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الكتاب هذا

اللجنة كلمة

ورئيس اللجنة عضو أمني شوقي محمد األستاذ بقلم
العربية اللغة مجمع يف التحرير

ذووه. الناس من الفضل يعرف إنَّما
الفذ مة العالَّ من التاريخ عىل حقهم معارصيه من للفضالء يعرف أن أجدر وَمن

تيمور»؟ «أحمد
للبحث نذر الذي الرجل هذا من ينقيض— ال قلت: شئَت وإن ليتقىض— العجب وإنَّ
تلك من بميدان يجتزئ لم ولكنه ووْكده، جهَده عليهما وقَرص وهديه، سعيه والدرس
وألزم أُفق، كل يف وحلَّق ناحية، كل يف َرضب بل عنده، ويقف صله يتخصَّ الرحاب امليادين
عْلم من شتَّى مجاالت يف ودقيقها، املسائل جليل من والطوايا، الخبايا عن الكشَف نفَسه

وتاريخ. حضارة ومن ورشيعة، دين ومن وأدب،
غريَ مكان، كل من يتصيَّده واإلسالم، العرب لرتاث يرتصَد أن كفاه وال شفاه وما
تقليب ذلك إىل فأضاف النادرة، الخالدة ُكتبه خزانة يف ويجمعه الكثري، باملال عليه ضانٍّ
وتبصري، تنوير ويف وتمحيص، تحقيق يف به واالستفادة الرتاث، هذا يف املتمكن اليقظ العاِلم

نفاستها. يف مقتنياِته تُباري قيمتها يف مؤلفاتُه فكانت



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

القرن أعيان «تراجم بعنوان: له كتاب بطبع التيمورية األرسة ُعنيت قرن ربع منذ
له، ببيان وتذييله إخراجه عىل اإلرشاف رشُف يل وكان عرش»، الرابع القرن وأوائل الثالث
وقد سماؤها. أظلَّتهم أو «مرص» نَجَلتْهم ألعالم ترجمة وعرشين أربًعا يحتوي والكتاب
الورق ناصل الطول، بائن كبري دفرت يف تيمور» «أحمد مة العالَّ بخط الرتاجم هذه ُوجدت
هو ما منها ترتيب، بغري مرسودة والرتاجم ُخمسه، نحو منه واملكتوب السنني، أثر من
ن ممَّ يكون قد املرتجم أن مع وهذا األوراق، أخريات يف جاء ما بعض سيما وال قصري،
عىس ترجمتَهم، أَوجز ملن مواضَع فرتك ذلك، املؤلِّف راعى وقد القول. مذاهُب فيه تنفسح
يستوعب لم الدفرت هذا يف املؤلِّف أن وواضح نقص، ما ويستكمل فات ما يستلحق أن
أخفى واألدب العلم فروع يف شهرتُهم ليست رجاالٌت الِحقبة هذه ففي املعارصين، أعيان

األوراق. تلك يف لهم تُرجم الذين شهرة من
املرتَجمني هؤالء بعض يف الشديد اإليجاز ذلك تأويل يف يومئٍذ استظهرناه الذي وكان
عىل كتابه إتمام يف امليضَّ ينتوي كان أنه من الفقيد عارفو يؤيده ما جميًعا، عددهم وقلة
تزال ما أو بهم له كانت َمن ترجمة يف الرصاحة يستطيع أال َخَيش ثم الشامل، الوجه
وكرامته. بكرمه األشبه هو ما الصمت من وآثر دفرته، فطَوى مودة، صالُت به ألُرسهم

خلَّف فيما التنقيب يَد وأعملت ذلك، بعد التيمورية» املؤلفات نرش «لجنة تألفت وملا
الرتاجم من محتواه ُطِبع الذي الدفرت ذلك أن لها تبنيَّ وأوراق، وكراسات دفاتر من الفقيد
يف العرب، األعالم من لنخبة أخرى تراجَم عىل عثرت فإنها كل، من جزءًا إال ليس قبل من
تونس أفارقة ومن وحرضموت، الحجاز أهل ومن والعراق، الشام أهل من والغرب، الرشق

أقلها. إال مائًة املرتَجمني عدُد أصبح وهؤالء هؤالء وبضم واملغرب، والجزائر
الفكر أعالَم ينتظم سمًطا كتابه يجعل أن وعزمه ه همِّ من كان املؤلف أنَّ إذن لنا بان
وأنه متكاملة، وحدة إىل نظرتَه أجمع العربي الوطن إىل ناظًرا الحديث، العرص يف اإلسالمي
مادٌة له اجتمعت وكلما وينتقي، ويستقي ويستخرب، يستكتب واإلعداد، التقيصِّ يف رشع
وتدبيجها، تحريرها إىل عَمد األعالم أولئك من واحد ترجمة يف بها االكتفاءُ يحُسن صالحة
ينتظر كان أو ينجزه، للكتاب التجرد عن املسائل عديد يف الشواغل أشتات تشغله وكانت

ذاك. أو املرتَجمني من لهذا التعرف من املزيد
لم به، والالحقة له التابعة واألوراق األول، دفرته عن — رضيحه هللا نوَّر — ومىض

التمام. مبلَغ نظره من تبلغ
ما منها الرتاجم، من وافرة حصيلًة يديها بني التيمورية» املؤلفات نرش «لجنة ورأت
غريه، بخط مكتوبًا وهنالك هنا من له حصَّ ما ومنها بخطه، مكتوبًا إعداده من املؤلف فَرغ
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الكتاب هذا

الرتجمة يكتب حني به ليستعني وخاصتهم، أقربائهم من باملرتَجمني العارفون به وافاه وما
فيه ما وبني وكثري، قليل بني يتفاوت الرتاجم من اللجنة وجدتْه وما املرتضاة، الصيغة يف
مادة فإنه كلَّه، هذا للناس اللجنُة تُخرج أن عىل الرأي فاستقر الُغلَّة، يشفي ال وما ُغنية

واالطالع. البحث روَّاُد منها يُفيَد وأن الضياع، من تَسلم أن خليقة تاريخية
أعالم من بعًضا أن املتعددة العربية املواطن عىل املرتَجمني توزيع يف لقارئ الح وربما
الذي املوطن تعيني يف االعتبارات لتباين وذلك غريه؛ موطٍن يف يُذكر أن به أوىل املوطن هذا
نجُمه؟ فيه تألَّق الذي األفق أم أصولُه؟ إليه انتمت الذي البلد أم رأسه؟ أمسقط إليه: يُعزى
وكم املغرب، يف للمرشق حسنة من فكم أعالمها، تتهادى كانت العربية امَلواطن أن والحق
الدابر أمس يف ألعالمها ًال متنقَّ العربية عواصُم كانت ولطاملا املرشق، يف للمغرب حسنة من
ليَحار حتى واإلسالمي، العربي العالم يف الفكرية الوحدة آلية ذلك وإن الحارض، واليوم

ذاك؟ أم يعزوهم املوطن هذا أإىل املفكرين: من املربزين لبعض النسبة تقويم يف املرءُ
الكريمة عاطفتَه العظيم ملؤلفه الكتاب هذا يف يَحمد أن إال منصف مطالع يملك وال
التاريخ وتمكني لهم، والوفاء بهم الربَّ عليه أْملت التي العاطفُة تلك معارصيه، لفضالء
بحارضها، األمة ملايض وصًال ألخالفهم، يجلَوها وأن لحياتهم، صفحاته يف يفسح أن من
واإلصالح. والدين واألدب العلم مناحي يف األعالُم أولئك رضبها التي الكريمة للُمثُل وتزكيًة
نحو بواجبها ناهضة أنها إىل تطمنئَّ أن فحْسبها التيمورية» املؤلفات نرش «لجنة فأما
الخرية إرادته به يُحقق أن صاحبَه املوُت أعجل الذي الرتاث ذلك التيموري، الرتاث إحياء

