جزيرة شبه يف الجنوبي الطرف

للزراعة. صالحة غري أرضها أغلب لكن معتدل
حتى أسبوع، يميض يكاد ال النمر فصيلة من مفرتس حيوان يوجد إنه ويقال
تجار البلدة وبهذه صيده، أو مطاردته عىل لهم ُقْدرة ال الذين األهايل من واحًدا يفرتس
البالد، هذه سياسة يف تداخل ولهوالندة الهند، من البضائع إليها يجلبون الهنود من
يف ولكن فقط، العبادة جهة من الدين بآداب متمسكون عجيب، أمرهم هناك واملسلمون
إىل تحركهم غرية وال عندهم ِهَمم ال والشعوب األمم حياة قوام عليها التي األخرى الشئون
يتجاوزون وربما االحتقار، نظر الهوالنديون إليهم ينظر فلذلك النهوض؛ أسباب يف األخذ
الترصيح، عن يغني ما اإلشارة ويف أعراضهم، كرامة من فينالون الحدَّ اضطهادهم يف
كبرية قلعة وبها الحارة املنطقة نباتات كلُّ فيه يوجد للغاية جميل منتزه البلدة وبهذه
هم البلدة هذه وأهل الصينيون، يسكنها التي املساكن بجوار مرتفع تلٍّ عىل نة ُمحصَّ
الذين أو العلم، بنور روا وتنوَّ تهذَّبوا ممن العالية الطبقة من يُعدون ولطف وراعة أهل
الجهات، من إليها تُحَمل جميلة بضائع وفيها والنسب، الحسب ذات العائالت يف نَشئوا
الباخرة أقلعت ثم ومدنية عمرانًا األقىص الرشق بالد أمهات من تَُعد املزية بهذه وهي

كونغ. هنغ قاصدة

كونغ هنغ إىل سنجافورة من القيام (32)

وطوران، سيجون مدينة عىل الطريق يف مررنا وقد أيام ستة بعد كونغ هنغ إىل وصلنا
يصل ما غاية إذ املقام؛ هذا يف الئق غري املدينتني هاتني وصف يف اإلفاضة أن ونرى
سيجون أهل امتاز وقد العمران، من حظٌّ لها التي املدن من أنهما هو الواصف إليه
الفاضلة األخالق هذه منهم رأيت األجانب، معاملة وحسن السجايا ولطف األخالق بدماثة

الشاعر: بقول فتمثَّلت

وال��دم ال��ل��ح��م ص��ورة إالَّ ي��ب��َق ف��ل��م ف��ؤاده ون��ص��ف ن��ص��ف ال��ف��ت��ى ل��س��ان
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وقد كانتون، نهر مصبِّ عىل الصني جزر من جزيرة يف واقعة فهي كونغ هنغ أما
شتى، أطواٍر يف وتقلَّبت الخالية القرون يف عظمى حوادث املدينة لهذه التاريخ حفظ
الفاخرة املتاجر بأنواع عامرة وهي ميالدية، ١٨٤٢ سنة من اإلنكليز عليها استوىل حتى
مدينة وصف يف أقول عساي وماذا ومسالكها، طرقاتها انتظام وحسن الضخمة والعمائر
عىل بُنِيت أنها عليها للقادم يُخيَّل وقد وأعجبه، شاقه إالَّ فيها يشء عىل نظري يقع لم
يشء بعض أذكر بأن يل يسمح املقام أن أرى وإني منازلها، الرتفاع هضبة أو جبل
مما وذلك اململكة، هذه يف باملسلمني يتعلق فيما خصوًصا االجتماعية الصني أحوال عن
السيد الفاضل حرضة وهو الصينيني، فضالء بعض وبني بيني جرت محادثٍة من عرفته

اليابان. إىل رافقني الذي الصيني سليمان
من األهايل باقي عن يميزهم مخصوص شعار لهم فليس الصني يف املسلمون أما
هو يعرِّفك حتى منهم الواحد تعرف تكاد فال والرباهمة، كالبوذيني األخرى، األديان أهل
بعًضا، بعضهم يحبُّ الكلمة يف متحدون وهم بوذي، أو مسيحي، أو مسلم، أنه بنفسه
الدنيا أمور من يهمهم ما كلِّ يف واحدة يد أنهم كما بينهم، املتبادلة املنافع يف ويسعون
يف اختلفوا وإذا العام، باألمن املخلة والقالقل الفتن، عن الصني أهل أبعد وهم والدين،
فالحكومة دنيوي أمر يف اختلفوا وإذا منهم، والفقهاء العلماء إىل فمرجعهم ديني أمر

الخصوص. هذا يف قضاياهم يف بينهم تفصل التي هي
عليهم هللا أنعم الذين من بأنهم ويفخرون الصني أهل أرشف أنفسهم يَُعدون وهم
ألبناء إال واملعارشة املعاملة يف يأمن منهم أحًدا تجد ال ولذلك والتوحيد؛ اإليمان بنعمة
عددهم كثرة ومع الكاثوليكي، املسيحي إال األخرى األديان أهل من أحًدا يخالط وال دينه،
وبهذه الصني، عاصمة بكني يف عظيم عدد منهم ويوجد اململكة، أنحاء يف متشتِّتون فهم
فهم الحالة هذه ومع مستقلة، مملكة أو جمهورية لهم يؤلِّفوا أن عليهم يصعب الحالة
القوانني مقتىض عىل االجتماعية أحوالهم كلِّ يف ويسريون احرتام أيما الحكومة يحرتمون
الحاكم أن إىل ناظرين غري عنها، وحياٍد لها مخالفة غري من حكومتهم لهم سنَّتها التي
يَُسوُمهم وقد وصفاء، هناء يف يعيشوا أن مرغوبهم ُجل وإنما دينهم، أهل من ليس
من والبوذيني والربوتوستانت، األرثوذكس، من كثريون عباداتهم يف ويعاكسهم العداء
يعتقدون أنهم كما واملسلمني، اإلسالم ضدَّ نفوسهم يف لة املتأصِّ للعداوة الصني أهل
كلما واملسلمون اإلسالم، دين اعتنقوا ملا وإالَّ الصيني الجنس من ليسوا الصني مسلمي
السيد حرضة سألت وقد هوى»، «هوى بقولهم ينادونهم معاكسة أو لهم إهانة منهم رأوا
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األصلية، الصني أهل لغة يف معنًى لها ليس يل: فقال الجملة، هذه معنى عن سليمان
هذه عن ارجعوا واملراد ارجعوا» «ارجعوا هو املسلمني عند عليه املصطلح املعنى وإنما

اإلسالم. واتبعوا املشاكل
الصني به تفخر ما أحسن هي وصناعتهم صناعة أهل هم الصني يف واملسلمون
مصنوعات يف وأشهرها األرضية، الكرة أنحاء سائر إىل منها ويحمل وحديثًا قديًما
غريهم، بخالف الحكومة دوائر يف االستخدام إىل يميلون ال فهم ولذلك والحرير؛ الصوف

عليها. يُغبَطون التي الفضائل من فضيلة وهذه
شعر إرسال عىل أغلبهم متَّفِقني والدين املذهب اختالف عىل الصني أهل رأيت وقد
مميِّز ال ولذلك طولها؛ مع األسفل إىل ملوية وشواربهم واحدة ضفرية مضفوًرا الرأس
غري الصينيني من العوام سمع وإذا والهندام، الزي يف الكلِّ التفاق وغريه املسلم بني
ولكن اللص، الكلمة هذه ومعنى «تىس» بقولهم: يجيبونهم هوى» «هوى كلمة املسلمني
ال الذي الهراء القول من ويعتربونه هذا قولهم إىل يلتفتون وال منهم يسخرون املسلمني
أرض ألصبحت به، يعاملونهم ما بمثل هؤالء الصني مسلمو عامل ولو تأثري، وال له معنى
أن الغابر الزمن يف سبق وقد الفظيعة، الحوادث روايات أفظع عليه تمثل مرسًحا الصني
وجرت وأقعدتها الصني أقامت حوادث فجرت البوذيون يفعله بما ذرًعا ضاقوا املسلمني
عندهم املشهورة وهي «كشوفر» يف ثورة فمنها مدائن ألجلها وُخرِّبت أنهاًرا، الدماء فيها
يونان مقاطعة خراب يف سببًا كانت التي الثورة ومنها ميالدية، ١٨٢٨ سنة حدثت التي
«كانس» يف حدثت التي والثورة ،١٨٧٣ سنة يف وانتهت ١٨٥٥ سنة من ابتدأت التي
األرض، لها ارتجت التي الثورات هذه خطب عظم ومن ،١٨٨٢ سنة يف نريانها وأُخِمدت
هذه آثار اآلن إىل تزل ولم صليبية عامة حرب وقوع أوروبا وتوقعت زلزالها، وزلزلت
الحني، ذلك يف رت ُدمِّ التي «أنىش»، مدينة يف الخصوص وعىل الصني، بالد يف الثورات

بالية. أطالل إالَّ منها يبَق ولم عروشها، عىل خاوية وأصبحت
ليًال بيوتهم من الخروج املسلمني عىل الحكومة حظرت الثورات هذه حصلت وملا

ذلك. املسلمون يقبل فلم االضطراب زيادة من حذًرا
املسلم، يعادي مسيحي كلِّ دائرة عن به املتدينني أخرج الكاثوليكي املذهب وكأن
ملا أنه هو بينهم الوداد هذا روابط قوَّى والذي امليل، كلَّ املسلمني إىل يميلون فهم
إخمادها يف الدول اشرتكت التي البوكرس حوادث وهي ،١٩٠٠ سنة حوادث حدثت
يف يساعدوهم أو إليهم ينضموا أن غري من البوكرس نحو انعطافهم املسلمون أظهر
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املسلمون فأبى يساعدوهم، أن يف طمعوا منهم االنعطاف هذا رأوا ملا إنهم حتى الثورة،
أظهروه الذي االنعطاف نفس هو لهم مساعدتهم كانت بل رغبتهم، إىل يجيبوهم أن
وال عليها دليل ال تهمة ب بالتعصُّ املسلمني تتهم أوروبا أن املدهش العجيب ومن نحوهم،
بمثل الصني مسلمو ظهر َلَما حقيقة بني متعصِّ املسلمون كان فلو الصحة، من لها نصيب
الذكر املتقدِّمة الحوادث حدثت ملا إنه ونقول ونعود هناك، املسيحيني نحو املظهر هذا
الكاثوليكية، املسيحية الديانة رؤساء إىل املسلمني أكابر توجه والوثنيني املسلمني بني
خوًفا غريهم عن تميزهم طائفتهم ألبناء مخصوصة عالمة يختارون بأنهم وأخربوهم
القارئ فلينظر الوثنيون، به أصيب ما بمثل إصابتهم عنه يتسبب الذي االلتباس من
من أذى بعدم يأمرها دينُها أمٍة من أم ب متعصِّ من تصدر هل األفعال هذه إىل املنصف

املعاملة؟ لها يخلص
دين به، املتدينني غري مع املعاملة حسن دين السلم دين هو اإلسالمي الدين إن
يستوي إذ الناس؛ بني املساواة دين وفالح، خري كلِّ أصل هي التي العدالة دين الحرية
عواطف كانت وإذا أَتَْقاُكْم﴾، ِهللا ِعنَْد أَْكَرَمُكْم ﴿إِنَّ واألمري: والحقري والفقري الغني فيه
بعضهم؟ مع عواطفهم تكون إذن فكيف املسيحيني نحو العواطف هذه الصني مسلمي
وإذا األرض؟ أقطار سائر يف املتفرِّقني املسلمني إخوانهم نحو عواطفهم تكون كيف بل
من التي الدينية املناسك يبارشوا لم وهم إخوانهم ونحو بعضهم نحو شعورهم هذا كان
املسلمون فيه يجتمع الذي كالحج املسلمني بني الدينية الرابطة عرى توثيق مقتضاها
منهم وحج لهم، ت تيرسَّ السفر وأسباب سهًال، الطريق كان فلو املعمورة أطراف كلِّ من
ما أضعاف الديني والشعور اإلحساس من منهم نرى لكنا سنة كلِّ يف عديدون أناس

اآلن. منهم نراه
بسبب الرشق، من يتهددها أصغر خطًرا آلخر حني من تتوقع أوروبا كانت وإذا
املسلمون أخذ إذا بها فكيف الرقي سبيل يف الرشقيون أظهرها التي الخفيفة الحركة هذه
نقول وهنا الدينية؟ والتعاليم املذهبية العالقات هذه بواسطة التآلف أسباب يف الصينيون

بالتعصب. املسلمني اتهام يف ة ُمحقَّ وغري هذا تخوُّفها يف ة ُمحقَّ أوروبا إن
بالد إىل وفًدا يبعث أن األعظم الخليفة موالنا رأى ١٩٠٠ سنة حوادث وبعد هذا
اإلسالمية، الخالفة مركز وبني بينهم العالئق وليقوي هناك املسلمني حالة لينظر الصني؛
وُكتَّاب علماء من األمناء الدولة رجال نخبة من مؤلًَّفا وفًدا — هللا حفظه — فأرسل
ديسمرب شهر يف فسافر باشا» «آور سعادة هو الوفد هذا عىل الرئيس وكان وغريهم،
املابني. رجال نفس حتى أحد به يعلم أن غري من ا رسٍّ سعادته سفر وكان ،١٩٠٠ سنة
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هذا نبأ بهم اتصل ملا والغباوة والحمق الجهل من غشاوة قلوبهم عىل والذين
والحقيقة إرساله، من املطلوبة الثمرة يثمر ولم شيئًا، يُِفْد لم أنه وأذاعوا أشاعوا الوفد،
يف يتجول أخذ البقاع هاتيك إىل ووصل مبارشًة، األستانة من قام ملا الوفد هذا أن
يعرف من الصني يف ليس أنه له ظهر تجوُّله أثناء ويف شنغاي، إىل وصل حتى البالد،
وبمجرد العايل الباب بذلك فخابر الرتكية، اللغة وال القرآن لغة هي التي العربية اللغة
تامة معرفة وله الدين علوم يف متضلًِّعا فاضًال عامًلا رجًال هللا حفظه أرسل بذلك علمه
القاطنني الصينيني ببعض معرفة له كانت كما والفرنسوية، والرتكية، العربية، باللغة
بعض يلقي تجوُّله يف أخذ نفسه الوفد أن عىل «كانسو»، من الصينية اململكة غرب يف
يحفظون وكيف اإلسالمية الديانة حقيقة ويعلمهم الصينيني عىل العربية اللغة مبادئ
آيات بعض يحفظون ألنهم املعاني؛ فهم مع فيه جاء بما ويعملون تعاىل، هللا كتاب
البالغة العظات من الرشيفة اآليات هذه نتْه تضمَّ ما يعرفون ال ولكنهم الرشيف القرآن
أهل نفوس يف حميًدا أثًرا له وترك النجاح، بأكاليل مكلًَّال الوفد عاد وقد النافعة، والحكم

الصني.

مظاهر من مظهًرا يدعون ال فهم االعتناء، حدَّ بالغ بالعيدين هناك املسلمني واحتفال
رمضان شهر جاء وإذا الدينيني، املوسمني هذين وقت جاء إذا فعلوه إالَّ والرسور الفرح
حتى الدين بكرامة يمس يشء كلِّ عن ويبتعدون مفطًرا، منهم واحًدا تجد تكاد ال املعظم
التمسك من الحالة هذه يف أنهم عىل «باتشاي» يسمونه رمضان وشهر الشبهات، نفس
من منصب إىل ارتقى إذا أحدهم أن وذلك بدع بعض عندهم الرشيف، الرشع بقواعد
البوذيون، إليه يتقرَّب هناك معبود إىل يذهب ذلك إىل ميلهم عدم مع الحكومة مناصب
أنه سوى التقرُّب عىل لهم الحامل السبب هو ما أدري وال هؤالء يفعل كما إليه ويتقرَّب
ى يُسمَّ املعبود وهذا قيام، خري بالوظيفة القيام عىل املعونة إعطائهم يف واسطة يكون

«كونفوشيوس». عندهم
يف املسلمني من مليونًا الخمسني نحو أن بعده أسف ال الذي الشديد األسف ومن
وأن والبدع، الخرافات هذه عن رنوهم ينفِّ العالية الطبقة من علماء بينهم يوجد ال الصني
يؤلفون وال األحوال هذه بمثل يعلمون املسلمني من العلماء أن الفاحش التقصري من

هناك. الدينية الصحيحة العقائد وبثِّ الصني إىل للذهاب منهم الوفود
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العالم إليه ينظر الذي الرشيف األزهر علماء هم التقصري هذا عىل يُالم من وأول
العالم. يف مسلم كلِّ نظر يف األزهر ألن واالحرتام؛ االعتبار نظر بأجمعه اإلسالمي

بنتائج ألتى طويًال زمنًا الصني بالد يف الخليفة جاللة أرسله الذي الوفد أقام ولو
يف يسعى كان حتى والخرافات البدع هذه ملعرفة الكايف الزمن يمكث لم ولكنه حسنة،

إزالتها.
األنامل، عىل يَُعدُّون الصني أهل من اإلسالمي الدين حقيقة يعرفون الذين إن وأيًضا
الذي الصيني سليمان السيد العالمة حرضة هؤالء ومن العوامل، حركات يتجاوزون وال

اليابان. إىل صحبني
أحوج بالدك أن مع اإلسالم لواء لنرش اليابان إىل تسافر ِلَم الفاضل: هذا سألت
الصني؛ من أحوج اليابان إن قال: أن إالَّ جوابه كان فما الدين؟ هذا تعاليم لنرش إليك
إىل وثنيٍّا أهدي وكوني الصني بالد بخالف جديد، من إليها سيقدَّم اإلسالمي الدين ألن
الصني بالد إىل عودته عند أنه يل أكَّد وقد الدين، حقيقة مسلًما أعرِّف أن من خري اإلسالم
هذه له فشكرت املسلمني، أذهان من الفاسدة املعتقدات هذه إزالة يف جهده سيسعى
الدين خدم قد يكون هذا بعمله أنه له وأكَّدت أعماله، كلِّ يف بالنجاح له ودعوت األريحية

خدمة. وأعظم أجل واملسلمني
أنواع من نوع يوجد ال إنه حتى والفالحة، الزراعة بأمر زائد اعتناءً الصني وألهل
بزراعته، خربة عندهم إالَّ العالم يف املوجودة املزروعات من ذلك غري أو الفواكه أو البقول
كلِّ يف باهًرا احتفاًال يعملون الزراعة بشأن واهتمامهم األرض بفلح اعتنائهم كثرة ومن
ويف األرض، من قطعة ويحرث املحراث بيده ويمسك اإلمرباطور، نفس فيه يحرض سنة
من يأنفون وال الزراعة، أمر يف به يقتدوا أن عليهم يجب األهايل أن وهو جليل معنى ذلك
للزراعة؛ الصالحة الكافية األرض وجود وعدم بالزراعة شغفهم شدة ومن املحراث. مسك
فيها ويبذرون بالطني، تغطيتها بعد األنهر عىل ويضعونها الخشب من ألواًحا يصنعون

الرتبة. الجيدة العامرة األرض بمنزلة األلواح هذه فتكون البذر
يف مثلها يوجد أن قلَّ والجاموس كالبقر الزراعة يف يستخدمونها التي والحيوانات

والقوى. الجسم ضخامة حيث من العالم بالد جميع

رضوري، عندهم األفيون أكل ألنَّ وذلك والفتور الكسل طبيعة عليهم يغلب الصني وأهل
السنة هذه يف عاليًا أمًرا أصدر اإلمرباطور ذلك عرف وملا والخمول، الكسل داعية وهو
يخفى. ال ما واألدبية الصحية الفائدة من ذلك يف إذ ا؛ جدٍّ حسن فعل وهذا زراعته، بمنع
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الرقي بأسباب األخذ من اآلن ناهجوه هم الذي النهج هذا عىل دأبوا لو الصني أهل أن عىل
أقرب وهم اليابانيون، فعل كما حية ة أمَّ لكانوا االستعداد من طبيعًة فيهم ُوِجد ما مع

واملوطن. الجنس يف الشبه جهة من إليهم

كونغ هنغ من القيام (33)

بعض يف نطالع ورفيقاي أنا وبينما يوكوهاما مدينة وِوْجهتنا كونغ هنغ مدينة غادرنا
الحديث يف ورغب منا اقرتب بأمريكا كندا من برجل وإذا الركاب، من معزل عىل الكتب
فرَدْدناها بالتحية وبََدأَنا منا َقُرَب وفعًال مرصي، أني عرف أن بعد سيما ال معنا،
خرب إيلَّ وصل الصني يف كنت ملَّا إني وقال: الخطاب إيلَّ ه وجَّ ثم منها، بأحسن عليه
أعرف أن فأريد كثريًا تختلف كانت أسمعها كنت التي الروايات ولكن دنشواي، حادثة
الحادثة هذه له أرشح وأخذت باإليجاب، فأجبته مرصي إنك حيث الحادثة؛ هذه حقيقة
يف أرى فكنت وجودها يف والسبب املخصوصة املحكمة وجود تاريخ له وبيَّنت بالتفصيل،
الشئون يف أخرى مواضيع يف الحديث استطردنا ثم الشديد، التأثُّر عالمات الرجل وجه

اآلن. لذكره داعي وال الحارضة، وأحوالها بمرص املتعلِّقة السياسية
داخلة وهي ببطء تسري الباخرة وكانت يوكوهاما ثغر إىل وصلنا أيام تسعة وبعد
يف وقتًا نرصف أن إىل داعي ال كثرية جزر عىل الطريق يف مررنا وقد الثغر، هذا ميناء يف

عليها. الكالم

يوكوهاما (34)

لخليج الغربي الشمايل الشاطئ عىل «تببن» جزيرة من «موزايس» مقاطعة يف كائنة هي
آهلًة العرص سالف يف وكانت كا»، «كنديكانافا مقاطعة قاعدة املدينة وهذه طوكيو،
١٨٥٩ سنة من فشيئًا شيئًا تتقادم أخذت ثم صيادين، كانوا أغلبهم الذين بالسكان
عليهما مرَّت وقد كا»، «كنديكانافا محل حلَّت إنها حتى الحربي، التجاري ملوقعها نظًرا
ُجدِّد ثم ،١٨٦٦ سنة وذلك فيها أُْحِرقت التي الحادثة أشهرها كثرية زمنية حوادث
وكل واألوروبيني، والصينيني، الوطنيني، األهايل من خليط وسكانها ثانية مرة بناؤها
كثرية كنائس وبها الجنسية، الرابطة حسب عىل مخصوصة جهة يف أهله يسكن فريق
ُمدَّ اليابان يف مدينة أول وهي كثرية، ومستشفيات للربوتوستانت ومعابد للكاثوليك،
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وبني بينها التلغراف ُمدَّ ١٨٧٠ وسنة ،١٨٦٩ سنة ديسمرب ٢٥ يف التلغرايف الخط فيها
طوكيو. إىل حديدية سكة خط منها ُمدَّ ١٨٧٢ سنة ويف طوكيو،

بالسالمة، وصولنا عىل — وتعاىل سبحانه — هللا حمدنا بها، املرايس الباخرة ألقت وملا
إليه بعث وكان الرويس، محمود مخلص الحاج الفاضل حرضة انتظارنا يف وجدنا وهناك
ويُعرِّفه اليابان إىل بقدومه فيه يخربه بخطاب الصيني سليمان السيد املولوي حرضة
رجًال منه رأيت سليمان السيد بواسطة به التعارف وبعد يوكوهاما، يف بانتظاره فيه
وتُِحلُّه النفوس، إىل املرءَ تحبِّب التي الصفات لكل حاويًا مهذَّبًا، كامًال، عاقًال، فاضًال،
أخذْنا ريثما يومني ومكثنا البحرية، اإلدارة بجوار فندق يف نزلنا وقد االعتبار، محلَّ منها

السفر. عناء من الراحة ألنفسنا
راقية درجة إىل الحضارة ودالئل املدنية من زخرَفها املدينُة هذه أخذْت وقد
وشوارعها بالحجاب، الشمس توارت إذا فيها تسطع التي الكهربائية األنوار خصوًصا
هذه يف كثريًا أقام من إالَّ يطيقه ال ما فيها الربد من القينا ولقد بالبالط، مفروشة متسعة
قطار عىل غادرناها يومني بعد ثم القارص، بردها احتمال عىل جسمه واعتاد األصقاع

«طوكيو». قاصدين الحديدية السكة

طوكيو (35)

عن تبعد وهي اليابان، عاصمة طوكيو مدينة وقصدنا الحديدية، السكة قطار ركبنا
الوابور، بسري تقريبًا ساعة بنصف أي كيلومرتات؛ وعرشين تسعة بمقدار يوكوهاما
اليابانية، للمملكة عاصمة بجعلها العهد حديثة وهي «تببن» جزيرة يف كائنة املدينة وهذه
كهذه سفًرا يضع بمن فكيف املؤرخ يحصيها يكاد ال مما كثرية حوادث بها حدثت وقد
الكريم القارئ عىل فائدة من يخلو ال مما منها األهم القليل ذكر اقترصعىل فلذلك الرحلة!
بطوكيو وبنى دوكسم» «قطه يُدَعى الذي القائمني القواد بعض جاء ١٤٥٦ سنة ففي
«كيوتو» مدينة كانت بل بأجمعها، للمملكة عاصمة ليست طوكيو وكانت حصينة، قلعة
امللك، يف اإلمرباطور ينازعون كانوا الذين الشجن لعائلة عاصمة وطوكيو للملك مقرٍّا
رشقية إحداهما عاصمتان، لليابان كان وبذلك امليكادو باسم تحكم كانت العائلة وهذه
االسم وهذا الشجن، عاصمة طوكيو وهي غربية والثانية امليكادو، عاصمة كيوتو وهي
يت ُسمِّ بأجمعها للمملكة صارت فلما «ييدو» تُدَعى العهد ذلك يف كانت فإنها لها، حديث
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بناؤها وُجدِّد حرائق عدة بها حدثت وقد الرشق»، «عاصمة االسم هذا ومعنى طوكيو
ألف مائة نحو فيها ر دمَّ زلزال بها وحصل فيها، متتابعة الزالزل وكانت مرات، عدة
عىل يدل فاخر اآلثار هذه وبناء ا جدٍّ فكثرية فيها اآلثار أما النفوس، من كثريًا وأمات منزل
املدينة وسط يف حيث كذلك؛ القدماء املرصيون كان كما البناء يف اليابانيني قدماء مهارة
أُبَّهة يف النهاية فبالغ امللك قرص أما املرشقة، بالشمس ى وتُسمَّ األبنوس من ُعِملت قنطرة
التي العائالت من عائلة الديديوسوهم قصور توجد منه وبالقرب السلطان، وعظمة امللك
هذه وغري للحكومة، دواوين إىل القصور هذه ُحوِّلت قد واآلن بالشجاعة، مشهورة كانت
«فتتنزون»، يُدَعى معبد املعابد هذه ومن القديمة، والهياكل للمعابد آثار توجد القصور
ومعبد شوكونشا»، «سنتنوييست ومعبد «إدراجوندور»، ومعبد «وكارفهاش»، ومعبد
من أهلها العائلة وهذه ذكرهم، املتقدم الشجن عائلة مقابر فيه املعبد وهذا «شيبه»،
قديًما القرص هذا وكان «زيكوان» يُدَعى بديع قرص هناك ويوجد «توكوجاوا»، عائلة
أغلبها طوكيو ومنازل القديمة، اآلثار من كثري بها ويوجد الشجن، أكابر لبعض مصيًفا
أخذت قد والقبة كاملطرية الكرباء يقطنها ومنتزهات ضواٍح ولها بالخيزران يُسَقف
ثم لطوكيو، الغربي الجنوبي الشمال يف وهي «بمتيش» مثل والحضارة املدينة يف ِقْسطها
كان أنه نجد الرتقي إىل نظرنا ولو القديمة، اآلثار من جملة البلدة وبهذه «سريوا» بلدة
وأمة متمدِّنة بلد كلِّ شأن بالكتب عامرة كتبخانة لها تكون أن األمة كهذه بأمة الالئق

فقط. مجلد ألف مائتي نحو بها واحدة مكتبة إالَّ توجد ال ولكن راقية،

محمود مخلص والحاج الصيني، سليمان السيد صحبتنا يف كان طوكيو إىل وصلنا وملا
لم مما أخالقهم ومعرفة القوم، بعوائد تامٌّ إملام له كان حيث كثريًا؛ أفادنا الذي الرويس

شيئًا. منه نعرف نكن
الفندق هذا يف نستقر نكد ولم «باليستيو»، له يقال شارٍع يف فندق يف نزلنا وقد
واملتاعب املشاق عن ناتج كلُّه وذلك الجسم، عضالت يف بضعف منا واحد كلُّ أحس حتى

األعظم. التأثري له كان الذي البحر دْوخ خصوًصا السفر يف عانيناها التي
للتجول خرجنا الثالث اليوم ويف اإلعياء، من مخدعه يفارق ال منا كل ليلة ومكثنا

املدينة. أنحاء يف
عن زيادة املرشقة الشمس بالد عاصمة يف رأيته ما أرشح أو أقول عساي وماذا
الشوارع؟ وانتظام البضائع وكثرة التجارة وحركة املدنية أصف يمكنني ماذا بل املتقدم؟
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شدة ولوال شبابها ريعان يف فيها املدنية العاصمة هذه إن الواصف يقوله ما وغاية
مليونًا فيبلغون املدينة هذه سكان أما وبهاءً، منظًرا الرشق جنة تُعد لكانت فيها الربد
واألمريكان األوروبيني من فيها السائحني شاهدت وقد تقريبًا، نسمة املليون أرباع وثالثة

سنة. كل ازدياد يف وهم وغريهم والصينيني والهنود
سنة ويف ،«٧٧٦٥» ١٩٠٣ سنة ويف ،«٧٧٠٩» ١٧٠٢ سنة يف عددهم كان وقد
،«٢٤٧٢٣» عددهم بلغ املاضية السنة ويف ،«١٦٥٣٠» ١٩٠٥ سنة ويف ،«٩٢٥٦» ١٩٠٤
ال ولكنهم مدنيتهم، إليها وفدت كما البالد هذه إىل األوروبيني من كثري يفد ولسوف
أخذوا اليابانيني ألن وغريها؛ مرص يف يجدونه ما والثروة الرزق مصادر من فيها يجدون
يستأثر غريها تدع ال حية أمة يكونون كيف فعرفوا به وعملوا الغرب مدنية من الصالح

بالدها. بمنافع

اليابان تاريخ من شذرة (36)

الذي واألصل البالد هذه تاريخ يف الياباني العنرص من هم الذين حتى املؤرخون اختلفوا
البالد هذه إىل وفدت مغولية كربى عائلة إن كالرتك بعضهم فقال األمة، هذه إليه تنتمي
املاليزيني نسل من إنهم اآلخر البعض وقال أمة، منها ألَّفت حتى وتناسلت فاستوطنتها
العنرص من إنهم قال وبعضهم واستوطنوها، قديًما اليابانية الجزر عىل أغاروا الذين
خالف الحقيقة ولكن والبرشة، اللون يف والصيني الياباني اتحاد عىل هذا وبنى الصيني،

اإلنسان. جنس أنواع من ونوع بنفسه قائم عنرص هم بل ذلك،
ينسبون بل ًعا، ترفُّ البرشي الجنس من لسنا إننا يقولون أنفسهم واليابانيون
أقل املخلوقات سائر دون وكرَّمه هللا فه رشَّ الذي اإلنسان كأن السماء، إىل أنفسهم
أول أنَّ ويعتقدون الطبيعية، القوى أوجدته البرشي الجنس سائر وأن درجة، منهم
مثل املتوحشة األمم وطرد «كيوشيو» جزيرة قدمه َوِطئت األرض إىل منهم نزل من
وأخريًا قرون، السبع نحو األمم وهذه اليابانيني بني الحروب واستمرت «أبنوس»، قبائل
يعتقدون فإنهم اإلنسان بني من ليسوا أنهم اليابانيني اعتقاد ومع لليابان، خضعت
امليكادو كان ولذلك عنًرصا؛ منهم أرشف الحايل «متسوهيتو» اإلمرباطور عائلة أن أيًضا

املعبود. بمنزلة عندهم
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امليالد، بعد عرش الثالث القرن إىل املعيشة يف البساطة حالة عىل اليابانيون وكانت
ال كانوا أن بعد واملالبس، املآكل أنواع يف والتفنُّن الحضارة يف تدرج أخذت ذلك وبعد
السمك يحبون وهم البسيط، واللباس األطعمة أفضل من والسمك األرز غري يعرفون
فأصبحوا الغابات، أخشاب من العصور تلك يف مساكنهم وكانت ا، جمٍّ حبٍّا اآلن إىل واألرز

يرتعون. الحارضة املدنية رفاهية يف اآلن
إىل العلمية اإلرساليات إرسال يف الحكومة بدأت للميالد عرش الثامن القرن ويف
اليابان. يف قرن نصف منذ بُِدئت األدبية النهضة إن يُقال أن يمكن هذا ومن أوروبا،

«الشجن» عائلة مثل الكربى العائالت أرباب األحكام يتوىل السالفة األعرص يف وكانت
أما علمهم، إليه يصل ما بحسب والجنائية املدنية القضايا يف يَْفِصلون فكانوا املتقدمة،

الراقية. األمم شأن النيابية الدستورية الحكومة اليابان يف ُوِجدت فقد اآلن
الربيطانية الجزائر إىل ثم آلسيا، األقىص الرشق يف اليابانية الجزائر إىل ينظر والذي
االتفاق هذا وكأن قليًال، إالَّ والوضع الشكل يف وتلك هذه بني يفرق ال أوروبا، شمال يف

الدولتني. محالفة يف سببًا كان املناخ يف

امليكادو حياة تاريخ (37)

هذا ُولِد الحاكمة، العائلة ملوك من والعرشون الرابع «متسوهيتو» اإلمرباطور هو
السادسة بلغ وملا السني، إىل يحبو اآلن فهو ١٨٥٢م، سنة فرباير ٣ يف الجليل اإلمرباطور
يف فكان الخصوصيني املعلمني من تنو» «كومي اإلمرباطور والده له أحرض سنِّه من
عمره من عرشة الخامسة بلغ وملا مفرًطا، وذكاءً باهرة نجابة يُْظِهر التعليم أدوار كلِّ
حائًزا السن هذا يف وكان ١٨٦٧م، سنة وذلك والده تُويفِّ حيث أجداده؛ عرش إىل ارتقى
وافر العقل كامل ونشأ نفسه، وهذَّبت عقله، فت ثقَّ التي والفنون العلوم من كثري عىل
يرافقونه كانوا َمن املؤدبني من به َوكَّل كان والده أن هو تهذيبه يف زاد والذي الفضل،

الرجال. هؤالء عقول بمزايا عقله ب فترشَّ وروحاته، غدواته يف
السواس أكابر عقول بهرت عارضة وشدة وعزًما حزًما أظهر امُللك زمام استلم فلما

خريًا. فيه وأملوا به فاستبرشوا اليابانيني من

82



اليابانية الرحلة

رعيته نحو الزائد انعطافه أظهر أنَّه الفاضلة أخالقه من وُعِرف منه بدأ ما وأول
يف تُسَمع لم محبة يحبه فيهم والكبري الصغري فأصبح نفوسهم، يف حبَّه بذلك فغرس
ويف السالف، الزمن يف البالد هذه حكموا الذين والسالطني امللوك نحو السالفة األمم
ارتقى الذي اليوم هو واملدنية، الرتقي سبيل يف اليابان فيه تقدمت عهد أول أنَّ الحقيقة
وإىل البصري الحكيم نظر أوروبا مدنية إىل نظر ألنه اململكة؛ عرش اإلمرباطور هذا فيه
النيابي، واملجلس الدستور أمته بمنح فبادر رعاياها، حيال الغربية الدول سياسة أحوال
العلم معاهد تأسيس عىل األمة وحثَّ بالده، يف العلوم نرش إىل التفت نفسه الوقت ويف
يف الرتقي سري تعوق داخلية ثوارت وال خارجية، حروب ال هادئة حينئٍذ البالد وكانت

األمة.
الياباني ألن الطبيعي األمة استعداد اليابان يف العلوم نرش رسعة عىل ساعد وقد

املعايل. وحب والفطنة بالذكاء امتاز
حكومته خزينة من يتعاطى ال فهو وحديثًا؛ قديًما امللوك ُسنة امليكادو خالف وقد
من يأخذه ما كلَّ ألن السلطان؛ عزة يزدهيه وال الرتف إىل يميل ال ألنه الطائلة النفقات

الرضورية. حاشيته وحاجات لحاجاته يكفي الذي املقدار هو األموال
ونجابة، وفطنة، وذكاء، كرم، حرج؛ وال الروض عن فحدِّث الشخصية أخالقه أما
كرسى هو وبالجملة الحل، العويصة السياسية املسائل يف نظر وبُعد مهابة، يف وتواضع
عفته. يف العزيز عبد بن وعمر النفس، وإباء العارضة شدة يف الخطاب بن وعمر عدله، يف
هو بل النيابية، والحكومة الدستور مقتىض عىل سائرة بالده أن عىل يتكل ولم
نظر وحقريها جليلها الرعية شئون يف وينظر والسداد، بالحكمة الحكام أحوال يراقب

املخلصني. األمناء أبنائه أحوال يف الشفيق األب
حديثه، لطف عىل بمدحه يتغنَّى وهو خرج أحٌد حرضمجلسه إذا أنه به امتاز ومما
الهيئة يف بوظيفته يتعلق فيما إنسان كلَّ يحادث ألنه زائريه به يالقي الذي والبرش
جرٍّا. وهلمَّ السياسيني وسيايسمع الفالحني، مع وزارع التجار، مع تاجر فهو االجتماعية،

العالم: فيه هللا جمع فرٌد امليكادو إن يقال أن يصحُّ األوجه هذه ومن

واح��د ف��ي ال��ع��ال��م ي��ج��م��ع أن ب��م��س��ت��ن��ك��ر ال��ل��ه ع��ل��ى ول��ي��س

أمته عقل يوازي عقله كان إذا إالَّ العرش يمأل ال امللك ألن امللوك تكون فهكذا
بأجمعها.
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ولم املخلصني، األمناء باألبناء البار كاألب قلت كما فهو برعيته يتعلق فيما أخالقه وأما
لذلك وجد فإن دعوى، إقامة رفع أو شكوى عليه عرض إذا حجابًا أحد وبني بينه يجعل
سنوح عند أمره يف بالنظر الويف وعد يعده فهو وإالَّ باإلنصاف الحال يف أسعفه مخلًصا