والتاريخ. والقومية العلم مجاالت يف واإلسالم للعروبة العام النفع إرادة النبيلة:
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التاريخ األعالم أسماء مسلسل رقم

١١٨٠–١٢٥٠ه العطار حسن ١
١٢١٧–١٢٩٤ه الفتح أبو محمد ٢
١٢١٨–١٣٢١ه األشموني محمد ٣
١٢٢١–١٢٨٣ه مرزوق إبراهيم ٤
١٢٢٧–١٢٨٠ه الطنطاوي عياد محمد ٥
١٢٣٦–١٣١٣ه الليثي عيل ٦
١٢٤١–١٣٠٦ه الطنطاوي محمد ٧
١٢٣٤–١٣١٥ه املهدي العبايس محمد ٨
١٢٤٣–١٣١٠ه الدمنهوري الفتح أبو أحمد ٩
١٢٤٤–١٣٠٠ه الشافعي املرصفي زين ١٠
١٢٤٥–١٣٠٠ه الُحَوي الباسط عبد حسن ١١
١٢٥٠–١٣١١ه املخلالتي محمد رضوان ١٢
١٢٥٠–١٣١٥ه الطويل حسن ١٣
١٢٥٠–١٣٢٧ه السفطي مصطفى ١٤
١٢٥٠–١٣٢٥ه الرفاعي أحمد ١٥
١٢٥١–١٣٢٣ه الببالوي محمد عيل ١٦
١٢٥٥–١٣٤٣ه النواوي حسونة ١٧
١٢٦١–١٣١٤ه نديم هللا عبد ١٨
١٢٦٦–١٣٢٣ه عبده محمد ١٩
١٢٦٨–١٣٢٤ه خطوة أبو أحمد ٢٠
١٢٧٤–١٣٢٦ه مفتاح أحمد ٢١
١٢٨٠–١٣٤٣ه أكمل محمد ٢٢
١٢٩٣–١٣٦٤ه اإلدرييس محمد ٢٣

  نافع الحميد عبد ٢٤





ار العطَّ حسن

١١٨٠ه–١٢٥٠ه

سنة حدود يف بالقاهرة املولود املرصي، العطَّار محمد بن حسن اإلسالم شيخ مة العالَّ هو
مغربي أنه أهله من ُسمع كتن، محمد الشيخ والده رعاية يف بها ونشأ ١١٨٠ه/١٧٦٦م،
بالعلم. إملاٌم له صغريًا عطَّاًرا والُده وكان واستوطنوها، مَرص أسالفه بعُض َقِدم األصل،

البيع ويُعلِّمه شئونه، صغار يف ويستخدمه الدكان، إىل يستصحبه أمره أول يف وكان
أترابه رؤية عند الغريُة وتأخذه التعليم، إىل يميل كان فطنته وحدَّة ذكائه ولشدة والرشاء،

الكريم. القرآن لحفظ األزهر الجامع إىل يختلف فكان املكاتب، إىل يرتدَّدون
يسرية، مدة يف القرآن حْفظ أتمَّ حتى ساعده التعلُّم، إىل الرغبَة هذه فيه والُده رأى وملَّا
بَّان الصَّ يخ والشَّ األمري كالشيخ املشايخ؛ كبار عىل التحصيل يف وجدَّ العلم، طلب عىل أقبل ثم
بكثري التزوُّد يف رغبتُه وزادت للتدريس، هيَّأه ما قليل زمن يف العلوم من بلغ حتى وغريهما،

وأتقنها. دراستها عىل فعكف املختلفة العلوم من
عاد ثم عيد، الصَّ إىل العلماء من جماعة مع القاهرَة غادر مرص الفرنسيون دخل وملا
منهم، واستفاد فأفادهم بعلمائهم، واتصل منهم، فقرَّبوه املمقوت، احتاللهم إبَّان إليها

وثقايف. عمراني بتقدُّم ملرص يتنبَّأ وكان
أولها: بقصيدة ومدحها زمنًا، البدرية باملدرسة بدمشق وأقام الشام، إىل سافر ثم

تُ��خ��ط��ي وال ال��س��الم ب��اب ع��ل��ى ْج وع��رِّ ال��بَ��ْس��ِط أخ��ا ب��ي ُج��ْز ال��ش��ام دم��ش��ِق ب��وادي
��ق��ِط ال��سِّ ب��ُم��ن��َع��رج أوَدى م��ن��زًال وال ح��وم��ًال ال��ق��ي��س ام��رُؤ ي��ب��ك��ي م��ا ت��ب��ِك وال



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

ال��َع��طِّ م��ن ُح��ِف��ْظ��َن ق��د ُح��س��ٍن م��الب��َس ال��بَ��ه��ا م��ن ال��س��الم ب��اب ع��ل��ى ف��إنَّ
وال��ره��ِط ��ح��ِب وال��صَّ األخ��داِن ع��ن ويُ��ْس��ل��ي م��ن��ظ��ًرا ي��روُق��َك م��ا ت��ْل��َق��ى ه��ن��ال��ك

ومنها:

ب��ال��بَ��س��ِط ف��ي��ه ال��َه��وى لُ��بَ��ان��اِت ألق��ِض��ي وق��ف��ًة ال��ص��ال��ح��يَّ��ِة ب��ج��س��ر ب��ي وِق��ْف
ال��خ��طِّ ذل��ك ف��ي ��اق ل��ل��ع��شَّ م��راص��َد ب��ه ت��ِج��ْد ال��ب��ري��د ب��اب ع��ل��ى وع��رِّج
تُ��ع��ط��ي ال ت��أخ��ذُ ل��ألم��وال م��ه��ال��ُك إن��ه��ا ال��ع��م��ارة ُس��َوي��ع��اِت وح��اذْر

قال: أن إىل

��ب��ِط ال��سِّ أخ��ي ال��ح��ف��ي��د ق��ان��ون ش��رح ع��ل��ى وض��ع��تُ��ه ش��يءٌ ال��ت��أل��ي��ف م��ن وع��ن��دي
وال��بَ��طِّ وال��َف��ْص��د ال��ك��يِّ ح��ال ل��ت��ع��ري��ف وض��ع��تُ��ه��ا ك��ب��اٍر م��ق��االٍت ث��الُث
ب��ال��ق��طِّ ال��ن��صِّ غ��ام��َض ف��ي��ه أُب��يِّ��ُن ك��ام��ل ال��م��ب��رِّد ش��رح ع��ل��ى وج��زءٌ
وال��خ��طِّ ب��ال��ق��ط��ع ال��ف��ول أك��ل ل��ت��ع��ري��ف نُ��ب��ذًة ال��ج��راح��ة ع��ل��م ف��ي وألَّ��ف��ُت

شعره: ومن

زائ��ِد م��ن ع��دِّه��ا ف��ي ل��ه��ا إن م��ا ث��الث��ًة ال��زم��ان ف��ي ألك��رُه إن��ي
ح��اس��ِد م��ن ًدا وت��ودُّ ي��س��ت��ح��ي ال م��ت��ف��اض��ًال وج��اه��ًال ال��ب��خ��ي��ل ق��رَب
واح��ِد ف��ي ��َع��ْت ُج��مِّ ال��ث��الث��َة ه��ذي ت��رى أن وال��ب��ل��يَّ��ِة ال��رزيَّ��ِة وم��ن

الرَّكب مع هُت توجَّ ي حجِّ قضاء بعد أني يل «اتفق مجموعاته: بعض يف خطِّه ومن
إىل هُت توجَّ ثم أيام، عرشة نحو بها فأقمُت «الخليل» لبلدة ثم «معان»، إىل فوصلت الشامي،
األرشاف، نقابة عن معزوًال وكان أفندي، عمر السيد نقيبها بدار فنزلت الرشيف، القدس
أُعيد بيومني املوسم حلول وقبل الفقراء، وإطعام املوسوي باملوسم االحتفاُل عادته ومن

املنصب: بَعود له تهنئة قصيدَة فنظمُت األرشاف، نقابة إىل

م��ح��ل��ِه م��ن أُش��ف��ق أن ب��ع��د م��ن ف��ض��ِل��ه ع��ل��ى ل��ل��ه ال��ح��م��ُد
ع��ق��ل��ِه ف��ي ل��ل��ُح��م��ق ل��ه��ا ك��ف��ًؤا ي��ك��ن ل��م م��ن ال��ح��س��ن��اءَ ي��ط��ل��ب ق��د
َش��ْك��ل��ِه إل��ى م��ج��ذوٌب وال��ش��ك��ُل ل��ه ق��ري��ٌن ال��م��رءِ ف��م��ن��ِص��ُب
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ص٢٩. ٤ جزء التوفيقية»، «الخطط من الرَّابع الجزء يف القصيدة وبقية
ولم عقبه، يبَق ولم وأعقب بها ل وتأهَّ مدة، هناك وأقام «إستانبول» إىل سافر ثم
عرصه علماءُ له وأقرَّ كثرية، بعلوم مرص إىل عاد حتى واالستفادة باإلفادة مشتغًال يزل
يقرؤه ال التفسري هذا عىل مدٌة مضت وقد البيضاوي، تفسري لقرَّاء مجلًسا وعقد باالنفراد،

دروسه. حول وا والتفُّ املشايخ أكابُر فحرضه أحد،
منها: بقصيدة، مدحه البستاني» «بطرس ١٢٣٧ه سنة يف مرص إىل حرض وملا

«إي��اِس��ه» م��ن وأب��رُع أذك��ى ف��إنَّ��ه ال��ذك��اءُ ��ا أمَّ
«ج��ن��اِس��ه» ف��ي ت��ف��رَّد ل��م��ا رف��ي��َق��ه «ال��ب��دي��ُع» أض��ح��ى
أس��اِس��ه ب��ان��ي ف��ك��أن��ه ِش��ئ��ت��ه ف��نٍّ أي ف��ي

وشدة النظر ِحدة يف آية «كان قال: اعر الشَّ شهاب محمد الشيخ معارصه عنه وكتب
تعرسَّ الذي الخط الدقيق الكتاب فيتناول األحيان بعض يف ليًال يزورنا وكان الذكاء،

مجلدين يف الكتاَب مني استعار وربما الرساج، ضوء عىل فيه فيقرأ النهار وَضح يف قراءته
عىل ُطَرره يف وكتب قراءتَه استوىف وقد إيلَّ ويُعيده أسبوعني أو أسبوًعا إال عنده يَلبَث فال

مواضعه.» من كثري
تاريخ يف ذكره وقد الجربتي، الرحمن عبد الشيُخ مرص ُخ مؤرِّ له معاًرصا وكان
الشيخ وامتداح الطرابلسية رواق مشيخة إىل رمضان أحمد شامل الشيخ إعادة ملناسبة

أولها: بقصيدة له، صديًقا وكان له، العطار

ال��ل��ث��اْم س��ف��ي��َر ال��ص��ب��ُح وأق��ب��ل ال��ظ��الْم ج��ي��وُش ولَّ��ت ف��ق��د ان��َه��ْض
ال��ُم��دام ل��ُش��رب ��رَب ال��شَّ تُ��ن��بِّ��ه أي��ك��ه��ا ع��ل��ى ال��ُورُق وغ��نَّ��ت
ال��َغ��م��اْم دم��ع ب��ال��ط��لِّ ب��ك��ت ل��م��ا ب��اس��ًم��ا ال��رُّبَ��ى ف��ي أض��ح��ى وال��زَّْه��ر

آخرها: يف جاء الشيخ ديوان يف قصيدة من أنها إىل مشريًا

ال��ُه��يَ��اْم م��زي��ُد ف��ي��ك ل��ه ك��ان م��ن��ص��ب ع��ل��ى م��والن��ا بُ��ش��راَك
ال��دواْم ب��ط��ول م��س��ع��وًدا وع��ش��َت دائ��ًم��ا ب��ه إق��ب��اٌل واَف��اَك
وال��س��الْم س��ال��ًم��ا ف��ي��ن��ا زل��َت ال ن��رت��ج��ي م��ا ف��ي��َك رأي��ن��ا ف��ق��د
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وبأطرافها بالربكة املحرقة ودورها باألزبكية حلَّت التي النكبَة الجربتي وصف وعندما
صبابات، مغنى تكن لم كأنها وخرائب تالًال كلها «وصارت قال: الفرنسيني احتالل عند
وهذه ازدهارها، إبَّان وصفها يف العطار بقول واستشهد ونزهات»، أُنْس مواطن وال

الجربتي): ج٣، (ص٣٧، عبارته

«وأما هللا: حفظه العطار حسن الفهامة والنحرير مة العالَّ صديُقنا يقول وفيها
البساتنُي بها أَحدقْت قد الرؤساء، ومواطن األمراء مسكن فهي األزبكية بركة
املبيضة القصور تلك خالل يف الخرضة فرتى املثال، العديمة الظالل، الوارفة
والشموع، الرسوج من كثريٌ بها يوَقد فضة، من أثواب سندسخرضعىل كثياب
ويُذهل الرسور، القلب عىل يُدخل وجمالُها ممنوع، وال مقطوع غريُ بها فاألُنس
وليايل، أياٌم فيها باملرسة يل مضْت ولطاملا مخمور، النشوة من كأنه حتى العقَل
َوَجناتها، يف البدر صورة انطباع إىل أنظر وأنا الآليل، يتيم من األيام ِسمُط هنَّ
الفيض مائها ثوب بأذيال والنسيم وساحاتها، حافاتها عىل نوره لَُجني وفيضان
منابر عىل وقام ِقرضاب، كلُّ األمواج تالعب من حافاتها عىل َسلَّ وقد لُعاب،
العيش فلذيذُ الرسور، وجالبات الطيور، مغرداُت أفراجها ساحة يف أدواحها

موصول.» بها

وندواتُهم والعلماء، العظماء دوُر وحولها مزدهرة، عرصه يف مرص روضة وكانت
العطار: يقول وفيها ومتنزهاتهم، ومكتباتهم