الفرصة.
فيهم، والكبري الصغري بني فرق ال قرصه يف حاشيته أحوال بتعهد الكلف شديد وهو
كما مداواته يف باالعتناء الحكماء ويويص يراه حتى بال، له يهدأ فال أحدهم مرض وإذا
«فضيلة فقالوا: حبِّه يف املثل اليابانيون رضب وقد لديه، األقرباء أقرب عىل يوصيهم
أعلن وقد بهم، ويفخر يحبهم هو فكذلك به يفخرون كما وهم امليكادو.» حب الياباني

معناه: هذا ا عامٍّ منشوًرا أصدر حيث املأل؛ يف رسميٍّا الفخر هذا
سائر عىل بك أفخر كذلك فإني بي، تفخرين كما إنك الراقية الحية األمة «أيتها
كلَّ َوَقْفُت ألني وأدبيٍّا؛ ماديٍّا، يرقيك ما كلِّ عمِل من وسًعا أدَّخر ال وإني الراقية، األمم
كانت فإن للوطن، نفع فيه أمر كلِّ يف ناصح نصح ألرفض وإني السبيل، هذا عىل قواي
القبول، عدم إىل الداعي السبب بينت تفاهم سوء حصل وإن قبلتها محلِّها يف النصيحة
معبود (وهو «كونوفوشيوس» رشيعة وبينكم فبيني أبيتم وإن ونعمت، فبها رضيتم فإن
األمم أرقى اليابان يجعل ما عىل والعمل بالطاعة اململكة تدبري عىل فأعينوني اليابان)، يف

الظالم.» من املظلوم وإنصاف املظالم، بردِّ كفيل وإني وأسعدها،
الحرب زمن يف بجنوده امليكادو باهتمام املحل هذا غري يف الكالم وسيأتي هذا،

رعيته. بشئون اإلمرباطور هذا اعتناء مقدار يُعَلم ومنه الروسية،
فإن وبالجملة، إنكلرتا، دولة تحالفه بأن لجدير سريته وهذه أوصافه هذه ملًكا وإن
بعد رعاياهم إىل وأحبهم نظًرا وأبعدهم عقًال امللوك أفضل هو «متسوهيتو» اإلمرباطور

السلطان. موالنا

املسلمني ين املبرشِّ مع االتفاق (38)

واملسيحيني، املسلمني ين املبرشِّ بني وصولنا خرب شاع طوكيو ووصلنا اليابان إىل وفدنا ملا
وهو املنعم عبد حسني السيد يُدَعى الهند مسلمي وفضالء علماء أحد طوكيو يف وكان
اليابان، إىل حضورنا من وارتياًحا زائًدا بًرشا لنا وأظهر إلينا فجاء النسب، رشيف
باإلسالم، للتبشري الهند مسلمي أفاضل بعض نفقة عىل البالد هذه إىل َقِدَم أنه وأخربنا
نرش يف املسلمني من ويساعده ده يعضِّ َمن إىل ق ُمتشوِّ وهو شهور الخمسة نحو له وأن
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جليل عمل يف املنفرد شأن شتَّى متاعَب يقايس كان ولذلك أحًدا؛ يجد ولم اإلسالم لواء
تمَّ وفعًال جمعية، نؤلِّف وأن واحدة يًدا نكون أن عىل جميًعا فاتفقنا ُمِعني، إىل يحتاج

لنا. الخامس هو وصار االتفاق
محالٍّ وليكون أوًال، لُسْكنانا محالٍّ نستأجر أن قرَّرنا واالتفاق االتحاد هذا وبعد
حصل البحث أثناء ويف املوافق، املحلِّ عىل نبحث أخذنا ذلك بعد ثم ثانيًا، للجمعية
التجار مشاهري من ياباني رجل وبني املنعم عبد حسني السيد حرضة بني التعارف
وطيب والذكاء الفطنة من عظيم جانب عىل وهو «جازنيف» املسيو يُدَعى بطوكيو

األخالق. وكرم النفس
بأننا فعرَّفه املنزل، أخذ من الغرض عن حسني السيد حرضة سأل أنه وصادف
إالَّ األريحي الرجل هذا من كان فما وللجمعية للسكنى منزًال نأخذ أن ونريد مسلمون،
وملا بالرتحيب قابلنا معه حرض وملا معنا، يقابله أن حسني السيد حرضة من طلب أن
سائر عىل تفضيله أمر له ونبنيِّ اإلسالم، قواعد له نرشح أن منا طلب امُلقام به استقر
فلما جمعيتنا، تُقرِّره ما اإلنكليزية باللغة يرتجم حسني السيد حرضة فكان األديان،
ريثما إالَّ يلبث فلم قلبه يف حالوته وذاق اإلسالمي الدين حقيقة عىل الياباني هذا وقف
من خروجه عىل وهنأناه الشهادة فلقنَّاه املسلمني، عداد يف اآلن من اعتربوني لنا: قال أن
اآلمال، بنجاح واستبرشنا التام الرسور كلنا لنا حصل وبذلك اإليمان نور إىل الظلمات
أني كما املصالح، من به تكلفونني ما كلِّ إىل تامٍّ استعداد يف إني لنا: قال أسلم أن وبعد
كله وهذا هنا، دمتم ما أجرته منكم أطلب ال يل ملك هو بمنزل ولجمعيتكم لكم تربَّعت

السعداء. أسعد أصبحت إياه باعتناقي الذي الدين لهذا إكرام
بنا كِلًفا الرجل هذا وصار بالتوفيق له وَدَعْونا ، الحاِتميِّ كرمه عىل بالشكر فقابلناه
املنزل لنا وأعدَّ الحال يف قام ثم مفارقتنا، إىل فيها يضطر التي األوقات يف إالَّ يفارقنا ال
مزخرف ولكنه واحد دور فهو املنزل أما األمريكانيني، النزالء من خادًما لنا وأحرض
الجمعية، انعقاد محلَّ جعلناه فسيح صالون وبه الفراش بأفخر مفروش وكله البناء،

اليابان. بالد يف أقمناها التي املدة طول فيه فأقمنا «باليستيو» شارع يف واملنزل
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اإلسالمي بالدين التبشري كيفية (39)

يف ننتقل أن نقبل لم الجمعية عقد عىل ذُِكروا من حرضات وبني بيني االتفاق تمَّ ملا
يف يكون والتبشري العاصمة نغادر ال أن عزمنا بل املبرشين من غرينا يفعل كما البالد
مذهب أيِّ ومن كان جنس أيِّ من إنسان لكلِّ مباًحا الدخول يكون وأن املتقدِّم، املنزل
بيَّنَّا خطبة إلقاء عىل قاًرصا كان لها انعقاد وأول ليًال، كان الجمعية وانعقاد كان،
السيد حرضة وترجمها باتفاقنا الخطبة فرتَّبنا اليابان، إىل َقِدمنا ألجله الذي الغرض
باللغة ترجمتها ألجل «جازنيف» املسيو إىل وأُعِطيت اإلنكليزية، باللغة املنعم عبد حسني
الجمعية، من جلسة أول فيه نعقد الذي اليوم عرَّفناه قد وكنا عنَّا، نائبًا وإلقائها اليابانية
وبعد املكان بهم غصَّ حتى بعًضا بعضهم يتلو ُزمًرا الناس أقبل حتى امليعاد جاء فما

نصها: وهذا الخطبة وألقى «جازنيف» املسيو حرضة وقف مكانه كلٌّ أخذ أن

الرحيم الرحمن هللا بسم
إىل حضورنا فإن وبعُد، وسلم وصحبه آله وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىلَّ
دنيا ألجل يكن لم طريقنا، يف املتنوعة العديدة املشاق لنا وتحمُّ اليابان بالد
الدين إىل اليابان أهل يا هدايتكم سوى أدبية أو مادية فائدة أو نُِصيبها،
باهلل اإليمان محلَّها ِليحلَّ قلوبكم من الفاسدة االعتقادات ونزع الصحيح،
لعددتم اإلسالمي، الدين حقيقة عرفتم لو وإنكم ملكه. يف له رشيك ال وحده
النور، إىل الظلمات من ليخرجكم عليكم بها هللا من كربى منًة هذا مجيئنا

بشكران. تقاوم ال التي الحسنات من حسنة لنا ولعددتموها
يف ينترش يزل لم الذي الوحيد الدين هو لكم، سنبيِّنه اإلسالمي الدين إن
ثالثة يعني اآلن؛ إىل ظهوره يوم من تبديل وال تغيري فيه يحدث ولم األرض
ال الدين بهذا بالتبشري قام من املسلمني بني يوجد لم أنه مع وربًعا، قرنًا عرش
والعقل العقل، دين أنه هو ذلك والرسيف الغابرة، السنني يف وال السنني، هذه يف
الصحيحة القضية من املستفادة النتيجة قِبل الربهان، لديه وضح ما متى
يقرُّون املسيحي بالدين املتدينني أغلب أن ذلك عىل شاهًدا وحسبنا املقدمات،
أمور من أحصاها إالَّ كبرية وال صغرية يرتك لم اإلسالم دين بأن ويعرتفون
كلَّ أمامنا وضعنا لو بحيث واملساواة والعدل املدنية دين إذن فهو الدنيا،
املتعلقة األمور جميع يف املواد من تضمنه ما إىل لنا وتأمَّ الوضعية القوانني
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أحكام إىل نظرنا ثم والجنائية، املدنية الحقوق جهة من الشعوب بنظام
تباينت به العدالة أنواع كلَّ حوى الذي الوحيد القانون أللفيناه اإلسالم؛ دين
مقتىض عىل تكون الغالب يف فإنها األخرى، القوانني بخالف والعادات املشارب
تقسيم يف املسيحي الدين أهل عليه يجري ولذلك املخصوصة، والعوائد األخالق

املواريث.
وإقام الشهادة، مثل أركانه من ركن كلِّ يف امُلوَدعة الحكمة يف تأملنا ولو
واألخروية الدنيوية السعادة أن لرأينا والحج، والصوم، الزكاة، وإيتاء الصالة،

القادمة. الجلسات يف لكم سنبينه كما األركان بهذه العمل عىل فة متوقِّ
دين أنه لتعلموا الدين؛ هذا يف قالها الفرنسويني ألحد نبذًة هنا نورد وإننا
اآلن يوجد «ال معناه: ما قال «هوذا» املسيو ى يُسمَّ الفرنسوي وهذا املدنية
ومع األرضية، الكرة يف املنترشين املسلمني عدد مقدار يُعنيِّ َقْطعي إحصاء
عىل النفوس من مليون الثالثمائة يناهز املسلمني عدد أن قدَّروا فإنهم ذلك
آسيا يف ظهر اإلسالم أن مع الكثرة، جهة من ال الِقلَّة جهة من التقريب وجه
أطنابه ورضب أفريقية فدخل فائقة برسعة املعمورة أنحاء يف منها وانترش
مدة يف كثرية بالًدا دخل حتى كذلك زال وما الكربى آسيا دخل ثم فيها،
الوحيد الكفيل هو الدين هذا أن لوجدنا التاريخ حنا تصفَّ إذا وإننا وجيزة،
عن نعرتف أن — الغربيني نحن — لنا فيحق وعليه وسعادتهم، األمم ي لرتقِّ
جهة من حاًال وأحسنهم األمم أرقى هم الدين هذا أهل بأن مراء وال رياء غري
أعظم لكم سنبنيِّ هللا شاء وإن «هوذا» املسيو كالم هذا الدينية.» االعتقادات

اآلتية. الجلسات يف ذلك من

جمعيتنا جلسات (40)

البيانات ببعض أردفناها «جازنيف»، املسيو جناب الخطبة وألقى جلسة أول عقدنا ملا
الذي والغرض اإلسالم معنى الحضور وعرَّفنا اإلسالمية، الديانة قواعد عن الواضحة
الوقت انفضاض وبعد األفهام، عىل التناول سهلة بصورة باإلجمال مبادئه إليه ترمي
امليعاد جاء وملا بها، الثانية الجلسة فيها تنعقد التي الليلة عيَّنَّا الجلسة النعقاد امُلحدَّد
جاء وملا املكان، يف شرب قيد يوجد يعد لم حتى قبل ذي عن شديًدا ازدحاًما رأينا
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رتَّبناه ما عليهم يُلِقي «جازنيف» املسيو وأخذ بافتتاحها أعلنَّا الجلسة الفتتاح الوقت
لم بحيث األئمة وإجماع والسنة الكتاب من مأخوذة وهذه واإليضاحات، البيانات من
يخرج ال واالستشهادات والرباهني األدلة من رتَّبناه ما كلُّ كان بل اإليضاح، يف نتعمق
وكان واإلنكليزية، الفرنسوية باللغة تُرتَجم كانت البيانات وهذه العقلية، األمور عن
اليابانيني من عرف فمن الحضور عىل اإلنكليزية باللغة التي يُلقي «جازنيف» املسيو
املسيو بواسطة بلغته له تُرتَجم اليابانية إالَّ يعرف لم ومن كفى، اللغتني هاتني إحدى
موضع يف شبهة عليه وردت َمن وكلُّ ا، تامٍّ إتقانًا اإلنكليزية اللغة أتقن الذي «جازنيف»

أيًضا. كتابًة عنها نُجيب وكنا كتابًة، إلينا يرسلها كان
الطريقة هذه ولوال اإلسالمي، الدين معنى تفهيم من تمكَّنا الطريقة هذه وبواسطة
اخرتاع يف جهدنا نفرغ كنَّا وإننا سيما ال اليابانيني، من أحٌد اإلسالمي الديَن يعتنق لم
بكثرة اإلسالمية الديانة يف يدخلون كانوا إنهم حتى الفهم إىل وأقربها الطرق أسهل

تعاليمها. مادحي
الذين عدد زاد اإلسالمي بالدين معرفًة زدناهم وكلما جلسة، كلِّ يف نفعل كنَّا وهكذا

عجيبًا. انتشاًرا املدينة يف جمعيتنا صيت انترش وبذلك منهم، يعتنقونه
وأخرجهم الحق اإلله عىل دلهم ألنه اعتنقوه؛ الذين من اإلسالم عىل الثناء نسمع وكنا
لو عنها األجوبة وتلك الشبه تلك وأن القويم، النهج لهم وأوضح النور إىل الظلمة من
يردوا أن عىل قدروا ملا فيه كانت أنها وُفِرض املسيحي الدين من املبرشين كلُّ اجتمع
املعضل وحلِّ املبهم إيضاح يف يناها توخَّ التي السهلة الطريقة سيما ال منها، واحدة شبهة

الريب. ونفي االلتباس وزوال
قواعد تقرير يف استعملناها التي السهلة الطريقة اختيار يف لنا الفضل وليس

الجزاء. خري اإلسالم عن هللا جزاهم املسلمني من الصالح للسلف الفضل بل اإلسالم،
الطبيعية اليابانيني حالة أن القويم ديننا إىل القوم هداية علينا أيًضا ل سهَّ والذي
يوافق ما كلِّ لقبول طبيعي استعداد عندهم قوم ألنهم اإلسالم؛ اعتناق عىل كثريًا ساعدت

واملواربة. السفسطة أوجه بجميع أثبتوه مهما يخالفه ما كلِّ ونفي العقل
لوطنهم حبُّهم الصحيحة األوصاف لقبول كاٍف استعداٍد يف أنهم عىل دليل وأول
من الهدى إىل أقرب فهو طبيعيٍّا فيه الشعور هذا كان من ألن املثال؛ النادر الحب هذا

الغي. من والرشد الضالل
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هذه واستعملوا األوان، هذا قبل اليابان إىل وفودهم أرسلوا املسلمون كان فلو
باأللوف. ال باملاليني يُعدون اآلن منهم املسلمون لكان استعملناها التي الطريقة

فلو رجل، ألف عرش االثني نحو عددهم فبلغ أيدينا عىل اإلسالم اعتنقوا الذين أما
املسلمني عدد لكان بيَّنت كما مديد زمن من اليابان إىل وفدوا املسلمون املبرشون كان
املعتربين والتجار الحكام من كثري يدنا عىل أسلموا الذين ومن بكثري، العدد هذا أضعاف
املسيو جناب يدنا عىل أسلم من وأول األمة، يف الوسط من وكثري الحيثيات، وذوي
الذين العظماء من وغريهم و«كورفاري»، و«انساتليزبو»، «أترالكيبو»، ثم «جازنيف»،
تغيري وال األصيل اسمه تغيري يُِرْد لم ومنهم ضخم، مجلد إىل الحتجنا أسماءهم كتبنا لو
لم املسيحي بالدين تدين زوجات لهم والذين فيه، رضر ال هذا أن فعرَّفنَّاهم عائلته اسم
باقيات زوجات لهم والذين اإلسالم، يف جائز هذا أن أيًضا فعرفنَّاهم ْنَه، يغريِّ أن يُِرْدَن
بأن األمل وطدنا أننا مع اإلباء، كلَّ ذلك يأبى اإلسالم أن عرفنَّاهم الفاسدة االعتقادات عىل
لبعولهن. ُمحبات مطيعات هن حيث قريبًا؛ اإلسالمي الدين سيعتنْقَن وغريهن املسيحيات
يعتنق كان مرة وكل مرة، عرشة الثماني نحو جمعيتنا جلسات عقدنا وقد هذا،
الحاج الفاضلني حرضتا رغب السفر عىل عزمنا وملا بيَّنا، كما الكثري الخلق اإلسالم
التبشري يف الجهد يبذال حتى هناك، البقاء يف الصيني سليمان والسيد محمود، مخلص
وعوائد أخالق يعرف والذي أشهر، الستة نحو سيمكثان أنهما وعرفا اإلسالمي، بالدين
زمن يأتي ال بأنه يجزم البصرية، ونور القلب ذكاء من عليه هم ما ومقدار اليابانية األمة
بذلك. تقيض أيًضا التدريج وُسنَّة املسيحيني أضعاف املسلمون منهم يُرى حتى قريب

اإلسالم (41)

إليه، يرمي وما اإلسالمي الدين حقيقة عىل جمعيتنا جلسات يف اليابانيني نُوِقف أخذنا ملا
بالغ باختصار هو لهم بيَّناه ما كل بل التطويل، إىل بهم نخرج ال الحالة هذه يف وكنَّا
هذا إن باإلجمال: معناه هو وها سهلة بطريقة اإلسالم هو عرفوه يشء وأول النهاية،
بها بعث التي املتقدمة الرشائع لكلِّ ناسًخا جاء ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي به بعث الذي الدين
حياتهم يف الخلق مصلحة فيه ما كلَّ الدين هذا حوى وقد قبل، من واملرسلون األنبياء
للنفوس والتهذيب الصحيحة والعقائد الخريات سبيل إىل وإرشادهم وسعادتهم ومعادهم
.﴾ اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهَدى َرُسوَلُه أَْرَسَل الَِّذي ﴿ُهَو تعاىل: قوله يف كما الفاضلة، واألخالق
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متديِّن هو من الناس من يزل لم وكان تَقدَّمه، دين لكلِّ ناسًخا الدين هذا كان وملا
لم من كلَّ إن أي اْإلِْسَالُم﴾؛ ِهللا ِعنَْد يَن الدِّ ﴿إِنَّ بقوله: عليهم الحجة هللا أقام غريه بدين
الوعيد هللا شدَّد وقد عنده، من أنزل الذي وبالكتاب ورسوله باهلل كافر فهو اإلسالم يتبع
﴿َوَمْن تعاىل: يقول إذ القيامة؛ يوم املبني بالخرسان وأنذره بغريه، وتديَّن عنه حاد ملن
﴿أََفَغرْيَ تعاىل: وقوله يَن﴾، اْلَخاِرسِ ِمَن اْآلِخَرِة ِيف َوُهَو ِمنُْه يُْقبََل َفَلْن ِدينًا اْإلِْسَالِم َغرْيَ يَبْتَِغ
أما يُْرَجُعوَن﴾، َوإَِليِْه َوَكْرًها َطوًْعا َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َمْن أَْسَلَم َوَلُه يَبُْغوَن ِهللا ِديِن
واإلدراك العقل ُوِهب الذي فهو طائًعا الدين بهذا التصديق إىل انقاد أي طوًعا؛ أسلم من
باهلل فآمن منه، يشء يف يرتَْب ولم الصحيح الدين أنه فعرف البصرية، نور من وُمِنح
كرًها أسلم من وأما بأحكامه، امُلنزَّل والقرآن به جاء الذي الرسول وصدَّق اآلخر واليوم
قلبه، يف ارتياب لكلِّ دامغة بحجة قاطعة والرباهني األدلة جاءت ثم فيه ارتاب الذي فهو
به املرسل الرسول وأنه الصحيح، الدين بأنه االعرتاف إىل بالحجة مقهوًرا انقاد حتى
يتبعوه لم الذين عىل تعاىل هللا أنكر وقد صدًقا. هللا كالم هو القرآن وأن ا حقٍّ هللا عند من
والذين جدال، بال طوًعا فيه يرتابوا لم الذين به وآمن أسلم قد حيث كرًها؛ وال طوًعا ال
يف يجد كان ومن وصدقوا، فاعرتفوا منهم الجدال بعد بالحجة ُقِهروا ثم أوًال ارتابوا
كان وملا الشفتان، به تنطق وال الصدر يتجاوز ال ذلك فإن للحق، مقاومة منهم نفسه
فقد عنه نهى ما كلِّ عن واالبتعاد بأوامره والعمل تعاىل هللا طاعة عن عبارة هو الدين
جاء كما وذلك ورسول، نبي كلَّ الوثقى بعروته االستمساك عىل — شأْنُه جلَّ — هللا حثَّ
يْنَا َوصَّ َوَما إَِليَْك أَْوَحيْنَا َوالَِّذي نُوًحا ِبِه َوىصَّ َما يِن الدِّ ِمَن َلُكْم َع ﴿َرشَ تعاىل: قوله يف
تعاىل هللا به وىصَّ والذي ِفيِه﴾، تَتََفرَُّقوا َوَال يَن الدِّ أَِقيُموا أَْن وَِعيَىس َوُموَىس إِبَْراِهيَم ِبِه
رسمه حدٍّ كلِّ عند والوقوف وتوحيده عبادته هو العزم أويل واملرسلني األنبياء هؤالء
القرآن من املوضع هذا غري يف ذلك هللا ذكر وقد منهم، نبي كلُّ به جاء الذي الدين لهم
إَِليِْه نُوِحي إِالَّ َرُسوٍل ِمْن َقبِْلَك ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما القائلني: أصدق وهو قال حيث الكريم؛
كلَّ أنذر غريه يرَض ولم الدين هذا ارتىض تعاىل أنه وكما َفاْعبُُدوِن﴾، أَنَا إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن
يف عقابه وشدَّد منه، بالتربئة وأمر حدوده وعطَّل فيه والتفرقة به العبث يف سعى من
أَْمُرُهْم ََّما إِن ءٍ َيشْ ِيف ِمنُْهْم َلْسَت ِشيًَعا َوَكانُوا ِدينَُهْم َفرَُّقوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ يقول: حيث اآلخرة؛

يَْفَعلُوَن﴾. َكانُوا ِبَما يُنَبِّئُُهْم ثُمَّ ِهللا إَِىل
بدين الزمن آخر يف رسول سيأتي بأنه واإلنجيل التوراة يف تعاىل هللا أخرب وقد
هذا منه حذفوا والتوراة اإلنجيل حرفوا والذين باملسيحية، تدينوا الذين ولكن اإلسالم،
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من كثري يف فعلوا ما مثل والتضليل الضالل من إليه نزعوا ما عليهم يفسد لئال النبأ
الَِّذيَن ﴿ِمَن تعاىل: قوله يف جاء كما وذلك مواضعه عن الكلم فيها حرَّفوا التي املواضع

َمَواِضِعِه﴾. َعْن اْلَكِلَم يَُحرُِّفوَن َهاُدوا

الفطرة دين اإلسالم (42)

الضار ويعرف األشياء به يميِّز الذي بالعقل الحيوان سائر عن وميَّزه اإلنسان هللا خلق
فإذن املوجودات، هذه حقائق من أمَره عليه يُْشِكل عساه ما إىل به ويهتدي النافع، من
يميِّز الذي الصائغ حجر بمنزلة أخرى بعبارة أو امليزان، بمنزلة اإلنسان لدى هو العقل

الرصاص. من والفضة النحاس من الذهب فيعرف املعادن به
العالم لهذا أن ينكر الوجود يف إنسان يوجد ال إنه نقول أن يمكننا هذا عرفنا فإذا
عىل متفقني الناس كلُّ يكون الصفة فبهذه الصورة، هذه من وصوره خلقه خالًقا
يرتتب ملا بنفسها نفسها أوجدت الكائنات هذه أن يُعَقل ال إذ الخالق؛ وجود وجوب
مؤثِّر، من لها بدَّ ال واملوجودات األشياء يف التغريات ألن الفضيلة؛ فساد من ذلك عىل
العالم وهي: الخالق وجود وجوب عىل بها استُدل التي املنطقية القضية ُرتِّبت هذا وعىل
من له بدَّ ال حادث كلُّ كان وإذا حادث، العالم أن فالنتيجة حادث، متغري وكل متغري،
كما عقل ذي كلُّ بها سلَّم التي هي القضية فهذه محدث، من له بدَّ ال فالعالم محِدث،

تقدم.
اإلدراكات مرامي عن بعيدة واملكان الزمان عن منزهة تعاىل هللا ذات كانت وملا
هذه مع وهي الحائر، املندهش موقف معرفتها حيال العقول كلُّ وقفت والتصورات
لهذا الخالق إن يقول من الناس فمن الكمال، جهة من الدرجات يف متفاوتة الحرية
سريه، وعجيب جرمه، ِعَظم من رآه ِلَما القمر به ونعني اللييل، الكوكب ذلك هو الكون
الخالق إن يقول من ومنهم الخاِفَقنْي، بني ما يمأل الذي ونوره أخرى إىل حالة من وتنقله
سائر عىل جرمها ِكَرب من فيها رآه ملا الشمس به ويعني النهاري، الكوكب ذلك هو
وغري الحية النامية األجسام يف منافعها ومن الساطع شعاعها يف القمر وعن الكواكب
تؤثِّر التي الخاصية من فيها رآه ِلَما النار هو الخالق إن يقول من ومنهم الحية، النامية
ومنهم الحياة، لرضوريات الشاملة املنافع من فيها رآه ولَِما اإلحراق، وهي يشء كلِّ يف
ومن الفريق وهذا مثًال، الحجر من يُصطنَع الذي الصنم ذلك هو الخالق إن يقول من
كلُّ وهكذا العجم، الحيوانات حكم ُحْكُمهم أيديهم، تصنعه ما يعبدون ممن شاكلته عىل

91



اليابانية الرحلة

هو الخالق تعيني يف االختالف هذا إىل الناس دعا والذي مخصوًصا، خالًقا عنيَّ فريق
الذهن من لديها املعروفة األشياء حقيقة عىل الوقوف إىل الطبيعي وميلها النفس حب
قدرة أن شكَّ وال املستغربات، من األشياء هذه كانت إذا خصوًصا العيان عن الغائبة
فتندفع العقول لدى غريب الوجود إىل العدم من لها وامُلخِرج العوالم هذه لكلِّ امُلوِجد
محاًال حقيقته عىل الوقوف كان وملا حقيقته، عىل الوقوف إىل املذكور الطبيعي بميلها
كانت كيفية بأي بتعيُّنه الراحة طلبت عظيًما مبلًغا العقول بهذه واإلعياء العجز بلغ

االختالف. سبب هو فهذا

فالذي الكمال، يف تنقالت الخالق تعيني يف االختالف وهو االعتبار، بهذا العقول إن قلنا
غريبًا شيئًا رأى األول ألن الصنم؛ يعبد الذي من واإلدراك التصور يف أرقى القمر يعبد
قدمنا؛ كما العجم الحيوانات حكم يف داخل فهو اآلخر أما ربي، هذا فقال: الخلقة من
العقل هو التصور يف العقول هذه وأرقى وحمق، وقاحة وهذه يداه، صنعت ما عبد ألنه
الصحيحة النتائج منها يستنتج التي القضايا بمقتىض الحقيقة معرفة إىل يهتدي الذي

الصحيح. العقل من أوتي ما بفضل

غري الكوكبني هذين وجد ملا فإنه ذلك؛ عىل شاهدة السالم عليه إبراهيم سيدنا وقضية
واالنتقال بالتغيري يقيض الذي األفول هو الكمال وعدم الحقيقي، اإلله لكمال حائزين
إليه وصل ما آخر كان اإلله وجود بوجوب اعتقاده كان وملَّا بهما، يؤمن لم والحدوث،

وجوده. واعتقد به فآمن العيون تراه ال الحقيقي اإلله ألن عقله
اإلسالم دين بغري يدين من كلَّ سألنا لو نقول أن يمكننا تقدَّم، ما كلِّ فعىل
الدليل إقامة يف مذهب كلَّ ِبَك لذهب االعتقاد هذا إىل ودعته أجربته التي األسباب عن
الدين وهذا اإلقناع، بها يحسن نتيجة تجد ال وأخريًا ويضجرك، يربمك، حتى والحجة
الدليل وعن الديانة، هذه حقيقة تعرف أن أردت إذا فإنك نقوله، ما عىل مثال املسيحي
أفصح وكان بدينهم أعلمهم وسألت املسيح، ألوهية عىل املسيحيون به استدل الذي
الروح تبلغ حتى القضايا وتضارب التناقض من الحرية موقف معه لوقفت لسانًا الناس
يشري أنه ذلك يف فيكفي معتقده وأصل دينه حقيقة عن املسلم سألت إذا أما الرتاقي،

اإليمان. أصل هو الذي التوحيد معنى اإلشارة هذه ويف بسبابته،
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العقل وجود مع نوعه بني عن بعيدة أرض يف ونشأ ُخِلق إذا اإلنسان أن والخالصة
وهذه العوالم لهذه خالق وجود من بدَّ ال أنه بفطرته يعتقد شك وال فهو فيه، الكامل

دينه. وأصل اإلسالم منبع هو وهذا املغايرة، كلَّ لها مغاير الكائنات
الفالسفة وهم الزمان غابر يف االعتقاد هذا إىل عقله هداه من الناس من وُوِجد
من األمم أرقى وهم اإلفرنج، من أسلموا والذين وغريهما وسقراط كأفالطون، املشهورين
اعتنقوه. كانوا ما اإلسالم يف املزية هذه يجدوا لم ولو فيها، وبحثهم اآلن العلوم حيث

بتلك دينه حقيقة عن يعربِّ أن إمكانه يف العامي املسلم أن وهو آخر، دليل وهنا
ولو الحرية موقف يوقفك فإنه املسلم غري أما العبارة، من مقامها يقوم ما أو اإلشارة

قدَّمنا. كما فصيًحا كان

القرآن (43)

فقد هذا عن وفضًال وفروعه، دينه أصول ملسو هيلع هللا ىلصوفيه محمد النبي به جاء الذي هللا كتاب هو
املتقدمني سرية عن وأخرب اإلسالم، صحة يف ارتاب من كلِّ عىل الدامغة الحجج من حوى
الوجود يف ما كلِّ عن أخرب كما يعقلون، لقوٍم وعربة ذكرى فيه مما السالفة األمم وأخبار
النافعة واإلرشادات الحسنة املواعظ وذكر ضمنًا، وإما تفصيًال، إما ومعادن عنارص من
أُِعدَّ وما اآلخرة ووصف لحقيقتها، ممثًِّال وصًفا الدنيا ووصف واآلخرة، الدنيا خريي إىل
يصدقه لم ملن األليم العذاب من فيها وما القرآن بهذا آمن ملن املقيم النعيم من فيها
نه تضمَّ ما بعض هو املحمودة واملدنية الحضارة آثار من اآلن نراه ما وكلُّ به، وكفر
العالم هللا خلق يوم من أمة كلِّ يف املشرتعني َجَمْعنا ولو اآليات، من كثري يف القرآن هذا
االجتماعية، أحوالهم كلِّ يف الناس عليه يسري قانون بوضع وكلَّفناهم اليوم، هذا إىل
بمثل يأتوا أن عن العجز حدِّ عند لوقفوا به عملوا لو السعادات، أنواع كلَّ لهم ويكفل
ِيف َفرَّْطنَا ﴿َما تعاىل: قال كما أحصاها، إالَّ كبرية وال صغرية يغادر لم الذي القرآن هذا
والتذكري، التوحيد، أقسام: ثالثة إىل مرجعه القرآن يف جاء ما وكلُّ ءٍ﴾، َيشْ ِمْن اْلِكتَاِب
والوحدانية األلوهية ثبوت معنى نت تضمَّ التي اآليات كلُّ فيه داخل فالتوحيد واألحكام؛
عليهم واألنبياء بالرسل يختص ما وكلِّ وصفاته وعال جلَّ بذاته يتعلق مما ذلك وغري
ما فيه يدخل وهذا الطائعني، وتبشري العصاة إنذار فيه داخل والتذكري والسالم، الصالة
العصور أهل وذكرى الكلم، جوامع يف والحكم األمثال، ورضب الحسنة، املواعظ من جاء
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الخريات من فيها ما ووصف بالجنة والتبشري والزواجر، والوعيد، والتهديد، السالفة،
الصالحات. يعملون للذين أُِعدَّت التي

الحقوق تقتضيه ما وكلُّ واملعامالت، بالعبادات، يتعلق ما كلُّ فيها داخل واألحكام
اآلن. نراها التي القضايا أنواع كلِّ من

القرآن نزول كيفية (44)

عىل األمني الرسول كان ملسو هيلع هللا ىلص، رسوله به املخاطب تعاىل، هللا كالم هو القرآن كان ملا
ليبلغ ينزل وكان األنبياء، إىل بالوحي الخاص امللك وهو جربيل، سيدنا ومعانيه ألفاظه
شأنها ويف فيها تنزل ووقائع حوادث ذات أحوال ظروف يف النبي هذا إىل السورة أو اآلية
حسب عىل ُمفرًَّقا القرآن أُنِْزل ولذلك دنيويٍّا؛ أو دينيٍّا أمًرا الشأن هذا كان سواء اآلية
وعدم اإليمان إىل األمم هداية يف التثبُّت وهو آخر ولسبٍب السبب، لهذا والوقائع الحوادث
الحكم هذه كل ى تتلقَّ ألن يشء كلَّ تناولت التي واألحكام الحكم هذا حيال القواد خربة
الرتكيب حسن وهي املدلوالت، يف العجيب الرسِّ من حوته ما مع واحدة دفعًة واألحكام
كلَّ يأخذوا بأن للخلق تعليم هذا ويف الحرية، حدِّ عند بالعقل تقف التي األساليب وجمال
مصائد من العمل يف الرتتيب ألن الخواطر؛ مبادرة عند االندفاع وعدم بالحزم، أمورهم

الفالح.
ترشيًفا بذلك يت وُسمِّ القدر، ليلة يف امُلعظَّم رمضان شهر يف منه نزلت آية أول وكان
بواسطة ربِّه عن ى يتلقَّ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وكان كلِّها، والشهور الشهر هذا ليايل جميع عىل لها
وتدوينه، لحفظه، أناًسا صوا خصَّ الذين أصحابه عىل ويتلوه القرآن، هذا جربيل سيدنا
يُحرَّف لم ولذلك املبالغة؛ كلَّ وتدوينه بحفظه االعتناء يف بالغوا وقد أُنزل، كما فكتبوه
﴿إِنَّا تعاىل: قوله بدليل الساعة، تقوم حتى أُنزل كما كذلك يزال ولن اآلن، إىل حرف منه
َربَِّك ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ تعاىل: قوله منه أُنِزل ما وأول َلَحاِفُظوَن﴾، َلُه َّا َوإِن الذِّْكَر نَزَّْلنَا نَْحُن
َعَليُْكْم َوأَتَْمْمُت ِدينَُكْم َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم تعاىل: قوله منه أُنزل ما وآخر َخَلَق﴾، الَِّذي

ِدينًا﴾. اْإلِْسَالَم َلُكُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي
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القرآن إعجاز (45)

وا ُخصُّ والعرب العربي، العنرص من وكان ملسو هيلع هللا ىلص، محمد سيدنا وتعاىل سبحانه هللا أرسل ملا
أعظم من القرآن كان سواهم، أمٍة يف يوجد ال مما البيان، وحسن اللسان، بفصاحة
شاعر قول هذا فقالوا بالغته إىل نظروا األمر أول ففي عقولهم، بهرت التي املعجزات
َعلَّْمنَاُه ﴿َوَما بقوله: هللا هم فحاجَّ البالغة، ة أِزمَّ املالكون هم منهم الشعراء أن لعلمهم
باإليجاز وإتيانه ومعانيه، تركيبه جمال يف القرآن بالغة وليست َلُه﴾، يَنْبَِغي َوَما ْعَر الشِّ
ألفصح يمكن ال مما والوصل الفصل، مواضع وإحكام مواطنه، يف واإلطناب موضعه يف
وهو مرة، ألف اإلنسان ويتلوه يقرؤه أنه جهة من أيًضا إعجازه بل بمثله، اإلتيان الناس
إذا فإنه البالغة، يف درجته كانت مهما غريه كالٍم كلِّ بخالف السمع يف حالوة إالَّ يزداد ال

الطباع. منه ونفرت األسماع، ملَّتْه أُِعيد
كالم من إنه وقالوا القديم هللا كالم أنه يصدِّقوا لم الذين عىل ة الُحجَّ هللا أقام وقد
َال اْلُقْرآِن َهذَا ِبِمثِْل يَأْتُوا أَْن َعَىل َواْلِجنُّ اْإلِنُْس اْجتََمَعِت َلِنئِ ﴿ُقْل تعاىل: بقوله البرش

عجزهم. عىل دليل أكرب وهذا َظِهريًا﴾، ِلبَْعٍض بَْعُضُهْم َكاَن َوَلْو ِبِمثِْلِه يَأْتُوَن
لم مما عبارة بأوجز وحوادثهم السابقة األمم عن أخرب أنه أيًضا، إعجازه ومن
إعجازه ومن حقيقته، عىل الوقوف يف اجتهادهم مع العرص ذلك علماء لدى معروًفا يكن
يُالِئم مما مثلها وضع عىل قدروا ملا الرشائع أهل كلُّ اجتمع لو التي باألحكام إتيانه
الوحدانية تقرير يف الدامغة الحجج عن فضًال هذا جمًعا، األمم من أمة كلِّ حالة ويوافق
األخرى األديان أهل من والشعراء والُكتَّاب الفصحاء وكل املواضع، من كثري يف تعاىل له
أفصح هم الذين العرب كالم عىل ويفضلونه يحسنونها به ما إنشائهم يف منه يقتبسون

منطًقا. األمم

محمد سيدنا رسالة (46)

أرشف من وهو إبراهيم، سيدنا ابن إسماعيل بسيدنا يتصل الكريم الرسول هذا نسب إن
املسيح بهذا أخرب كما يُوَلد، أن قبل والكهان الرهاب بمبعثه أخرب وقد العرب يف قبيلة
َمْريََم ابُْن ِعيَىس َقاَل ﴿َوإِذْ تعاىل: قوله يف ذلك عن حكاية القرآن يف ورد كما اإلنجيل، يف
ِبَرُسوٍل ا ً َوُمبَرشِّ التَّْوَراِة ِمَن يََديَّ بنَْيَ ِلَما ًقا ُمَصدِّ إَِليُْكْم ِهللا َرُسوُل إِنِّي اِئيَل إِْرسَ بَنِي يَا
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النبأ هذا حذفوا واإلنجيل التوراة حرَّفوا الذين ولكن أَْحَمُد﴾، اْسُمُه بَْعِدي ِمْن يَأِْتي
منه.