أوق��اُت األُن��س ب��ب��دي��ع ل��ي وَل��ذَّ م��س��رَّاٌت ل��ي ط��اب��ْت ب��األزب��ك��ي��ة
ال��م��م��راُت ت��ح��وي��ه��ا ال��زه��ُر ك��أنَّ��ه��ا س��اب��ح��ٌة وال��ف��ل��ُك ب��ه��ا ال��م��ي��اُه ح��ي��ث
ه��االُت ال��ُح��س��ن ل��بُ��دور ك��أن��ه��ا م��ش��يَّ��دٌة دوٌر ب��ه��ا أُدي��ر وق��د
َح��م��ام��اُت ن��واح��ي��ه��ا ف��ي وغ��رَّدْت س��ن��دِس��ه��ا ُخ��ض��َر ال��رواب��ي ع��ل��ي��ه��ا م��دَّت
زه��راُت األدواح م��ن ف��ي��ه وح��لَّ ب��ه ال��ن��س��ي��م َرط��ب س��رى ح��ي��ن وال��م��اءُ
ط��ع��ن��اُت ال��ورد واح��م��رار ف��ض��ة م��ن نُ��ق��ٌط ف��وق��ه��ا دروع ك��س��اب��غ��اِت
غ��ي��ض��اُت ف��ي��ه��ن ب��ه��ا ول��ألُس��ود س��اح��تُ��ه��ا ال��ت��رك ل��ِظ��ب��اء م��رات��ٌع
ج��ن��اي��اُت تُ��خ��ش��ى وال ال��زم��ان أي��دي تُ��ج��دِّده ع��ي��ٌش ب��ه��ا ول��ل��نَّ��دي��م
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زج��اج��اُت دارت م��ح��اس��ن��ه��ا ع��ل��ى ي��رى ح��ي��ن ال��ع��ق��ل ص��ري��َع م��ن��ه��ا ي��روح
ح��ان��اُت ل��ل��نُّ��دم��ان وْه��ي غ��دْت ��ا ل��مَّ وم��ف��ت��رٌق ج��م��ٌع ب��ه��ا ول��ل��رف��اق

فهو عجب وال األزبكية، بركة العطاُر يصف الفائق الشعر وهذا الرائق األسلوب بهذا
من كلَّ فتَن الذي الربكة بجمال ونَِعم خيالُه، فرقَّ بالقاهرة، تربَّى وقاهري أوًال مرصيٌّ

بجمالها. فتغنَّى رآها
وفاة عقب األزهر مشيخة ُويل أن إىل العلوم ملختلف إشعاع مصدَر حسن الشيخ ظلَّ
تُويف أن إىل لألزهر شيًخا وظلَّ فها، ورشَّ فزانها ١٢٤٦ه سنة يف الشنواني محمد الشيخ
يف رسكيس يوسف الذكر طيِّب دوَّنه ما منها قيِّمة، مؤلفاٍت وترك ١٢٥٠ه سنة آخر يف

وهي: للشيخ، ترَجم أن بعد العربية املطبوعات معجم
إليه يحتاج مما والرشوط الصكوك وكتابة واملخاطبات املراسالت يف العطار، إنشاء
له يشهد الفائدة، كبري الحجم صغري مؤلَّف وهو طبعات، عدة ُطِبع وقد والعام، الخاص

أشعاره: من الكثري وفيه األسلوب، وقوة املالحظة بدقة

املذكور الرشح وبهامشها التهذيب، رشح للخبييص، التذهيب عىل العطار، حاشية •
١٢٩٦ه. سنة ببوالق ُطبع (منطق)، سعد ابن وحاشية

الرشح وبالهامش األبهري، الدين ألثري إيساغوجي رشح عىل العطار، حاشية •
١٣١١ه. سنة طبع (منطق) املذكور

مرص. طبع أجزاء، ثالثة الجوامع، جمع عىل العطار، حاشية •
١٢٨٨ه. سنة بالدهينة ُطبع (بالغة) السمرقندية متن عىل حاشيته •

طبعات عدة ُطبع (نحو) األزهري خالد للشيخ األزهرية رشح عىل حاشيته •
بمرص.

كالهما املقوالت عقود يف املنتظمات بالجواهر ى املسمَّ املقوالت رشح عىل حاشيته •
١٢٨٢ه. سنة بمرص ُطبع السجاعي، أحمد للشيخ

١٢٨٠ه. سنة طبع الفنون، مهمات من مجموع يف النحو، علم يف العطار منظومة •

كيفية يف رسالة العطار: مؤلفات من ذلك عىل مبارك باشا عيل له املغفور زاد وقد
والزايرجة الرمل يف ورسائل والبسائط، واملجيب املقنطر والربعني باألسطرالب العمل

والليلية. النهارية املزاول بيده يرسم كان أنه وذكر ذلك، وغري والترشيح والطب
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بمرص املارين املكرمة مكة بعضسكان أن تالميذه: أحد السقا إبراهيم الشيخ وحدَّث
الهيتمي» حجر «ابن فيهم ليخلف بينهم يقيم أن فأحبوا العطار، الشيخ علُم أعجبهم
يف وأخذ أجاب، حتى الرحلة له يحسنون زالوا وما به، فاجتمعوا وبعلمه، به وينتفعوا
منعه، عىل يجرؤ َمن فيهم يكن ولم أسُفهم، فاشتدَّ بذلك، تالميذه وسمع نفسه، تجهيز
وأخذُت الَقيظ، حمارَّة يف ونحن األزهر، صحن من الدرس بعد أخرجتُه بأن فاحتْلُت قال:
حرِّ شدَّة من ويضعها ِرجله يرفع وهو ألخرى، واحدة من وأَخرج املسائل بعض أسأله
حرَّ تطيق ال أنت سيدي يا فقلت: وانتهرني، وجهه يف الضجُر يل تبنيَّ حتى البالط،
ثم ففكَّر هنا؟ ما أضعاف هناك وهو مكة يف بالحرِّ لك فكيف بمرص، وأنت الشمس

السفر. عن تُه همَّ وفرتْت خريًا، جزاني
أعجمي رجٌل الحلقة عىل وقف إذ درسه يف نحن بينما قال: السقا الشيخ أيًضا وحدَّث
الكالُم طال وكلما نفهمها، لم بلغة الشيخ مع «رَطن» ثم خنجر، ِمنطقته يف املنظر بِشع
ثم وضوئي، لتجديد محتاج أنا وقال: كراريسه، الشيخ فرتك وِحدَّة، حنًَقا الرجل ازداد
ثم ك الرتُّ بالد يف بها ج تزوَّ التي زوجته أقارب من أنه لنا وتبنيَّ وانرصفنا، يُعد، ولم ذهب

بالقتل. يتهدَّده كان الرجل أن هو فأخربنا تركها،
العربية األقطار وسائر مرص يف الصيت ذائع جليًال عاِلًما العطار الشيخ وكان
وطيب السجايا حميد من به اتصف ما مع وكان مجيًدا، وشاعًرا فريًدا، وأديبًا والرشقية،
مثوبته. وأجزل هللا رحمه أقام، وحيثما ه توجَّ أينما وجيًها زاهًدا كريًما متواضًعا الخالل

مرصالحديثة يف األدبي البعث رائد العطار1 حسن الشيخ

١١٨٠ه/١٧٦٦م سنة بالقاهرة املولود كتن، محمد بن حسن هو العطار حسن الشيخ
علميٍّا، اتصاًال بالفرنسيني اتصل وقد مغربية، أصول إىل يرتدُّ وهو األقوال، أرجح عىل
(١٢٤٤–١٢٤٦ه/١٨٢٨– بني العربية» «الوقائع تحرير وويل عيل، بمحمد اتصل كما
١٢٥٠ه/١٨٣٥م. سنة تُويف حتى فيها وظلَّ ١٢٤٦ه سنة األزهر ومشيخة ١٨٣٠م)،

يف ويستخدمه الدكان إىل يستصحبه وكان بالعلم، إملاٌم له فقريًا عطَّاًرا أبوه وكان
عند الغريُة وتأخذه التعلم إىل يميل وكان العطار، لقُب جاءه هنا ومن شئونه، صغار

يف نرشها بدراوي، سامي األستاذ الكبري األديب بقلم العنوان بهذا له أخرى ترجمة عىل عثرنا وقد 1

بنصها. فأثبتناها القاهرة، يف تصدر التي «املجلة»
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القرآن قرأ حتى ُخفية األزهر الجامع إىل يختلف فكان املكاتب، إىل يرتدَّدون أترابَه رؤيته
من بلغ حتى التحصيل يف فجدَّ عه، وشجَّ اتِّجاهه بارك بذلك أبوه َعِلم فلما يسرية، مدة يف
االستكمال، إىل مال لكنه للتدريس، التصدِّي واستحقَّ به، تميَّز مبلًغا قليل زمن يف العلوم

فوائدها. والتقاط الفنون بغرائب فاشتغل
العطاِر وكلُف للعلم، األصيل حبِّه يف يكمن العطار شخصية مفتاح أنَّ والواقع
كافة يف صاحبه الذي وهو وأستاذًا، تلميذًا أقرانه بني فذٍّا جعله الذي هو والتعلم باملعرفة

عرصه. يف حَدثًا وجعله حياته مراحل
عنه اشتُهر حتى يقرأ، بما االنتفاع يُحسن ذلك إىل وكان نهًما، قارئًا الرجل كان
بغرائب مشتغًال االستكمال إىل ميَّاًال كان أنه يسجل الذي السابق النص جانب فإىل ذلك،
العطار الشيخ «إنَّ يقول: شهاب محمد الشيخ أصدقائه أحَد نجد فوائدها والتقاط الفنون
فيتناول األحيان بعض يف ليًال يزورنا كان ولقد الذكاء، وشدة النظر ة حدَّ يف آيًة كان
وهو الرساج نور عىل فيه فيقرأ النهار وَضح يف قراءتُه تتعرسَّ الذي الخط الدقيق الكتاب
األسبوعني أو األسبوع عنده يلبث فال مجلدين يف الكتاب مني استعار وربما موضعه، يف

مواضعه.» من كثري عىل ُطرره يف وكتَب قراءتَه استوىف وقد إيلَّ ويُعيده
يستفيد فكان العربية، اللغة أحَدهم ليعلِّم الحملة إبَّان بالفرنسيني العطار اتصل وقد
ذلك إىل نفسه العطار أشار وقد مبارك، عيل يقول فيما بالدهم يف املستعملة الفنوَن منهم
عىل ساقها أنه فكرة عن الطْرَف غضْضنا وإن مصدًرا، نعتربها أن جاز إن مقامته يف
يف «وكلها الفرنسيني: عند رآها التي الكتب ًدا معدِّ منها موضع يف يقول صديق، راٍو لسان
نفس من آخر موضع ويف وهندسية»، فلكية آالت عىل وأطلعوني واألدبية، الرياضية العلوم
فيها. الفكرة وإعمال ُكتبها اقتناء عىل وحرصهم للفلسفة الفرنسيني حبِّ إىل يشري املقامة
ولٌع للعطار كان فقد ومصانعهم، مكتباتهم يف بالفرنسيني العطار صلة جانب وإىل
حتى والجغرافيا التاريخ علَمي يف خاصًة األوروبية، اللغات عن املرتجمة الكتب بقراءة

ثقافته: منابع من املنبع هذا يف يقول نفسه والعطار ذلك، عنه اشتُهر
والعربية، الرتكية باللغة وتُرجمت اإلفرنج، بالد من ُكتُب ُجلبت أن زمننا يف «وقع
بواسطة األعمال تلك ل تتحوَّ وقد بعضها، عىل اطَّلعنا دقيقة وأفعال كثرية أعمال وفيها
الحربية الصناعات يف وتكلَّموا الفعل، إىل القوة من الطبيعية والعلوم الهندسية األصول
الكتب، يف مدوَّنًا مستقالٍّ ِعلًما ذلك صار حتى وأصوًال قواعَد فيها دوا ومهَّ النارية واآلالت
وعجائب املؤلفات غرائب عىل االطالع إىل تُه همَّ به سمْت ومن كثرية، فروع إىل وفرَّعوه
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يف سليمة كانت إن فكرتُه وتنزَّهت العلوم، دقائق من كثرية حقائُق له انكشفت املصنفات
الفهم.» رياض

عن ثم أوًال املبارش االحتكاك طريق عن الغربية بالثقافة العطار اتصاِل جانب وإىل
إىل ذهب إذ الرحلة؛ هي ثالثة: وسيلٌة له رت توفَّ قد الرجل فإن املرتجمة، الكتب طريق
بعلوم مرص إىل عاد حتى واالستفادة باإلفادة مشتغًال يَزْل «ولم وتركيا، وفلسطني الشام

باالنفراد.» مرص علماءُ له وأقرَّ كثرية،
أنه يبدو ولكن الرحلة، هذه سبُب العطار الشيخ عن ُكِتب ما كل يف واضًحا وليس

بالفرنسيني. عالقاتُه ساءت أن بعد إليها اضُطرَّ
يطاول وعلمه، ثقافته يف موسوعيٍّا عاد عيل، محمد عهد يف مرص إىل العطار عاد فلما
جهود إجمال ويمكن أحوالها. وإصالح البالد لتطوير حماسًة ويمتلئ األفذاذ، األزهر علماء
السياسة. ثم واللغة، األدب ثم والثقافة، التعليم هي: ميادين، ثالثة يف اإلصالحية العطار
أنه أولها مظاهر: عدَة الرجل جهوُد اتخذت فقد والثقافة، التعليم مجال يف أما
إدخالهم رضورَة ويُبنيِّ والتعليمي، الثقايف واقعهم إىل عرصه يف األزهريني يُنبِّه جعل
رضورة يبنيِّ كما الطبيعية، والعلوم والتاريخ والجغرافيا واألدب كالفلسفة املمنوعة؛ املواد
االكتفاء وعدم األصول الكتب إىل الرجوع ووجوب التدريس، يف أساليبهم عن إقالعهم
علماء بني الفارق مبيِّنًا يقول وسيلة، بكل ذلك إىل ل ويتوسَّ املتداولة، واملتون بامللخصات
أكذوبة ومحطًما العطار، عرص قبل العربي العالُم عَرفهم الذين األفذاذ والعلماء عرصه

العلم: لبعض اإلسالمي الدين تحريم

أنهم عِلم األعالم، األئمة لرتاجم التصدي من ذُِكر وما سطرناه ما ل تأمَّ من …
اطِّالٌع لهم — الدينية واألحكام الرشعية العلوم يف قدِمهم رسوخ مع — كانوا
ُكتُب يف حتى وجزئياتها بكلياتها تامة وإحاطة العلوم، من غريها عىل عظيم
ألسنتهم تثقيف يف خلوا ما ذلك مع هم ثم والفروع، العقائد يف املخالفني