أقربائه، بعض به ل فتكفَّ صغري وهو أبوه مات حيث يتيًما؛ وُربِّي الرسول هذا ُولِد
النريان بيوت خمود ذلك فمن لغريه، تتفق لم وعجائب آيات والدته عند ظهرت وقد
إذ الكعبة؛ فوق من األصنام وتكسري تعاىل، هللا دون تعبد كانت إذ فارس؛ أرض يف
مولده ليلة رأى الفرس ملك كرسى أن كما تعاىل، هللا إىل وسيلة يتخذونها العرب كان
ملا أنه ذلك ومن ُولِد، قد الزمن آخر رسوَل بأن فأخربوه ان الُكهَّ عىل ها فقصَّ هالته رؤيا
من معه من سائر دون غمامة تظلِّله كانت الشام إىل ذاهبًا وكان بالتجارة يشتغل كان

املنتظر. النبي أنه عىل دالة عالمات له كانت إذ عرفه؛ بحريا الراهب رآه وملا التجار،
عقًال. الناس أكمِل أخالُق تُعاِدلها ال شبيبته عهد يف أخالقه وكانت

يفعله كان ما يفعل فلم الجاهلية، سفاح من ره طهَّ لرسالته اختاره هللا أن وبما
وغري امليرس ولعب الدم، ورشب الخمر، كرشب القرآن؛ عنها نهى التي األفعال من العرب
عليه إبراهيم أبيه ِملَّة عىل يتعبد حراء غار يف وانعكف ربِّه عبادة عىل نشأ بل ذلك،
األربعني بلوغه يف وذلك اإلسالم إىل الخلق بدعوة هللا عند من األمر جاءه حتى السالم،
* َفأَنِْذْر ُقْم * ثُِّر اْلُمدَّ ﴿يَاأَيَُّها له: قال إذ ربِّه؛ بأمر جربيل سيدنا وهو امللك فجاءه سنة،
فمن رشحه، يطول مما البينات باآليات هللا أيَّده رسوًال بعث وملا اآلية، … ﴾ْ َفَكربِّ َوَربََّك
وكالم صحيحة، املفقوءة العني ورد أصابعه، بني من املاء ر وتفجُّ القمر، انشقاق اآليات:
فصحاء أعجز الذي القرآن اآليات هذه ومن إليه، يسعى الجذع وإتيان والجمل، الضب،
أصول لكلِّ حاويًا به جاء الذي الكتاب وهو بعضه، أو بمثله اإلتيان عن والعجم العرب
من كثري يف له ومحبَّته عنده ومنزلته فضله ِمْقدار هللا بنيَّ وقد وفروعه، اإلسالمي الدين
يف وذلك هم، وذمَّ يخالفونه الذين وأنذر ومدحهم يتبعونه الذين وبرشَّ القرآنية، اآليات
اءُ أَِشدَّ َمَعُه َوالَِّذيَن ِهللا َرُسوُل ٌد ﴿ُمَحمَّ وقوله: َعِظيٍم﴾، ُخلٍُق َلَعَىل ﴿َوإِنََّك تعاىل: قوله
ِيف ِسيَماُهْم َوِرْضَوانًا ِهللا ِمَن َفْضًال يَبْتَُغوَن ًدا ُسجَّ ُركًَّعا تََراُهْم بَيْنَُهْم ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ َعَىل
… ِهللا﴾ َسِبيِل َعْن َوَصدُّوا َكَفُروا الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل: وقوله ُجوِد﴾، السُّ أَثَِر ِمْن ُوُجوِهِهْم
هذه فكلُّ هللاُ﴾، يُْحِببُْكُم َفاتَِّبُعونِي هللاَ تُِحبُّوَن ُكنْتُْم إِْن ﴿ُقْل وجل: عز وقوله اآلية،
أُِمر من وأول بدينه، ويتَديَّنون يتبعونه الذين وفضل ملسو هيلع هللا ىلص فضله بيَّنت القرآنية اآليات
َعِشريَتََك ﴿َوأَنِْذْر له: تعاىل هللا يقول حيث وعشريته؛ أهله هم اإلسالم إىل الدعوَة بإبالغهم
أهل أن إىل خفية إشارة هذه ومن اإلسالم، إىل الدعوة يف أعوانًا له فكانوا اْألَْقَرِبنَي﴾،
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إىل الناس يدعو ملسو هيلع هللا ىلص زال وما القرابة، للُحمة إليهم الخري بإيصال الناس أَْوَىل اإلنسان
حتى الكفار عىل والغلبة النرص بمعونة محفوف وهو السبيل هذا يف ويجاهد اإلسالم

ملسو هيلع هللا ىلص. الروايات أصحِّ عىل الرشيف عمره من والستني الثالثة يف وهو ُقِبض

جمعيتنا جلسات ضمن من جلسة (47)

رشعنا واملدنية، الفطرة دين وأنه اإلسالمي الدين صحة العقلية بالرباهني للقوم أثبتنا ملا
أحكام يف امُلوَدعة واألخروية الدنيوية املرء بحياة املتعلقة الجمة والفوائد األرسار لهم نبنيِّ
من ودين مذهب أي تعاليم يف يوجد ال مما الدين بها جاء التي واملعامالت العبادات
ما كلِّ فْهم تَُقرِّب وسهولة واٍف ببياٍن لهم ذلك نكتب وكنا اإلسالمي، الدين سوى األديان
تقدم، كما والفرنسوية اإلنكليزية باللغة يُرتَجم كان نقرره يشء وكل العقول، عىل نذكره
اليابانية اللغة إىل ترجمتها ألجل «جازنيف» للمسيو تُعَطى اإلنكليزية الصورة وكانت
الباب هذا يف ببيانه بدأنا ما وأول لديهم، مذكراتهم يف يكتبون فكانوا القوم عىل ويلقيها
من واحرتاًزا القارئ، عىل تخفيًفا فوائدها من بيناه ما ُمجَمل هنا ونذكر الصالة، هو

موضعه. غري يف اإلسهاب
الصالة أداء أن وذلك والليلة، اليوم يف خمًسا جعلها يف الفائدة هو قرَّرناه ما وأول
الواجب بعمل القيام عىل وحثِّها والخمول، الكسل نبْذ إىل النفس يدعو الخمس أوقاتها يف
ورضر عظيم، خرسان فيه أوانه عن تأخريه أو أدائه يف التسويف أن وإعالمها أوقاته، يف
خمس شأنه جلَّ يديه بني املرء يقف إذ هللا؛ جانب مراقبة إىل أيًضا ويدعوها بمصلحته،
ويف معونته، ا مستمدٍّ لذنوبه وغفرانًا عفًوا متطلبًا خاشًعا خاضًعا والليلة اليوم يف مرات

يخفى. ال ما املعايص من ونفورها نفسه تهذيب من ذلك
معنى من الثانية يف فِلما املنفرد، صالة عىل الجماعة صالة تفضيل يف الرس أما
يف النجاح أساس هو الذي االتحاد معنى من األوىل يف وملا االتحاد، ضد وهو االنفراد
بجانب البزة الحسن الغني يقف إذ والعدل؛ املساواة معنى أيًضا وفيها األعمال، كلِّ
املسلم أخاه يَْفُضل ال املسلم بأن ناطقة إشارة منه وهذا لكتف، كتًفا النتن الرث الفقري
إطاعة أن إىل إشارة أيًضا ومنه العدل، نهاية وهذا بالتقوى يفضله وإنما والجاه، بالغنى

العقالء. بها يتحىلَّ التي الجميلة الصفات من بهم واالقتداء الرؤساء

97



اليابانية الرحلة

البيت أهل عىل قارصة الغالب يف تكون األوقات هذه يف الجماعة صالة كانت وملا
يجتمعون إذ البلد؛ ألهل ا عامٍّ الجمعة يوم الحكيم الشارع جعل الواحدة، الحارة أو الواحد
فجعل الصدد هذا يف الشارع ارتقى وقد االتحاد، يف أبلغ يكون فهذا واحد، مسجد يف
ساعة يف والبلدين البلد أهل فيه يجتمع إذ الجمعة؛ صالة من أعم وهي العيدين صالة
الحركات يف والتؤدة والسكينة، والخشوع، الخضوع، واشرتاط واحد، وقٍت يف واحدة
الفالح أسباب أقوى من الترسع وعدم العمل يف التأنِّي أن إىل إشارة فيه والقولية البدنية
الكرب عن النظر ورصف منزلًة، فوقك هو من أمام التأدُّب إىل أيًضا وإشارًة والنجاح،
األشياء أخس هو الذي الرتاب وفوق األرض عىل الجبهة ووضع باالنحناء، لها امُلهلك
النفس تدريب إىل إشارة فيها النجاسة عن والتنزه شوكتها، من وكًرسا لجماحها، تذليًال
نظافة وألن واألدران، األوساخ من النفس منه تشمئزُّ عما بعيًدا املرء ليكون النظافة؛ عىل
فائدة هذا ويف إليه، القلوب َميْل إىل أدعى ذلك كان الباطن نظافة مع اجتمعت إذا الظاهر

السليم. اللُّب ذو إالَّ مقدارها يعرف ال
لكلِّ يجعل أن العاقل عىل الواجب أن إىل إشارة الصفوف وترتيب األوقات تحديد ويف
بخالف والفالح، النجاح له يضمن مخصوص نظام عىل يسري وأن محدوًدا، وقتًا عمل
وضياع لها تعطيل ذلك فإن فوىض، يجعلها بل ونظامات، أوقاتًا ألعماله يرتِّب لم إذا ما

جدوى. بال لألوقات

اليابان أخذتها التي اإلسالمية األصول (48)

أن موضوعها من ليس أنه يفيد ما منها موضع غري ويف الرحلة هذه خطبة يف ذكرت
عن بنا يخرج هذا ألن جمعيتنا؛ جلسات يف نُْلِقيها كنا التي الخطب جميع بنصِّ نأتي

ديني. كتاب تأليف موضوع إىل رحلة كتابة موضوع
الرشح وآدابه الدين قواعد من قاعدة كلِّ معنى للقوم نرشح كنا إننا أقول ولكن
القرآن عن نتكلم كنَّا كما القواعد، هذه من الشارع أرادها التي الحكمة لهم ونبنيِّ الوايف،
يُالئم بما أتى سماوي، قانون وأنه محله يف تقدم كما بالغته درجة وبيان نزوله وكيفية

ذلك. وغري ومكان زمان كلِّ يف أمة كلِّ أحوال
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وإعجاز الفطرة، دين اإلسالم وأن الخمس اإلسالم قواعد يف الرشح أفضنا وقد
الرحلة. هذه يف تلخيصه تقدَّم ذلك وكل تعاىل، هلل الوحدانية وإثبات إنزاله وكيفية القرآن
له وليس مجسمة بذات ليس وأنه ملكه، يف له رشيك ال واحد هللا أنَّ لهم نبني وكنَّا
رشيك له كان لو أنه وحدانيته، عىل والدليل إلخ، … يشء كلِّ عىل قادر وأنه تحده جهة
املسائل، من كثري يف الرشيكني بني الخالف وقوع من الرشكة تقتضيه ملا األرض لفسدت
وهذا اآلخر، عىل أحدهما غلبة إىل يفيض والشقاق الشقاق، حصول من بدَّ فال هذا ومع
التوحيد. علم قواعد من وهكذا الربوبية، لصفات ُمناٍف وهو بالضعف املغلوب يفيضعىل

الصالة (49)

ذلك تقدَّم كما وأحوالها الصالة أفعال وكل الوضوء، يف الحكمة لهم نبنيِّ كنَّا الصالة ويف
فال امللوك أحد مقابلة يريد كان إن اإلنسان إن معناه ما لهم نقول وكنَّا آخر، موضع يف
هذا يفعل ال فكيف أشبهها، وما واألدران األوساخ، من بجسمه ما إزالة من أوًال له بدَّ
يقف اإلنسان أن كما الحاكمني؟! وأحكم امللوك ملك أمام ليقف املسجد إىل ذاهب وهو
األكرب مواله أمام يقف فكذلك والسكينة، واالحرتام، األدب، وقوف منه أكرب هو من أمام
احرتاًما برأسه يحنو خاشًعا، خاضًعا، إياهما، مرسًال أو األخرى، عىل يديه إحدى واضًعا
السجود، يف الرتاب وهو يشء أخس عىل جسمه يف عضو أرشف هي التي جبهته ويضع
ذنوبه له يغفر أن إياه سائًال عنه راضيًا ليكون والخضوع؛ الذل نهاية ُمظهًرا له متذلًال

سيِّئاته. عن ويتجاوز

الجماعة صالة (50)

عىل الحثِّ إىل اإلشارة هي املنفرد صالة عىل وتفضيلها الجماعة صالة يف الحكمة وإن
بني التفاضل أن إىل إشارة الغني بجانب الفقري وقوف يف وإن الكلمة، واجتماع االتحاد
ِهللا ِعنَْد أَْكَرَمُكْم ﴿إِنَّ بالتقوى بل بالغنى وال والهندام، الزي، بحسن ليس وأخيه املسلم
استقامة ويف الحقوق، كلِّ يف وأخيه املسلم بني املساواة إىل إشارة أيًضا وفيه أَتَْقاُكْم﴾،
إشارة القبلة إىل الوجوه توجيه ويف األعمال، كلِّ يف املطلوب االنتظام إىل إشارة الصفوف
إىل إشارة وأخرى صالة كلِّ بني وقربها املسافات بُعد ومن الدين، هذا أهل من أنه إىل
هو والظهر الفجر صالة بني ما الوقت ألن لها؛ املناسبة األوقات يف تُؤدَّى األعمال أن
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بالكسب، يشتغل وهو ساعات الست نحو قىض فإذا املعاش، بأمور املرء اشتغال وقت
الظهر صالة بني ما املسافة وقرب الظهر، فيصيل الغرض لهذا كافيًا الوقت هذا كان
اإلنسان عمل فيها يقل األوقات هذه أن إىل إشارة املغرب وصالة هذه بني وما والعرص،
كذلك الصبح بصالة النهار افتتح كما أنه إىل وإشارة الفرض، يؤدي أن فيمكنه للكسب
أن إىل إشارة الصبح وصالة العشاء صالة بني ما املسافة بُعد ويف املغرب، بصالة يختمه
﴿َوَجَعْلنَا تعاىل: هللا قال كما الراحة، من ِقْسطها النْفِس وأْخذ النوم، وقت هو الوقت هذا

َمَعاًشا﴾. النََّهاَر َوَجَعْلنَا * ِلبَاًسا اللَّيَْل
والعيدين الجمعة صالة فريضة من الشارع يريده الذي الغرض لهم نُبنيِّ وكنا

واإلمامة. واألذان

الجمعة صالة (51)

كافية غري الشارع رآها الجماعة صالة أن مجمله: ما عرَّفناهم الجمعة صالة ففي
املسلمون فيه يجتمع يوًما الجمعة يوم فجعل كلمتهم، واتفاق املسلمني اتحاد من باملراد
يتعلق ما جميع من الحسنة املواعظ لسماع املسجد يف الواحدة البلدة يف القاطنون
أنواع لهم ُمبيِّنًا منهم الخطيب فيخطب اآلخرة، بأمور يتعلق وما االجتماعية بحياتهم
وترك التعاضد، عىل ويحثهم واآلداب، باألخالق، ترض التي واملفاسد املستهجنة البدع

جرٍّا. وَهلُم الدينية الشعائر وإقامة األعمال، خري عىل واإلقبال املعايص،
ويقوِّي يشدُّ مما املواعظ هذه لسماع أسبوع كلِّ يف املسلمني اجتماع أن شك وال
لو وأخرى، دنيا أمره هم يهمُّ ما كلِّ يف واحدة يًدا ويجعلهم بينهم، واالتحاد اإلخاء رابطة

والنواهي. واألوامر واملواعظ الحكم من عليهم يُلَقى ما بمضمون يعملون كانوا

العيدين بصالة أمرهم حيث أرقى؛ درجة إىل االتحاد إىل الدعوة يف الشارع ارتقى وقد
واالئتالف املودة بينهم فيما ويتبادلون شغل كلِّ من اليوم هذا يف املسلمون ليتفرغ
أهلها البلدة يف الغريب فيصافح والتئام، وفاق أتمِّ يف وهم العام بمرور وتهنئة مصافحًة
فرحني اليوم هذا يف املسلمون ويكون أقربائه، أحد أو عائلته من كأنه أخاه األخ مصافحة
مواساًة األموال من بذله عىل يقدرون ما فيه ويبذلون اللباس، أحسن يلبسون مستبرشين

مرسوًرا. فرًحا الكلُّ يكون حتى للفقراء
فرض تقريبًا، الواحدة البلدة أهل إالَّ فيها يجتمع ال الفطر عيد صالة كانت وملا
ُقطر وكلِّ بلد كلِّ من املقدسة األماكن يف املسلمون ليجتمع األضحى عيد صالة الشارع
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بعضهم عن بالدهم وبُعد أجناسهم اختالف عىل جميعهم فيكونون أيًضا، املودة يتبادلون
الحج. فريضة من امُلرادة الحكمة باب يف قلنا كما عائلة أفراد كأنهم

األذان (52)

ينسون قد املعاش بأمر اشتغالهم لداعي الناس ألن ا جدٍّ عظيمة فحكمته األذان أما
عىل ويُقِبلون األشغال فيرتكون الوقت، بحلول إلعالمهم األذان فُجِعل الفريضة، أداء وقت
عىل «حي املؤذن: يقول حيث األعمال؛ خري الصالة أن إىل إشارة األذان لفظ ويف الصالة،
وال لكم فالٌح هي التي الصالة عىل أقبلوا العبارة هذه ومعنى الفالح.» عىل حي الصالة
وهي رشحناها التي للِحَكم نة املتضمِّ الفريضة ألداء املسلمني اجتماع من أفضل يشء

بعينه. الفالح
إعالم ألجل الصالة، لهذه األذان غري شيئًا الشارع يجعل لم الغرض هذا وألجل
حلول إىل الناس ينيبه يشء أي أو الناقوس عنه لناب وإالَّ الصالة، وقت بحلول املسلمني
الذي النهار نصف بمدفع مثًال والهند مرص مسلمو الكتفى كذلك األمر كان ولو الوقت،

الظهر. صالة وقت يف يَُرضب

اإلمامة (53)

كلِّ يف والعقالء الدين بأهل يقتدي أن عليه يجب اإلنسان أن إىل إشارة اإلمامة ويف
فإذا ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن نائب هو الذي الخليفة عن نائب اإلمام فإن هذا عىل وزيادًة أعمالهم،
اإلمام يف اشُرتط ولذلك بالرسول؛ مقتدون الحقيقة يف هم فإنما باإلمام املسلمون اقتدى
كلِّ من سامًلا كان وربما تقيٍّا، عامًلا اإلمام يكون أن يجب أنه عىل مجموعها يدل رشوط

بهم. وتزري الرجال تشني التي العيوب
تساووا وإذا وأصلحهم، أكربهم اختاروا للصالة املسلمون اجتمع إذا ذلك ومثال

واإلدراك. العقل جهة من فطنًا يكون ألنه سنٍّا؛ أكربهم اختاروا
الحر يقتدي ال بأن الشارع أمَرنا الكاملة الصفات لهذه ممتاًزا اإلمام كان وملا

األخرى. املميزات من وهكذا بالعبد،
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الزكاة (54)

وأهله أقاربه، يتفقد أن عليه الواجب كان إذا اإلنسان أن لهم نبني كنَّا الزكاة ويف
فكذلك والجاه، األموال ببذل املعاش عىل فيساعده فيهم الفقري عن ويسأل ويواسيهم،
الفقري عىل يجود أن الغني عىل فيجب الواحدة، العائلة كأهل الدين جعلهم املسلمون
الجامعة رابطة تقوي أنها منها: ة جمَّ فوائد هذا ومن السؤال، ذلِّ من وجهه ملاء َصْونًا
الفقري، عىل الغني ُجوِد بسبب املسلمني بني املتبادلة واملحبة املودة من يكون ملا اإلسالمية
يكون وقوعها أكثر ألن الرسقة؛ فتمتنع البالد يف العام األمن لحصول سبب أنها ومنها
أكرب من هو الذي التحاسد نفي ومنها الفقر، بعامل إليها يندفعون الذين الفقراء من
والزيادة، النماء وهي الربكة فتحصل للمال، تطهري ومنها والعائالت، البالد فساد عوامل
ومنها الرذائل، أكرب وهو البخل من والتنفري الفضائل، مالك وهو الكرم عىل الحث ومنها
تضمنها التي الوجوه كلِّ من وهكذا لديها، العزيز باليشء تضنُّ ألنها النفس؛ عىل الغلبة

الزكاة.

الصوم (55)

سبحانه — هللا وكأن الجماع، وعن الرمق يسد مما حكمه يف وما الغذاء عن اإلمساك هو
لكي الغذاء وهو للحياة مقوِّم يشء أهم عن منعها النفس إذالل أن إىل يشري — وتعاىل
أيًضا إشارة وفيه شهواتها، وبني بينها الحيلولة احتمال عىل ويدرِّبها ، الرشِّ عن يبعدها
البطن امتالء عند إالَّ تتفق ال الغالب يف الشهوة ألن للصحة؛ مفيد القليل الجوع أن إىل

يخفى. ال ما الرضر من هذا ويف باألكل، واكتظاظها
الشهر هذا يف الصوم ويف القرآن، فيه أُنِزل الذي رمضان شهر يف الصوم ُفِرض وقد
تارك فيصيل املعايص أنواع من يبارشونه كانوا ما املسلمون فيه يرتك إذ عظمى؛ فوائد
املسكني، الطعام ويطعم البخيل، الصدقة ويخرج الخمر، شارُب الكأَس ويحرم الصالة،

الخمس. اإلسالم أركان أحد وهو جرٍّا، وهلم واألسري واليتيم،
ألهلها، األمانة أداء عىل املسلمني حثِّ وهي أخرى، حكمة الصوم يف الشارع أراد وقد
بمنزلة ذلك كان تعاىل، هللا ألمر إطاعًة الطعام عن نفسه حبس إذا املسلم أن وكذلك
مع تناوله عن نفسه ومنع الغذاء وعنده منفرًدا بيته يف املسلم ُوِجد فإذا األمانة، إيداع
يحفظها لم لو وقت يف األمانة حفظ بمنزلة ذلك كان أحٌد به يعلم ال منه تناول لو أنه
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أكثر ألنه للشيطان؛ مخالفة أيًضا هذا ويف اختالسها، أحد عليه أثبت وملا أحد، عرفه ملا
يف فإنه عليه، أحد اطالع من وآمن بنفسه املرء اختىل إذا املنكر بفعل لإلنسان وسوسًة
فهذه بالسوء، األمارة للنفس مخالفة فمخالفته واإلغراء، الوسوسة يف يجتهد الحالة هذه

بها. بالتحيلِّ للمرء غنى وال الصوم عليها يحثُّ كلها الفضائل

الحج (56)

الحج بفضيلة معجبني القوم نرى وكنَّا غريه، من أزيد الكالم فيه أفضنا فقد الحج أما
هم الدين جامعة تجمعهم الذين املسلمني وجد ملا الشارع أن لهم بيَّنا ألننا غريه؛ من أكثر
الصالة عليه قال وكما إِْخَوٌة﴾، اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن تعاىل: قال كما الواحدة العائلة كأفراد
أن العائلة أفراد شأن من وكان بعًضا.» بعضه يشد كالبنيان للمؤمن «املؤمن والسالم:
مكان يف جنس كلِّ من املسلمون ليجتمع الحج فرض بعًضا، بعضهم ويتعهد يتزاوروا
واملرصي باإلفرنجي، والعربي بالرومي، والهندي بالصيني، الرتكي فيتعارف واحد،
ويسأل والتوادد، التعارف بينهم فيما ويتبادلون جرٍّا، وهلم باليمني واملغربي بالسوري،
والزراعة والتجارة واملدنية، الحضارة، أنواع من فيها وما بالده أحوال عن اآلخر واحد كلُّ
يمثِّل واحد كل إذ املحل؛ هذا يف مجموعون كأنهم كلهم املسلمون يكون وبهذا ذلك، وغري

وبالده. أمته
التي اإلسالمية الجامعة لتأييد األسباب أقوى من هو الحج أن لهم نبني كنا وفيما
والفداء كالطواف املناسك يف املودعة الحكم لهم نرشح كنا وكذلك أوروبا، منها تتخوَّف

ذلك. وغري منى من والنزول بعرفة والوقوف
بدأت وكيف تقدم عما زيادة الرسالة عن بإسهاب نتكلم كنَّا هذا كل عدا وفيما
األمم سعادة لكلِّ جامع هو بكتاب يجيء األمي الرسول هذا أن وكيف اإلسالمية، الدعوة

والدين. الدنيا يف
وما الناس، بني واملعامالت والسالم التحية يف الدينية اآلداب لهم نرشح كنا وأيًضا
واملواعظ النصائح من ذلك غري إىل والقطع والجلد كالقتل الَقَود من الرشعية الحدود يف

الكريم. القرآن بها جاء التي
كانوا ما جيدة معرفة العربية اللغة يعرفون كانوا لو اليابانيني أن أراه والذي
بمجرد اإلسالمي الدين يعتنقون كانوا بل مندوبني، أو ين مبرشِّ إىل إسالمهم يف يحتاجون

املوضوع. هذا يف املؤلفة الكتب عىل اطالعهم
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املؤتمر انعقاد يف السبب (57)

هيأتهم إىل فيها نظروا اليابانيني لدى املرآة بمنزلة كانت اليابانية الروسية الحرب كأن
مراتب أعىل إىل بالرجال تسمو التي الصفات وسائر والفخار املجد فيها فرأوا االجتماعية،
معتقداتهم رأوا الدين، وهو أال ألنفسهم يرضوه لم شيئًا فيها رأوا ولكنهم واملنعة، العزة
أن من فأِنفوا العقل، عىل منطبقة ليست وأجدادهم آباءهم فيها اتبعوا التي األصلية

واألدبي. املادي ُرقيَّهم يوافق بدين متدينني غري الباهر الفخر هذا مع يكونوا
من دين اتخاذ شأن يف وتباحثوا منهم والعلماء والوزراء، الكرباء، اجتمع ولذلك
البارون االجتماع هذا حرض ممن فكان الرسمي دينها ويكون العقل يقبله األديان
مثلنا نة متمدِّ أمة إن وقال االقرتاح هذا عىل فوافق سابًقا، الداخلية وزير «سوتانعو»
النفوس يف تدع ال وأصول صحيحة، قواعد عىل مبنيٍّا دينًا لها تتخذ أن عليها يجب
الكونت فقال املرغوب، إىل نصل بها التي الطريقة اختيار غريي إىل أدع ولكن ريبًا،
نة املتمدِّ الدول إىل نرسل أننا هو عندي الرأي إن سابًقا: الوزراء رئيس «كاتسورة»
وصلوا ومتى دياناتهم يف املشرتعني من والفالسفة العلماء إلينا لريسلوا رسمية؛ خطابات
أهل كلُّ ويرشح األديان، فلسفة يف واملباحثة املناقشة فيه تدور دينيٍّا مؤتمًرا عقدنا إلينا
فصادق الرسمي. ديننا وجعلناه اعتنقناه الصحيح الدين إىل اهتدينا ومتى قواعده، دين
قبل من بخلده يدور كان الذي الرأي هو بأنه ح ورصَّ «جرافوش» الكونت الرأي هذا عىل

املوضوع. هذا يف الكالم باب يُفتَح أن
«حسان يُدَعى املسلمني الصني أهل من رجًال إن «جرافوش» الكونت قاله ومما
اإلسالمية الديانة يف كتاب ومعه ١٩٠٥ سنة أغسطس شهر يف اليابان إىل حرض نيوس»
ظروف ولكن الديانة، هذه استحسنت إني حتى منصفة وأدلَّة كافية بيانات وفيه ألَّفه،
هذا يف تكن لم اليابانية األمة إذ كتابه؛ بنرش الرجل لهذا يُسَمح أن دون حالت األحوال
جامًعا يكون ديني مؤتمر عقد عىل عزمتم وقد اآلن أما تعتنقه، دين عن بحثت الوقت
متى األمة أن أرى أني كما املوافقة، كلَّ هذا عىل أوافق فإني دين كلِّ وفالسفة لعلماء

لرأيكم. تابعة فهي كهذا أمٍر يف رشعتم رأتكم
هو وهذا يرتضيه، الذي الدين يعتنق منا إنسان فكلُّ مطلقة األديان حرية أن وبما

املوضوع. هذا يف الخصويص رأيي
هذا حرضوا من جميع أقر حتى كالمه، من «جرافوش» املسرت يفرغ يكد ولم
ويف املؤتمر انعقاد ألجل الدول، إىل الرسمية الخطابات إرسال وجوب عىل االجتماع
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«سون»، والبارون «هيجيكان»، الكونت جناب االقرتاح هذا عىل صادقوا الذين مقدمة
هو والثاني البال، ذات الهامة األمور كلِّ يف عليه ويعول امليكادو، أصدقاء من واألول
والحكمة اآلداب يف بلغا قد واالثنان امليكادو، لدى الثقة يف عنه يقل وال سابًقا، املالية وزير
املداولة هذه وبعد اليابانية، األمة أكابر سائر بني عظيًما مبلًغا السياسة رضوب ومعرفة
الرسمي أمره وأصدر ذلك عىل فوافقهم امليكادو جاللة عىل األمر ُعِرض واملفاوضة
فرنسا، ودولة العلية دولتنا الدول مقدمة يف وكان العظمى، الدول إىل الخطابات بإرسال
أرسلت امليكادو أمر الدول هذه أُبْلِغت وملا فأملانيا، املتحدة، فالواليات فإيطاليا، وإنكلرتا،
تجتمع العلية دولتنا عدا الدول هذه كلُّ كانت وإن ودين، مذهب كلِّ رؤساء من الوفود
الدين نفس يف اختالفها هو حدتها عىل دولة كلِّ إبالغ يف السبب ولكن املسيحي الدين يف

وبورتوستنت. وأرثوذكس، كاثوليك، منهم: ألن املذهب؛ خصوص من املسيحي
كانت املؤتمر من ُعِقدت جلسة وأول وإجالل، حفاوة بكلِّ ُقوِبلوا الوفود حرض وملا

.١٩٠٦ سنة مارس شهر أول يف

املؤتمر يف املندوبون األعضاء (58)

امليكادو رغبة حسب عىل املؤتمر لحضور دولهم ِقبَل من املندوبون األعضاء حرض ملا
للسكنى محال لهم وأعد استقبال أحسن استُقبلوا بانعقاده، الرسمي أمره أصدر الذي
األطعمة إالَّ وفد لكلِّ يلزم ما كلَّ لهم وأعدَّ لهم، امُلرِسلة الدول وكرامة بكرامتهم الئقة
أو البخل ليس هذا يف والسبب كغريه، اليابانية الحكومة مصاريف عىل تكن لم فإنها
حرية لهم جعلوا فلذلك املآكل؛ أنواع من وْفد كلَّ يوافق ما معرفة لعدم ولكن االقتصاد

األطعمة. اختيار
املبرشين بني كربى ضجة حدثت حتى الوفود، هؤالء قدم يستقر يكد ولم
واألرثوذكس، منهم الكاثوليك ذلك يف سواء اضطراب، أيما أفكارهم واضطربت املسيحيني
وسألوهم باملبرشين املسلمني غري من الوفود هذه أعضاء بعض اجتمع وقد والربوتستنت،
اليابانيون إليه يميل الذي الدين جهة من فكرهم وأخذوا التبشري، من أعمالهم نتيجة عن

معناه: بما املبرشون فأجابهم األخرى، األديان من سواه من أكثر
الذي الدين خصوص من صائبًا رأيًا نرى أو حقيقيٍّا، جزًما نجزم أن يمكننا ال إننا
أوضحنا أن وبعد املسيحي، الدين اعتنق من منهم أن وذلك لليابانيني، موافقة أكثر هو
أُْلِقي ما كلَّ رفضوا رأيناهم املشاق من عانيناه ما ذلك يف وعنينا وتعاليمه قواعده لهم
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إزالة يف نجتهد كنا حتى الرفض هذا إىل ألجأهم الذي السبب نعلم ولم ا، تامٍّ رفًضا إليهم
بأذهانهم. علق ما

رشيعة واتبع خالفها ثم يتعبد، مدة ومكث املسيحية الديانة يف دخل من ومنهم
إذا أننا عىل القلوب بني تؤلِّف أن مبادئها من الرشيعة هذه أن ويدَّعون «كونفوشيوس»
كان ومهما فاسدة، واعتقادات باطلة، وأوهام خرافات، كلها تجدها تعاليمها تصفحنا

اعتنقوه. أن بعد املسيحي الدين مخالفة إىل دعاهم سبب وجود من بدَّ فال
أيًضا فهذه القلوب، بني مؤلِّف غري املسيحي الدين أن عىل مبنيٍّا رفضهم كان ولو
ال عنه والصفح امليسء إىل باإلحسان يأمر الذي املسيحي الدين ألن منقوضة؛ دعوى

القلوب. بني مؤلِّف غري إنه فيه يقال أن يصح
يف ما عن يُعِربوا أن عليهم الواجب فكان للعقل موافق غري أنه دعواهم كانت وإذا
هذا عن النظر وبرصف دعواهم، صدق عىل الدال واالعرتاض النقد وجوه من ضمائرهم
اعتنقوا من مع واالتحاد الوفاق تمام عىل الرشيعة بهذه يدينون الذين نجد فإننا كله
بني املوجود والتوافق التآلف هذا أن الصواب إىل األقرب هو بل يجوز وقد املسيحي، الدين
وناهيك املعتقدات، اختالف عىل سواسية فيه هم الذي الوطن محبة عن ناتج الطائفتني
أوًال: عظمى؛ وحرية واندهاش، ذهول، حالة يف وإننا وطنهم. محبة يف اليابانيني بتفاني
جهة من ثانيًا: يعتنقونه، الذي الدين جهة من واحدة حالة عىل اليابانيني ثبات عدم من
ثالثًا: املسيحي، الدين إىل إرشادهم سبيل يف آن كلِّ يف نعانيها التي واملشقات األتعاب
ما عىل قارصة املصاريف هذه وليست السبيل، هذا يف نرصفها التي املصاريف كثرة عىل
يدخلون الذين منهم الفقراء نساعد إننا بل ومسكن، وملبس ومشارب مآكل من نحتاجه

املسيحي. الدين يف
يرتكون الفادحة املصاريف عليهم ونرصف نساعدهم أن بعد أننا املصائب ومن

املسيحية. الديانة
ولم الحرية، رشوط من لها ما كلَّ مستوفية اليابان يف األديان حرية أن وبما
مفقودة؟! الحرية هذه كانت لو بنا فكيف الطويلة، املدة هذه ُمكثنا مع نحن نفلح
وأدخلناهم اليابانيني أبناء من برتبيتهم اعتنينا الذين من كثريًا أن كله هذا من واألغرب
يخالفوننا واملرشب املأكل غري كثرية وجوه من الطائلة املبالغ عليهم ورصفنا مدارسنا، يف
مضاعفة املصيبة تكون وبذلك باآلالف يُعدون بل القليل بالعدد ليسوا وهم املخالفة، تمام
أدراج ذهب الذي تعبنا ومصيبة الكثرية، املصاريف ومصيبة الدين، عن ارتدادهم مصيبة

حرية. بعدها ما حرية يف اآلن فنحن الرياح،
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عقم مع الشدائد من لقوه ما وعرفوا األقوال هذه املبرشين من الوفود سمع فلما
مكثوا هؤالء كان إذا وقالوا: الدهشة واعرتتهم أمرهم، من حرية يف صاروا النتيجة
ثمرة عىل يحصلوا لم ولآلن عديدة، مدارس وفتحوا طائلة، مبالغ ورصفوا طويلة، مدة
بما املبرشون فأجابهم اليابان؟ إىل بالقدوم العهد حديثو ونحن بنا فكيف أتعابهم،
املؤتمر، جلسات يف الثبات عىل وداوموا مأخذه منكم يأخذ القنوط تدعوا ال إنكم مفاده:
فإنكم إحجامكم، عىل باعثًا واملصاعب املتاعب من لقيناه ما تتخذوا وال تضجروا، وال
ديننا جميعهم اختاروا وربما القوم، وأرشاف أعيان من يُؤلَّف الذي املؤتمر ستحرضون
وبالطبع يتبعونهم منهم الوسطى الطبقة أهل فإن هذا كان وإذا فاعتنقوه، واستحسنوه
لهم، تابعون فُهْم أمًرا فعلوا فيهم والعقالء منهم األكابر رأوا إذا ألنهم الفقراء؛ يتبعهم
من هذا فإن املسيحي، بالدين يدينون الذين األعيان من حزب لكم يكون أن وحْسبُكم
وُدَولكم دينكم خدمتم قد تكونون حيث بالنجاح؛ مسعاكم تكلِّل التي األسباب أقوى
واالستحسان القبول موقع لديهم هذا املبرشين قول يقع فلم املهمة، لهذه اختارتكم التي
أنكم مع وأمرائها، األمة عقالء قلوب تُستَمال كيف تعرفون ال اآلن أنتم إذن لهم: وقالوا
ال الذين البسطاء قلوب تستميلوا أن وسعكم يف يكن ولم العديدة، السنني هنا مكثتم
جاهلون أنكم عىل أيًضا يُستَدل هذا ومن دينية، مسألة أي يف املجادلة عىل لهم قدرة

إليكم. القلوب وجذب التبشري بسياسة الجهل تمام
استمالة يف وسًعا يدَّخروا لم املبرشين أن منصف عاقل كلُّ ويراه أراه والذي هذا،
بالعجز، وصفهم يف للمندوبني حق فال السبيل هذا يف بارعون ألنهم اليابانيني؛ قلوب
الغريب «أكرم وهو عندهم املشهور املثل مقتىض عىل عاملوهم أنفسهم اليابانيني ولكن

نواياه». تجهل وال

املؤتمر من األوىل الجلسة (59)

بانعقاد امليكادو أمر صدر اليابان عاصمة إىل الدول ِقبل من املنتَدبون الوفود وصل ملا
من رجًال والعرشين املائة نحو يبلغ وغريهم األعضاء من فيه الحارضون وكان املؤتمر،
وعظيم اجتماعي، وعالم خطري، ووزير فيلسوف، عالم بني اليابانية الدولة رجال أكابر
تحت الجلسة وكانت والفنون، العلوم بسائر تامة دراية لهم ممن هؤالء وغري سيايس،

نفسه. امليكادو رئاسة
وهي املؤتمر، لهذا األساسية القاعدة الحضور عىل ُعِرضت الجلسة ُفِتحت ما وأول
يعتنقه أن أهله يريد ومذهب دين كلِّ أصول يف البحث هو املؤتمر هذا من الغرض أن
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مطابقة دين كلِّ صحة عىل بها يُؤتَى التي األدلة كلُّ تكون أن رشط عىل اليابانيون
ِقبل من املنتَدبني األعضاء أحد قام ذلك وبعد فيه، البحث إىل حاجة فال وإالَّ للعقل،
دين كلِّ أهل عىل الواجب أن من املؤتمر إليه يرمي ما أما معناه: ما وقال العلية، دولتنا
إني فأقول للعقل، املطابقة والرباهني باألدلة ومذهبهم دينهم، قواعد يبيِّنوا أن ومذهب
املعقوالت دائرة عن يخرج ال اإلسالمي الدين صحة عىل أقيمه ودليل برهان كلَّ بأنَّ كفيل
قواعد يضع لم الشارع إذ اإلسالم؛ دين أمور من والجزئية الكلية األمور يف ذلك سواء
املعامالت أنواع وكل والنواهي باألوامر يريدها بالغة حكمة من هناك بدَّ ال بل عبثًا، الدين
تَْعِرض ربما شبهة يف سؤال أو اعرتاض كلِّ عن أجيب بأن أيًضا زعيم وإني والعبادات،

الدين. بجوهر املتعلِّقة األمور يف االعرتاض أو السؤال يكون أن برشط ألحد،

املندوب جناب إن حيث معناه: ما وقال «هيجيكان» الكونت قام هذا قوله أثر وعىل
باألدلة يأتي أن نفسه عىل واشرتط املؤتمر هذا عقد من املقصود هو ما قال العثماني
واألسئلة االعرتاضات عىل يجيب بأن اشرتاطه وكذلك اإلسالم، دين صحة عىل والرباهني
ل تكفَّ فيما يبدأ أن إالَّ اآلن عليه فما العقل يطابق بما بَه الشُّ من ُشبْهة عرضت لو فيما
من ملخصه ما وقال العثماني املندوب بعده وقام جلس ثم نفسه، عىل واْشَرتَطه به
عندما أنه األفاضل أيها تعاىل هللا حكمة اقتضت الفرنسوية: باللغة ألقاها التي الخطبة
ألحوال مناسبة ومعجزات بتعاليم يرسلهم أنه سواه ما تعبد التي األمم إىل الرسل يرسل
نبيٍّ كلِّ سرية عىل اطلعنا إذا ولذلك أقوى؛ والربهان أبلغ الحجة لتكون األمم هذه وأطوار
ومعجزاته السالم عليه عيىس سيدنا رشيعة أن نجد املعجزات من هللا به أيَّده ما كلِّ وعىل

جرٍّا. وهلم ومعجزاته موىس سيدنا رشيعة ِخالف
وألجل تقدَّم، كما والعوائد املعتقدات يف األخرى تغاير نبي كلِّ أمة ألن إالَّ ذلك وما
أحد وهو فرعون إىل موىس سيدنا وتعاىل سبحانه هللا أرسل ملا أقول: اإلجمال هذا بيان
ادَّعى أن إىل طغيانه يف زاد قد الطاغية هذا كان مرص حكموا الذين الفراعنة ملوك
درجة به وبلغت السماء، أسباب إىل يصعد أن إىل نفسه به وطمحت األرض يف الربوبية
درجة به وبلغت عنه، ذلك هللا حكى كما اْألَْعَىل﴾، َربُُّكُم ﴿أَنَا للمرصيني: قال أن إىل الكفر
فلما تَْحِتي﴾، ِمْن تَْجِري اْألَنَْهاُر َوَهِذِه ِمْرصَ ُمْلُك ِيل ﴿أََليَْس قال: أن إىل بامللك الغرور
يؤمن فلم األمر عليه كرب له، رشيك ال وحده باهلل اإليمان إىل يدعوه السالم عليه موىس جاء
البرش قدرة يف وليس للعادة الخارقة األمور وهي باملعجزات موىس ورسوله نبيه هللا فأيَّد
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مألت التي والضفادع القمل تعاىل إرساله واملعجزات اآليات هذه فمن بمثلها، يأتوا أن
وقاية عىل فرعون إلههم يقدر ولم ذرًعا، بها ضاقوا حتى القوم، ومنازل األرض بقاع
يهلكون كادوا حتى دماء، إىل واآلبار البحر ماء صريورة وكذلك منها، ووقايتهم نفسه
ال ضعفاء أنهم وجنوده لفرعون وتعاىل سبحانه هللا يُظِهر أن ألجل ذلك وكل عطًشا،
املصائب هذه دفع عن عجز ملا حقيقة إلًها كان لو فرعون وأن شيئًا األمر من يملكون

وبقومه. به حلَّت التي
ساحر موىس إن قالوا: بارعني العلماء وكان فاشيًا، العرص ذلك يف السحر كان وملا
فرعون فأمر ساحر، ال مرسل نبي أنه لهم يربهن املناظرة منهم وطلب موىس هم فحاجَّ
حارشين املدائن يف أرسل وفعًال السحر، علم يف املاهرين السحرة كلُّ يحرضه مؤتمر بعقد
فلما ضحى، الناس يحرش وأن الزينة يوم موعدهم وكان عليم، ساحٍر بكل ائتوني أن
أمرهم بمرص، شمس» «عني مدينة من أغلبهم وكان السحرة وحرض املوعود اليوم جاء
أفاعي فصارت معهم كانت عيصوحبال وهو سحرهم فألقوا عملهم، يعملوا بأن فرعون
وتعاىل سبحانه — هللا فأوحى الحيات، تلك من مريًعا املنظر صار حتى األرض، مألت
التي الحيات كلَّ التقف ثعبان هي فإذا فألقاها العصا يلقي بأن موىس نبيه إىل —
خارج موىس فعل أن اعتقدوا فإنهم السحرة أما وجنوده، فرعون ففزع السحرة ألقاها
هلل وخروا وصدقوه، به، فآمنوا صادًقا نبيٍّا يكون وأن بدَّ ال وأنه ساحر، كلِّ طاقة عن

وهارون. موىس برب آمنا وقالوا ساجدين،
يؤمن فلم باإلثم، العزة أخذته السحرة عجز عىل الدليل وضوح مع فرعون ولكن
خالف من وأرجلكم أيديكم فألقطعن السحر علمكم الذي لكبريكم إنه للسحرة وقال
اعتقادهم عن يرجعوا فلم لكم، آذن أن قبل به آمنتم إذ النخل؛ جذوع يف وألصلبنكم
والحجة القاطع الدليل من لهم تبني ملَّا فرعون أذى عىل وصربوا موىس نبوة صدق يف
أفرغ حيث السحر؛ قبيل من موىس فعله ما أنَّ يعتقد أن يقبل ال العقل إذ الدامغة؛
فرعون يجد لم وملا طرقوه، إالَّ لديهم باب يبَق لم حتى السحر، إلقاء يف جهدهم السحرة
من يرحل أن موىس سيدنا هللا فأمر قوته عىل اعتمد موىس حجة يدحض بها طريقة من
إذا حتى فرعون، فتبعه فرحل إرسائيل بني من معه آمنوا الذين وقومه هو مرص أرض
فرضبه البحر بعصاه يرضب أن موىس هللا أمر األحمر البحر ساحل عىل به اللحوق قارب
أما معه ومن موىس نجا ذلك وبعد وقومه، فرعون فاتَّبعهم وقومه موىس به ومرَّ فانفلق
إله ال أنه آمنت إني قال: بالهالك فرعون أحس وملا وقومه، هو الغرق أدركه فإنه فرعون
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لم الغرق من خوفه لوال ألنه اإليمان؛ هذا منه يقبل فلم إرسائيل، بنو به آمنت الذي إالَّ
األخرى باآليات أتاه ملا قبُل من موىس صدَّق لكان ا حقٍّ مؤمنًا كان ولو الجملة، هذه يُقْل

السابقة.
يقبلها التي املعجزات من الحادثة هذه بعد إرسائيل بني مع موىس فعل وكذلك
حالة من ينتقلون وأخذوا اإليمان بعد ارتدوا فإنهم قومه، لحالة مناسبة هي والتي العقل
يأتوا أن البرش طاقة يف ليس ما اآليات من لهم يظهر موىس وكان اإليمان، حالة إىل الكفر

بمثله.
فانفلق فرضب الحجر بعصاك ارضب له: هللا قال قومه استسقاه ملا أنه ذلك ومثال
مع السالم عليه موىس سرية األفاضل أيها هذه املياه، منها تجري عينا عرشة اثنتا منه
مطابقة كانت بها أتى التي واملعجزات الدالئل أن منها فرتون اتبعوه، والذين فرعون
عليه مريم بن عيىس — وتعاىل سبحانه — هللا أرسل وملا العرص. ذلك يف القوم لحالة
عنها يعجز التي باملعجزات هللا فأيده ا، جدٍّ راقيًا العرص ذلك يف الطب فنُّ كان السالم
يُحيي كان وكذلك تعاىل، هللا بإذن واألعمى واألبرص، األكمة، يُْربِئ فكان األطباء أكابر
هللا أرسل وملا السابقة، األمم إىل والسالم الصالة عليهم الرسل إرسال كان وهكذا املوتى،
هذه وأكرب بينات، وآياٍت باهرات، بمعجزات أيَّده والسالم الصالة عليه محمًدا نبينا تعاىل
العرب؛ فصحاء به تحدَّى الذي القرآن هو صدقه عىل الدالة الرباهني هذه وأوضح اآليات
أن عن عجزوا فلما والبالغة، الفصاحة من عظيم جانب عىل العرص ذلك يف كانوا ألنهم
وفيكم شاعر قول هذا كان إن لهم: فقال شاعر، قول إنه قالوا: القرآن هذا بمثل يأتوا

جميًعا. فعجزوا آياته من آية أي أو مثله، من بسورٍة فأتوا الشعر يقول من
العرب أفصح كان إذ والسالم؛ الصالة عليه النبي نفس يف املعجزة كانت وكذلك
بالرشيعة فجاءهم الكتابة، وال القراءة يعرف ال أميٍّا كونه مع بيانًا وأوضحهم لسانًا
أن يقدر لم ما الدين أمور من العرب يعلِّم وكان أحوالها، وبنيَّ قواعدها وقرَّر اإلسالمية

هذا. يومنا إىل العالم هللا خلق أن يوم من املشرتعني العلماء أكرب بمثله يأتي
بهما يأتي قواعده لكم سأبني الذي الدين وهذا اآليات وهذه املعجزات هذه فكون
والبالغة الفصاحة من العرب عليه كان ما مع الكتابة، وال القراءة يعرف لم أميٌّ رجٌل
القبول، كلَّ العقل يقبله الذي الصحيح الدين هو دينه وأن الصادق النبي أنه عىل لدليل
اإلسالمية الرشيعة صاحب أن عىل استدالًال به أتيت األفاضل حرضات يا تقدم ما كلُّ

صدًقا. ورسوٌل ا حقٍّ نبي هللا عبد بن محمد سيدنا وهو
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ذاته يف واحد هللا بأن الشهادة وهو الدين هذا بأصل السالم عليه النبي هذا جاءنا
مخصوص شكل له ليس وأنه يشء، كلِّ عىل قادر وأنه ملكه يف له رشيك ال صفاته، ويف
وأنه الذهن يتصوره ما كلِّ بخالف هو بل مكان، يحويه حتى البرص بحاسة محسوس

يولد. ولم يلد لم
يف كان لو ألنه عقًال؛ مقبولة قضية فهذه صفاته ويف ذاته يف واحًدا كونه أما
بينهم، فيما الُخْلف لحصل ذلك ُفِرض لو ألنه األرض؛ لفسدت متعددة آلهة الكون هذا
إذ لها؛ مفسدٌّ بها، مخلٌّ واحدة مصلحة يف الرؤساء د تعدُّ أن عقًال املعروفة والقاعدة
يخفى وال اآلخر، اإلله خلقه يرد لم خلًقا يخلق أن اقتضت اإلله هذا إرادة تكون ربما
لإلله كان لو إذ الرشكة يتناول أيًضا وهذه السلطات، وتضارب املنازعات من هذا يف ما
الهندي املحيط يجعل أن الرشيكني أحد مثًال أراد لو ألنه أيًضا؛ الحال لفسدت رشيك
بينهما، الخالف لوقع عليه هو ما عىل يبقى أن رغبته اقتضت والثاني يابسة، أرًضا
جعل إما أمرين: أحد وقوع من بدَّ فال اتفقا فإن يختلفا، أن وإما يتفقا أن إما هذا وعىل
دون مرغوبه ذ ينفِّ فالذي األمرين كال وعىل عليه، هو ما عىل بقاؤه وإما يابًسا، البحر
رغبة إنفاذ إىل رغبته عن العدول ألن بالضعف؛ اآلخر ويوصف بالقدرة يوصف اآلخر
غلبة من بدَّ فال اختلفا وإن اإلله، حقِّ يف يجوز ال وهذا الثاني، قدرة يف نقًصا يُعد اآلخر
اآلخر أمام والضعف بالعجز أحدهما وصف من تقدَّم فيما داخل أيًضا وهو أحدهما

اإلله. حقِّ يف أيًضا يجوز ال وهذا القوي،
لخرب رشكاء له كان لو وأنه واحًدا، يكون وأن بدَّ ال اإلله أن كله هذا من فنتج

عامًرا. واحًدا يوًما يُدْم ولم الكون
ألنه العقل؛ يقبله ال أيًضا فهذا البرص بحاسة محسوًسا معينًا كونه استحالة وأما
خلت قد تكون مخصوصة جهة تحيزته ومتى الجهة، تحيَّزته قد يكون كذلك كان إذا
منحًرصا علمه يكون إذ الوجود؛ يف يشء بكل العلم ينايف وهذا األخرى، الجهات باقي منه
السماء يف يشء عليه يخفى ال الذي اإلله شأن من يكون ال وهذا فيها هو التي الجهة يف
لم التي الجهات يف يشء بكلِّ علم له يكون أن يجوز قد يقول: قائل وُربَّ األرض، أو
جهة يف لوجوده إذن الداعي هو وما نقول: الدعوى هذه عىل ا فردٍّ فيها، موجوًدا يكن
قيل وإن يشاء؟ كيف فيه يترصف له ملك كله الكون أن مع األخرى دون مخصوصة
الحركة؟ وهذه التنقل لهذا الداعي هو وما أيًضا: نقول آخر إىل مكان من ينتقل إنه
عاجز بأنه يقيض الخلق وتعهد التنقل ألن باطل؛ أيًضا فهذا الخلق تعهد ألجل كان إن
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وأما بالقدرة، اإلله وصف استحالة دالئل من أيًضا وهذا واحد، وقت يف خلقه تعهد عن
يَِرد هذا وعىل الحوادث، مثل لكان كذلك كان لو ألنه فهذا مولوًدا، أو والًدا كونه استحالة

اآلتي: االعرتاض
النظر وبرصف والًدا يكون أن قبل مولوًدا كان بأنه يقيض فهو والًدا اإلله كان إذا
بخلقه شبيًها اإلله كان ومتى بخلقه شبيًها يكون والًدا كان إن فإنه االعرتاض، هذا عن
الحقيقي، اإلله شأن باملخلوقات التشبيه عن التنزيه معنى يقتضيه ملا إلًها كونه بطل

اآلتي: االعرتاض أيًضا يَِرد مولوًدا كان وإذا
يقيض هو إذ والتسلسل؛ بالدور يقيض فهذا قبله إله ووالده كذلك األمر كان إذا
وهذا جرٍّا، وهلم أيًضا إلًها يكون الوالد وهذا آخر، لوالد مولوًدا كان إذن اإلله والد بأن

البتة. العقل يقبله ال
له مكان ال وأنه وصفاته، ذاته يف واحًدا يكون وأن بدَّ ال اإلله أن هذا كلِّ من فنتج

مولوًدا. وال والًدا يكن لم وأنه يحويه،

لذكرتها اإلطالة خشية ولوال العثماني، املندوب ألقاها التي الخطبة ملخص هو هذا
ويف يقوله، ما إىل مصغيًا سمعه إليه ملقيًا الكلُّ كان الخطبة حرضته تال وملا حرفيٍّا،
العيون؛ مالحظات من ظاهرة به واإلعجاب واالستغراب، الدهشة، عالمات كانت ذلك أثناء
املوقف هيبة ولكن املستغرب، املندهش شأن اآلخرين، إىل بلحظاته يلقي كان واحد كلُّ إذ

الطري. رءوسهم عىل كأن القوم جعلت

املندوب حرضة قام باالختصار: معناه ما وقال األمريكان املندوبني أحد قام ذلك وبعد
البحر موىس ورضب إلخ، … فانفلق البحر موىسرضب إن كالمه: ضمن يف وقال املسلم
درجته، كانت مهما إلنسان يَُشق ال البحر ألن ُمسلَّم؛ غري أمر هذا له وانشقاقه بالعصا
ورد كما فهذا فغرق، اجتازه وفرعون ونجوا البحر اجتازوا وقومه موىس كون وإنما
يف كان منهما كلٍّ واجتياز والجزر، املد حالة يف كان البحر أن عليه ل امُلعوَّ التاريخ يف
نجا وموىس وقومه، فرعون فغرق املد حصل البحر يف توسطا ملا ولكنهما الجزر حالة
فرعون، أمام ًما متقدِّ كان ذلك عىل وزيادًة املد، يدركه لم ألنه وقومه؛ هو الغرق من
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املندوب قام سفسطته من انتهى وملا الكالم، هذا بنحو يتكلم األمريكاني املندوب ومكث
باالختصار: معناه بما أقواله مفنًِّدا العثماني

هو موىس لسيدنا البحر انفالق إن أوًال قلت ألني االعرتاض يف وجه للمعرتض ليس
العصا ألقى ملا موىس أن وذلك املألوفة، للعادة خارق أمر املعجزة أن شك وال معجزة،
قبيل من أيًضا هذا إن وقالوا يصدقوه، لم السحرة فعله ما كلَّ والتقفت ثعبانًا وصارت
األوىل، من أقوى معجزة لهم ليظهر بالعصا؛ ورضبه البحر نحو باملسري هللا فأمره السحر
بها واملراد يديه عىل أخرى معجزة ستظهر بأنه قومه موىس سيدنا أخرب كان قد وأيًضا

البحر. انفالق
كانت مهما األحمر البحر مثل فبحر البحر، يف وجزر مد حصل أنه فرض وعىل
سباحة، كان إذا إالَّ اللهم عمقه، لبُعد منه يمر أن أحد أليِّ يمكن فال فيه الجزر درجة
واألمتعة، واألطفال، النساء، معه فيمن كان ألنه أيًضا؛ ذلك ممكن فغري سباحة كان ولو

ساملني. الكلُّ يمر أن املحال فمن والدواب، والجمال،
املخصوص اليوم هذا يف والجزر املد حصل فلماذا وهذا، هذا عن النظر وبرصف

املخصوصتني؟ والدقيقة والساعة
العقل. من ُمسكة ذي كلِّ لدى بالبداهة معروف هذا عن الجواب أن شك ال

ملا استحسانهم الحضور كلُّ أبدى االعرتاضات ردِّ من العثماني املندوب انتهى وملا
كثريًا. به وأُعِجبوا ألقاه،

املندوب كالم يف يجد لم حيث حديد؛ من بلجام أُْلِجم كأنه صار فإنه املعرتض أما
أصول يف وتكلَّم األمريكاني الثاني املندوب قام ذلك وبعد ثانية، مرة لالعرتاض وجًها
الذي املوضوع يف متفقني كانوا والكل أملاني فآخر إيطايل، آخر تبعه ثم املسيحية، الديانة
ولكني كذلك، به أتيت لكنت تفصيًال قالوه ما برسدِّ يسمح ال املقام أن ولوال فيه، تكلموا
الجلسات أعمال أذكر أن الوحيد الغرض إذ الرحلة؛ هذه من الثاني الجزء إىل هذا أُرِجئ

بدء. بادئ إجماًال بها اإلحاطة إىل القراء ق لتشوُّ نظًرا تلخيًصا، صة ُملخَّ

أن وبعد املؤتمر، من األوىل الجلسة يف فيه البحث دار ما خالصة هو ذكرته الذي هذا
من يومني بعد ميعاد لها ُحدِّد أن بعد الجلسة ت ارفضَّ مباحثاتهم من املندوبون انتهى

األوىل. الجلسة انعقاد تاريخ
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العمومية النوادي يف القوم حديث العثماني املندوب خطبة صارت وقد هذا،
املباحث من فيها أثبته بما معجبني مبلغ أيما بها القوم إعجاب وبلغ والخصوصية،

الدقيقة. التاريخية
ما ألنهم زائد؛ كدر يف املسيحيون املرسلون كان إذ ورسور؛ فرح يف القوم وبينما
غالٌب الحق ولكن القدر، هذا لحدِّ اإلسالمية بالديانة يحفلون اليابانيني أن يظنون كانوا

املبطلون. إبطاله حاول مهما أمره عىل

املؤتمر من الثانية الجلسة (60)

مرة األعضاء جميع اجتمع للمؤتمر األوىل الجلسة فيه ُعِقدت الذي لليوم التايل اليوم يف
نرجو إننا معناه: ما وقال خطيبًا «هيجيكان» الكونت قام الجمع عقد انتظم وملا أخرى،
وإالَّ منها، الخروج علينا يعرس مضائق يف بنا تدخلوا ال أن األفاضل األعضاء أيها منكم
دين عند الوقوف هو الوحيد الغرض إذ املؤتمر؛ هذا عقد من املقصودة الفائدة ضاعت
هذا حرضوا ممن غريي يرى كما أرى وإني اليابانية، للحكومة الرسمي الدين نتخذه
ثم املناقشات، يف التطويل هذا كلَّ يسع أن من أضيق الوقت أن اليابانية األمة من االجتماع
التي واآلداب الِحَكم ويبني عبارة بأوضح يرشح وبدأ العثماني، املندوب بعده وقام جلس
املعتقدات من ذلك وغري وفرائض سنن من تعاليمه كلِّ يف اإلسالمي الدين إليها يرمي
وال والتبيني، اإليضاح من نصيبه املقام استوىف حتى املوضوع، هذا يف وأفاض اإلسالمية
املندوبون بعده قام ثم ذلك، عىل يساعد ال الوقت إن حيث اآلن؛ به فاه ما لذكر داعي
أصول يف وسعه يف بما خطب منهم واحد وكل أمريكاني، وواحد فاألملانيون، اإليطاليون،
املناقشات دور جاء كالمه من خطيب كلُّ انتهى أن وبعد املسيحية، الديانة وقواعد
فيها دارت التي املواضع أغلب دوَّنت قد كنت وإن وإني بينهم، فيما األعضاء فتناقش
أن وخشية أوًال، اإلطالة خشية هي كما ذكرها عدم الالئق من أرى فإني املناقشات
حذًرا يكن لم وإن أتجنبه، الذي األمر ثانيًا، الديني بالتعصب املسيحيني بعض يتهمني
ب التعصُّ موضوع يف والقال القيل كثُر الحايل الوقت هذا يف أن فألجل التهمة هذه من

وبهتانًا. وزوًرا وعدوانًا، ظلًما، املسلمني به أوروبا اتهمت الذي

«كاتسورة» الكونت جناب قام واملناقشة املناظرة من املنتدبون األعضاء انتهى وملا هذا
املقصود الغرض عىل وقفنا قد اآلن إننا األفاضل املنتدبون السادة أيها مفاده: ما وقال
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ُمتفرِّق إليه أرشت الذي الغرض أن بيد واملناقشات، البحث إعادة إىل حاجة نرى وال لنا،
املسيحي الدين استحسن من ومنا واعتنقه، اإلسالمي الدين استحسن من فمنا بيننا؛
وغري «كونفوشيوس» رشيعة عىل بقي من ومنا بوذا، رشيعة فضل من ومنا واعتنقه،
يعتنق اليابانيني من فرد فكلُّ بالدنا يف مطلقة األديان حرية أن حرضاتكم عىل خاٍف
عدل ثم دينًا اعتنق إذا عليه حرج ال أنه كما إجبار وال إكراه بال يختاره الذي الدين
وسائر املعظَّم إمرباطورنا جاللة عن وبالنيابة نفيس عن باألصالة وإني غريه، إىل عنه
عىل وممنونيتنا تشكراتنا جميل لحرضاتكم أقدِّم املجتمع هذا حرضوا الذين إخواني
وهذا الشكر بهذا منكم فرد كلَّ أخصُّ أني وكما إليكم، ُعِهد بما بالقيام عنايتكم ُحْسن
ملوككم إىل اليابانية األمة وسائر امليكادو جاللة عن بالنيابة تبلِّغوا أن أرجو كذلك الثناء
ثم الخالص، والوالء واإلطراء الثناء عبارات كلَّ املهمة لهذه اختاروكم الذين الفخام
سمعناه بما اآلن اكتفينا وقد املؤتمر، يْرَفضَّ أن اقتضت اإلمرباطور جاللة إرادة إن
يف فعلنا كما فعلنا أخرى، مرة املؤتمر انعقاد يُعاد أن جاللته رأى وإذا الخطباء، من
اْرِفضاض أُْعِلُن وإني مندوبني. إرسال والحكومات الدول من رسميٍّا وطلبنا املرة هذه
مهمة انتهت هذا وعىل أوًال، جاللته باسم افتتاحه أُْعِلَن كما امليكادو، جاللة باسم املؤتمر

الحني. هذا إىل بعدها املؤتمر يُعَقد ولم املندوبني

امليكادو؟ يُسلم لم ملاذا (61)

عدم يف اعتقاده ليس اليابان إمرباطور «متسوهيتو» جاللة إسالم عدم يف السبب إن
دينًا اعتنق كان أنه صحَّ لو معه يقال أن يمكن هذا ألن للعقل؛ اإلسالمي الدين موافقة
اليابانيني من املؤتمر رجال باقي وعند عنده اإلسالمي الدين اعتبار وأن سيما ال غريه،
فيها واملناقشة البحث دار التي األخرى املذاهب باقي عن االمتياز صفة أكسبه اعتباًرا
كلُّها كانت العثمانيون املندوبون بها أتى التي والرباهني األدلة ألن املؤتمر؛ جلسات يف

املوافقة. كلَّ للعقل موافقة
أنه هو فيها نظره بُعد ومن السياسية، األمور يف النظر بعيد اإلمرباطور هذا ولكن
لها، الرسمي الدين يكون كي تتخذه ديٍن عىل وافقت يجدها لم ا فلمَّ األمة، حال يراعي
األمة ولكن اإلسالمي الدين اختار بأنه مثًال ح رصَّ ربما إذ يعتنقه؛ الذي بالدين يرصح لم
مطلًقا، به يُسلِّم وال يرضاه ال ما وهو وبينها، بينه خالٌف يكون فهنا ذلك، عىل توافقه لم
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الرغبة بل والخوف، الرهبة منشؤه ليس للميكادو اليابانية األمة خضوع أن يُالَحظ وهنا
وقالت قلوبهم، يده من انتقلت رعيته رغبات عىل ينطبق ال ما امليكادو فعل فإذا والحب،
أن أيًضا ويُالحظ تفعل، أن قدرت تقول أن َقَدَرت إذا واألمة قلوبهم، شاءت ما ألسنتهم
كلمة، واتفاق إجماع عن صادًرا يكون وأن بدَّ ال ترغبه ال ما حصل لو منها يبدو ما كلَّ
أمر أيِّ حيال وائتالفها اتحادها ُعرى تنفصم أن يمكن ال الرتقي يف درجتها هذه وأمة

األمور. من
عليها، وما مالها ومعرفة الفضيلة عىل تربَّت عاقلة أمة يحكم عاقل رجل فامليكادو

األحوال. ظروف من ظرف كلِّ يف تجتنبه أن يجب وما تفعله، أن يجب وما
تمذهبوا والذين اليابانيني، من اإلسالمي الدين اعتنقوا الذين بني يقارن والذي
إالَّ قرن من َعْقد يميض ال بأنه يَْجِزم والعدد املدَّة اعتبار مع منهم األخرى باملذاهب
إىل وفدوا املذاهب تلك أهل من املبرشين ألن باملاليني؛ يَُعدون اليابانيون املسلمون ويكون

تقريبًا. مليونني عددهم يتجاوز ال بمذاهبهم تمذهبوا والذين أعوام منذ اليابان
يمكثوا ولم سنة، منذ إالَّ يفدوا لم فهم اإلسالمي بالدين وبرشوا وفدوا الذين وأما
يف يدنا عىل أسلم نصفهم من وأكثر ألًفا، عرش االثني نحو يدهم عىل وأسلم أشهر خمسة
سيكون اإلسالمي الدين إن يقال أن يمكن املقارنة فبهذه يوًما، الثالثني تتجاوز ال مدة

املستقبل. يف الرسمي اليابان دين

اليابان؟ إسالم عىل يرتتب ماذا (62)

اليابانية، األمة إسالم من تكون التي النتيجة عىل الحكم يف شتَّى مذاهب الناس ذهب
بأجمعه، اإلسالمي العالم كيان يف هائًال انقالبًا يُحِدث األمة هذه إسالم إن يقول من فمنهم
العلل تفصيل إىل بنا حاجة وال اإلسالم، يف سيئًا تأثريًا يؤثِّر أن من بدَّ ال االنقالب وهذا
مْجِد مايض يعيد اليابانيني إسالم إن يقول من ومنهم الرأي، هذا أهل عليها استند التي
يف ويغرس وتمكينه، عزه معالم من اندثر ما ويُحيي والليايل، األيام طوته الذي الدين هذا
القول هذا ويعللون السالفة، العصور تلك يف كان كما اإلسالم هيبة جمعاء األمم نفوس
واملهابة الجاه وعظم املنزلة، بسموِّ انفردت التي الرشقية الدولة هي اليابانية األمة بأن
إليها ينضم أن من بدَّ فال أسلمت فإذا والغرب، الرشق يف والحكومات الدول كلِّ نظر يف
إسالمية قوة الثالث األمم هذه من فيتألف الجوار لداعي أيًضا والهند الصني مسلمو
الحني هذا يف امليكادو ويكون بأجمعه اإلسالمي العالم يعتز وبذلك والبحر، الرب يف كربى
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يؤثِّر ولم الخالفة مركز أيَّدوا الذين األندلس ملوك من ماثله ومن األيوبي، الدين كصالح
باسم الكلمة متحدة املستقلة اإلسالمية املمالك كلُّ وتكون يُذَكر، تأثريًا فيها استقاللهم
الرشق مسلمي قبلة طوكيو وتكون الحكم، جامعة تحت تجتمع لم كانت وإن الدين

األدنى. الرشق مسلمي قبلة السعادة دار أن كما األقىص

بهذا قال فكٌل الصدد، هذا يف والهند الصني أهل من لقيتهم ممن كثريًا حادثت ولقد
األول. الفريق اعتقده بما يقل ولم القول

اإلسالمية للجامعة الخري كلُّ فيه بل فيه، خطر ال اليابان إسالم أن عىل دليل وأكرب
هو:

العلوِّ بأسباب لألخذ االستعداد من الدرجة هذه بلغت إنما اليابانية األمة إن أوًال:
والرفعة.

سعادة به ما كلَّ واملعامالت العبادات من أحكامه نت تضمَّ الذي الوحيد الدين إن ثانيًا:
الرقي إىل القوم استعداد يف يزيد ريب بال فهو والعوائد األجناس تباين عىل األمم
قاموا إذا فهم للعقل، املوافق الدين عن يبحثون أنهم هذا يؤيد والذي واألدبي، املادي
ينظرون بل فقط، نواهي أو أوامر أو عبادات بصفتها بها يقومون ال الدينية بالشعائر
يؤدونها كما بها ويعملون واملعامالت، العبادات هذه يف املودعة واملقاصد الِحَكم إىل

دينية. شعائر بصفتها
من بغريهم املقدسة األماكن تلك يف واجتمعوا مثًال كثريون أناس منهم حجَّ فإذا
أسباب من بالدهم باقي كلِّ وعن االجتماعية، أحوالهم عن ُقطر أهل كلَّ سألوا املسلمني
النفع من هذا ويف املسلمني، إخوانهم بأحوال معرفًة يزيدهم مما ذلك وغري الحضارة

املحابر. مداد دونه وينفد قلم يحصيه ال ما العام
تتخوف أوروبا كانت فإذا اإلسالمية، الجامعة بتأييد يتعلق ما كلَّ هذا عىل وقس
يف عظمى قوة وتصبح والهند الصني إليها انضمَّ إذا بالك فما اليابانية، األمة إسالم من
املعلقة كالريشة الحالة هذه يف تكون أوروبا أن شكَّ ال الغرب، أمام تقف األقىص الرشق
العهد هذا يف وأنه خصوًصا بذلك، عنه تعرب التي األصفر الخطر هذا من الفضاء يف
الساسة أفكار تخلو ال التي اإلسالمية الجامعة له يقال يشء الوجود عالم يف ظهر األخري

فيها. الكالم عن كثريًا شيئًا الصحف يف نسمع يوم وكل أمرها، يف الجوالن من
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أن قلبه بكلِّ يودُّ جامعته إعزاز سبيل يف املتغايل دينه عىل الغيور املسلم وإن هذا
جانب بها ليعتزَّ الحية الرشقية األمة لهذه الرسمي الدين هو اإلسالمي الدين يصبح

بعزيز. هللا عىل ذلك وما املسلمني، شوكة بها وتقوى الدين،

اليابان يف السلطان موالنا منزلة (63)

تولِّدها التي السياسية املشاكل إزاء األعظم الخليفة جاللة فيه أصبح الذي املركز إن
السياسة ومن الحكمة من ُوِهب من إالَّ فيه يقف ال الذي املركز لهو آلخر حني من أوروبا
الظروف يف الحميدية السياسة مجريات عىل اطَّلع ومن العادات، خوارق من يَُعد ما
عن وغلوٍّا مبالغة منا القول هذا يَُعد ال الخالفة توليته عهد من مىض وفيما الحارضة،
فيها ظهرت التي السياسية التاريخية الحوادث رشح بصدد اآلن ولسنا الحقيقة، كنْه

املؤرخني. وأسفار الدفاتر بطون به ُمِلئت يشء هذا فإن الفاضلة، سياسته آثار
األمم، حكموا الذين السياسة أساطني شهادات نذكر أن هو الوحيد الغرض وإنما
بالتاريخ الجاهل ليقف وغريها الدستورية الحكومات من سامية مراكز إليهم وأُْسِندت
أعداء يوم كل يبديها التي واألراجيف األضاليل سحب عنه حجبتها التي الحقيقة عىل
كلَّ نرسد االعتبار بهذا أيًضا ولسنا يقني، عىل يقينًا بها العارف ويزداد وامِللَّة الدولة
أنحاء سائر إىل والرواة الصحف ونقلتها األساطني أولئك بها فاه التي املأثورة الجمل
ألقف حياتي من يل ُمدَّ لو «وددت احتضاره: عند األملان داهية بسمرك كقول املعمورة
إمرباطور شهادة هنا نذكر بل عثمان.» آل سلطان سياسة إليه ترمي ما نهاية عىل
أكابر من وغريه بسمرك كشهادة شهادة ألف توازي اإلنصاف رشعة يف وهي اليابان
اعتبارات عن مسبب التقدير هذا امليكادو شهادة وتقديرنا الغربيني، السياسة رجال

ثالثة:
إنه حتى العلية، الدولة بمصالح دولته مصالح تحتكَّ لم سلطان شهادة كونها أوًال:
عىل اطالعه بمجرد امليكادو كان إذا ألنه العلية؛ للدولة طوكيو يف سفارة توجد لم لآلن
احتكاك عن املجرد والعلم تُنَقل التي األخبار بواسطة السلطان جاللة حكمة مقدار
دولة وعرش اإلسالمية الخالفة عرش بني عالقات هناك كانت إذا بالك فما املصلحتني،

اليابان.