املحارضات. ولطائف األشعار رقائق من طباعهم وترقيق
كنسبة إليهم نسبتنا أن ُعِلم فيه وقعنا زمن يف الحال إليه انتهى وفيما
عند من شيئًا نخرتع أن بدون عنهم النقُل أمرنا ُقصارى فإن زمانهم، عامة
محصورة ُكتب يف النظر عىل اقترصنا بل املرتبة، هذه إىل وصْلنا وليتنا أنفسنا،
نفوُسنا تطمح وال العمر، طول نُكرِّرها كالمهم من واملستمدون املتأخرون ألَّفها
إذا أنه ذلك من فلزم الكتب، هذه يف انحرص العلم كأن حتى غريها يف النظر إىل
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الفالسفة كالم هذا بأن منه تخلَّْصنا الكالم علم غوامض من سؤاٌل علينا ورد
لها، أصل فال الجوامع» «جمع يف نرها لم قلنا أصولية مسألة أو فيه، ننظر وال
من أقبح العذر فصار وهكذا البطالة، أهل علوم من هذا قلنا أدبية نكتة أو

مصدور. نفثة وهذه … الذنب

إذ املمنوعة؛ املواد بتدريسه األزهري العلمي الجمود هذا عىل يخرج العطار بدأ وقد
عياد محمد تلميذُه كان كما األزهر، نطاق وخارج األزهر يف والتاريخ الجغرافيا يدرِّس بدأ
الحريري» «مقامات يف إرشافه وتحت العطار بإيحاء األزهر يف األدب يدرِّس الطنطاوي
نة والسُّ الحديث يدرِّس أيًضا الطهطاوي رفاعة تلميذه بدأ كما ١٨٢٧م، سنة حوايل
أن التوفيقية الخطط ويف العلماء، إعجاب مثاَر كان مما نص، وبال املحارضة بطريق
يقرؤه ال التفسري هذا عىل مدٌة مضت وقد البيضاوي»، تفسري لقراء مجلًسا «عقد العطار
درسه»، إىل وقاموا ِحلَقهم تركوا للدرس جَلس إذا فكانوا املشايخ، أكابُر فحرض أحد،
يف القرآن تفسري إعادة من عبده ومحمد األفغاني إليه لجأ ما بدأ قد يكون بذلك ولعله
لم العطار حول من الرتبة أن عىل يدلُّ النصَّ هذا أن واملهم املعارصة، الظروف ضوء
ونقمتهم له معارضتهم اشتداد مع حلقته، إىل الشيوخ زمالئه قيام فإن تماًما، َمواتًا تكن
وثيقة أنه كما َداللته، له أمٌر لهو العلمي تقصريهم عىل ولحمالته التجديدية لنزعته عليه

الفذِّ. العاِلم هذا بمقدرة تَشهد
تطوير برضورة مناداته يف يتمثَّل كان اإلصالحية العطار دعوة من األول ق الشِّ فكأن
األصلية املصادر إىل بالرجوع وذلك الدراسة؛ ومواد املناهُج حيث من األزهري التعليم
الرتاث بْعث رضورة إىل بالدعوة عنه نُعربِّ أن يمكن ما وهو املمنوعة، املواد وبتدريس
عن يكفُّ يكن لم إذ تنفيذها؛ يف اإلسهاَم نفُسه العطار حاول دعوٌة وهي القديم، العربي
األزهر كان ولقد ذلك، يف تالميذه خاصة وإرشاك القديمة املراجع هذه يف والتنقيب البحث
حديٌث وقصوِره األزهري التعليم عن العطار فحديُث الوقت، ذلك يف العلمية املعاقل أكرب

البالد. يف عامة الثقافية الحالة عن
يف يتمثَّل والتعليم الثقافة مجال يف التجديدية العطار الشيخ لحركة الثاني املظهر
تتغري أن بد ال بالدنا «إن معروفة: ذلك يف وعبارته العرصية، العلوم إدخال إىل دعوته
دعوته يف يقترص لم العطار والشيخ فيها.» ليس ما املعارف من بها َد ويتجدَّ أحوالُها
تدريسه جانب فإىل بالعمل، القول يُردف هو إنما اإلصالحية، بأفكاره التبشري مجرد عىل
والكيمياء والطبيعة والطب والفلك املنطق يف يكتب نجده العربية العلوم يف وتأليفه
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عند رأى بما إعجابه إىل إشاراته ومن مطبوعاته، قائمة من ذلك يتضح والهندسة،
قائمة استعراض فإن ذلك عن وفضًال عمل، إىل علوَمهم تحويلهم وخاصًة الفرنسيني
املواد جميع يف املطبوعات من وافًرا عدًدا أن عىل تدلُّ ١٨٣٥م سنة حتى بوالق مطبوعات
كما الفرنسيون، أنشأه الذي املرصد عىل يرتدَّد كان العطار إن بل ُطِبع، قد كان املذكورة
الكتب عىل وحواشيه الرجل رشوُح حفلت وقد والليلية»، النهارية املزاول بيده يرسم «كان

واإلنسانية. واالجتماعية الطبيعية العلوم كافة يف بتعليقات املختلفة
أفلح أنه بنا مرَّ وقد األدبي، التطوير هو العطار حركة جوانب من الثاني والجانب
قد نفسه هو أنه كما الطنطاوي، تلميذه يدي عىل األزهر إىل األدبية الدراسة إدخال يف
تعارض عدم ويُبنيِّ تدريسه، أو إنشائه من يتحرَّج يكن فلم خاصة، عنايًة باألدب اعتنى

العظام. باألسالف مستشهًدا الدين، جالل أو العلم وقار مع ذلك
جمال إن حتى ذلك، عىل تالميذه ويُشجع الشعر، ويَنظم النثر يكتب العطار كان
عىل مقامًة العطار كتب وقد العربية، للوقائع محرِّر أوَل اختياره رسَّ كان أسلوبه
وانتفاِعه بالفرنسيني عالقته حول تدور فهي حديثًا، موضوُعها كان وإن القديم، النسق
لعهده، املعروفة األدبية األنواع كلَّ نه ضمَّ اإلنشاء فلسفة يف كتابًا كتَب كما بمكتبتهم،
حيوية؛ الكتاب أجزاء أكثر وهي الخاص، إنتاجه من مختارة بنماذج منها كالٍّ وأردف
الناس مع ومعامالته رحالتُه نفسه يف تركتْها التي وانطباعاِته خواطَره فيها ل يسجِّ إذ
«إنشاء كتاب هو وذلك نفسه، للرجل شعرية بنماذج حافٌل بعُد والكتاب بهم، احتكَّ الذين

العطار».
الجوهر»، «كنز وكذلك له، شعرية بنماذج حافٌل «الجربتي» فتاريخ ذلك عن وفضًال

له. تُرجمت التي الكتب من وغريها التوفيقية»، و«الخطط
إىل ونْقلها الفكرة عىل والِحرص والسهولة البساطُة العطار أسلوب عىل ويغلب
يف فهناك ذلك ومع ذاته، يف غايًة وليس للتعبري وسيلة مجرُد عنده فاألسلوب القارئ؛
يكثر ذلك أن األمر غريب ومن عموًما، البديعية واملحسنات السجُع الرجل كتابات بعض
العلمية مؤلفاته يف ويقلُّ األدب، فلسفة يف الكالم أو األدبي اإلنشاء إىل الرجل يقصد حيث