118



اليابانية الرحلة

الرشقية املمالك أحوال بمعرفة اعتناءً أكثر شك وال وهو رشقيٌّ ملك امليكادو إن ثانيًا:
بدَّ فال الصفات، من بصفة الرشق ملوك من ملك عىل حكم فإذا الغربية، باملمالك منه

املقدمات. صحيحة قضية نتيجة حكمه يكون وأن
االمتياز صفة حائز العلية الدولة أحوال باستطالع اعتناءه فإن االعتناء هذا ومع ثالثًا:
اإلسالمية لألمة ممثل ألنه رشقي؛ سلطان أكرب هو األعظم الخليفة جاللة ألن بالزيادة؛
يزالوا ولم كانوا الذين العثمانية العائلة ملوك من والثالثون الرابع وألنه بأجمعها

الرفيع. وحصنه املنيع اإلسالم سياج
سعادة السلطان موالنا جاللة بعث اليابانية الروسية الحرب رحى دارت وملا هذا
يف الكربى الدول باقي تفعل كما حربيٍّا، مندوبًا العثماني الجيش قواد أحد باشا برتو
به يُحتَفل بأن امليكادو جاللة أمر صدر اليابان إىل باشا برتو وفد فلما الحرب، هذه مثل
به، خصوصية مأدبة إىل دعاه ثم واإلجالل، الحفاوة رضوب لكلِّ جامًعا عسكريٍّا احتفاًال
بالًغا ترحيبًا به ب ورحَّ فائقة، مالطفة والطفه مائدته عىل وهو العناية مزيد له وأظهر
الخليفة، لجاللة احرتامه جليل عىل تدل بعبارة عديدة شئوٍن يف وحادثه الرشف، نهاية
اإلسالمي للخليفة ممِثًال بصفتك اآلن بك أحتفل إنني معناه: ما حديثه يف قاله ومما
الذي األمر السياسية، مراميه وبُعد املدارك، بسمو له وأشهد اإلجالل، كلَّ أُجله أنا الذي
عرف أمامه الحادثة هذه املحنك السيايس وضع فإذا السلطان، بهذا يفخر الرشق يجعل
األديان عن النظر برصف وملوكه الرشق أمراء بني الودية العالئق تؤثِّره ما مقدار منها

الحي. الوجود هو هذا عن األخرى امليزان كفة ألنه والعوائد؛ والعقائد
هذه مثل نتيجة إالَّ آلخر حني من أوروبا تتوقعه الذي األصفر الخطر وليس

الرشق. ملوك بني الودية املجامالت
املودة أسباب اتصال هو السبيل هذا يف الرشق يخطوها خطوة أول أن أيًضا ونعرف
قابضتني تكونا أن شأنهما من اللتان الدولتان ألنهما العلية؛ والدولة اليابان دولة بني
امليكادو اعتنق إذا سيما ال األقىص، الرشق يف وتلك األدنى، الرشق يف هذه الرشق، عىل
كانت كما تكون الحالة فإن قدمنا، كما املؤتمر جلسات يف استحسنه الذي اإلسالم دين

بالنعل. النعل حذوك األيوبي الدين عرصصالح يف
املذهب قبلة عن أخرى بعبارة أو البابوي، الفاتيكان عن تغب لم الفكرة وهذه
فيه الذي اليوم ع وتوقَّ املالحظة هذه الحظ عرش الثالث البابابيوس فإن الكاثوليكي،
امليكادو احتفل فلما املناظر، موقف النرصانية أمام فيقف اإلسالم، دين امليكادو يعتنق
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أيًضا هو بعث الرقيقة العبارات بتلك وشافهه الشائق، االحتفال ذلك العثماني باملندوب
وقابله حرض فلما للميكادو، يقوله بما وزوده «أوكونال»، املسيو يُدَعى قبله من بمندوب
أمتكم ونحو نحوكم يشعر البابا قداسة إن معناه: ما املندوب له قال رسمية مقابلة
ويروقه لوطنهم، وحبهم وشهامتهم اليابانيني بهمة كثريًا يُعَجب وهو االنعطاف، بشعور
يف كثريًا يرغب وأنه االنعطاف بمزيد جاللتكم ويخص املدنية، من إليه وصلت ما كثريًا
وغري دينية، خدمة بتقديم اليابان دولة عرش وبني الفاتيكان بني الودية العالئق يؤكد أن
املثل تذكر امليكادو جاللة وكأن آخر، من الود يخطب من مقام يناسبه مما الكالم هذا
البابا انعطاف للمندوب فشكر نواياه.» تجهل وال الغريب «أكرم وهو: عندهم الياباني
مما يشء أدنى يطلب ولم إخالص، بغري الودَّ يُظِهر من به يُجاَمل بأن يليق بما وجامله

ألدائه. نفسه البابا َقِدَم
التي املجامالت يصدِّق وال الرشق، يف أوروبا نوايا عليه يخفى ال امليكادو وِمثْل
إىل هذا مرجع فإن إنكلرتا، دولة حالف كان وإن وهو الرشق، يف أوروبا ملوك تظهرها
غربيٍّا. آخر رشقي ملك يحالف بأن تقيض األوضاع من كثري يف هي إذ فقط؛ السياسة

أوروبا يف البابا مركز أن وهو البصري، عىل يخفى ال دقيق سيايس معنًى وهذا
الرئيس أن منه يُعَلم سيايس رئيس من ديني رئيس تقرُّب ألنَّ ديني؛ أنه كما سيايس
يف يختلفان اثنني لتحالف الرابطة املناسبة وجدت ملا وإالَّ السياسة، يف حظٌّ له الديني

العالقة. جهة اتحاد وهو التحالف إىل الغالب يف يدعو الذي األمر
امليكادو نفس يف كربى منزلة له األعظم الخليفة جاللة أن كله هذا من والخالصة

األيام. من يوم أيِّ يف األوروبية السياسة زخارف تغريها ال دولته ورجال

الروسية الحرب زمن يف ووطنيتهم اليابانيني همم (64)

اإلنسان بني من فرد كلِّ ارتباط يف ل وتأمَّ اإلنساني، االجتماع هذا ناموس يف نظر من
أن جليٍّا عرف الحياة، معرتك يف املنفعة وتبادل التعاون إىل الحاجة حيث من باآلخر
ألنهم خزائنهم؛ يف والدينار الدرهم يدعوا ال بأن الناس أوىل هم أمة كلِّ من األغنياء
من الغاية أن عرفنا إذا ألننا اإلنساني؛ املجتمع عىل كربى جناية جنَوا قد يكونون بذلك
رضوريات من اإلنسان إليه يحتاج ما وقضاء الَعَوز سد هي والدينار الدرهم اكتساب
باملاليني ثروتهم تَُعد ممن وغريهم وروتشلد وكارنجي، روكفلر، مثل أن لوجدنا املعاش
يكون أن من بدَّ ال فإذن مجموعها، من ألف ألف من جزء ثروته من أحدهم يكفي
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ذلك وغري بالزراعة أو باألثمار إما اإلنسان، بني منفعة عىل وقًفا الكفاية هذه بعد الباقي
— هللا حذَّر وقد بحاجته، يقوم ما بكسب غريه فيها يعمل بأن تقيض التي األعمال من
وأنذر املواضع، من كثري يف استعماله وعدم املال اكتناز من األغنياء — وتعاىل سبحانه

القيامة. يوم وجنوبهم جباههم بها ستُكَوى بأنها والفضة الذهب يكنزون الذين
يختصَّ أن ألجل الغنى هذا ليُعَطى يكن لم الغني أنَّ لبيان بها أتينا املقدمة هذه
األفراد، بني النافعة الوجوه يف املال استعمال يكون وكما جنسه، بني من غريه دون به
إذا النفوس من واملليون األلف تعدادها يبلغ التي األمة ألن األمة؛ مجموع يف األمر فكذلك
به يؤدي ما ماله من يبذل أن فيها غنيٍّ كلِّ عىل الواجب كان املال إىل مجموعها احتاج
قْدره، من ِحطَّة الوصف بهذا وكفى ا عاقٍّ خائنًا يَُعد وإالَّ وأمته وطنه نحو الواجب هذا
الوصف؛ هذا ه حقِّ يف يصدق ال بل لبالده، النفع يف الفقري دون يكون الحالة هذه يف وهو
سبيل يف ويبذل واحًدا درهًما اليوم يف يكتسب كان لو ألنه منه أنفع يكون قد الفقري ألن
املرء يجود أن الكرم حقيقة إذ حقيقة؛ الكريم فهو الدرهم هذا من جزءًا وبالده أمته نفع
يجودون األغنياء بأعيننا ونشاهد الصحف يف نقرأ ما كثريًا وإننا هذا الَعَوز، شدة يف وهو
َحبََس فالنًا أن سمعنا إذا كثريًا ونعجب ووطنهم، أمتهم نفع سبيل يف الطائلة باألموال
يف الجنيهات آالف من كذا وهب وفالن الجنيهات، من كذا ريُعه يبلغ مما األعيان من كذا
الروسية الحرب إبَّان يف اليابانيون فعله ما ولكن الفقراء، إعانة أو العلوم ارتقاء سبيل

البيان. القارئ وإىل أكثر اإلعجاب إىل يدعو

بعض من ينٍّ مليون ٦٠ مبلغ تقرتض أن اليابانية الحكومة رأت الحرب هذه حدثت ملا
بما يتربعوا أن إىل الوطنية ودعتهم األريحية هزَّتهم أغنياؤهم بذلك علم فلما البنوك،
حني ذلك عرفت ألني بمبالٍغ هذا يف ولست األخرى، األمم أغنياء من سواهم عنهم يعجز
يرى كما ال رأسه بعيني ورآه بنفسه التربع هذا بارش ممن معرفًة البالد تلك يف وجودي

املجسمة. باملناظر شيئًا إالَّ اإلنسان
ويف املورسين من اآلالف فيه اشرتك عام اكتتاب ُعِمل القرض هذا خرب ذاع ما فأول
يقف ولم مرصي، جنيه ١١٢٠٠٠٠ عن عبارة ١١٢٠٠٠٠٠ مبلغ ُجِمع الزمن من قليل
اآلن وإننا اليابانية، البالد سائر يف أخرى اكتتابات ُفِتَحت بل ، الحدِّ هذا عند االكتتاب
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من غريهم يف توجد ال أن قلَّت التي اء الشمَّ الهمم بهذه الفخر سبيل عىل أسماءهم نذكر
البيان: وهاك األخرى، األمم أغنياء

  جنيه عن عبارة ين

تانسيبوا البارون جنيه ألف ١٠٠ مليونًا
شانتو املركيز

مالو
جنيه ألف ١٠٠ مليونًا

فالتادوار الربنس جنيه ألف ١٠٠ مليونًا
موري الربنس جنيه ألف ١٠٠ مليونًا
ماييدا املركيز جنيه ألف ١٠٠ مليونًا

املركيز
شيمادتربون

جنيه ألف ١٠٠ مليونًا

فوروكاوا املسرت جنيه ألف ١٠٠ مليونًا
دانتومار املركيز جنيه ألف ٥٠٠ مليون نصف
هوسوكاوا املركيز جنيه ألف ٥٠٠ مليون نصف
واتانابي املسرت جنيه ألف ٥٠٠ مليون نصف

هاراتومبتاو املسرت جنيه ألف ٥٠٠ مليون نصف
جابالوني املركيز جنيه ألف ٤٠ ألف ٤٠٠
دانتريفوش املسرت جنيه ألف ٤٠ ألف ٤٠٠
توكوجاوا املركيز جنيه ألف ٣٠ ألف ٣٠٠

إيويا املسرت جنيه ألف ٣٠ ألف ٣٠٠
جيمون املسرت جنيه ألف ٣٠ ألف ٣٠٠
إنشاناو املركيز جنيه ألف ٣٠ ألف ٣٠٠

هوريكويش املسرت جنيه ألف ٢٠ ألف ٢٠٠

مرصي. جنيه ١١٢٠٠٠٠ عن عبارة ين ١١٢٠٠٠٠٠
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يجد عندما الكريم القارئ أن شك وال الوقت، ذلك يف به امُلتَربع جميع هو هذا
وهذه الكرم لهذا ا جدٍّ يعجب القوم من رجًال عرش ثمانية به جاد هذا مثل مبلًغا أن
الرجل هذا فإن ادكاروا املسيو به جاد بما علم إذا أكثر استغرابه يكون ولكن الوطنية،
وثمانني بخمسة قيمته تقدِّر ما القديمة، اآلثار غريب من فيه جمع متحف عنده كان
وقال وطنيته، له امتدح الذي امليكادو إىل وقدَّمه املقدار بهذا فباعه الجنيهات، من ألًفا
يقل ال الجليل العمل وهذا الوطنية، يف أمثالك من املئات بالدي يف يكون أن أودُّ إني
كان أنه وذلك والنفيس؛ بالنفس جاد الرجل هذا فإن بيس»، «فيدون املسيو فعله عما
دولته عزم بأمر علم فلما البنني، من سواهما يرزق لم ولدان وعنده جميًال منتزًها يملك
عبارة ين ألف ٥٠ بمبلغ املنتزه ثلثي باع أنه إالَّ منه كان ما املتقدم املبلغ اقرتاض عىل
له: وقال امليكادو إىل وتقدم األكرب ونجله املبلغ هذا وأخذ ، مرصيٍّ جنيه ٥٠٠٠ عن
العسكرية؛ يف متطوعني هذا وابني أنا وبقبويل املبلغ هذا بقبول وموالي سيدي يل ليسمح
وابني زوجتي معاش مورد ليكون الثلث وأبقيت منتزهي ثلثي املبلغ بهذا ابتعت ألني
أهل مروءة هي هذه األريحية، هذه له وشكر اإلعجاب كلَّ به امليكادو فأُعِجب الصغري،
هذا منهم واحد كلُّ يؤدِّي بأن تقيض التي الظروف لدى وشعورهم وطنهم نحو اليابان
عليها يُمَدح التي األمور باب من هذا يعدُّون ال أنهم العجب ومن وأمته، لبالده الواجب
يُمَدح ال املرء ألن به؛ القائم شكر يجب ال الزًما فرًضا التربع هذا يعدون ألنهم اإلنسان؛

عليها. يُمَدحون التي األمور من أيًضا وهذا الواجب، فعل عىل
سريتهم إن يقول به وكأني الرجال، هؤالء شهامة عىل الكريم القارئ معنا فْليحُكْم
األكباد. رقاق عىل امُلَدى بأطراف أو والترب، الحياة بماء تكتب بل باملداد تُسطَّر ال هذه

الروسية الحرب زمن يف اليابانيني شهامة (65)

الجاهلية عرص يف امليدان حومة وخطباء الشجعان من تقدَّم من سرية كتب يف نقرأ إننا
وغريهم، ظالم بن والحارث يكرب، معد بن وعمرو عباد، بن والحارث الفوارس، كعنرتة
األجيال، سائر من األمثال بها تَُرضب التي الشجاعة تلك من املندهش موقف الفكر فيقف
وقوة والشجاعة النجدة يف كهؤالء أناس بوجود يسمح ال الزمن أن للقارئ يُخيَّل وقد
الليلة أشبه ما يقول: الروسيا مع حروبهم أثناء اليابانيني حالة شاهد الذي ولكن البأس،
يقترص ولم بأسهم، وقوة حماسهم يف الشجعان هؤالء يمثلون منهم آالف إذ بالبارحة؛
يف عندهم املوت كان إذ الفضيلة؛ هذه يف معهم النساء اشرتك بل الرجال، عىل فيهم األمر
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أسماعهم يف ألذ لديهم املدافع وصوت الهجري، يف العذب املاء من أشهى الوطن حب سبيل
نظرهم يف أبهى أجسامهم بها املتلطخة والدماء األغاني، وَشْجِو واملثاني املثالث رنات من

الثياب. وفاخر الديباج من
اليابان بالد يف التمثيل ومعاهد املالهي محال كانت الحرب هذه رحى دارت ملا
الحماسية الخطب فيها وتُلَقى الطبقات، كل من والنساء الرجال فيها ويجتمع أندية،
األناشيد من ذلك غري إىل الوطن عىل الغرية روح القوم يف تبعث التي الروايات وتُمثَّل
عن الذود سبيل يف النفوس إىل املوت وتحبِّب العروق، يف الشجاع دمَّ تُجِري التي الوطنية
أي عمل أو رواية مثلت أو أنشودة أُنِْشدت وكلما القومية، الجامعة عن واملحاماة الوطن
هذه ومعنى بنزاي»، «بنزاي بقولهم: يصيحون الحضور كان املظاهر هذه من مظهر

الوطن. رشف عن الدفاع سبيل يف املوت يف الحياة أن
اليابانيني وشجاعة بهمة ُمعجبَة العالم جرائد وتناقلته الوقت ذاك يف حدث ومما
اليابانيني من اثنني عىل قبضوا الروس أن وموضوعها املراسح أحد يف رواية ُمثِّلت أنه
النساء إحدى كانت الرواية هذه ُمثِّلت فلما بالرصاص، رميًا باإلعدام عليهما وحكموا
منها، واللحم الدم بني الحماس وتخلل عظيًما تأثريًا املنظر فيها فأثَّر الحضور ضمن
وطني أبناء أشارك لكنت الحرب إىل الذهاب أستطيع كنت لو الحارضين: مأل عىل وقالت
كلَّفت التمثيل وقت انقضاء بعد ثم اإلْربة، هذه ينيلني ما سأفعل ولكن امليدان، حومة يف
الحربية نظارة إىل يذهب بأن سنة والعرشين الخمس نحو العمر من البالغ الوحيد ولدها
يُقبَل فلم تطوعه وقدَّم الحربية نظارة إىل وتوجه طلبها ابنها فأجاب الجيش، يف ويتطوع
زمن يف ذلك سواء الجيش، يف الوحيد قبول يُِجيز ال عندهم العسكرية قانون ألن منه؛
أنها إالَّ منها يكن فلم باألمر، وأخربها حزينًا البال كاسف أمه إىل فعاد غريه أو الحرب
ال حيث الحرب؛ إىل اذهب له: وقالت سكينًا، وتناولت البيت يف غرفة ودخلت بيده أخذت
سنة أبريل شهر يف وقعت الحادثة وهذه بالسكني، بطنها وبََقَرت وحيدها تكون لك أمَّ
القواد فْليَْقتِد املرأة هذه وبمثل الوطن، حب يكون وهكذا الوطنية تكون فهكذا ،١٩٠٤

واألبطال:

ال��رج��ال ع��ل��ى ال��ن��س��اء ��ل��ت ل��ُف��ضِّ ه��ذي ك��م��ث��ل ال��ن��س��اء ك��ان ول��و
ل��ل��ه��الل ف��خ��ر ال��ت��ذك��ي��ر وال ع��ي��ب ال��ش��م��س الس��م ال��ت��أن��ي��ث ف��م��ا
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بمظهر تظهر أن أرادت التي الروسية املرأة وبني املرأة هذه بني القارئ فليقارن
وال تزني ال «ليتها عليه: ينطبق فعلها فكان الحرب، هذه نفس يف وطنه عن املدافع
يف الرويس األسطول تدمري خرب بلغها ملا الروسيات الفتيات إحدى أن وذلك تتصدق.»
بها علم فلما للُفساق، عرضها تبيع وأخذت والعفاف الحياء عذار خلعت آرثر بورت
ضمن به أُْكتَتُب املال من شيئًا أجمع أن ألجل هذا فعلت إني قالت: عليها وقبض البوليس

األسطول. إنشاء يف املكتتبني
خدمة الوطن خدمت حقيقة لكانت الذميم الفعل هذا تفعل ولم كمًدا ماتت أنها ولو

فتشكر. تُذكر
الرجال، شهامة تكون إذن فكيف الدرجة هذه بلغت اليابان نساء شهامة كانت وإذا
الثنني وقع ما هنا نورد وعليه النساء، من أقوى املزية هذه يف يكونون الرجال أن شك ال
إىل خطابًا كالهما فكتب بالرصاص، رميًا باإلعدام عليهما وحكموا الروس عليهما قبض
نص وهذا أوالده إىل كتب والثاني والده، إىل فكتب األول أما فقده، عىل يعزِّيهم أهله

الديباجة: بعد األول الخطاب

الرتبية، أفضل وربَّيتني التأديب، أحسن بتني أدَّ قد العزيز والدي يا إنك
أنا التي اللحظة هذه إىل الوجود هذا يف ظهوري منذ االعتناء كلَّ بي واعتنيت
بذلت وإن بشكران، يُقاوم ال الذي الفضل بهذا لك اعرتايف ومع فيها، أخاطبك
تقدمت كلما بل والتقصري، العجز حدِّ عند واقًفا أزال فال استطاعتي، جهد فيه
حسن عىل أكافئك ولم التقصري، يف ِزدُت الشيخوخة يف وأنت العمر يف أنا
من به أشعر ما بمثل تشعر الزمن نَُوب من يشء بي ألمَّ كلما ألنك بي؛ عنايتك
يل فاغفر خاطرك، وإقالق تعبك سبب دائًما فأنا وقع، أسوأ بقلبك ويقع األلم
والدي يا اآلن وإني السابقة، بمننك الحقة منًة واجعله التقصري هذا والدي يا
فيه واقف أنا الذي املوقف هذا سوى عني رضاك إىل توصلني وسيلة أجد ال
وطني نحو واجبًا ألؤدي منشوريا إىل ذهبت أني والدي يا تعلم أنت اآلن،
فاعلم األعصار، مدى الباقي الفخر هو الواجب هذا وأداء امُلعظَّم وإمرباطوري
البنادق وُفوَّهات الروس، لدى أسريًا اإلعدام موقف واقف اليوم أني أبت يا
انتدبني التي بمهمتي قائم وأنا أموت أن كثريًا ليرسني وإني نحوي. ُمصوَّبة
ترى إذ أكثر؛ ك يرسُّ املوقف هذا أن أوقن بل أشعر أيًضا وإني وطني إليها
وطني ألبسنيها الذي الرشف حلة هي الدماء من أرجوانية ُحلة البًسا نجًال لك
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األرشاف موت يموت ابنًا يل إن مفتخًرا تقول أنك يف أشك ال كما املحبوب،
لك ُمعزٍّ أكرب هو وهذا الجليل، وإمرباطوره وطنه كرامة عن الدفاع سبيل يف
بي عنايتك جزاء خدمتك يف تقصريي عىل يل تسلية أعظم أنه كما فقدي عىل
درجات أسمى يف وأنا فتصورني الحني هذا بعد تصورتني فإذا إياي وحجتك

الفخار.

الديباجة: بعد الثاني الخطاب هو وهذا

إالَّ منشوريا إىل أذهب ولم فراِقكم ألَم أحتمل لم أني األعزاء أبنائي يا اعلموا
امُلعظَّم، إمرباطورنا ألمر وامتثاًال بنفيس، وأفديه الوطن عن أدافع أن ألجل
ووقفت ت أُِرسْ ألني واجبي؛ إتمام من أتمكن لم إذ األسف؛ كلَّ آسف ولكني
وببنادقهم بهم أحفل لم ولكني بي، محيطة الروس وجنود اإلعدام موقف
عضو، مني يرتعد ولم قدم يل يتزعزع لم الجأش ثابت أنا بل نحوي، امُلصوَّبة
حال ولكن النرص بأكاليل ُمكلًَّال واجبي م أتمِّ أن بعد إليكم أعود أن أود وكنت
الفخر ميتة مات أباكم ألن عنكم؛ بعيًدا موتي يحزنكم فال أريد ما دون القدر
واتخذوه أوطانه عن يحامي وهو عليه ُقيض الذي بأبيكم فافخروا واملجد،
فيه بما واعملوا وأقاربكم، بوالدتكم وبروا دروسكم يف تهملوا وال لكم قدوًة

املحبوب. إمرباطورنا ورضاء الوطن وخري خريكم

القوم، فنعم العزيز الوطن حبِّ يف اليابانيون إليه وصل ما مبلغ هذا كان فإذا
وطنيتهم. ونعمت

صميم من يودان كانا أنهما هو الرجالن هذان عليه يأسف كان الذي األمر أما
بالدهما إىل ويعودان الوغى ساحة يف مدحورين الروس وينظرا يعيشا أن فؤادهما
وهذان املبني، بالفوز إياه مهنِّئني إمرباطورهما أمام يقفا وأن االنتصار، راية حاملني

اليابانيني: بشهامة إعجابًا الصحف أغلب تناقلتْهما الخطابان

ال ف��ال وإال ه��ك��ذا ه��ك��ذا ت��ع��ال��ى م��ن َف��ْل��يَ��ْع��لُ��َوْن ال��م��ع��ال��ي ذي
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اليابانية املرأة (66)

تعليمها ويوجبون االجتماعية، الهيئة يف عامًال عضًوا املرأة يعدون العمران علماء كان إذا
متوقًفا الحقيقي التمدن األمم تمدُّن يجعلون كانوا وإذا مركزها، لجالل واملعارف العلوم
كانت وإذا الدعوى، هذه عىل الصحيح املثال هي اليابانية املرأة فإن تربيتها كمال عىل
قرب عىل الفاضلة واآلداب الصحيحة الرتبية يف الدرجة هذه إىل وصلت اليابانية املرأة
السبيل؟! هذا يف وتجتهد تجدُّ وهي القرون عليها مرَّت إذا بها فكيف باملدينة، عهدها

أمرها ويل يُدِخلها حتى حياتها سنني من الخامسة إىل تصل وال اليابانية تُوَلد
اإلنفاق سبيل يف ويكدح يكدُّ فإنه العيش، يف خصاصة ذا فقريًا كان ومهما املدرسة،
االعتناء درجة بهم بلغت حتى الحياة، يف يهمه أمر كلِّ عىل بها االهتمام ويقدم عليها
وأسفههم منزلًة الناس أحطِّ من املدرسة ابنتَه يدخل لم من يَُعد أن إىل البنات برتبية

العار. بوصمة ويصمونه عقًال
اإلنساني، املجتمع يف بنفعها علمهم بعد إالَّ القدر هذا املرأة يقدروا لم شك وال وهم
يف إليه وصل ما نتيجة هي إنما التقدم يف اإلنسان يخطوها خطوة أول أن وتحققهم
بكلِّ الفضيلة بذور نفسه يف غرست التي األدبية املبادئ من عنها اه وتلقَّ أمه، تربية
إىل املدرسة دخولها يوم من حياتها أدوار يف اليابانية املرأة أحوال اختربنا ولو أنواعها،
وحسن والفضيلة الكمال عنوان نجدها لألبناء ومربية للبعل، زوجة فيه تصري الذي اليوم
كأن تامة معرفة الوطن محبة مقدار تعرف فهي املدرسية الرتبية مهد يف فالتي اآلداب،

العمل. عىل العلم تطبِّق فهي املدرسة يف تتلقاها التي العلوم من علم الوطن حب
ويفيد يفيدها بما وتشتغل تعمل شهادتها ونالت العلوم عىل منهن حصلت والتي
نة محسِّ مدبِّرة بيتها يف تكون منهن تقرتن والتي مًعا، واألدبية املادية األمور يف عائلتها
الكماالت، وأنواع واآلداب، العلوم، من تتلقاه ما بفضل املعاشية بعلها وحالة حالتها
يكونوا أن إىل تؤهلهم حتى تربية أحسن برتبيتهم تقوم أوالد ولها بعل لها ليس والتي
وكرم للعفة، مثاًال وأطوارها أحوالها كلِّ يف اليابانية املرأة تجد وهكذا الحياة، يف سعداء

املمدوحة. الصفات من ذلك وغري النفس،
محبتها من أظهرت فإنها األخرية الحرب يف اليابانية املرأة تربية آثار ظهرت وقد
الرتبية يف منزلتها كانت مهما تظهره اليابانية غري العالم يف امرأة أن يَُظن ال ما لوطنها

والتعليم.
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األكسية، يشتغلن دروسهن من يفرغن كنَّ ملا منهن التلميذات أن هذا ومثال
الصليب جمعية إىل ويقدمنه العسكرية املالبس من صنعه عىل يقدرون ما وكل واألربطة،
صنع من كثريًا قدمن وقد الحرب، جرحى ملداواة أطباء فيها يوجد كانت التي األحمر
هذه يف الجرحى حيث االهتمام؛ كلَّ بذلك واهتممن آرثر، بورت سقوط عند أيديهن
احتفال كلِّ يف الرجال مع اشرتاكهن عن فضًال هذا باآلالف، يَُعدُّون كانوا الواقعة
من بيشء الرجال فيه يفوقهن ال مما الروس، عىل االنتصار بخصوص مظاهرة أو

األشياء.
الوحيد ولدها أمرت التي اليابانية املرأة خرب املوضوع هذا غري يف ذكرنا وقد
نفسها قتلت وحيدها، لكونه تطوَعه الحكومة منها تقبل لم وملا الحرب يف بالتطوع
هي التي الوطن خدمة يف التطوع عن يمنعه عائق هناك يكون ال حتى أمامه بالسكني

عليه. املفروضة الواجبات من

امتازت قد الرشقية واملرأة والتعليم، الرتبية بفضل اليابانية املرأة إليه وصلت ما هذا
صادفت إذا ولكن األخرى، األمم نساء من غريها عىل الحضارة ميدان يف السبق بمزية
رة متوفِّ الفاضلة الرتبية لتأثري والقابلية فيها موجود االستعداد إذ بشأنها؛ يعتني من
العرب نساء ذلك عىل مثاًال وْلنتخذ الفطرة بحسب الغربية املرأة من أذكى وهي عندها،
ولهن العقل، وكمال النفس أدب حيث من عظيم جانب عىل كنَّ فإنهن األول العرص يف
ما البيان وحسن البالغة من فيها يُْظِهْرَن وكنَّ واألمراء امللوك مع ومخاطبات محاورات

عقًال. الناس وأكمل كعبًا البلغاء أعىل العرص هذا يف بمثله اإلتيان عىل يقدر ال
وعىل — وسلم عليه تعاىل هللا صىلَّ — النبي عىل منهن الوافدات سرية يطالع والذي

قلناه. ما َصْدق يتحقق سفيان أبي بن معاوية سيدنا
هذه من نرى كنا ملا اللطيف، الجنس برتبية الحقيقي االعتناء املرصيون اعتنى فلو

يُذَكر. شيئًا لألسف املوجبة واألمور املفاسد
ألخالقها مفسد املرأة تعليم أن تعتقد أن العميق والجهل والحمق، الَخَرق، ومن
هو هذا بل األوهام، هذه نفي يكفالن الرتبية وحسن العلم فإن لالبتذال، عرضها ُمَعرِّض

املبني. الضالل
الفساد، طرق لها ل يسهِّ العلوم العربية املرصية املرأة تعليم بأن جدًال سلَّمنا ولو
كيف يُعرُِّفها علمها ألن جاهلة؛ وهي فسادها من رضًرا أخف متعلمة وهي فسادها فإن

املفاسد. هذه ارتكاب عدم عىل ويحضها الفساد تُحسن
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يشعر، ال حيث من الرضر لنفسه جلب الغي سبيل سلك إذا الجاهل أن والقاعدة
وهلل تعلَّم، ما بمقدار كرامته من يحفظ به نموذج عىل النهج هذا ينهج فإنه املتعلم أما

القائل: در

ال��ح��ي��اة س��ع��د م��دار ع��ل��ي��ه��م ال��ب��ن��ون ق��ال��وا
ال��ب��ن��ات ح��ظ ق��وم ي��ا ن��س��ي��ت��م ك��ي��ف ف��ق��ل��ت

والفنون العرصية العلوم تعليمها مجرد هو الرشقية املرأة برتبية مرادنا وليس
آداب ألن اإلسالمية؛ الرشيعة وقواعد أصول بحسب تربيتها تكون أن مرادنا بل اليدوية،
من العالية الطبقة عداد يف الرشقية املرأة كانت العلوم هذه إىل أُضيف إذا اإلسالمي الدين
باألخالق والتخلق املحامد، واكتساب الدنايا، ارتكاب عن وتنزيهها النفس، طهارة حيث
الفضائل هذه من خاليات العلوم تعلمن الالتي النساء من غريها نشاهد ألننا امُلرضية؛

الحجاب. ضمنها من التي اإلسالمية الرشيعة بها جاءت التي
للتعاليم شامًال يكن لم إذا العلوم وتعليم فضيلة كلِّ أساس هو الدين أن يخفى وال
التهذيب وتهذيبها الحقيقية، الرتبية املرأة تربية من املقصودة الفائدة يفيد فال الدينية

الحسن.

اليابانيني وطنية (67)

هذا فإن اليابانية، لألمة واإلطراء املدح عبارات نسطِّر أن العنوان هذا ذكر من املراد ليس
هذه تفعله ما بعض نذكر أن هو املراد وإنما الرحلة، هذه من املوضع هذا غري يف مذكور
سواهم يف تُعهد تكن لم درجة إىل وطنهم حبِّ يف تفانيهم عىل الدالة األفعال من األمة

األخرى. األمم من

فرأيت اإلمرباطوري، البالط من قريبًا العمومية املحالت إحدى يف جالًسا يوم ذات كنت
مصوًرا فرأيت األلواح من لوحة يف لت فتأمَّ الشارع يف صورة يعرض الصور باعة أحد
العدد كثريو الروس من عساكر وأمامهم وجنودهم، اليابانيني قواد من سبعة فيها
أن يأبون وهؤالء التسليم منهم يريدون كأنهم واملدافع، البنادق ُفوَّهات نحوهم هون موجِّ

املدافع. نحوهم فوجهت أسلحتهم يسلموا
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من قطعة منهم واحد كلُّ أخذ محالة وال ميتون أنهم اليابانيون الجنود عرف فلما
أمسكوا أنهم كما العود، عىل املغني يرضب كما البنادق، عىل يرضبون وصاروا الخشب
البسيطة الصورة هذه من ففهمت بطونهم، يف أطرافها واضعني سيوفهم اليمنى بيدهم
الحياة، من أشهى وطنه عن الدفاع سبيل يف املوت عنده الياباني أن وهو جليًال، معنى
إن األوتار نغمات من عندهم أشهى الجنود هؤالء نحو ه تُوجَّ التي املدافع أصوات وإن

تماثلها. لم
مرص يف تُعرض التي الصور وبني بينها وليقارن األفعال هذه إىل العاقل فلينظر
بمعناهما والسفه الوقاحة تمثِّل التي الصور تلك للمبيع، املرصية البلدان من وغريها

الحقيقي.
املصورة، األخرى الجرائد من أفضل اليابان يف تُباع التي الصور فإن وبالجملة
الجرائد بخالف التأثري، لِعَظم الشجاعة النفوس يف تبعث الصور هذه أن األفضلية ووجه

البتة. املزية هذه من لها نصيب ال سياسية صوًرا تصوِّر قد التي املصورة

الياباني البوليس (68)

ما غريب ومن الواجبات، ومعرفة األدب، يف العالم يف بوليس أرقى من الياباني البوليس
فيها يذكر التي غري مذكرة معه يحمل عسكري كلَّ أن هناك البوليس نظام يف رأيت
واألجوبة األسئلة وهذه مطبوعة، وأجوبة أسئلة فيها املذكرة وهذه والحوادث، الوقائع
من استفدت ماذا مثًال السؤال يف يذكر كأن األخالق، ومكارم بالوطن، يتعلق فيما كلها
أبواب الحرب طرقت إذا الجنود من الفرد عىل يجب وماذا اليابانية؟ الروسية الحرب هذه
نظام يف البديعة االخرتاعات من وهذه وإلخ، … يفعله؟ أن القائد عىل يجب وماذا البالد؟

الوطن. حبِّ عىل القوم نفوس تربية ويف البوليس
يشرتي غريبًا وجد إذا البوليس أن األمن عىل القوم بحرص اإلعجاب يوجب ومما
كان إن املشرتى مقدار ويعرف الرشاء، حالة يف وسكناته حركاته، يراقب األشياء بعض
املشرتي مع التي النقود يعد ثم الثمن مقدار ويرصف ذلك غري أو الكيل أو بالوزن

وهكذا.
النقود وعدَّ البوليس فجاء فكهاني حانوت من الفواكه بعض ابتعت أني وذلك
نصف قيمتها ذهب قطعة البائع أعطيت وكنت املبيع، ثمن خصم بعد أخذتها التي
بوليسنا الحال يف فتذكرت الفواكه، من اشرتيته ما مقدار ثمن وعرف أفرنكي، جنيه
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سلطته يجعل أن من بدًال الفضائل هذه من اليشء بعض عنده يكون أن ووددت املرصي
التي املحال من واالرتشاء الشوارع يف الباعة وصغار الحوذية، معاكسة يف منحرصة
االستقامة سنن عىل هللا قه وفَّ البالد، يف اإلفساد عوامل من وغريهم املقامرين تحوي

البالد. يف األمن ليسود الخونة الجهالء رجاله وأخرج

جنائزهم يف اليابانيني عوائد (69)

يف موتاهم يدفنون ومسيحي ووثني، بوذي، بني ما مذاهبهم اختالف عىل اليابانيني إن
إن فيه املدفون يعرف بها قرب كلِّ عىل مخصوصة عالمات يضعون ولكنهم واحدة مقربة
صفة مذهب أهل ولكلِّ بيانه، سيأتي كما املسيحيني أو البوذيني، أو الوثنيني، من كان

جنائزهم. يف مخصوصة
عىل النعش يضعون أحدهم مات فإذا جنازاتهم يف غريبة صفة فلهم البوذيون أما
قطع فيها مربوط القطع وهذه بأيديهم، الشجر من قطًعا يحملون رجال يتقدمها عربة
وخالٍّ صديًقا كان من اسم عليها مكتوب قطعة كلِّ وعىل مزدوجة الغاب من صغرية
الجنازة يف يمشون ممن أحد كل يمكن بحيث واضحة، بحروف حياته حال يف للميت
لهم، صديًقا امليت كان الذين عدد يكون القطع هذه عدد ومقدار قراءتها، البالد أهل من
وهذه حياته، حال يف له يظهرونها كانوا كما للميت محبتهم إظهار بذلك ويقصدون

ُمحَدثة. ليست لديهم قديمة عادة
الجمعية هذه رجال وظيفة ومن الشجن، حملة لها يُقال للبوذيني جمعية وتوجد
عريضة قبعة رأسه فوق يحمل رجل بينهم ومن النعش أمام الجنازة يف يمشون أنهم

امليزان. قبعة ونها يسمُّ القبعة وهذه ُمزيَّنة
فيها مجموٌع إحداهما أن يزعمون كبريتني علبتني كتفيه فوق يحمل الرجل وهذا
الجنازة يف رضوري العلبتني هاتني ووجود السيئة، أعماله واألخرى الحسنة، امليت أعمال
من أنه عليه املتفق من عندهم امليت كان ولو األحوال من حال بأية عنه التخلف يمكن ال

حياتهم. يف قط سيئة يفعلوا لم الذين الصالحني
مخصوص ِلباٌس لهم وهؤالء الكهنة، بعض الشجن حملة جمعية رجال يعقب ثم
منهم واحد كلِّ لباِس لون فإن املغايرة هذه ومع املذكورة، الجمعية رجال لباس يغاير
عدا ما ورمادي وأحمر وأصفر وأخرض أسود بني يختلف حيث اآلخر؛ لباس لون يغاير
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ال الفرح لون اللون هذا أن هو األبيض اللباس لبسهم عدم يف السبب ولعل البياض،
الحزن.

خاصة عربة يف اثنني كل الجنازة أمام سريهم يف العربات يركبون الكهنة وهؤالء
بهما.

ويظهر عنابي ولونه للباقني، مغاير لباسه شْكُل منهم رجل فيها عربة آخرهم ويف
فأصحابه امليت أهل النعش، املتقدمني هؤالء وبعد عليهم، الرئيس هو الرجل هذا أن

ومعارفه.
قبيل من الصمت يََعدُّون كأنهم قطعيٍّا ممنوع الجنازة سري أثناء يف عندهم والكالم

واالعتبار. التفكر
امليت أهل يليها ثم عربة، عىل محموًال أوًال النعش يقدمون فإنهم الوثنيون أما
الحداد؛ لباس يف ومذهب دين أهل لكلِّ مخالفون وهم وأصدقائه، أصحابه ثم وأقاربه،
إذا خصوًصا البيضاء الثياب يلبسون هؤالء ولكن الحداد، لون هو السواد أن العادة إذ
مبادئهم من ألن البوذيني؛ بخالف الجنازة يف الكالم يمنعون ال وهم عزيًزا، امليت كان
كان وإذا إنسان، كلِّ عىل واقع املوت إن حيث وجزعه، حزنه يظهر ال العاقل أن املذهبية
ال حتى والرسور بالفرح ويبدلها إزالته يف جهده يعمل املكدرات من يشء عنده أحدهم

الحزن. أثر عليه يظهر

الجنازة يتقدم حيث األخرى؛ البلدان يف املسيحيني سائر من كغريهم فإنهم املسيحيون أما
الدينية األناشيد بعض ويرتِّلون املباخر يحملون تالمذة وبعض القسيسني من رجال
سوداء عربة عىل موضوًعا النعش ثم الرحمة، بساط ثم الحالة، هذه مثل يف املعتادة
عليه الصالة وبعد فاملشيعون، امليت أقارب النعش وبعد الخيل، جياد من أربعة يجرها

لدفنه. القرب إىل به يذهبون الكنيسة يف

الوثنيني أن فهي املسيحي من الوثني من البوذي قرب يُعَرف بها التي العالمات أما
عىل يديه يضعون بحيث أمه، بطن يف جنني وهو كهيئته القرب يف ميِّتهم هيئة يجعلون
الهيئة هذه مقتىض عىل مربع صندوق يف ويضعونه بصدره، ملتصقتني وركبتيه وجهه
هذا يفعلون وكأنهم الصندوق، حجم اتساع من شيئًا يزيد ال مريع قرب يف ويدفنونه،
أخرى مرة والدته ينتظرون هذا وعىل بالبطن، والقرب بالجنني، امليت يشبهون أن ألجل

أبدية. حياة بعدها يحيى
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ويضعونه طوله، قدر عىل صندوق يف امليت يضعون كاملسيحيني فهم البوذيون أما
االتساع، يف الصندوق قدر عىل قرب يف ويدفنونه الهيئة هذه مقتىض عىل مربع صندوق يف
والوثني، البوذي، يُعَرف الصفة وبهذه صليبًا، القرب فوق يضعون املسيحيني أن إالَّ

واملسيحي.

الطريقة عىل امليت وتكفني الجنازة يف والسري الغسل كيفية علَّمناهم فإننا املسلمون أما
هنا. ذكره إىل حاجة ال مما الرشعية

اليابان بالد يف التعليم (70)

واألدبي، املادي اليابانيني م تقدُّ أصل أن نبني أن هو الفصل هذا عقد من مرادنا ليس
القضايا من هذا فإن العرصي، التعليم نرش هو الحضارة مضمار يف كعبهم وعلو
بأمر القوم اعتناء كيف نبنيِّ أن املراد وإنما األمم سعادة كلِّ أساس هو العلم إذ امُلسلَّمة؛
عن فضًال غربية أو كانت رشقية أخرى أمة فيه تشاركها لم الذي االعتناء هذا التعليم،

فيه. تسبقها أن
فيها، السائد الجهل حيث من الرشق أمم كباقي القرن هذا قبل كانت اليابان إن
مزية وعرفت التأخر بهذا شعرت حني ولكنها يُذَكر، شيئًا املدنية من تعرف تكن ولم
لذيذ إىل الجوعان ه ِ الرشَّ اندفاع اندفعت األفراد بني وتعميمها البالد، يف ونرشها العلوم
كثرية خطوات خطت الزمن من قليل ويف أنواعها، اختالف عىل املدارس وفتحت الطعام،
إذ القصري؛ الزمن هذا أضعاف يف غريها أمة لتخطوها تكن لم واملدنية التقدم سبيل يف
تخطوه كانت ما إن نقول أن غريها متمدِّنة أمة أية وبني بينها نسبة عملنا لو يمكن
تخطوه أسبوع يف تخطوه وما أسبوع، يف غريها تخطوه يوم يف السبيل هذا يف اليابان
ومن العادات خوارق من الباهر م التقدُّ هذا بعضهم عدَّ لقد حتى وهكذا، شهر يف غريها
تثقيف هو األمم يف التعليم نرش من القصد كان وملا البرش، طبيعة فوق هي التي القوى
ويفيدونها أوطانهم يخدمون رجاًال يكونوا ألن األفراد واستعداد النفوس وتهذيب العقول
عامًلا يكون املرء بأن واالكتفاء العلوم نفس عىل الحصول مجرد ال تعلموه، ما بفضل
نفوس يف يغرسون بها التعليم يف طرًقا القوم اتبعوا العلوم؛ هذه أثر يظهر أن بغري
العلمية املسائل يف ذلك يجعلون إنهم حتى نحوه عليهم يجب وما الوطن، حبَّ الناشئة
التعليم طرق فيها بيَّنت رسالة كتبت كنت وقد هذا فن، كلِّ أصول يف املوضوعة والقواعد
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سنة أبريل ١٨ تاريخ يف ت ونُِرشَ الغراء، املؤيد جريدة إىل بها وبعثت اليابان بالد يف
موضوع يف وإيجابًا سلبًا بالكتابة أعمدتها تشغل الجرائد كانت حني ٥١٤٣ عدد ١٩٠٧
أن بعد الشورى مجلس أعضاء بني دارت املباحثات أن كما العربية، باللغة العلوم تعليم

نصها: وهذا العمومية الجمعية اقرتحتْه

املادي الرقي من إليه وصلت وما اليابانية األمة عن بحديث يتحدث من كلَّ إن
منذ عليها أقبلت التي واملعارف العلوم إىل ذلك يف يشء كلَّ يسند فإنه واألدبي
واقتدائها الكنوز، ونفيس الطعام لذيذ عىل الحريص ه ِ الرشَّ إقبال عاًما ثالثني
رسعة الرشقي يعرف أن أراد إذا ولكن املدنية، بأسباب األخذ يف يبني بأمر
املايض يف األمم من أمة إليها ق تُوفَّ لم التي الغريبة الرسعة تلك األمة هذه ترقي
يكفي ال الرقي يف إليها وصلت التي الدرجة ألن الحائر؛ وقفة وقف والحارض
الرغبة هو التعليل من الفكر جهد عنده يقف ما ومبلغ الزمان، من قرن لها
مًعا واألهايل الحكومة واهتمام األمة طبقات سائر من الفائق واإلقبال الزائدة

العلوم. بنرش
يعادل آخر سببًا هناك فإن للصحة قريبة كانت وإن العلل هذه كلَّ ولكن
يؤثره الذي التأثري بدون العلوم ي تلقِّ إن نقول أن يمكننا بل العلل، هذه كلَّ
إالَّ نفًعا يُجدي ال أنه نقل لم إن عظيًما، نقصانًا ناقًصا يُعد السبب هذا
النتيجة وحصول به بالعمل االتصاف فقدان مع فقط بالعلم االتصاف مجرد
يف حدثت حادثة بذكر السبب هذا إيضاح يف أكتفي وإني يه، تلقِّ يف املقصودة
الروسية الصحف ونقلتها الروس، وبني بينها األخرية الحرب أثناء يف اليابان
األخبار غريب من لقرائها تسطِّره فيما السيارة األخرى الصحف من وغريها

الحوادث. وعجيب

اليابانية املدارس إحدى زار الروسية الجرائد ُمكاِتبي أحد أن الحني ذلك يف اتفق
أحد يف فأدخله فصولهم يف التالمذة مشاهدة املدرسة رئيس من وطلب االبتدائية،
وُحسن التالمذة بنجابة وأُِعجب التعليم حالة من فُرسَّ الجغرافيا، حصة وكانت الفصول
الخرائط جميع عن تمتاز خريطة أبرص إذ كذلك؛ هو وفيما التدريس، يف املعلم أسلوب
وكوريا منشوريا فيها مرسوًما وشاهد الخريطة من فَدنَا اليابانيني زي يف أناس برسم
للزراعة الصالحة واألرض واملنخفضات، املرتفعات وجميع والبلدان، املواقع، فيها ُمبيَّنًا
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واألنهر، واملناجم، والوهاد، والجبال، واملضائق، والحزون، والسهول، الصالحة، وغري
اليابانيني من رجال الخريطة يف املرسومون األشخاص وهؤالء والغابات، والبحريات،
وانخفاضها املاء سطح عن ارتفاعها ومقادير وأخرى، بقعة كلِّ بني املسافات يقيسون
ال بحيث العني رأي وكوريا منشوريا يرى كأنه الطالب تجعل التي املسائل من ذلك وغري
اليابانيني ذكاء من عجبه وزاد الغريبة، الصدفة هذه من فعجب شرب، قيد منها عنه يغيب
إن الحال بلسان لهم يقولون كأنهم الطالب نفس يف املؤثِّرة األساليب اخرتاعهم وفضل
سنطرد أننا تفهيمكم به نقصد إنما الرسوم باقي عن وكوريا منشوريا رسم امتياز
وفجاجها مخارمها يف للخطر جنودنا نعرِّض أن قبل ولكن البقاع، هذه من الروس
األخطار من فيها يأمن بحيث منها، الجيش ملرور الصالحة املواقع يعرفون رجاًال بعثنا

االنتصار. أسباب عليه وتسهل
أمامهم، والخريطة يرسمون الطلبة فوجد الرسم، حصة وكانت آخر، فصًال زار ثم
يماثل ما فيها مرسوًما يكون ربما إذ الخريطة؛ إىل نظر بل الطلبة، باختبار يبدأ فلم
الجنود بني دموية وواقعة مرسوًما آرثر بورت فوجد األول، الفصل يف األول الرسم
التي الجهة من مهاجمون اليابانية الجنود ولكن الرسم، هذا قرب والروسية اليابانية
وألسنة الفضاء مألت قد والدماء القتىل أشالء رأى كما القلعة، يف الدخول من تمكِّنهم
وحجب املثار، الغبار مع انعقد قد والدخان والبنادق، املدافع ُفوَّهات من تخرج النريان
إذ الغريبة؛ واملصادفات والدهشة، اإلعجاب من لبُّه يطري فكاد الخرضاء، عن الغرباء

وقهًرا. عنوة آرثر بورت وأْخِذ الروس عىل اليابان انتصار من بد ال أنه تصور
يشتغلون التالميذ أن وهو السابقني، الفصلني يف رآه ما مثل فرأى آخر فصًال زار ثم
صورة ولكن الفن، بجوهر املتعلقة القواعد عىل شواهد بها أُِتي حسابية مسائل بحل
الساعات من كذا يف «موتو» مضيق يجتاز أن يريد اليابانيني من جيش من مركبة املسألة
يف يطلقه ما كان إذا املضيق هذا يجتاز وهو جندي لكلِّ الرصاص من يكفي فكم
كذا؟ الجيش جنود عدد كان إذا الرصاص من يكفي وكم منها؟ كذا الواحدة الدقيقة

الحربية. مواقعه بني املسافات طول أمامهم مرسوم وهنا
إىل اه أدَّ َدَهًشا ُدِهش التعليم طرق يف الغريبة األحوال هذه كلَّ املكاتب رأى وملا هذا
إىل تؤهلهم ال وحداثة سنٍّا التالميذ هؤالء مثل يف تُودَع التي العقلية القوة أن يعتقد أن
كان فما االعتقاد، بهذا الناظر وكاشف العلمية، السياسية الصور هذه من املغزى فهم
الرجل فعل يفعل الصغري الياباني أن وهو مشهوًرا مثًال عندنا إن قال: أن إالَّ له جوابه
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العزة من بلغت األمة هذه أن من نفسه يف وقر ملا أغرب عنده الجواب هذا فكان الكبري،
الوطن حبَّ الناشئة قلوب يف نُلِقي إننا املدرسة ناظر له قاله وفيما املثل، به ب ُرضِ مبلًغا
فرد كلُّ يكون أن فيجب املناصب يف يتقلبون املستقبل يف رجاًال له لنضمن األسلوب بهذا

واستحقاًقا. كفاءة املنصب كريس يمأل ألن تؤهله التي بالفنون ا ُملمٍّ منهم
دهشته مقدار وبني شاهده ما بوصف جريدته إىل الحال يف امُلكاتب فبعث

واستغرابه.

املعلمني وعدد هناك املدارس عدد عىل أقف أن يوم ذات أردت اليابان يف كنت وملا هذا
«جازنيف» املسيو جناب فأطلعت السبيل، هذا يف الحكومة ترصفه ما ومقدار والطالبني
أن قبل املعارف نظارة زيارة إىل أدعوك أن أريد كنُت إني يل: فقال هذه إرادتي عىل
حرضة صحبتنا يف وكان النظارة إىل توجهنا الحال ويف الخصوص، هذا يف تخاطبني
البناء مشيدة داًرا وجدناها النظارة دار إىل وصلنا وملا املنعم، عبد حسني السيد الفاضل
قائمة قورصة شبه عن كناية هو حيث وأجملها؛ صنعة أدق صنع بابها الرواء، جميلة
من أفسح ساحة رأيت الباب اجتزنا وملا البنيان، متينة الشكل بديعة أعمدة أربعة عىل
والرشفات الخاطر ويرس الناظر، يروق مما األلوان املختلف بالرخام فت ُرشِّ الحليم صدر
جناب غرفة إىل وصلنا ثم البالد، هذه يف البناء فنِّ ترقي عىل دلَّ بديع بمنظر بارزة
وملا بالدخول فاْستَأْذنا مرص، يف النظارة سكرتري تعادل ووظيفته «تاراويزي»، املسيو
وجميل تربيته، وكمال أخالقه، كرم عىل دلَّ ولطف تامة ببشاشة قابََلنا غرفته دخلنا
حسني السيد حرضة وكان واالستماع، التكلم يحسن فكان حديث، أحسن وحادثَنا آدابه،
لنا يطلب لم الفائق واالحتفاء اإلكرام هذا مع أنه العجب ومن بيننا، يرتجم املنعم عبد
ولعل والرشق، الغرب أمم عند العادة هي كما السيكارة لنا م يقدِّ ولم شايًا وال قهوة
القوم؛ آداب من نقًصا يَُعد ال وهذا حكمها، عند الوقوف يجب والعادة عندهم عادة هذا
باللطف واملقابلة والكالم االستماع حسن كإكرام ليس ذلك مثل بتقديم اإلكرام ألن

والبشاشة.
أحد فأمر الزيارة، ألجله قصدنا ما معرفة يف رغبتنا عىل أطلعناه برهة وبعد
الُكتَّاب بعض غرف يف فأدخَلنا نريد، حيث إىل معنا يذهب بأن النظارة مستخدمي
قصور يف يوجد ما كأحسن بالنقوش ُمزيَّنة الفراش بأفخر مفروشة هي فإذا والعمال
الغرف به تزيَّن مما ذلك غري إىل الصنع، الغريبة واملقاعد الكرايس وبها واألمراء األغنياء

الدور. وأفخر القصور أحسن يف
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طلبنا اإلحصائيات دفاتر فيها التي الغرفة وهي الَكتَبة بعض غرفة يف دخلنا وملا
ورقة أول يف فوجدنا لنا فأحرضه والطالبني واملعلمني املدارس تعداد فيه امُلرَصد الدفرت

اآلتي: الجدول منه

املدرسة نوع املعلمني مقدار الفصول عدد التالمذة عدد املدرسة اسم

التعداد: هاك ثم الجدول هو هذا
والحقوق، كالطب عالية مدرسة ٩٤ العلوم، كلُّ فيها تُدرَّس كربى جامعة ٢٥
مدرسة ٢٣٦٥ والبيطرية، والوالدة، والصيدلية، واملعلمني، والزراعة، واملهندسخانة،
أما تجهيزية، مدرسة ١٧٦٥ ثانية، درجة صناعية مدرسة ٥٢٥٠ عالية، صناعية
ابتدائية مدرسة ٩١٥٤ فمنها درجات ثالث إىل تنقسم فهي اليابان يف االبتدائية املدارس
كلها املدارس مجموع فيكون ثالثة درجة و١٦١١٢ ثانية درجة و١٥٢١٦ أوىل، درجة
املعلمني عدد مجموع وإن اختالفها، عىل اليابان يف املوجودة املدارس هي هذه ،٤٩٩٩١
الذكور من املتعلمني فنسبة هذا وعىل وأنثى ذكًرا متعلًما ٨٨٦٤٥٦٠ فهو فيها واملتعلمني
،٢٤٢٨٩٢ االبتدائية املدارس يف املعلمني وعدد املائة، يف ٥٧ البنات ومن املائة يف ٨٥ هو

.٧٧٣٤ العالية واملدارس ،١٤١٢ الثانوية واملدارس
أن عىل الجنيهات، من ونصف مليونان املعارف عىل الحكومة ترصفه ما ومقدار
الحكومة بخل من هذا وليس مرص، يف املعلم أجرة قيمة نصف توازي ال املعلم أجرة
َعَوزهم يسدوا أن ألجل هو األجر سبيل يف الزهيد القدر أخذهم يجعلون ولكنهم عليهم
هو التعليم أجر سبيل يف الباهظة املبالغ أخذنا عدم إن ويقولون املعاش، خصوص من

أداؤها. علينا يجب للوطن أخرى خدمة
بادئ من فيها املعلمون كان الغرب من مقتبسة اليابان بالد يف املعارف كانت وملا
منها تخرَّج التي الكليات أَنَْشئوا وافر بنصيب فيها القوم أخذ وملا األوروبيني، من األمر
ويستخدمون الغربيني املعلمني من يقللون أخذوا العلوم؛ أنواع كلِّ من األْكَفاء األساتذة
هذه يف وكأنهم الوطنيني، من املدارس كلِّ يف املعلمون أصبح حتى الوطنيني من بدلهم
تعلَّموا الذين برجالها اكتفت حيث الرشق؛ أمم كلَّ خالفت رشقية أمة إننا يقولون الحالة
أن هي العلم ثمرة ألن الفخار؛ هذا يف الحق ولهم األجانب من املعلمني جلب عن واكتفت
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الحضارة من العالية الدرجات بلوغ يف بسواها مستعينة غري بذاتها قائمة األمة تكون
واملدنية.

أيما له ومستغربة به ُمعَجبة الصحف ونقلته اليابان بالد يف وقع ما غريب ومن
حظٍّا أخذوا أنهم عىل ويدل اليابان بالد يف الراقي التعليم بنتائج يتعلق فيما استغراب
سابًقا، الوزراء رئيس «كاتسورة» الكونت يحادث كان الغربيني أحد أن الصناعة؛ يف وافًرا
يف الحربية مراكبهم يصنعوا لم أنهم يف اليابانيني عىل االنتقاد إىل الحديث يف وتطرق
دولة بحرية تعادل األقل عىل بحريتهم لكانت فيها صنعوها لو بحيث أوروبا، معامل
ه يُوجَّ أن يجب اللوم هذا إن كاتسورة: الكونت فقال العالم، بني األوىل الطبقة دول من
تَُعد التي اليابان معامل يف وأسلحتها الحربية مراكبها تصنع لم التي أوروبا إىل منا
بهذا يكتف لم ثم والصنائع، والفنون العلوم خصوص من يشء يف تفضلنا ال ألنها باملئات
واألسلحة الحربية املراكب فيها تُصنَّع التي املعامل عىل األوروبي هذا أطلع حتى القول

قبل. من وجوده يعتقد يكن لم ما فرأى للبوارج أُِعدَّت التي واألحواض
من إن معناه: ما كاتسورة الكونت فقال الحرب ذكر إىل الحديث بهما حدا وقد
جنس بتفضيل أو بالدين تعلُّق أدنى لها الحرب هذه بأن إنسان يتهمنا أن البنيِّ الظلم
يف اآلخر إىل محتاج منهم فرد وكل إخوة، هم اإلنسان بني أن نعتقد ألننا جنس؛ عىل
كل بل آخر، دون جنس تقترصعىل ال أن يجب واألدبية املادية املنافع وأن الحياة معرتك
الحرب أعلنا حني وإننا والدين، الجنس إىل نظر بال اآلخر مع املنافع هذه يتبادل إنسان
سياسية الحرب هذه بأن الناس يف يخطبوا بأن وأمرناهم األديان رؤساء جمعنا رسميٍّا
من بها يعلق عساه ما األذهان عن ينفي مما ذلك وغري فقط والروس اليابان بني وأنها

سياسية. غري الحرب هذه أن
بعد الدولة هذه إىل نظرنا كوننا إالَّ الحقيقة، يف لها محرِّك ال الروس محاربتنا وإن
يفرتس أن يريد الذي املهاجم بالوحش يشء أشبه فرأيناها منشوريا، قدمها وطئت ما
الدفاع، وسائل من أمكن ما بكلِّ ومحاربته الوحش هذا صدِّ يف قوانا كلَّ فأعملنا الرشق،
عىل واستيالئها الرشق يف الروسيا قدم توطيد ألن الجميل؛ بهذا لنا مدينة أوروبا وإن
عنده، تقف ملطامعها حدَّ ال الروس ألن بأجمعها أوروبا دول عىل خطر منشوريا مثل
ر التنوُّ من اليابان سواس إليه وصل ما مقدار يُعَلم هذا كاتسورة الكونت كالم فمن
يف ما كلَّ فيه ويبذلون بذلوا الذي العلم إىل راجع كله وهذا السياسة، رضوب ومعرفة

نهار. ليل وسعهم
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وغريه الطب مثل األخرى للفنون بالنسبة وأما للتعليم، بالنسبة ذكرته الذي هذا
عدد الطب فنِّ من هنا أذكر أن أريد وال أمامنا، درًسا نجعله أن يحق مبلًغا بلغ قد فهو
الصحة بأمر القوم اعتناء من عليه وقفت قد ما أذكر وإنما واملستشفيات، الصيدليات
فيه تماثلهم لم الطب صناعة من وافًرا نصيبًا أخذوا قد أنهم عىل واضحة داللة يدل مما

األخرى. األمم من أمة
الحبوب وهذه الدسنتارية، داء أخطار من يتعاطاها من يأمن حبوب توجد أنه وذلك
الرضورية األشياء من جعلتها الحكومة إن حتى األمة، من الطبقات كلِّ عند تُستعَمل
الربد احتمال عىل يقوى يتعاطاها من فإن الربد حيث من أيًضا مفيدة وهي للجنود
فيها علبة معه يحمل الحرب زمن يف كان جندي وكلُّ التأثري، الشديد والزمهرير القارص
وحالة منشوريا يف الجو حيث الطبية؛ العقاقري من وكثريًا الحبوب هذه من وافر عدد
املختلفة، األمراض فيه تتولد كانت الذي الحرب زمن يف خصوًصا مهلكة فيها الطقس
القوم تعاطي وبسبب وقوعه، يخشون مرض كلَّ يُالئم ما العقاقري من يحملون فكانوا
والجندي تامة، وقواهم صحية سليمة وأجسامهم متوفرة صحتهم تجد الحبوب هذه
اليوم يف طوكيو يف منها يُنَفق ما وجملة حبة، ٢٦ يوم كلِّ يف الحبوب هذه من يتعاطى

تقريبًا. ٣٥٠٠٦٠٠ نحو الواحد

أخذت عظيًما مبلًغا الهائل الرقي من بلغت التي األمة هذه إىل الرشق أمم نظرت وملا هذا
عدد يوجد إنه حتى ومصانعها وكلياتها، مدارسها، يف العلوم ليتلقوا الشبان إليها ترسل

هناك. املدارس يف اليابانية الطلبة يزاحمون الصني أبناء من عظيم
عبد الهمام املولوي حرضة رياسة تحت الدكن حيدرأباد يف الهند يف لجنة أُلِّفت وقد
حوادث وحنَّكتهم الحارضة املدنية مزية عرفوا الذين النابغني من وهو أفندي، القيوم
إىل اللجنة ترسلهم أن تريد الذين الشبان عىل لإلنفاق الالزمة األموال جمعت وقد األيام،

ونشاط. اهتمام بكلِّ سائرة وهي اليابان
معي وارفع اليابان، أمة منحتها التي السعادة هذه إىل الكريم القارئ أيها فانظر
ألهم ما اإلسالمية األمة يُْلِهم أن راجيًا داعيًا — وتعاىل سبحانه — هللا بإخالصإىل صوتك
الناشئة، تعليم يف جهدها وبذلت واملعارف، العلوم بشأن اعتنت التي نة املتمدِّ األمة هذه
الرجال مصافِّ يف يعدون وصاروا أوطانهم شأن رفعوا من مدارسها من تخرَّج حتى

وبالدهم. أمتهم سعادة عىل العاملني
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سجلت قد التاريخ وصفحات وحدها األيام فإن اليابانيني تقريظ مقام هذا وليس
والنهار. الليل وتوايل األعصار بقاء الباقي الفخار لهم

يوجد أن قلَّ التي الحربية الرتسخانة اليابانيني تعلُّم عىل اآلن به نستشهد ومما
العالم. بالد يف مثلها

الصناعة دار زيارتي يف املنعم عبد حسني والسيد جازنيف املسيو جناب يوم ذات صحبت
ما لكثرة كربى بلدة هي بل بدار ليست هي فإذا إليها فتوجهنا «الرتسخانة»، الحربية
صنع يف يشتغلون ممن اآلالف فيه بمكان وناهيك باآلالف، يَُعدون الذين العمال من فيها

اليابان. كدولة لدولة الحربية اآلالت
وظيفته، واسم اسمه حفُظ عني غاب وقد الرؤساء بعض فاستقبََلنا الدار هذه دخلنا
والبارود الديناميت وعمل البيضاء واألسلحة والبنادق املدافع صنع محال عىل فأطلعنا
من استغرابي وليس نشاط، بعده ما ونشاط فائق، جدٍّ يف العمل حركة فإذا والرصاص
الحربية السفن يصنعون الذين العمال لحركة استغرابي من بأقل العمال هؤالء حركة
التساعها، غرف إنها أقول وال غرف يف دخلنا إذ التوربيد؛ ومراكب وبوارج، مدرعات، من
يماثل غرفها سقف وارتفاع السفينة حجم قدر عىل الغرفة إذ صالونات؛ إنها أقول بل
ح تُصفَّ وهي غرف تسع يف تُصنَّع مراكب تسعة ووجدنا العاصمة، محطة سقف ارتفاع
العجب، كلَّ عجبت حتى آخر إىل مكان من ننتقل زلنا وما مدرعات، أنها فعرفت بالفوالذ
عىل انتقد الذي األوروبي ذلك مع كاتسورة املسيو حديث تذكرت نفسه الوقت ويف
الجواب من جنابه أجابه وما األوروبية املصانع يف الحربية آالتها تصنع لم حيث اليابان؛
يرفع أن — وتعاىل سبحانه — هللا إىل الرضاعة أكفَّ رفعُت الحال ويف املفحم، امُلسِكت
والحول، الطول، ذات أجمع العالم يف األوىل الدولة هي تكون وأن العلية دولتنا شأن من

والقوة.

اليابان إىل الوافدون السائحون (71)

الفوائد منها ليستفيدوا إالَّ يفدوا لم إليها الوافدين السائحني أن اليابانية الحكومة عرفت
يؤخذ ما وأقل الوافدين، درجات بحسب قيمتها تختلف عليهم رضيبة فرضبت العظمى

املرصية. بالعملة غروش عرشة والني «ين» الواحد الفرد عىل
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ويف ين، «١٨٧٠٨٠٠٩» ١٩٠٣ سنة يف السائحني من أخذته ما عدد بلغ وقد
١٩٠٦ سنة ويف ين، «٢٥٣٥٤٠٠٠» ١٩٠٥ سنة ويف ين، «١٢٩٠٠٥٤٥» ١٩٠٤ سنة
التي اليابانية الحكومة يف اإليرادات أبواب من باب شك وال وهذا ين، «٢٥٩٤٢٦٠٧»
(ولو السائحني، عىل رضيبة جعلت حكومتنا أن فلو ملرصفها، بالنظر ماليتها ترقت بها
عليها ل يتحصَّ التي الفوائد وأن سيما ال طائلة مبالغ عىل منهم لحصلت اإلنكليز) غري
بالدها ترقى كيف عرفت أمة بني شتان ولكن اليابان، يف منها أكثر مرص من السائحون
سبل إىل هللا هدانا به، تجود ما إىل الحاجة أشد يف وهي الغرباء عىل تجود اآلن إىل وأمة

السداد. ومواضع الرشاد

اليابان يف الصحافة (72)

اليابان يف لها فإن ارتقائها، ودليل تقدُّمها، عنوان هي أمة كلِّ يف الصحافة كانت إذا
أن هناك الصحافيني من عرفتهم ممن عرفُت وقد األمة، هذه تقدُّم يف األقوى التأثري
فيها انترص التي األخرية الصينية الحرب عهد من الصحافة بأمر اعتناؤهم زاد اليابانيني
وعدته عليه الثناء عبارات العالم يف الصحف وسطَّرت باهًرا، انتصاًرا الياباني الجيش
فزادت بأرسها األمة مدح ذلك إىل وأضافت بطًشا، وأقواهم دربة، الدول جيوش أرقى من

الصحافة. بحرفة االحرتاف عىل واألدباء الكتاب وأقبل الصحف قراءة يف القوم رغبة
واملرشب؛ النوع حيث من الراقية األمم سائر يف هي كما اليابان يف والصحف
فإن مختلفة كانت وإن املشارب ولكن والهزلية، واملصورة، واألسبوعية، اليومية، فمنها
املطاعن مرشبها بجريدة يُسَمع ال بحيث الوطن مصلحة إىل راجع كله االختالف هذا
والقليل القليل إالَّ الشخيص الطعن بسبب السجون دخل صحفي يوجد وال الشخصية،

له. حكم ال
والذي واألسبوعية، شهرية والنصف الشهرية منها هناك عديدة فهي املجالت أما
وأشهر اململكة، عاصمة طوكيو يف تصدر الكربى السياسية الجرائد أغلب أن نظرته
كوكومن، شيمون، وجيجي شمبو، دجي دجي جريدة هي اليابان يف اليومية الجرائد
بوستن، املورنتن كاري، شمبون جوبان، جه شمبون، ساهي يوروزو، ستمبون، ياماتسو
العادة فوق درجة إىل كثرية الهزلية والجرائد اليابان، تيمس طوكيو، أخبار نتيش، طوكيو
املؤتمر أخبار أن أيًضا عرفت وقد الطبقات، سائر من عظيم مطالعتها عىل واإلقبال
ولكن ذلك من فعجبت جلساته، انعقاد أيام الجرائد أصحاب علم عن بعيدة كانت الديني
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اعتنق من ومنهم اإلسالمي الدين اعتنق من اليابانيني من ألن للحكومة؛ العذر التمست
بني دارت التي واملناقشات املحاورات نرشت فإذا والوثنيون، البوذيون ومنهم املسيحية،
املذاهب أهل نفوس يف األحقاد تولُّد من يُؤَمن ال الدول من املنتدبني املؤتمر أعضاء
الناس علم إىل يصل كان ما وكل السبب، معرفة يف الفكر إليه يصل ما غاية وهذا الدينية،
الخصوصية الدوائر أخبار من عادًة علمهم إىل يصل مما هو إنما املؤتمر أخبار من
لم الجرائد أن الغريب ومن جملتها، من خلت إن الحقيقة بعض من تخلو ال وهي
يف لها امُلعطاة التامة الحرية مع الخصوص هذا يف مالحظة أدنى الحكومة عىل تالحظ
فلم اليابانية، الجزائر باقي سكان وأما العاصمة سكان قارصعىل وهذا واالنتقاد، القول
ولعدم العاصمة وبني بينها املسافة لبعد املؤتمر يف حصل بما علم أدنى عندهم يكن
الكربى الصحف ومحرري أصحاب بعض مع تقابلت وقد الصحف، يف األخبار نرش
الياباني الرجل إليه وصل ما فبهرني وأدبية سياسية مباحثات بيننا ودارت وزرتهم
إذا الحديث يحسن أحدهم وكان املدارك، وسعة الفاضلة، واألخالق والفطنة، الذكاء، يف
جريدة صاحب سان بريازن املوسيو منهم: عرفته من وأفضل حدث، إذا واالستماع حدث
الُكتَّاب من وهما شمبو، دجي دجي جريدة مدير هاريكوجاوا واملوسيو كاري، شمبون

املعرفة. أتمَّ السياسة برضوب العارفني البارعني
امُلعظَّم الخديوي الجناب بسموِّ املرصية األمة عالقة منها كثرية أشياء عن ُسِئلت وقد
وال أعلمه بما أجيب فكنت البالد بسياسة تتعلق أخرى وأمور الظروف، هذه مثل يف

هنا. ذكره إىل حاجة

اليابان يف الخطباء (73)

فالخطيب دينية أو كانت سياسية األوضاع كلِّ يف عظيًما تأثريًا أمة كلِّ يف للخطابة إن
خطابه، يف إليه يرمي الذي الغرض حيث إىل وأجسامها األمة قلوب لزمام كالقائد هو

التأثري. يكون الخطيب بالغة قدر وعىل
خطب شاهدت ولكن اليابان، يف إقامتي مدة يف سياسية خطبًا أشاهد لم وإني
أعرف لم كنت وإن العظيم، التأثري أتأثر فكنت واإلرشاد، للوعظ يلقونها الذين البوذيني
وارتفاًعا، علوٍّا صوته جهة من الخطيب حركات من حصل التأثري ولكن اليابانية اللغة
بيده ُممِسًكا الخطيب فرأيت لهؤالء مجتمع يف ُوِجْدُت حيث اإللقاء؛ يف النفسية وانفعاالته
علوِّ عند الخطيب بها يشري تقريبًا، سنتيمرتًا ثالثون طولها األسود األبنوس من قطعة
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قول إىل ُمنصِتني الطري رءوسهم عىل كأن سكوت وهم القوم ورأيت وانخفاضه، الصوت
جليٍّا. ظهوًرا عليهم ظاهر والتأثر الخطيب

املذهب أصول الطلبة فيها ى يتلقَّ بهم، خاصة مدارس لهم البوذيني أن عرفت وقد
القرى عىل بعضهم ع ُوزِّ الشهادة عىل حصلوا إذا حتى الخطابة، عىل ويتمرنون البوذي
الديانة يف اإلكلريوس بمدارس يشء أشبه فهي املدارس هذه أما واإلرشاد، للوعظ والبلدان

واإلرشاد. الوعظ إالَّ الغالب يف لهم وظيفة ال منها يتخرجون والذين املسيحية
الدينية؛ املواضع يف منها أعظم تكون السياسية املواضع يف خطبهم أن يف شك وال
الجميع يف تؤثر فيه والخطابة الوطن حبِّ يف متفقون املذاهب يف اختالفهم مع ألنهم

الوطن. عىل والغرية والهمة والحمية الحماس نفوسهم يف وتبعث أعظم، تأثريًا

اليابان يف القصاصون (74)

عند كانت لو معنًى، للمدنية تعرف لم التي األمم يف املستهجنة العوائد من كثريًا إن
العوائد هذه ومن األمم، تلك عند به تظهر الذي املظهر بخالف لظهرت نة املتمدِّ األمم
يف تجد الوطنية بالشوارع مررت إذا مرص ففي القصاصون، يلقيها التي القصص
زيد، وأبو يزن، ذي بن وسيف عنرتة، بسرية العامة يحدِّثون الذين القصاصني قهاويها
ولكن حقيقة األصل يف لها كان وإن القصص هذه ولكن وغريهم بيربس، الظاهر وامللك
األمة يف األعظم السواد ترى ولذلك الخرافات دائرة يف تدخلها إليها تُضاف التي الزيادات
تاريخية حوادث يف باطلة اعتقادات يعتقدون اإلسالمية، األمة يف قْل شئت وإن املرصية،
علَّل وقد واقعية، حقيقية هي كتاب يحويها حكاية كلَّ أن يرون ألنهم معذورون؛ وهم

عليها. دليل ال أمور إىل الحقائق قلب من األفعال هذه بعضهم
سرية يف أللَّفت مرتقية كانت ولو األمة، هذه يف الجهل شيوع إىل راجع هذا كل ولكن
اعتبار والخاصة للعامة ليكون الحقائق؛ إالَّ تحوي ال كتبًا يزن ذي بن وسيف عنرتة

نقول. ما عىل مثاًال اليابانيني عادة ولنأخذ السري، بهذه
الغرض، لهذا أُنِشئت مدارس من متخرِّجون أناس هم اليابان يف القصاصني إن
ُوِجد فإذا ذكر، التاريخ يف لها التي الحقيقية السري إالَّ القوم عىل يقصون ال فرتاهم
نفحوه القوم ترى حتى منها يفرغ يكاد ال قصته يلقي وأخذ عمومي محل يف القصاص
من القصاص فراغ عقب يكون وماذا الدراهم؟ بهذه يفعل ماذا ولكن الكثرية، بالدراهم

حديثه؟
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الحضور؛ عىل وموزعة َمطبُوعة القصة هذه الحال يف تجد قصته من القصاص فرغ إذا
الحارضين عىل القصة ع تُوزَّ ثم القصاص، فيه يوجد محلٍّ كلِّ يف مطبعة توجد ألنه
والباقي أتعابه قيمة القصاص منها يُعَطى تُجَمع التي والقيمة فيشرتونها البيع بصفة
الخريية. األعمال وعىل الفقراء عىل يوزع أن ألجل بالكنيسة خاص صندوق يف يحفظ

األمتني؛ كلتا عىل ليحكم ثم قصايصمرص، وإىل اليابان قصايص إىل العقالء فْلينظِر
بالهمجية. عوائدها ترشبت من وبني باملدنية عوائدها ترشبت من بني الفرق ليعرف

اليابان يف األعياد (75)

احتفال أجمل بها ويحتفلون ويحرتمونها، يُجلُّونها، سنوية أعياًدا لليابانيني إن
من االفتنان يف الجهد قصارى ويبذلون وطنيتهم عىل الدالة باملظاهرات ويتظاهرون
واملودة الصفاء كئوس ويتبادلون األزياء أحسن فيها ويلبسون الفاخرة، الزينات رضوب
لبني اإلحسان صنوف من ذلك غري إىل الحاجات لذوي الخريات فيها ويبذلون واإلخاء،

اإلنسان.
اليابان يف إمرباطور أول املالكة العائلة مؤسس عيد هو عندهم األعياد هذه وأجلُّ
امليالد قبل ٦٦١ سنة يف اإلمرباطورية عرش إىل ارتقى الذي «جيمو» اإلمرباطور وهو
طوكيو مدينة جعل تذكار عيد ثم سنة، كلِّ من مارس ٨ يوم يف به االحتفال وموعد
يف به االحتفال وموعد الحايل امليكادو متسوهيتو جاللة عهد يف وذلك للمملكة، عاصمة
عاصمة طوكيو ُجِعلت ١٨٦٨ سنة من اليوم هذا مثل يف حيث سنة؛ كلِّ من أبريل ١٠
وكانت وكيوتو، طوكيو عاصمتان لليابان كانت أنه تقدَّم وقد كيونو، مدينة بدل لليابان
أخرى أعياد ولهم امللك، يف اإلمرباطور تنازع كانت التي الشجن لعائلة مقرٍّا طوكيو