معاًرصا. يكون أن ليوشك حتى ويسلس أسلوبُه يسهل حيث
وهو شغَلتْه، موضوعاٍت حول دارْت قد الحيَّة العطار نماذج فإن الشعر يف أما
واالنغالق َمن، الدِّ بكاء يف القديم التقليد الِتزام من ونفوره به، َكه وتمسُّ بذلك وعيَه ل يُسجِّ
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يف جاء ما املعنى هذا يف «العطار» أقوال ومن وعنارصها. القديمة الشعرية املوضوعات يف
دمشق: يف الطبيعة بجمال تغنِّيه ثنايا

تُ��خ��ط��ي وال ال��س��الم ب��اب ع��ل��ى وع��رِّج ال��ب��س��ط أخ��ا ب��ي ُج��ز ال��ش��ام دم��ش��ق ب��وادي
��ق��ِط ال��سِّ ب��م��ن��ع��رج أودى م��ن��زًال وال ح��وم��َال ال��ق��ي��س ام��رؤ ي��ب��ك��ي م��ا ت��ب��ِك وال
ال��ع��طِّ م��ن ُح��ِف��ظ��ن ق��د ُح��س��ٍن م��الب��َس ال��بَ��ه��ا م��ن ال��س��الم ب��اب ع��ل��ى ف��إن
وال��رْه��ِط وال��ص��ح��ب األخ��دان ع��ن ويُ��س��ِل��ي م��ن��ظ��ًرا ي��روق��ك م��ا ت��ل��َق��ى ه��ن��ال��ك
ك��ال��ُق��رط وال��زَّه��ر ال��ش��م��س ش��ع��اع ب��ن��ور ف��دث��رْت خ��ط أث��واَب ال��ح��ي��ا ك��س��اه��ا

واعيًا إيثاًرا حوله من الحيَّة بالطبيعة التغنِّي إىل األطالل بكاء عن التحوُّل يْؤثر فهو
وهي مرتابط، كل يف أبياتها وتماسك لغتها سهولُة املقطوعة هذه عىل ويُالحظ مقصوًدا،
اإلطار التزام إىل الرجُل يعمد لم ما الشعري العطار إنتاج معظم عىل تنسحب عامة صفة
املناسبات شعر يف ذلك ويكثر معارصيه، عند متداوًال كان كما العربية، للقصيدة التقليدي
يقوم الذي الشعر لهذا نموذًجا نجد «الدسوقي» ألستاذه العطار الشيخ رثاء ويف غاليًا.
هذا نماذج ويف النظم، إىل أقرَب يجعله مما املنطقية التوليدات عىل واالتكاء املغاالة عىل

كقوله: بذاتها؛ قائمة وحدة البيت فيُصبح القصيدة وحدُة تنتكس النوع

ت��ج��رَّع��ا ك��لٌّ ال��م��وت م��ري��ِر ل��ك��أُس أئ��م��ة ب��ف��ْق��د ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ع��زاءُ
ُم��ت��َرع��ا ب��ال��ه��مِّ ال��ق��ل��ُب وع��اد ـ��دُّس��وق��ي ال��ـ ب��ش��ي��خ��ن��ا ال��م��ص��اُب ج��لَّ ل��ق��د ي��م��ي��نً��ا

درسوا من بني الشائعة والفكرة السيايس، الجانُب العطار نشاط أوجه من بقي
أو بها، يبرشِّ التي اآلراء يف العلماء أسلوب يلتزم بطبعه، مسامًلا كان أنه وأعماله الرجَل
مجال يف نفَسه يُقِحم فلم — اد العقَّ األستاذ املرحوم يذهب كما — كيًِّسا حصيًفا كان أنه
ينظرون كانوا أنهم يحسُّ الشيوخ من العطار معارصي آراء يُراجع الذي إن بل السياسة،
السيايس العطار نشاط إىل النظرة هذه أن والواقع وصنيعتُه، عيل محمد رجُل أنه عىل إليه
الخارج من نظرة بعُد ولكنها فيه، معارصيه ورأْي الرجل موقف ظاهر من يُربِّرها ما لها

السطح. عىل نظرة هي أو
رجال دخول أول الفرنسيني وجه من فراًرا أسيوط إىل القاهرة من العطار رحل لقد
مع فعاد النفوس، واطمأنَّت األحوال هدأت حتى هناك وظلَّ القاهرة، الفرنسية الحملة
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حتى الصلة هذه وتوثَّقت التاريخ، ذلك منذ بالفرنسيني العطار صلُة وبدأت العائدين،
ثم ذلك، بكل االنتفاع برضورة ويُبرشِّ وِعلمهم، لحضارتهم س ويتحمَّ عنهم يَفهم أصبح
ُمكَرًها خرج أنه والراجُح عيل. محمد عهد يف إال يعود وال وتركيا سوريا إىل العطار يسافر
إنه ويقال املرصيني، معاملَة الفرنسيني إساءة عىل احتجاًجا أو الفرنيس، العسف بسبب

الخاصة. رسائله بعض يف ذلك ذكر
وبلغ رائعة، ديمقراطية بمالمَح وأقواله منشوراته يف نابليون برشَّ الحملة عْهد ويف
القاهرة مندوبي يضمُّ عام بمؤتمر يكون ما أشبه هو الذي العام الديوان يف ذروته ذلك
كما الحيوية، األمور من ذلك وغري والُقضاة والرضائب الُحكم شْكل يف للبحث واألقاليم
أن يلبثوا لم الفرنسيني أن إال الخاصة، الدواوين يف تتكرَّر الديمقراطية اللمحة هذه نجد
هذه سلبوا الفرنسيني أن ذلك الربَّاقة؛ الوعود بهذه علَّقوها التي آمالهم يف املرصيني فَجعوا
أزهقوا بل اإلجبارية، َلف والسُّ واإلتاوات الرضائب من الكثري وفرضوا فاعليتَها، املنظماِت
حنَق من ضاعف مما العلماء، وال الدواوين أعضاء ُل تدخُّ معه يُْجِد لم ما األرواح من
وبدهيٌّ الوليدة، القومية الحركة عىل حاسًما أثًرا ترك ما وهو الفرنسيني، عىل املرصيني
املقدمة، يف هؤالء بني العطار وكان الناقمني، طليعة يف كانوا الفاهمني املثقفني العلماء أن
انتهى العام الديوان أن نابليون بوعود انخداعه وعدم الشعب غضبة عىل دليًال وحسبُنا

األوىل. القاهرة بثورة
مرات، ثالَث طبعه وأُعيد الفرنيس الدستور تُرِجم أيًضا الفرنسية الحملة عْهد ويف
ولقد ووعاه، املرتَجم الدستور هذا قرأ أنه شك فال املرتجمة، الكتب يُتابع العطار وكان
الطهطاوي إرسال فكرة صاحب وهو عليه، حريًصا البالد بتقدُّم َمعنيٍّا بعُد العطار كان
تدوين فكرة صاحَب كان كما عيل، محمد عهد يف فرنسا إىل العلمية البعثة يف الفذ تلميِذه
اإلبريز «تخليص كتاب ثمرته كان مما رحلته أثناء يف له يَِعنُّ وما يرى ما لكل الطهطاوي
نظام عند الطهطاوي وقوف أن نستنتَج أن يشء يف املغاالة من فليس باريز»، تلخيص يف
«جوانب أسماه ما عند الوقوف وإطالته الفرنيس، الدستور من ونقَله الفرنيس، الحكم
الرجل موقَف نُجمل أن يمكن هنا ومن العطار. أستاِذه إيحاء إىل يرتدُّ إنما فيه، العدل»
مزايا إىل تنبُّهه ثم نفيَه، استوجب ُمعاٍد نشاط يف الفرنسية، الحملة عْهد يف السيايس
العريضة خطوطه رَسم انتفاًعا بها بالُده تنتفع أن عىل وحرُصه الفرنسية الديمقراطية