اآلن. ذكرها إىل حاجة أر لم عندهم االعتبار من بمكان

املسيحية مبرشي أفعال حيال اليابانية الحكومة يقظة (76)

يتخذون الغربيني أن األوروبية السياسة بدخائل خبري سيايس كلِّ لدى املعروف من
البوكرس وثورة الصني حوادث كانت وقد السياسية، مقاصدهم إىل توصلهم وسيلة الدين
اإلرساليات عن ناشئ أصلها البوكرس ثورة ألن الخصوص؛ هذا يف لليابانيني درس أعظم
أحرجت حتى املسيحي بالدين التبشري يف االعتدال حدَّ تجاوزت التي املسيحية الدينية

كان. ما فكان الصينيني صدور

144



اليابانية الرحلة

بل الصني، يف نفوذ لها فصار الوسيلة بهذه أغراضها عىل أوروبا حصلت وقد
الدينية. الوسيلة غري وسيلة بأية تملكها تكن لم بقاًعا فيها امتلكت

نفس استعملوا املبرشون إليها ووفد بالدها يف حرة الديانات اليابان دولة جعلت وملا
هو يقال ما غاية بل هنا، ذكرها إىل حاجة وال الصني يف يستعملونها كانوا التي الطرق
فإنهم وأيًضا املسيحي، الدين اعتناق إىل اليابانيني دعوة يف االعتدال طرق يتبعوا لم أنهم
ويف الظاهر، يف العلوم نرش ألجل املدارس ويفتحون اليابانية الجزر يف ينترشون أخذوا
هذه يف وهم يتكبدونها التي املصاريف لكثرة متجًرا جعلوها أنهم األمر ونفس الحقيقة

البقاع.
يتبعوها أن شأنهم من التي الخطة يتبعوا لم أنهم منهم اليابانية الحكومة رأت فلما
أنحاء سائر إىل نُِقل كما اختالفها، عىل ذلك أخبار الصحف ونقلت رسميٍّا إنذاًرا أنذرتهم
بالد إىل قدمتم ملا املبرشون أيها أنكم معناه: ما اإلنذارات هذه يف جاء ومما املعمورة
العرصية العلوم الناشئة لتعليم املدارس وفتح املسيحية، الديانة تعاليم نرش ألجل اليابان
لنا وسهَّ بالرتحيب وقابلناكم اإلنساني، النوع عىل غريتكم لكم وشكرنا قصدكم، حمدنا
األرواح، عىل واألمان الراحة إقامة بيننا اإلقامة من تتمكنون بها التي الوسائل كلَّ لكم
لم ولكننا جنسه، ابن نفع ألجل بالدنا إىل يفد غريب كلِّ مع شأننا واألعراض، واألموال،
الخطة لكم ورسمنا األحوال، هذه يف االعتدال ُسنة خالفتم رأيناكم حتى قليًال إالَّ نلبث
البالد، وعوائد بأخالق جاهلني تكونون عساكم رسميٍّا إياها وأبلغناكم عليها تسريون التي
إىل تلتفتوا فلم األوىل، معاملتنا بخالف عاملناكم إذا بعد فيما عذر لكم يكون ال وحتى

ظهوركم. وراء لكم رسمناه ما ونبذتم بها تعملوا ولم الخطة هذه
عواقب وتحذركم األخري إنذارها تنذركم الحكومة فإن هذا فعلتم وقد اآلن أما
ما بكم حلَّ وإالَّ ونعمت، فبها أوًال لكم رسمناه بما عملتم فإن االعتدال، حدِّ عن الخروج

الصني. بالد يف بأمثالكم حلَّ

إليه وصل ما مقدار يعلم لهجتها يف النظر ويدقق اإلنذارات هذه عىل يطلع والذي
أنهم البالد هذه غري يف املبرشين شأن من ألن اليابان؛ بالد يف الضيق من املبرشون
ال الهمجية يف عريقة وهي ظهرانيها بني يوجدون التي األمم مع يشاءون ما يفعلون
الهمجية يف العريقة البالد يف أوروبا احتلتها بالد كلَّ نجد ولذلك النافع؛ من الضار تدري
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متدينة تكن لم أمة كلَّ أن حسبوا فهم املحتلة، الدولة جنود قبل املبرشين أقدام وطئها قد
واملدنية، العلم من نصيب عىل كانت ولو غريها عىل جاز ما عليها يجوز املسيحي بالدين

بمكان. السياسة يف الَخَرق من وهذا

اليابان بعضبالد يف تجوُّل (77)

اليابان، بالد بعض يف أتجول أن أردت األسبوعني نحو طوكيو مدينة يف أقمنا أن بعد
واخرتنا املنعم، عبد حسني والسيد محمود مخلص الحاج حرضة ذلك عىل ووافقني
مدن سائر بني الوحيدة املدينة ألنها القديمة؛ اليابان عاصمة كيوتو مدينة إىل الذهاب
فيها وملا واملدنية، الحضارة أنواع واستكمالها هوائها جودة حيث من طوكيو بعد اليابان
لراكب تقريبًا ساعات الست نحو طوكيو وبني بينها واملسافة الجميلة املنتزهات كثرة من

الحديدية. السكة
الغابات فنرى الجانبني عىل العربة نوافذ من نطل كنَّا الطريق أثناء ويف القطار ركبنا
األرض، يفلحون والزراع النباتات من سندسيٍّا بساًطا واألرضاملكسوة واألشجار، الكثرية،

الخاطر. وترسُّ العني تروق التي املناظر من هذا غري إىل الزرع ويتعهدون
الحاج حرضة كان الحديث أطراف يتجاذبوا أن صحبًة املسافرين شأن من كان وملا
الظلم أنواع من هناك الرعايا يالقيه وما الروسيا أحوال عن يحدثنا محمود مخلص
املسلمون الرعايا الخصوص وعىل الرومانيني، عهد يف إالَّ بمثله يُسَمع لم مما واالستبداد
شئون يجري ما إياهم وظلمهم لهم، الروس اضطهاد أحاديث من علينا يقص كان الذين
والتوجع بهم الرأفة إىل الصخر من ُقدَّ كأنه الذي القلب ويدع دًما، الدمع بدل العيون
يعانيها التي املظالم عن السيارة الصحف تنقله ما كلِّ تصديق إىل دعانا الذي األمر لهم،
القبيل، هذا من عيلَّ ه قصَّ ما كلَّ رسدت إذا القول مجال بي يتسع وقد هناك، املسلمون
الفاضلة السياسة عىل تجِر لم الروسيا أن عىل االستشهاد سبيل عىل بعضها أذكر ولكن

املسلمني. رعاياها حيال
يكون الرعايا باقي وعىل عليهم ترضبها التي الرضائب كثرة املظالم هذه ضمن فمن
الفرد عىل قرًشا غريهم عىل الرضيبة كانت إذا فمثًال بالزيادة، مخصوصني فيها املسلمون
أن املسلمون أراد إذا وكذلك األقل، عىل ونصًفا قرًشا أو قرشني املسلم عىل تكون الواحد
الحكومة تلك عليهم تحظر األصلية الترتية بلغتهم العلوم أبنائهم لتعليم مدارس يفتحوا
تأتيه ال الذي االستبداد من يَُعد شك وال وهذا الروسية، باللغة التعليم يكون أن إالَّ وتأبى
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علينا يقص مخلصمحمود الحاج زال وما املدنية، وحليفة السلم نصرية أنها تدَّعي دولة
وإزالة همه، تفريج يف أالطفه فكنت وجهه، يف بادية التأثر وعالمات األحوال هذه أمثال
جعله الذي غليله وبل روعه، تهدئة يف الصيني سليمان السيد يفعل كان وكذلك غمه،
علم ملا وتعاىل سبحانه هللا إن هذا: مخلص الحاج قاله ومما تتَِّقد، نار من شعلة كأنه
بني رضر بها وبلغ أخرى، دولة بأية املباالة وعدم الغطرسة يف تمادت الروس دولة أن
الناس أعني يف اعتبارها من ويقلِّل شوكتها من ويكرس يخذلها، أن أراد مبلغه اإلنسان
وجعلت القتال، ميدان يف خذلتها التي اليابانية األمة هذه يد عىل واألمم الدول وسائر
مرغمة وأخرجتها منشوريا من وطردتها أسطولها رت ودمَّ لرجالها مقابر أرضمنشوريا
اليابان «ألؤدبن وقواده: ووزرائه القيرص قول وأبطلت والعظمة، األنفة تلك بعد مقهورة
اليالو، نهر عىل ومرة مرة ألف الياباُن فأدبتْها الروس إىل املعنى هذا انقلب إذ مرة.» مائة

آرثر. بورت يف ذلك أضعاف وأضعاف تشيوسيما مياه يف ذلك وأضعاف

غري نأكل ال أن واخرتنا بالجوع أحسسنا سرينا يف محطات بعض قطعنا أن وبعد هذا،
علبًا يحملون املحطات إحدى يف الباعة بعض فرأينا ذلك لنا يتيرس فلم والسمك، الخبز
عرشين منها الواحدة حجم يبلغ الخشب من مربعة الحجم صغرية بصناديق يشء أشبه
علبتان، منا لكلٍّ علب ست فاشرتينا املأكوالت من شيئًا بداخلها أن وعلمنا سنتيمرتًا،
املفلفل األرز فيها فإذا وفتحناها الصاغ، القرش أخماس أربعة الواحدة ثمن يساوي
الدجاج بيض من املتخذة العجة من قطعة وفوقه العلبة من جانب يف الطعم اللذيذ
قليل ويشء الزيت يف املقيل السمك من قطعة اآلخر الجانب ومن الخبز من لقمة وفيها
الرقيق، الخشب من قطعة غريه عن األرز ويفصل نوعه، اسم نعرف لم الخرضاوات من
اللذيذة األطعمة هذه وكلُّ ومملح مطبوخ الحبات الكبري الحمص من يشء العلبة وبأسفل
ولكن «طوريل»، بعضها مع املطبوخة الخرضاوات أنواع الرتك ي يسمِّ كما «بنتو» ى تُسمَّ
لذيذًا أكًال العلب هذه برشاء فاستفدنا واللذاذة، الطعم يف كبري الصنفني بني الفرق

نعرفه. نكن لم مجهوًال واكتشفنا
إحداهما صغريتان؛ الخشب من قطعتان األرز بها يؤكل التي امللعقة أن الغريب ومن
أقرص لليرسى والتي عريضة مجوفة اليمنى لليد والتي اليرسى، لليد واألخرى اليمنى لليد

تناوله. عليها يسهل بحيث لتلك األرز تهيئة هذه ووظيفة العرض، يف وأقل منها،
رأينا األكل من فرغنا وملا شديد، جوع عىل منا كالٍّ أشبعت منها الواحدة والعلبة
يف ينبت الزرقاء، القبة أرِضه لوُن يشبه بالبحرية شبيه املاء من فضاء بني يسري الوابور
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جبال املتسع هذا ووسط الصانع، صنعه أجاد النقوش بديع بساط فكأنه العشب وسطه
العيون، نظر عليه يحبس جميل منظر ذات الجبال هذه جعلت التي الغابات تكسوها
هذا يف ومعابد منازل لهم كانت حيث الغابر؛ الزمن يف الوثنيون غرَسها الغابات وهذه
واسمها فيها النزول نستطع لم املنظر جميلة كبرية مدينة البحرية هذه وبجوار املكان
والُكتَّاب، الشعراء، إليها يأتي كان إذ التاريخ؛ يف ذكر البحرية ولهذه «انسو»، مدينة
ولذلك وأقالمهم؛ قرائحهم جياد فيه تتسابق ميدانًا ويجعلونها فيها للرتيض والفالسفة

العرص. ذلك من والجرس للرصافة حفظه كما صفحاته بني ذكًرا لها التاريخ حفظ

والدوحات باألشجار مكسوٌّ ولكنه آخر، متسع بني الوابور مرَّ الفضاء هذا اجتزنا أن وبعد
تقريبًا كيلومرتًا العرشين نحو وبعد األول، من أكثر املنظر البديعة والغابات الكبرية
الخلجان وتتخللها االسم بهذا ى ُمسمٍّ نهر عىل واقعة وهي «أواوسكا»، مدينة إىل وصلنا
بناه البنيان ضخم هيكل يف صغرية جزيرة النهر هذا ويف القاهرة، يف الخليج كان كما
أنس بجزيرة يشء أشبه الهيكل وهذا الجزيرة وهذه الغابر، الزمن يف آللهتهم الوثنيون

أسوان. عند املرصي النيل يف املوجودة الوجود
«السيكون» عاصمة كانت ألنها التاريخ؛ يف شهرة ذات فهي «أواوسكا» مدينة أما
امللك هذا كان وملا وسلطتهم، لحكمهم كوريا أخضعوا الذين اليابانيني امللوك أحد وهو
وكل البناء، ضخم كالربج تذكاًرا الجزيرة هذه يف له بنوا اليابان ملوك تاريخ يف مشهوًرا
والنوادر الفكاهة أحاديث نتناول فكنا النفس، ارتياح داعية كانت الجميلة املناظر هذه
بعني ترمقنا والناس اللطيفة، األحاديث من ذلك وغري الشعرية واألدبيات املستظرفة
مسرينا يف رأيناه ما أغرب ومن األثواب، شكل مختلفو وأصحابي أغراب ألننا االستغراب؛
الوابور يصل أن قبل كان الكوبري وهذا نهر، فوق كوبري عىل سريه يف مرَّ الوابور أن
وصل فلما غريبة، بمهارة ووضعه لرفعه منصوبة أعمدة بواسطة الفضاء يف ُمعلًَّقا
ما عىل دليل وهذا ثانيًا، ُرِفع القطار مرور وبعد النهر، عىل الكوبري هذا أُنِزل القطار
يف واجتهدوا وها تلقَّ التي العلوم بواسطة الصناعي الرقي من اليابان أمة إليه وصلت

نرشها.
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كيوتو مدينة (78)

أبنيتها، نظام مع وضواحيها داخلها يف مؤنقة رياٍض بني هي فإذا املدينة هذه إىل وصلنا
كثرة عن فضًال الطبيعي، الجغرايف موقعها وجمال هوائها، وطيب طرقاتها، وسعة
ينبت بحرية شاطئ عىل واقعة وهي باملئات، تَُعد التي والفابريقات الصناعية املعامل

اليابان. بجنة اليابانيون ألجله دعاها منظًرا أكسبها مما والشجريات، األعشاب فيها
أهل فيكون الالم» «بفتح بامَللك الفاضلة األخالق ذو املتأدب يُوَصف كان وإذا
الدرجة يف الغرباء مع خصوًصا وآدابهم أخالقهم ألن األجناس؛ أفضل من املدينة هذه

االعتبار. من القصوى
مكان أيِّ عن واحد سأله إذا بحيث فيها البوليس تأدُّب كثريًا نظري استلفت والذي
تصل حتى معك ويسري عليه، بنفسه يدلُّك اختصاصه دائرة يف وداخًال منه قريبًا وكان
أخرى نقطة يف بجانبه الذي الجندي إىل أوصلك بعيًدا كان وإذا لك، املقصود املحلِّ إىل

تريده. الذي املحلِّ إىل تصل حتى لآلخر يوصلك وهذا

والعيون الشوارع يف نمر كنَّا اليابانيون رؤيتَها يألف لم علينا التي املالبس شكل أن وبما
اعرتض مسلم هندستاني برجل وإذا املسري يف نحن وبينما بنا، قة ُمحدِّ إلينا شاخصة
سليمان السيد حرضة غري يعرفه لم بلسان وخاطبنا اء األِودَّ مصافحة وصافحنا طريقنا
متغرِّب سنوات سبع وله لالتجار حرض هندستاني مسلم رجل أنه ومعناه الصيني،
إلينا جذبته الدينية الرابطة إذ الشاي؛ رشب يف ضيوفه نكون أن يريد وهو أهله، عن
إىل وأجبناه الدينية وغريته شعوره له فشكرنا الزمان، من ساعة بنا االئتناس يريد فهو
الزمن. من مدَّة ونؤانسه يالطفنا وأخذ الشاي لنا فأحرض منزله إىل هنا توجَّ وفعًال رغبته،
ظروف له سمحت إذا طوكيو يف إلينا يجيء أنه منه وْعد عىل انرصفنا وبعدها
ظروف إن ثم تأديبهم، فأحسن اإلسالمي الدين بهم أدَّ الذين من الرجل وهذا األحوال،
املدينة هذه يف أقمنا أن وبعد طوكيو، يف ثانية مرة به نحظى أن عىل تساعده لم األحوال

ساملني. طوكيو إىل ثانية مرة رجعنا والليلة اليوم نحو
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األوطان إىل العودة (79)

عنها النوى طرحته أن بعد أوطانه إىل الغريب شوق تقدير الكريم القارئ إىل أدع إني
كنت حينما رشاب وال طعام يل يهنأ ال كنت ألني بالده؛ نحو هللا بالد أبعد إىل مطارحها
واألطوار األحوال يف مفكًِّرا بنفيس وأختيل أوطاني غادرت ألجله الذي العمل من أفرغ
بها قمت التي الدينية الخدمة هي تسليتي كانت ولكن حياته، يف املرء عىل تطرأ التي

ألجلها. املشاق لت وتحمَّ
إىل العودة عزمت يوًما وثالثني اثنني نحو املرشقة الشمس بالد يف قضينا وملا هذا
من عرفتهم من النبأ بهذا يسمع يكد فلم رفيقي، بصحبتي وكان رأيس ومسقط وطني
وكلهم الوداع، يوم إلينا حرضوا حتى يدنا عىل منهم أسلموا الذين خصوًصا اليابان أهل
العذر وجه لهم بيَّنَّا ولكن عديدة، أياًما ظهرانيهم بني بقائنا يف راغبني فراقنا عىل أسف
السفر ميعاد جاء وملا اغتنمناها، إالَّ إليهم العودة من تمكننا فرصة ندع ال أننا وعرَّفناهم
كان وصلناها وملا يوكوهاما، إىل وإخوته أرانتيبور واملسيو جازنيف املسيو جناب صحبنا
وإخوته أرانتيبور واملسيو جازنيف املسيو من كلٍّ وجه عىل عالماته تبدو الشديد األسف
ملؤه والقلب ودَّعناهم الباخرة إقالع ميعاد جاء وملا إسالمهم، صحة من قنا تحقَّ وحينئٍذ

الشديد. األسف
من عرفت أن وبعد يوًما وثالثني اثنني نحو بها قضينا أن بعد اليابان بالد غادرنا
أن وبعد بمهمتي، قمت أن وبعد بال عىل يخطر يكن لم ما الراقية األمة هذه أحوال
من أحٍد من واحد مليم التماس بدون عليه تعاىل هللا قدَّرني ما الخاص جيبي من رصفت
من باخرة عىل وقمنا بذلك، عيلَّ شهيدة يدي وهذه الخارج أو مرص يف كان سواء الناس
رست حتى يوًما، وعرشين واحد نحو اليم عباب يف تمخر ومكثت الصينية الرشكة بواخر
فيها واإلطناب وصفها تقدَّم كثرية وبلدان جزر عىل طريقها يف مرَّت وقد كلكته، مياه يف

اآلن. لذكره داعي ال ا ممَّ املوضع هذا غري يف

الهند تاريخ من شذرة (80)

فأقول: للفائدة إتماًما الهند تاريخ من شيئًا باختصار هنا أذكر
خصوص من العقالء تصديق عن البعيدة العجيبة بالحوادث مملوءًا تاريًخا للهند إن
لو تحته طائل ال ا ممَّ الوقائع من فيها جرى وما اململكة هذه أهل ومعتقدات عوائد
السياسية. الهند بأحوال تتعلق التي والحوادث الوقائع بعض أذكر ولكن هنا، ذكرته

150



اليابانية الرحلة

وحصلت املرصية بالجنود الهند بالد غزا قد الفراعنة ملوك أحد سيزوسرتيس امللك كان
وحمل ومقاطعات واليات بعض عىل فيها تغلَّب دموية، وقائع الهند جيوش وبني بينه
واستولت مدن عدة وفتحت سمرياميس امللكة أعقبته ثم وافًرا، شيئًا واألموال الغنائم من
أن يُعَلم هذا ومن ذلك، وغري الغنائم أخذ من سيزوسرتيس فعل كما وفعلت عليها،

الكربى. آسيا أرض قدمه وطئت أن إىل وإقدامه شجاعته به وصلت املرصي الجندي
عدة وفتح فيها وأوغل فارس ملك هستاسب داريوس امللك ذلك بعد الهند قصد ثم
الهند بالد وغزا العظيم، الفاتح املكدوني إسكندر بعده وجاء أمالكه، يف وأدخلها واليات
املمالك ويفتح واملدن البالد يغزو وأخذ ألًفا، والعرشين املائة زهاء يبلغ جرار بجيش
الهند عىل يستويل أن يريد وكان ممالك، عدة فتح حتى الغنائم عىل ويستويل الهندية
يوافقوا لم وقواده جنوده ولكن حكمه، تحت يدخل لم أرض شرب يرتك ال بحيث كلِّها

العديدة. والفتوحات الباهر النرص بعد راجًعا فقفل ذلك عىل

جيش ذهب وغربها، البالد رشق يف تمتد فتوحاته وأخذت الوجود يف اإلسالم ظهر وملا
يف أمية بني قواد أحد قاسم محمد له يُقال رجل قيادة تحت الهند إىل املسلمني من
غمراٍت خواض مقداًما شجاًعا القائد هذا وكان للميالد، ٧١١ سنة وذلك الوليد خالفة
مقاتل آالف الستة عدده يتجاوز لم العرب من الهند به غزا الذي والجيش غارات، بطل
الهند جيوش القليل العدد بهذا يُالقي فأخذ الوقائع، ثدي ورضعوا الحروب ولدتهم ممن
حليفه والنرص البالد داخلية يف أوغل حتى األبطال ويجندل اآلفاق، يف ويفرقها فيهزمها
وكان أسلم فمن اإلسالم أهله عىل يعرض بلًدا فتح كلما وكان سار، أينما ظهريه والفوز
يأخذهم فكان واألطفال النساء أما قتله، أبى ومن ونجا، سلم عاًما عرش السبعة فوق سنه

ويستعبدهم. سبيًا
الغرابة من وهي الباهر النرص املسلمون فيها أحرز التي الشهرية الوقائع ومن
يبلغ الدكني حيدرأباد مدينة عند الهنود من بجيش اْلتََقى الباسل القائد هذا أنَّ بمكان،
القتال، يف الجيشان فاشتبك الظاهر، الراجا له يُقال رئيس قيادة تحت ألًفا الخمسني
الراجا وُقِتل الهند جيش عىل استظهروا املسلمني عدد ِقلَّة ومع الحرب رحى ودارت
من ونفدت ذرًعا ضاقوا حتى املسلمون فحارصهم املدينة إىل املنهزمون ولجأ وابنه،
واألوالد النساء جمعوا بالهالك وأيقنوا يَئِسوا وملا سيِّئة، حالة يف وصاروا األقوات، املدينة
يد يف وقوعهم من خوًفا آخرهم عن وأحرقوهم الحطب وجمعوا األخري، الوداع وودَّعوهم
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املسلمون فالقاهم مستميتون وهم املسلمني لقتال خرجوا ذلك وبعد املسلمني، العرب
فيمن الراجا ابنة وكانت آخرهم، عن أفنوهم حتى متواصًال القتال زال وما األبطال لقاء
هدية قاسم محمد فأرسلها والجمال، الحسن من عظيم جانب عىل وهي السباء يف أُِخذ
ال له: فقالت بها الترسي وأراد جمالها أعجبه يديه بني مثلت وملا الوليد، الخليفة إىل
أحد فضلة يأكل أن مثلك بملك يليق وال تريد، ملا أهًال لست ألني امللك؛ أيها ذلك تفعل
من الرجل مقعد مني قعد حاربنا الذي القائد إن له: قالت السبب عن سألها فلما رعيته،
الرسول ذهب فلما منه، لينتقم قاسم بمحمد له يأتي من وأرسل الوليد فغضب املرأة،
جثته فُحِملت ومات، الطريق يف مرض ولكنه بالطاعة، أجاب قاسم محمد واستدعى
معك فعل من ترين كيف لها: وقال الفتاة، أحرض يديه بني ُوِضعت وملا الخليفة، إىل
منه ألبي أنتقم أن ألجل إالَّ قلته ما أقل لم إني امللك أيها فقالت: الشنعاء؟ الفعلة تلك

بها. ى وترسَّ الخليفة ففرح به، أخربتك مما شيئًا يفعل لم أنه والحقيقة
وفعًال املسلمني لقتال واستعدوا قواهم الهنود جمع قاسم محمد موت وبعد

أخذوها. التي البالد كلَّ منهم واستخلصوا بالدهم من وأخرجوهم حاربوهم،

له يُقال فارس رجل قيادة تحت الهندية الهور بالد األعاجم غزت ميالدية ٩٦٧ سنة ويف
الهور ملك فقهر غزنة عاصمتها فارسية والية هي واآلن كندهار، والية حاكم سويكتاجي
يف وكانت أفغانستان، حكومة اآلن هي التي واليته إىل ها ضمَّ مدائن عدة عىل واستوىل
وذلك الغزنوي محمود ابنه خلفه الحاكم هذا مات وملا العجم، واليات إحدى العهد ذلك
استقل وفعًال باالستقالل نفسه ثتْه فحدَّ الهمة عايل هذا محمود وكان ميالدية ٩٩٧ سنة
بالد عىل واستوىل الهند بالد يف الغزوات وواىل عليهم، وانترص األعجام وحارب بملكه
خلفاؤه ونقل ، تُويفِّ ثم سنة وثالثني خمسة نحو ملًكا ومكث مملكته، إىل ها ضمَّ عديدة
ومن الغورية، العائلة الغزنوية العائلة خلف ثم الهور، إىل غزنة من السلطنة عاصمة
بالد يف عهده يف اإلسالمية الفتوحات امتدت الذي الغوري محمد السلطان ملوكها أشهر
الذي تيمورلنك أشهرهم ومن املغول شعوب العائلة هذه أعقب ثم عظيًما، امتداًدا الهند

العلية. الدولة تأسيس ابتداء عهد يف خصوًصا التاريخ يف ذكر له

وأول اإلفرنج، قدم وطئتها حتى الهند بالد عىل والفرس املغول من ملوك استوىل وهكذا
رأس اكتشفوا الذين وهم ١٤٩٧ سنة وذلك الربتغاليون اململكة هذه يف فيهم دخل من
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ومراكز أمالك لهم صارت سنة خمسني مدة ويف االسم، بهذا ودعوه الصالح الرجاء
معهم، األذى دوا وتعمَّ فأبغضوهم األهايل معاملة يحسنوا لم إنهم ثم بنكال، يف تجارية
أمالكها خصوص من مضطربة إسبانيا وكانت اإلسبان حكم يف البورتوغال دخلت وملا
يف مكثوا الذين الفلمنكيون بعدهم جاء ثم تدريًجا، الهندية أمالكها فخرست األمريكية

نهائيٍّا. الهند وامتلكوا محلَّهم فحلُّوا اإلنكليز دخلها حتى الهند بالد

تجارية إنكليزية رشكة شكِّلت إذ ١٦٠٠م؛ سنة كان الهند يف اإلنكليز تداخل وأول
مدينة هي لتجارتها مركًزا الرشكة هذه اتخذتها بلد وأول الرشقية، الهند يف للمتاجرة
قطعة الوالة أحد وهبها السنة هذه ويف ١٦٤٠م، سنة إىل الرشكة هذه ومكثت سورات،
للتجارة ومركًزا منازل، فيها الرشكة فبنت مربعة أميال خمسة مساحتها تبلغ أرض
التجارة، حيث من بخانات أشبه مراكز فيها وبنَوا أخرى قطًعا آخر واٍل من اشرتوا ثم
األهايل إغارة من خوًفا األسلحة فيها يضعون كانوا إنهم حيث من الحربية باملراكز وأشبه
مدينة صاحب جهان الشاد ابنة أن إنكلرتا سعد طالع فيها ظهر مرة وأول عليهم،
الرشكة أرسلته الذي اإلنكليز األطباء أحد لوال عليها تقيض كادت بحروق أُِصيبت دلهي
مقابلة يف يريد ما يطلب أن الطبيب هذا الشاد فسأل يديه عىل الشفاء ونالت ملعالجتها،
الرخصة بإعطاء أمره يُصِدر أن منه الطبيب فطلب وارتياًحا، رسوًرا له وأظهر أتعابه
التي غري رسوم أخذ بدون اململكة أنحاء كلِّ يف تجارية مراكز تنشئ أن يف للرشكة
كارلوس امللك عهد عىل ١٦٦٢ سنة ويف بذلك، أمره الشاه فأصدر سورات، يف تدفعها
هذا جاعًال معلوم مبلغ نظري بومباي جزيرة عن للرشكة الشاد تنازل إنكلرتا ملك الثاني
حاكًما وأقامت فيها، وجعلته سورات يف مركزها الرشكة فنقلت إلنكلرتا، منه هبًة التنازل

إنكلرتا. أمالك من قطعة الجزيرة هذه فصارت عليها إنكليزيٍّا
لهم صار قليل زمن ويف للتجارة، الهند بالد الفرنسويون دخل األثناء هذه ويف
الصعود، يف آخذًا كان إنكلرتا حظُّ حيث أفل؛ سعدهم نجم ولكن إنكلرتا نفوذ فوق نفوذ
الجندي فيها فاز املنافسات بسبب والفرنسويني اإلنكليز بني وقائع عدة حصلت وقد
عوَّضت حتى نفوذها، تقوِّي اإلنكليزية الرشكة أخذت وهكذا الفرنسوي، عىل اإلنكليزي
ما هللا يفعل حتى اآلن حكمها تحت وهي األمريكية أمالكها من فقدته ما بالهند إنكلرتا

يشاء.
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كلكته مدينة (81)

الهندية األقطار سائر يف مدينة أكرب هي بل اإلنكليزية، الهند عاصمة هي املدينة هذه
رضوب من املدينة هذه حوته ما كلَّ بالتفصيل الرحلة هذه قرَّاء إىل أصف أن أردت وإذا
عاصمة هي مدينة وْصف إذ اململ؛ اإلسهاب إىل هذا بي لحدا الحضارة وصنوف املدنية
يكفي ال العهد هذا إىل األرض ُخِلقت أن يوم من مجيد ذْكٌر التاريخ يف لها ومملكة البالد
تُكتَب التي املواضيع يف موضوًعا يكون أن ال حدته عىل ِسْفًرا يكون ضخم مجلد إالَّ ألجله

اإليجاز. خطة ملتزًما ذكره من بُدَّ ال ما عنها أذكر ولهذا الرحلة؛ هذه مثل فيها

محطة الغربية الضفة عىل ويقابلها الرشقية هوجيل نهر ضفة عىل واقعة املدينة هذه
سائر الرابطة الحديدية الخطوط سائر منها تتفرع التي الكربى املحطة وهي هورا،
ذاهبة القطارات ترى حتى ساعة تميض تكاد وال الكربى، بالعاصمة األخرى العواصم
هي كلكته يف التجارية الحركة أن منه يُؤَخذ مما والركَّاب البضائع قطارات بني وآيبة

األوروبية. واملدن العواصم يف يكون ما كأعظم
بمدينة وناهيك حرج، وال فحدِّث فيها األبنية ومنظر والشوارع الطرقات انتظام أما
تكون كيف الهندية، اإلمرباطورية قاعدة هي النفوس من ١٣٠٠٠٠٠ نحو يقطنها
وأكثرها منظًرا وأجملها اتساًعا، الشوارع وأعظم القبيل، هذا من العمرانية حالتها
أغلب أيًضا وبه الجامع املسجد يُوَجد الشارع هذا ويف سيتفوررود، شارع هو عمارية
يف ويليه املالهي، ومحال والتياترات الفاخرة، ومنازلهم التجارية، األوروبيني محالِّ
عامرة الشوارع هذه وكلُّ بوبزار، فشارع تلد درام فشارع رود هربني شارع األهمية

الجميل. والرواء البديع املنظر ذات والعمارات التجارية باملحال
األسواق هذه وأهم الثمينة البضائع بأنواع الحافلة األسواق من كثري كلكته وبمدينة
هذه بأحد الغريب مرَّ إذا بحيث بازارا»، و«ناي «باربازارا»، ى امُلسمَّ السوق وأكربها
تبهر التي الكربى التجارية واملحال الخانات من حوته ملا النظر موزع يصري األسواق
األقمشة تُصدَّر ومنها باملئات تَُعد فهي النسيج معامل أما القلوب، بمجامع وتأخذ العقول

األخرى. البالد من غريها وإىل الهندية األقطار سائر إىل الحريرية وغري الحريرية
زالت أن بعد حصل االعتدال هذا أن أخربت وقد معتدل فهو كلكته هواء أما
واألوبئة األمراض من لكثري املسببة املنتنة الروائح منها تنبعث كانت التي املستنقعات
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مدينة مناخ فإن وبالجملة للهواء، امللطِّفة األشجار وغرست املنتزهات ُوِجدت أن وبعد
نة. متمدِّ بلد أعظم يف يوجد مناخ كأحسن كلكته

كلكته سكان (82)

نحل أهل من فُهْم ألف وثالثمائة املليون نحو تعدادهم البالغ املدينة هذه يف السكان أما
من والباقون نسمة، ألف املائتي نحو عددهم يبلغ منهم واملسلمون متعددة، ومذاهب
باختالف تختلف وصورهم وأزياؤهم هناك القوم وعوائد وامللوارية، والهندوس البنغالية
اللباس من نوًعا يلبسون وهم الجسم وضخامة السواد عليهم يغلب فالبنغاليون األجناس؛
ويدخل طرفه ويؤخذ الخرص عىل يَُلف طويل إزار عن عبارة وهو «لنفوته»، له يُقال
يف يبقى الجسم سائر من بقي وما الظهر، سلسلة منتهى عند ويرشق الرجلني بني من
للحضارة تعرف لم التي األمم عند إالَّ يكون ال اللباس من الشكل وهذا عاريًا، الغالب
الطائفة، هذه من األعظم السواد يف شائع الذي وهذا باآلداب، يليق ال قبيح وهو معنًى
ساملهم ملن ِسلم أنهم البنغاليني أخالق ومن منهم، الوسطى الطبقة أخرى بعبارة أو
هم البنغالني أن وبما جلدهم، نفاد وبعد قهًرا إالَّ الذل يألفون وال حاربهم، ملن وحرب
منهم، واملصانع التجارية املحال وعمال الحكومة مستخدمي أغلب فإن عدًدا األهايل أكثر

الدرهم. جمع يف الجهد يبذلون كاليهود وهم
أما كثرية، عددهم كثرة عىل أمالكهم ولكن منهم العامة وغالب الكفرة ومنهم
وسرت اإلزار إرخاء يف يخالفونهم ولكنهم البنغاليني إىل أقرب الزي يف فهم امللواريون
القامة، اعتدال مع أبيض ولونهم رءوسهم، عىل قلنسوة أو منديل ووضع الجسد، باقي
ال ولٌع ولهم السياسية، بالشئون اهتمام لهم وليس والجمال، الحسن تقاسيم من ويشء
وراء يف سريبحون أنهم بدعوى البنغاليون استغواهم ولذلك الدرهم جلب يف عليه مزيد
الرساويل يلبسون فإنهم غريهم أو الهنود من كانوا سواء املسلمون أما كثريًا، ماًال الثورة
فإن وبالجملة والفرجيات، الجبة يلبسون منهم والعلماء الطويلة، والسدريات والقميص

أغنياء. أو كانوا فقراء جميًعا الهند أهل لباس أحسن لباسهم
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الهند يف التعليم حالة (83)

درجة نجد البالد، هذه يف التعليم حالة وبني الهند أهل تعداد بني نسبة عملنا إذا إننا
وافية غري األخرى املدن من وغريها كلكته، يف املوجودة واملدارس منحطة فيها التعليم
الهند أن منه يُؤَخذ ال املدارس إنشاء أخبار من الجرائد تنقله ما وإن املطلوبة بالحاجة
بها ينهضون رجال البالد أهل من يتخرج ألن الكافلة الخطوات التعليم سبيل يف خطت

الراقية. األمم مصافِّ يف الهندية البالد بها تصبح التي الدرجة حيث إىل

ناقص فيها التعليم نسق ولكن لألهايل تابعة وأخرى للحكومة تابعة مدارس الهند يف إن
للمعلمني، مدارس هناك ليس إذ الراقي؛ التعليم من األهايل حاجة تقتضيه ملا بالنسبة
متخرِّجون هم إنما البالد أهل من رة املتنوِّ الطبقة من يَُعدون الذين بمرصوكلُّ يوجد كما

إنكلرتا. مدارس من
الوجود؛ عهد حديثة ولكنها عالية مدرسة كانت وإن وهي عليكرة، كلية ُوِجدت نعم
وقد الكلية، هذه أمثال إىل شديدة حاجة يف األهايل أن عىل نتيجة، لها تظهر لم ولذلك
من عند الصحة من نصيب لها يكون قد بعلل العالية املدارس كثرة عدم بعضهم يعلِّل
ال أن صالحها من ترى اإلنكليزية الحكومة أن وذلك السياسية، الطالسم بحل إملام لهم
ما وهو االستقالل طلب إىل نزوع نهوضهم ويف نهوضهم، ترقيهم يف ألن األهايل؛ ى يرتقَّ
عىل لساعدت الهندية األمة ترقى أن تريد الدولة هذه كانت ولو إنكلرتا، دولة ترضاه ال

ذلك. عىل قادرة وهي العالية واملدارس الكليات إنشاء
فصلتهما ولكنها واملحامني، القضاة لتخريج كلكته يف مدرستان للحكومة كان وقد
كالج» ريش «تسمن مدرسة إحداهما الخالف، يف والبنغاليني الحكومة بني وقع ملا عنها
ومدير وصاحب البنغالية ثورة زعيم وهو بابو»، «سنربذروبنرجي يُدَعى وناظرها
األخرى واملدرسة اإلنكليزية، باللغة تصدر التي اليومية أخبار» «بنغايل جريدة سياسة
البنغالية، الثورة زعماء من أيًضا وهو «هرنبوميرت» يُدَعى وناظرها كالج»، «سنتي ى تُسمَّ
ال ألنه التعليم؛ حالة ترقية عىل مقدرتهم عدم يف لألهايل العذر نلتمس أن يمكننا وقد
وفرنسا إنكلرتا وكأن الحكومة، واسطة بغري ذلك إىل املوصلة الطرق يوفر من فيهم يوجد

املتقدم. للغرض أدبية ميتة والهندية التونسية األمتني إماتة عىل تعاهدتا
التعليم جهة من الهند من األهايل نهضها التي الحديثة النهضة هذه وإن هذا
الذين شعور إىل راجع وذلك السياسية، العوارض رغم زاهر حسن بمستقبل تبرشِّ
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ورائه من الذي التعليم إىل البالد حاجة مقدار وعرفوا إنكلرتا مدارس يف وتعلَّموا نبغوا
الحكومة رجال إىل يتملقون ممن يالقون ما يالقون كانوا وإن وهم وسعادتها، استقاللها
كان ومن والجد، الصرب بعرى كوا تمسَّ فقد أغراضهم يوافق بما ويعملون اإلنكليز من

نصيب. مجتهد ولكلِّ اجتهاده ثمر من يُحَرم ال كذلك

العظمى الخالفة نحو الهند مسلمي شعور (84)

وانعطاف حي شعور وعنده إالَّ اإليمان من ذرٍة مثقال قلبه ويف األرض يف مسلم يوجد ال
يف الدين غرسه طبيعي أمر لخليفتهم املسلمني حبَّ ألن اإلسالمية؛ الخالفة عرش نحو
التفاضل هذا وإن وكثرة، ِقلَّة االنعطاف وهذا الشعور هذا يف يتفاضلون ولكنهم قلوبهم،
ألنهم ودنيا؛ دينًا عنهم األجنبية الدول تحكمهم الذين املسلمني بني مظاهره بأجىل يظهر
ال وموانع عقبات وبينه بينه الذي وطنه عن بالغريب يشء أشبه يكونون الحالة هذه يف
وطيب بنسيمه روحه وتنتعش بمنظره عينه وتقر إليه يصل حتى اجتيازها عىل له طاقة
عنده ويزداد العيش، من األرضوسعة من خصب يف كان وإن إليه يحن أبًدا فهو هوائه،
يعيش الذي للمسلم مثال خري وهذا غربته، يف املتاعب أنواع صادف كلما الحنني هذا

الخليفة. سلطة غري سلطة تحت
أنهم عىل دليل أكرب هو الكربى اإلمامة عرش نحو شعوًرا الهند ملسلمي وإن هذا،
ليس أحوال ظروف يف التعلق هذا أثر ظهر وقد املقام، بهذا تعلًُّقا األرض مسلمي أشد

ببعيد. منها العهد
لهذا الباهرة واحتفاالتهم الحجاز، حديد لسكة الوافرة باملبالغ اكتتابهم فمنها
جعلوا كلكته مدينة يف إنهم حتى االكتتاب، عىل حثٍّا الحماسية الخطب وإلقاء الغرض
أن كما خصوصيني، جباة لها جعلوا أنهم كما اإلعانات فيه تُوَضع صندوًقا حارة لكلِّ
األخرى، األقطار من املسلمني أغنياء من أحد به يَُجْد لم بما منهم واحد كلُّ جاد األغنياء
فيها تُلَقى كانت التي الخطِب ونَصَّ االحتفاالت أخبار «اإلرشاد» جريدتي يف ذكرت وقد

منهم. الغرية وأرباب املورسون بها جاد التي واملبالغ
إىل بتلغراف بعثوا إنهم حتى العقبة مسألة إبَّان املتناهي االستياء إظهارهم ومنها
الدولة عىل إنكلرتا تحاُمل يف أفئدتهم خالج ما مقدار به يُظِهرون اإلنكليزي الربملان

املسلمني. باقي من غريهم يفعله لم الذي األمر العلية،
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أذكر فإني مجموعها، منها ن املكوَّ األفراد لكلِّ مثال هم أمة كلِّ يف الكرباء أن وبما
اآلخر؛ عىل واحًدا ٍل ُمفضِّ غري السامي االنعطاف هذا دعاة هم الذين األفاضل بعض هنا
رشف املولوي األفاضل: حرضات وهم طرفاها، يُعَلم ال التي املفرَّغة كالحلقة فيه ألنهم
البارع القانوني وجناب «بهيكوت»، عنها امُلعربَّ العليا العاصمة محكمة القايضيف الدين
الذكاء يف بلغ وقد لوندرة، مدارس من املتخرِّجني الشبان من وهو عمر، الدين رشف
محكمة يف القايض خال الحسن أبو املتفنِّن األصويل وحرضة عليه، يُغبَط مبلًغا والفطنة
وحرضة خدمة، أجلَّ البوليس خدم الذي الجبار عبد املولوي وحرضة االبتدائية، العاصمة
املفضال وحرضة الهندي، شمس واملولوي الدين، زهر والسيد حيدر، الدين بدر املفضال
شئت ما فيها ُقْل الرجل هذا وُخلُق بالعاصمة، املسلمني زعيم زكريا محمد نور الحاج
املولوي ق املحقِّ العالمة العلماء شمس جناب املفضال وحرضة والثناء، املدح لك وشاء
الثاني املدرس حسني والية املولوي الفاضل وجناب العالية، باملدرسة األول املدرس أحمد
العاصمة تجار أكابر من جوهر حسن عيل الشيخ األديب الشهم وحرضة املدرسة، بهذه
يف سبقه عىل يدل البليغ الشعر يف باٌع وله وذكاءً، وظرًفا أدبًا كلكته العرصيف وحيد وهو
واملنقول املعقول علوم حاز الذي الشهري اللغوي املفضال العالمة وحرضة الصناعة، هذه
العالمة األستاذ وحرضة الصالحية، باملدرسة األول املدرس املرادبادي املجيد عبد املولوي
بالعاصمة، اإلسالمية املدرسة يف والرياضة الطب مدرس الشندي محمد نور الدكتور
أشهر من وهو رشيد أفندي محمد ابن البريوقي العمري بك محمد املفضال وسعادتلو
ذو الفقه، يف بعلمه بأس وال والجغرافيا التاريخ علماء أشهر من أنه كما الهند، يف التجار
وا تلقَّ املتقدمني األفاضل وهؤالء الضمري، حرُّ اللغو، إىل يميل ال كامل، وحياء باهر، كرم
حسن الشيخ الفاضلني حرضتي عدا وفضالئهم، الهند علماء أكابر عىل واآلداب العلوم
من والثاني املرشفة، مكة يف العلوم ى تلقَّ األول فإن العمري؛ بك محمد وسعادة جوهر،

إليها. اإلخالص يف ويتفانى يحبها التي العلية الدولة مدارس متخرجي
الشيخ العالمة حرضة محبة عىل خنارصهم وانعقدت قلوبهم اتفقت قد وكلهم
الهندية. والشبيبة اإلسالمية األمة بهم هللا نفع واحرتامه، وإجالله املنويف موىس أحمد
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الهند يف الصحافة (85)

تكثر التي األمة أن نجد العرص هذا يف األمم وأطوار أحوال يف املدقق بحث بحثنا إذا
الصحافة تكون املذهبية، العوائد يف االختالفات يف شاكلها ما أو السياسية األحزاب فيها
املجالس أو الذاتي الحكم فيها التي األمم يف الصحافة رواج هذا عىل ومثالنا رائجة، فيها
الرتقي، بطيئة تكون فيها الصحافة فإن الحالة، لهذه مخالفة األمة كانت إذا أما النيابية
حيث من ال العدد كثرة حيث من ترقيها يكون أو الحرية من جانب عىل كانت وإن

التأثري.
يف عظيًما مبلًغا تبلغ لم أمة يف الصحافة ي ترقِّ عىل الباعثة األسباب هذه توجد وقد
فإنه الهند، يف الحاصل وهو األدبي العلمي الرقي هذا بنسبة التأثري فيكون العلمي، الرقي
لها الصحافة كانت فلذلك األدبي؛ التأخر وجود مع هناك املذاهب أهل بني الخالف يوجد
البنقالية باللغة بعضها وأسبوعية يومية جرائد توجد إذ املتقدمة؛ النسبة بحسب تأثري
عدد إىل الجرائد هذه عدد نسبة ولكن اإلنكليزية، باللغة اآلخر والبعض الهندية واللغة
وكلها البنقاليون يصدره ما الجرائد هذه من فإن القلة هذه ومع ا، جدٍّ قليلة األهايل
إليهم، االنضمام إىل املسلمني وإغراء اإلنكليز من األهايل تنفري هو واحد غرض إىل ترمي
ونصحهم املسلمني تحذير وهو واحد غرض إىل ترمي وكلها اإلنكليز يصدره ما ومنها
فخطتها قليلة وهي للمسلمني التي الجرائد أما الصحف، تلك بأقوال تغرتوا ال بأن
شعرت أمة من تكون التي املطالب نفس هي الحكومة من تطلبها التي ومطالبها معتدلة
بنا يطول وقد األدب، خطة والتزام اللهجة يف االعتدال مع األدبي الرتقي إىل بحاجتها
كلِّ عن مجردة بذكرها نكتفي ولذلك حدتها؛ عىل جريدة كلِّ خطة وصف يف املقام

السيايس. للعاقل بالغ أجملناه ما يف إذ مالحظة؛
«عمربيتابازار وجريدة بنقايل»، «أديرت جريدة هناك الوطنية الجرائد أشهر فمن
باللغة وتُحرَّر يومية الجرائد وهذه «بندامرتام»، وجريدة مرر»، «أندين وجريدة تربكا»،

اإلنكليزية.
«إنكليشان»، جريدة اإلنكليز سياستها يدير التي أي اإلنكليزية؛ الجرائد أشهر ومن
وكلها الجرائد، هذه وغري «إثيايل»، وجريدة نيوز»، «دييل وجريدة «استبتمان»، وجريدة

إنكليشان. جريدة املسلمني إىل وميًال خطة وأعدلهم يومية أيًضا
نظر إليهم تنظر الحكومة أن املسلمني إىل اإلنكليزية الجرائد ميل من ويؤخذ
الحكومة. حال لسان بالطبع هي اإلنكليزية الجرائد هذه ألن غريهم؛ بخالف االحرتام
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إخالص؛ عن هذا تفعل أنها منه يُؤَخذ ال النظر هذا املسلمني إىل الحكومة نظر وإن
يريد ال الحقيقة يف وهو غريه املرء يحرتم بأن تقيض اإلنكليز عند خصوًصا السياسة ألن
ملنحتهم الخري بهم تريد إنكلرتا دولة أخرى بعبارة أو الحكومة كانت ولو الخري، له

الذاتي. الحكم

شيئًا. عنها أقول ال ولذلك لقلتها؛ هناك تذكر تكاد فال العلمية املجالت أما

موىس أحمد الشيخ حياة ترجمة (86)

العرفان، وطود ساحل، له ليس الذي العلم بحر الفاضل، واألستاذ العامل، العالم ذلك هو
أصبح حتى فتيٍّا، اآلداب ثمار وجنى صبيٍّا، العلوم أفاويق رضع نعمان، جبيل عىل املوىف
وطهارة الشبهات، عن أبعده ديٌن عجبًا، املكارم بحر يف سبيله واتخذ وأدبًا، فضًال قدوة
العمل عىل طبَّقه وعلم الشهوات، وبني بينه حال وورع الصفات، بأجمل لته جمَّ نفس
إذا املسلمني، مصلحة عىل حريص الدين، حرمة عىل غيور طوية، وصدق نية، بإخالص
يسمع كأنه سمريه يطرب البيان، من صمته كان صمت وإذا التبيان، كالمه يزيِّن تكلَّم
يف واألصمعي امليل، عفيف الذيل، طاهر أنه إالَّ النوايس هو ألحان، ببنت ثمل أو األلحان،

املستطرفة: والنكت املستظرفة، النوادر

ال��ن��ف��اد ب��ر ال��ض��اري��ات ع��لَّ��م وح��وش ب��ي��ن ق��ام ل��و وخ��ط��ي��ب

قاع من وخروجها املحار من ظهورها بعد إالَّ قيمتها تُعَرف ال التي الدرة هو
أقرب وطنه ابن يَُعدُّ ووطني لشارب، يكفي ال املواهب عند النيل يرى كريم البحار،

األقارب.

أش��ع��ب��ي ع��ظ��ي��م ط��م��ع ف��ذو ال��م��ع��ال��ي ف��ي إالَّ ال��ن��ف��س ع��ف��وف
األل��م��ع��ي ظ��ن ج��رب��ت أم��ا ي��ق��ي��ن��ا ت��ل��ف��ي��ه ال��ظ��ن ي��ظ��ن
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إىل الفنيق حنني وطنه إىل يحن أنه عىل الغمد من انتُِيض كالسيف الهند يف هو
فهو كذلك كان إذا غرو وال واالعتبار، بالتجلة وسار، حل أينما األبصار، ترمقه عطنه،
علم وبحر ، تقيٌّ وعلم َهِدٌي، ونجم عيلٌّ، طود أنه القول ومجمل نفع، وقع أينما كالغيث

الشاعر: قال كما أو زاهر، زاٍه فضل وبدر زاخر،

وح��دي ل��م��ت��ه ل��م��ت��ه م��ا وإذا م��ع��ي وال��ورى أم��َدْح��ه أم��َدْح��ه م��ت��ى ك��ري��م

موقف عن أبرح فال البلغاء ألسنة واستعرت واإلطراء، الثناء يف بالغت مهما وإني
واحتفائه بي، عنايته حسن عىل شكره من به خليق هو ما الفاضل هذا إيفاء عن العجز
ال باملكاتبة املخاطبة طريق من إالَّ املودة، أسباب وبينه بينه تتصل لم بصديق الفائق
ائتلف، منها تعارف ما مجندة جنود القلوب فإن هذه يف شية وال واملعاملة، باالختبار

األجسام. لها تُخَلق أن قبل من اختلف منها تناكر وما
صعوبة أشد يشء يكن فلم اليابان، إىل رحلتي يف مصاعب عاينت كنت وإن وإني
مرض به ألمَّ األمر هذا يف خاطبني أن عقب ألنه الفاضل؛ هذا مرافقتي عدم من لديَّ

واعتذر. بهذا أخرب كما السفر عن عاقه
ولم الخري فعل عىل عزم إذا الثواب من العبد يحرم ال شأنه وجلَّ سبحانه هللا ولكن

مأجور. مشكور فهو فيه الرشوع عىل املقادير تساعده
حياته: تاريخ هو وهذا

بمديرية املشهورة النحولة عائلة من إسماعيل، بن مصطفى بن موىس بن أحمد هو
املنوفية، مديرية مراكز أحد أشمون ملركز التابعة طليا بلدة يف ١٢٨٠ه سنة ُولِد املنوفية،
أحد مكتب فأدخله برتبيته، يعتني والده أخذ حتى املراهقة سنِّ من يخرج يكد ولم
بلغ وملا والكتابة، القراءة مبادئ ى وتلقَّ جيًدا، حفًظا الرشيف القرآن فحفظ البلدة فقهاء
األزهر إىل أرسله الفرقة آالم احتمال إىل يؤهله الذي السن وهو سنِّه من عرشة الخامسة
العلماء، وأجلِّ املشائخ أفضل عىل بأنواعها العلوم تلقي عىل فانكب ١٢٩٥ه، سنة املعمور
من الدروس حلقات يف الزمه من كلُّ به أُْعِجب حتى نادًرا، وذكاءً فائقة، براعة وأظهر
فمكث والده، بموت األيام وحوادث الدهر نوائب فاجأته زمن وبعد واملدرسني، الطلبة
نحو بها فاشتغل بالتجارة االشتغال إىل األحوال ظروف دعته ثم قليًال زمنًا ذلك بعد
االطالع، وسعة بالذكاء العلم ي تلقِّ أثناء يف شهرة أحرز أنه وبما أشهر، وبضعة سنة
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ثم واملنقول، املعقول علوم يف دروس عدة يُلقي فكان لالستفادة إليه تفد الطلبة كانت
املعاش. أبواب لضيق بها اشتغاله يكن لم إذ فرتكها العلم عن شغلته قد التجارة أن رأى

الدين أمور جهة من املسلمني أحوال عىل للوقوف القطر بالد يف يتجوَّل أن له بدا ثم
من العلوم إفادة ِحْرَفتُهم َمن خصوًصا وزمان، أمة كلِّ يف السائحني شأن ذلك، وغري
طريقه يف وعرج أسوان، مدينة وِوْجَهته ١٣٠٥ه سنة الصعيد إىل فتوجه املسلمني، أئمة
عىل كريًما ضيًفا ونزل القنائي، الرحيم عبد سيدي هللا ويل رضيح لزيارة قنا مدينة عىل
متينة، أزهرية ورابطة وكيدة صداقة بينهما كانت إذ الوقت؛ ذلك يف قنا مديرية قايض
عطلة أوان وكان العلم طلبة بعض رآه إذ الشوارع بعض يف القايض مع مار هو وبينما
يف النسفية العقائد ودرَّس طلبهم فلبَّى الكتب بعض إقراء يف ورجوه به فتعلَّقوا األزهر
وقت حان وملا بالسفر، فاعتذر أخرى كتب بعض يقرأ أن منه ُطِلب وقد التوحيد، علم
الذين الطلبة من خصوًصا مثله، فاضل بعالٍم الئًقا شائًقا وداًعا ُودَِّع قنا من رحيله
عىل آسفة وهي تشيِّعه والقلوب قنا فغادر فهمه، بضوء واستناروا علمه بحر من اغرتفوا

والرتحال. الِحلِّ يف بالسالمة له داعية فراقه
أيام عرفوه ممن واالحتفال اإلجالل موضوع فيها كان بلدان عىل طريقه يف مرَّ وقد
إبَّانها، يف الدراويش ثورة وكانت حلفا، إىل السري به انتهى وقد باألزهر، العلم طلب
وبينه بينه كانت الذي املرصي الجيش يف الضباط كبار أحد أن وصادف نريانها، وتوقد
الدروس بعض يُلقي أن منه وطلب نزوله، وأكرم به فاحتفل حلفا يف كان صحبة، سابقة
بودِّه وكان الحكيم، الذكر تفسري يف ألقاه ما وكان ذلك ففعل الجند، أئمة عىل املفيدة
هنا ذكرها إىل حاجة ال ألسباب الضابط ذلك يوافقه فلم السودان، بالد يف يتجوَّل أن
الحج فريضة ألداء الحجاز بالد إىل السفر إىل رغبته توجهت قليل وبعد عزمه، عن فعدل
له فأعدَّ برغبته الضابط صديقه وكاشف والسالم، الصالة عليه األنام خري قرب وزيارة
الُقصري، طريق من يسافر أن فضيلته عزم وكان السفر، معدات من يلزم ما وكل ذهبية،
ذلك صديقه من خصوًصا البليغ، وصف به يقوم ال حلفا أهل من باحتفال ُودَِّع ثم
وفيما وفهمه، بعلمه أفادهم الذين األئمة سيما ال الجيش، ضباط وكل الكبري الضابط
من حجازة لها يُقال بلدة يف العلم طلبة بعض به علم الذهبية، يف النيل يف سائر هو
يف كتب بعض لهم يقرأ أن منه فطلبوا الذهبية، عليها رست التي قنا مديرية أعمال
حيث البلدة؛ أكابر ببعض وتوسلوا عليه فألحوا الحج، عىل بعزمه فاعتذر والفقه، النحو

162



اليابانية الرحلة

الذهبية وعادت الطلب، فأجاب الفريضة لتأدية الحجاز إىل معه بالسفر أحدهم له تعهد
عنه هللا ريض — مالك اإلمام مذهب عىل والفقه النحو يف كتب بعض وَدرََّس حلفا إىل
من ًال مبجَّ محرتًما البلدة هذه يف وأقام والحديث، القرآن يف أخرى دروًسا وزادهم —
١٣٠٧ه. سنة وذلك القصري قاصًدا غادرها الحج سفر أوان جاء وملا والكبري، الصغري
املناسك وأدَّى األمني، البلد إىل ه توجَّ ثمَّ أيام أربعة بها أقام جدة إىل وصل وملا
بينه حصل وهناك والسالم، الصالة أفضل عليه املصطفى قرب وزار املنورة، املدينة وقصد
الطريقة شيخ الشهري السنويس عيل محمد سيد الشيخ النقي التقي األستاذ فضيلة وبني
صديقه مع العلوم مطالعة يزاول وهو أشهر تسعة فأقام ومودة، تعارف السنوسية
السنويس الشيخ أجازه وقد الدين، أمور كلِّ يف املسلمني ويفيد املذكور محمد السيد
مكة، إىل عاد ذلك بعد ثم واألهلية، الكفاءة من فيه رآه ملا فن، كلِّ يف العلوم كلِّ بقراءة
صالح محمد الشيخ العالمة األستاذ مع تعارف بها له سبق قد وكان صحته النحراف
بمكة إقامته أثناء ويف كريًما، ضيًفا عنده فنزل املشهور الرشيدي إبراهيم الشيخ صهر
كتب يطالعان وهما سنة، فالزمه الغراب إسماعيل الشيخ الدراكة العالمة حرضة عرف
أنها به اتصل حيث اليمن؛ ببالد املروعة بلدة قاصًدا مكة غادر ثم والفلسفة، الحكمة
من كثريًا عرف وهناك ١٣٠٩ه سنة من املحرم يف فوصلها األجالء، بالعلماء حافلة بلدة
املدرسني، شيخ الباري عبد حسن السيد العالمة حرضة مقدمتهم ويف العلماء أفاضل

البلدة. مفتي الطاهر محمد السيد العالمة وحرضة
بعض معهم عانى قافلة يف األعراب بعض مع فرحل الهند بالد إىل الذهاب أراد ثم
يف يجوب وأخذ الصني، إىل يذهب أن اختار الهند إىل وصل أن بعد ولكنه السفر، وعثاء
شاء ما معه أقام علم عىل وجده فإن إليه، رحل بلدة يف بعالم سمع وكلما األصقاع هاتيك
من كثريًا وعرف وهوالندة، إنكلرتة مستعمرات من كثرية ببالد مرَّ وقد يقيم، أن له هللا
املذهب يف كتب عدة درس حيث الصني؛ بالد يف زائًدا احتفاءً القى وقد الفضالء، العلماء
فدرَّس مالكي مذهبه وفضيلته املذهب بهذا متمذِهبون كلهم الصني أهل ألن الحنفي؛
الهند، عاصمة كلكته إىل قفل ١٣١٨ه سنة أواخر ويف وأجاد، فأفاد مذهبه غري كتب لهم
أهل من كثري حوله والتفَّ ذكره وشاع فضله ظهر حتى قدمه، بها يستقر يكن ولم
عاصمة يف معهم يقيم بل يغادرهم، ال بأن عليه وألحوا باهًرا، احتفاءً به واحتفوا الفضل
زكريا، نور محمد الحاج الفاضل العالم ذلك هو عليه إلحاًحا القوم أكثر وكان بالدهم،
الوجيه حرضة ملتمسهم إجابة يف الكربى الواسطة كان وقد واألعيان العلماء من وجماعة
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من وكان املشهور، العربي التاج مسقط صاحب الزواوي أحمد السيد بن يوسف السيد
علماء أفاضل من ذكرهم املتقدم حرضات وأن خصوًصا املخالفة تسعه فلم أصحابه أعز
إماًما َ ُعنيِّ األرب، منه ونالوا الطلب أجاب وملا الكبري، املسجد إمامة عليه عرضوا كلكته
إىل فأقام املسجد شئون جميع إليه ُعِهد بل ،١٣١٩ سنة املحرم أول من الجامع للمسجد

العلماء. ويحرتمه األمراء يجله مبجًال محرتًما إماًما اآلن

وكأنه شارق، وذر بارق ملع كلما إليه يحن فهو املحبوب وطنه ينسه لم ذلك أن عىل
يقول:

أق��ارب��ي ال��ع��ال��م��ي��ن وك��ل ب��الدي ف��ك��ل��ه��ا ت��راب م��ن أص��ل��ي ك��ان إذا

بها بأس ال حق كلمة (87)

بني أمري أكرب هو الخديوي الجناب إن األغنياء، إىل العلماء، إىل الخديوي، سمو إىل
العالم إليه ينظر الذي األيمن الخالفة ساعد هو بل السلطان، موالنا بعد املسلمني أمراء
مرصهم يف العلماء وإن واالحرتام، اإلجالل نظر وعرضها البالد طول املنترشيف اإلسالمي
هو الرحلة هذه من موضع غري يف قلنا كما األزهر ألن كافة؛ األرض مسلمي أنظار مطمح
املسلمون، يقطنها التي الجهات سائر إىل العلم أشعة يرسل الذي الوحيد الديني املعهد
ولغة وعوائد، أخالق، من الباقية البقية عىل حافظت التي األمة هي املرصية األمة وإن
الخديوي الجناب يهم واملسلمني اإلسالم يهم أمر فكلُّ ربوعهم، يف الدين نشأ الذي العرب،

االعتبار. لهذا خصويص بنوع املرصية واألمة والعلماء
البال ذوات األمور من هو املرشقة الشمس بالد يف الديني املؤتمر عقد أن شك وال
البالد هاتيك إىل يذهب والذي بمكان، األهمية من يجعلوها أن املسلمني شأن من التي
األسف؛ كلَّ يأسف أعمالها آثار إىل وينظر املسيحية، األخرى الدينية البعثات ويشاهد
يَُرى وال باملئات، يَُعدون املبرشين إن حتى املسيحي، الدين بأمر اهتمامها مبلغ يرى حيث
العوامل، حركات يتجاوزون وال األنامل عىل يَُعدون نفر إالَّ اإلسالمي بالدين يبرش من
األمري، سمو يا بقوله: األمري سمو أوًال مخاطبًا صوتنا إىل صوته يضمُّ بمن لنا فمن
أمراء من لسواك يهبْه لم ما والثروة الغنى من وهبك قد — وتعاىل سبحانه — هللا إن

164



اليابانية الرحلة

إىل تؤدي أن يف لك فهل محسوًسا، نموٍّا سنة كلَّ إيرادها ينمو األوقاف وهذه املسلمني،
وهي عليك؟ بالثناء مسلم كلِّ لسان وتحرِّك األعىل املأل يف ذكرك من ترفع خدمة الدين
عام كلِّ من تستغله ما مجموع من يسري بجزء الجود وهي أال عليك سهلة لديك ممكنة
به للتبشري ترسلها دينية بعثة به تساعد إذ اليابان؛ بالد يف اإلسالم لواء نرش سبيل يف
إذا أنك شك وال ملوكهم، دين عىل الناس إن األمري: سمو يا يقولون إليه، القوم وهداية
البعثة بدل فتؤلف زمامها، وقائد لها ممثِّل أنت التي األمة، أغنياء بك اقتدى هذا صنعت
إىل الذهاب يف الرغبة النفوس يف يبعث األمر بهذا االهتمام إظهارك وأن سيما ال بعثات

السبيل. هذا يف يصادفها صعب كلَّ واستسهالها اليابان بالد
األمري: سمو يا الشاعر يقول

ب��م��ال ع��زٍّا ش��رى م��ن ح��ظٍّ��ا ب��ال��م��غ��ب��ون ل��ي��س
ال��رج��ال ل��ح��اج��ات ل ال��م��ا ي��دخ��ر إن��م��ا

املال سبيله يف يُبذَل بأن أوىل الذي الدين خدمة بعد فخر وأي رشف، وأي ، عزٍّ وأي
والتالد. الطارف

َلُكْم﴾، يَُضاِعْفُه َحَسنًا َقْرًضا هللاََّ تُْقِرُضوا ﴿إِْن العزيز: كتابه يف تعاىل هللا يقول
مقابلته يف تربح واحًدا ديناًرا أو واحًدا درهًما رصفت إذا أنك موقنًا، إالَّ نخالك وال فأيقن،
الصوت هذا إن عمًال، أحسن من أجر يضيع ال وهللا ذلك، من أزيد بل أضعافه، عرشة
جامعة بك تجمعهم الذين األفراد أحد من صادًرا ليس األمري سمو يا يناديك الذي
املسلمني، بني منزلتك بكنه علًما وأحاط مركزك عرف مسلم كلِّ صوت هو بل الدين،
ثناءهم وربحت فيك، املسلمني آمال قت حقَّ فقد املساعي خري وسعيت الداعي أجبت فإن
هذا ربِّ من تناله الذي العظيم الثواب عن فضًال هذا والسداد، بالرشد لك ودعائهم عليك

القويم. الدين
حتى الحكومة بشئون وال بالسياسة تعلُّق أدنى له ليس األمري سمو يا األمر هذا إن
أمر هو وإنما املكُرمة، هذه اكتساب وبني سموكم بني تحول األحوال ظروف إن يُقال
لكان كذلك األمر كان ولو منازع، فيه ينازعك وال معارض، فيه يعارضك ال محض ديني

الواقع. بخالف وهو سياسية صفة األخرى الدينية للبعثات
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العلماء إىل

بل األمة، هداية يف النجوم بمنزلة هم من ويا األنبياء، ورثة ويا العلماء، أيها وأنتم
الواجب هذا أداء عن وأحجمتم وتكاسلتم، تقاعدتم، كيف الخريات سبيل إىل قادتها ويا

الديني؟!
وجابوا وعشريتهم، أهلهم، وفارقوا ديارهم، من خرجوا الذين ين املبرشِّ كهؤالء ألستم
ذلك كل الزمهرير؟ يرضهم وأخرى الهجري، يلفحهم تارًة البحار عرض وقطعوا القفار،
املؤتمر، بعقد علمهم بمجرد إليها ذهابهم يكن ولم البالد، تلك يف دينهم نْرش سبيل يف
يف البرش قوى فوق قواهم تكون حتى حديد من ُخِلقوا أُهْم بأعوام، هذا قبل كان وإنما
بدعوة ذهبوا أم محجة؟ وأقوى ُحجًة دينكم من أوضح دينهم أم السفر مشاق احتمال
تتبارى والعزائم تتفاوت الهمم وإنما ذاك، وال هذا ليس الناس؟ سائر دون خصوصية

بها. ويقوم يؤدِّيها من صادفت والواجبات
يف وانترشت فشت التي البدع هذه محو عن سكوتكم من العذر اسم لكم تمحلنا
التي للحكومة الذنب إن وقلنا الدين، كرامة من وحطَّت الفساد، جرَّائها من وكثر البالد،
ومغازلة الحانات، يف الدخول للشبان لت وسهَّ العاهرات، املومسات بيوت فتح أباحت
عذركم ما — هللا يرعاكم — لنا فقولوا استحياء، وال خفاء بال جهاًرا الراقصات الغانيات

اإلسالم؟ إىل للدعوة الصني أو اليابان بالد إىل تذهب منكم لجنة تأليف عدم يف
من اللجنة أتُؤلَّف الصدق، أهل وأنتم الحديث وأصدقونا الحق وقولكم لنا قولوا
بني وأنتم وامليكانيكيني؟ الصيدليني من أم ونجار؟ بنَّاءٍ كلِّ من أم والتجار؟ السمارسة
الرسول حديث وتدرسون معناه، وتفرسون هللا، كتاب الكتاب، تتلون األزهر جدران
الفضيلة. وصاحب مة العالَّ بني ما الجليلة باأللقاب بون وتُلقَّ واملنقول، املعقول وعلوم

وظيفتكم بل الكراس، حمل عىل قارصة وليست واللباس، الزي يف ليس وظيفتكم إن
تفهموا ألم باالهتمام، منكم أوىل اإلسالم إىل فالدعوة املسلمني، شأن ورعاية الدين، تأييد
تعاىل: قوله املبني الكتاب يف تقرءوا ألم بالنيات.» األعمال «إنما الكائنات: سيد قول معنى
بَيْتِِه ِمْن يَْخُرْج َوَمْن َوَسَعًة َكِثريًا ُمَراَغًما اْألَْرِض ِيف يَِجْد ِهللا َسِبيِل ِيف يَُهاِجْر ﴿َوَمْن

ِهللا﴾؟ َعَىل أَْجُرُه َوَقَع َفَقْد اْلَمْوُت يُْدِرْكُه ثُمَّ َوَرُسولِِه ِهللا إَِىل ُمَهاِجًرا
األمويني دولة يف أو الراشدين، الخلفاء عرص يف الديني املؤتمر هذا ُعِقد لو أتَُرى
بالد إىل الذهاب عن تقصري أو قصور يعرتيهم العصور تلك يف العلماء أكان والعباسيني،
سهلت قد العرص هذا وأن خصوًصا األقدام؟ عىل سعيًا إليها يذهبون كانوا أم اليابان؟
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حثٍّا وال إعياء وال تعب بال البيد عرض يقطع الحديد، سكة فقطار السفر، أسباب فيه
وال الرياح، ركود يعطلها ال البخار بقوة البحار تجوب السفن وهذه بالحداء، السري عىل
يف تقطعونه ال ما الساعات، من قليل يف املسافات، من فوقها تقطعون املالح، خربة ِقلَّة
وال الهجري، يمنعكم ال الصافنات. الجياد أو اليَْعَمالت، ظهر عىل كنتم لو أمثالها عرش

مكان. كلِّ يف األمان، عن فضًال هذا املسري، متابعة عن الزمهرير،

جدث عىل وقفنا أو األحشاء، األسف مزق أو بالبكاء، الفضاء مألنا أن العذر لنا اآلن
العليم، والفيلسوف الحكيم األستاذ أيها وقلنا: عبده محمد الشيخ األنام مفتي اإلمام،
وسمعت األحياء، زمرة يف كنت لو أتُرى العوادي؟ السماع عن عدتك أم فننادي أسامع
الشماء، الهمة حدَّ تشحذ كنت أم الصماء؟ األذن تعريه أكنت املؤتمر، عقد من الخرب بهذا
الذين الرجال، خرية من وفد لتأليف املال بذل إىل األغنياء وتدعو القعساء، والعزيمة
وإرشادك، بعلمك تزودهم شامخة، خدمته يف وهمة راسخة، الدين فلسفة يف قدم لهم

اإلسالم؟ لواء لنرش اليابان، بالد إىل ليذهب وسدادك وحكمتك
كنت لو القرب، بسكنى عليك وَحَكم والجهر، الرس يعلم والذي األمر، أمره والذي ال
فرحم السنية، الفضيلة هذه وإحراز الدينية، الخدمة هذه عن تقرصِّ كنت ما حيٍّا فينا
الحول صاحب فيه كنت زمانًا الغيث وسقى والقول، الفعل من تسدد فيها كنت أياًما هللا
العايل؛ الرشف شآبيب استقى ومنك املعايل، عهود تلقى عنك بخلف عليك وعزانا والطول،
دار يف وأسكنك املرض. من باألمة حلَّ مما الشايف الدواء بل العوض، خري منك ليكون

القدير. املجيب السميع إنه الكبري، وامللك النعيم
فعىل وإالَّ االجتماعية الهيئة يف وظيفتكم وأدوا وراقبوه، العلماء أيها هللا فاتقوا

السالم. والدنيا اإلسالم

األغنياء إىل

األمم من واليسار الغنى ذوي كلِّ سرية خالفتم فإنكم واملورسون، األغنياء أيها أنتم أما
يف نهار ليل أنفسكم تجهدون أنتم إذ وأجرى؛ أوىل بها أنتم التي السرية تلك األخرى،
األبهة ومظاهر والعقار، املالهي سبيل يف تجمعونه ما وتبذلون والدينار، الدرهم كسب
أو الفقر، رشك يف يوقعكم أن الدهر، من خوًفا تكتنزونه أو القمار، لعب يف أو والفخار،

وفالن. فالن ظلم عىل يساعدكم أو نيشان، أو رتبة يف طمًعا الحكام، إىل به تدلون
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وجوه من ذلك وغري والصنائع، العلوم نرش يف أموالهم يبذلون فإنهم هؤالء أما
من أليس الهمم، يف انحطاطكم بمقدار وارتقت الراقية األمم سادت وبذلك املنافع،
يف وتذهبون عليكم، به املنَعم شكر تؤدون وال املال زكاة تمنعون أنكم املبني الخرسان
شهواتكم سبيل يف الشمال وذات اليمني ذات وتبدرونه أوروبا إىل عام كلِّ من صيف كلَّ
حني عىل والعار والذل األوزار، محتقبني تفدون والدينار الدرهم رصف وبعد النفسية،
العلوم وترقية والدينية، العلمية للبعثات باملال تجود األخرى األمم من األغنياء ترون أنكم
وتنرش اليابان بالد إىل تسافر دينية بعثة لتأليف اكتتابًا فتحتم لو عليكم ماذا العرصية،
يكال بل بامليزان، يوزن ال لديكم املال أن عىل اإلسالمية، والعقائد الدينية، التعاليم
يرصفه ما بنصف واحٍد كلُّ يجود التقريب وجه عىل ولو ألف منكم يوجد هال بالقفزان،
يف سعى فألنه دينه أما ونفسه، ووطنه دينه خدم قد بذلك ليكون البهيمية؛ شهواته يف
االعتبار، بعني املرصي ترمق األخرى األمم يجعل هذا بفعله فألنه وطنه وأما إليه، الدعوة

الفضائل. أعظم من فضيلة أكسبها فألنه نفسه وأما
بصريته عن هللا كشف منصًفا، تعدم ال بأنها يقني عىل وإني قلتها كلمتي هذه
املجادلة ُخلقه ِمن َمن تعدم ال أنها كما املقال، بزور الحق عليه تلبس وال الضالل، حجاب

املستقيم. الطريق إىل يرشدنا وهللا هًدى، وال علٍم بغري هللا يف

األدباء إىل كلمة (88)

األقالم، ومستخدمي الكالم، أمراء حرضات عىل يخفى وال مقال، مقاٍم لكلِّ األمثال يف قيل
األنواع من ذلك وغري وتشبيًها، كناية زخرفتها يف التي املواطن أن بزمام، البالغة القائدين
ال التي املواطن هي إنما املجازية، الرتاكيب إىل الحقائق ذكر عن والعدول البديعية،
ولكن الغرامية، الرسائل أو امللوكية، املقامات أو األدبية، الصناعة أهل عىل إالَّ تُعَرض
تلخيص إىل فيها حاجة فال والعوام، الخواص عىل الكالم فيها يُعَرض التي املواطن يف
اإلتيان عدم عيلَّ فيجب األدباء، من القدماء سنَّها قاعدة وهذه املباني، وزخرفة املعاني،

ا.ه. والسالم. أوىل، بالعتب فهو وإالَّ الرتكيب، يف التأنُّق أو الغريب، باللفظ
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