بمواالته. إليهم وَعِهد لتالميذه
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العطَّار حسن

موقف عىل نستدلَّ أن قها وتعمُّ بجمعها يمكن متفرقة إشاراٍت نجد عيل محمد عْهد ويف
وأنه خ، املؤرِّ للجربتي حميًما صديًقا كان الرجل أن اإلشارات هذه وأُوىل السيايس، العطار
عىل يَنِقم كان أنه الجربتي عن واملعروف التقديس»، «مظهر كتابه تأليف يف معه أسهم
وحزمه، بنشاطه أُعجب وإن املرصية، والشخصية املرصي الكيان عىل افتياِته عيل محمد
والشهامة والكياسة العزم من فيه ما عىل العدالة من بيشء هللا قه وفَّ فلو …» ذلك: يف يقول

أوانه.» وفريد زمانه أعجوبَة لكان واملطاولة والتدبري
وُحكمه، عيل محمد من نفسه العطار موقف حقيقة هو هذا يكون أن ببعيد وليس
تشخيص عىل الحرص شديَد العامة، املصلحة عىل الغرية شديَد كان الرجل أن سيما ال

وتغيريه. به املحيط الواقع

يف الوقائع يف فنجدها عيل، محمد عهد يف السيايس العطار موقف إىل الثانية اإلشارة أما
هذه وخالصة (١٨٢٨–١٨٣٠م). منها العربي القسم تحريَر العطاُر فيها َويلَ التي الفرتة
األخبار يعرض أن عىل يحرص كان أفندي، عزيز واسمه الوقائع، محرِّري أحد أن اإلشارة
ولم الشخيص، برأيه عليها يعلِّق كان أنه أي ًها، موجَّ عرًضا عيل محمد من إليه تِرد التي
عن نهائيٍّا اه نحَّ الثالثة ويف ومرة، مرة أفندي عزيز نظَر فلفت عليٍّا، محمًدا ذلك يُرِض
لم أشياء بعَض كتابته عن يعتذر نفسه التحرير رئيس نجد بقليل ذلك وبعد الوقائع،
يشء يُكتب ال بأنه أمر عيل» «محمد سعادته وأن الخطأ، بها فوقع عليها مطَّلًعا يكن
عليٍّا محمًدا املحرُِّر ويشكر والخطأ، السهو من خاليًا ليكون حقيقته عىل االطِّالع بعد إال
استحقاق. غري من العايل املجلس يف عضًوا املحرر واختياره بل األمر، هذا عن لتجاوِزه

عن تماًما راضيًا يكن لم العطار أن يف للشك مجاًال تدُع ال جميًعا اإلشارات وهذه
وعلمائهم املرصيني بزعماء عيل محمد فعل بما اتعظ كيًِّسا كان ولكنه حوله، يدور ما كل

املفتوحة. املجابهة أسلوب إىل «العطار» يلجأ فلم له، املناوئني
مجتمعه مشكالت من متكامل موقٌف له كان العطار حسن الشيخ أن والخالصة

والسياسية. واألدبية والتعليمية الثقافية
برضورة نادى كما فيه، الضعف جوانب ويُحدِّد الواقع هذا ص يُشخِّ أن حاول وقد
بأمانة عِهد أنه وأخريًا التغيري، هذا يف بَدوره أسهم ثم التغيري، هذا برنامَج ورَسم تغيريه
الذي الفذَّ نموذَجهم الطهطاوي رفاعُة يُعترب الذين تالميذه، إىل ومستقبله التغيري هذا
روُح تكاد عمله وما الطهطاوي قاله ما كل ويف أوجًها. يديه عىل العطار حركُة بلغت

باليد. تُلَمس أن وشخصيته العطار
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الفتح أبو حممد

١٢١٧–١٢٩٤ه

وطلب عرش، الثالث القرن أوائل يف ُولِد وقد اإلسكندرية، مفتي الفتح أبو محمد الشيخ هو
بها. ج وتزوَّ لرشيد انتقل ثم الوقت، شيوخ من وغريه الصاوي الشيخ عىل باألزهر العلم
انتقل اإلسكندرية إىل الشيخ انتقل فلما الكبري، البنا محمد للشيخ مالزًما وكان
ثم الدويري، الشيخ ذاك إذ مفتيها وكان لفتواها، أمينًا وانتُخب بها وبقي معه املرتَجم
هو توىلَّ البنا مات وملا آخر، ملنصب املرتَجم فنُقل اإلفتاءَ، «البنا» توىلَّ «الدويري» مات ملا

مات. أن إىل به وبقي الثغر إفتاء
نفيسة ِخزانٌة له اجتمعت حتى نفائسها، واقتناء الكتب بجمع زائد شغف له وكان
فذهبت ولُده، يرَض فلم إبقاءَها وزوجته بناته رأُْي وكان بخس، بثمن موته بعد ِبيعت

واستنساخها. رشائها يف عانى ما أبوه عانى بعدما وتفرَّقت
أيًضا، موته بعد ِبيعت وُطرًفا نوادَر منها فجمع الساعات، بجْمع أيًضا ولٌع له وكان

أيامه. أواخر يف يسكنها كان باإلسكندرية دار سوى الحطام من شيئًا يرتك ولم
ورثاه الثالثاء، يوم وُدفن ١٢٩٤ه سنة صفر شهر سادس االثنني يوَم وفاتُه وكانت

مطلعها: بقصيدة اإلسكندرية قايض اإلبياري الرحمن عبد الشيخ

ال��زَّه��ُر ل��ه��ا ج��فَّ ��ْه��ب��اء ال��شَّ ��ن��ة ال��سَّ أم ال��ده��ُر ج��رَّده��ا ال��ده��ر س��ي��وُف أه��ذي



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

نجيم». البن والنظائر األشباه «تبويب كتاب مؤلفاته: ومن
يُكمله. لم الفقه يف آخر كتاب يف وَرشع

امليقات. علم يف طوىل يٌد له وكانت
ألُمه. منصور حسن الشيخ الفاضل العاِلم صاحبنا1 جدُّ وهو

مثوبتهما. وأحسن هللا رحمهما باشا تيمور أحمد مة العالَّ له املغفور أصحاب أحد كان 1
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األشموين حممد

١٢١٨–١٣٢١ه

أعمال من قرية — جريس أشمون من أصله أن ومعلوم األشموني. محمد الشيخ هو
إىل وحَرض ١٢١٨ه، سنة ُولِد التلمساني، مدين أبي نْسل من أنه أخرب وقد — املنوفية
واملرصفي والباجوري، واألمري، والفضايل، والبوالقي، القويسني، شيوخه: عن ى فتلقَّ األزهر
التعليق، وجودة بالذكاء واشتُهر والباجوري، البوالقي عىل حضوره أكثر وكان وغريهم،
وكبرية، صغريًة باألزهر املتداولة الكتب فدرَّس للتدريس، ل تأهَّ أن إىل التحصيل، وإتقان
بعذوبة مرَّات وغريها والعقائد والحديث، التفسري، وكتُب الجوامع، وجمع املطول، وقرأ
قراءته عن تقييداٍت الطلبة بعُض عنه كتَب وإنما كتبًا، يؤلِّف ولم إلقاء، وُحسن منطق،
وأخذ السعد، ملخترص قراءته حال كراسة ثالثني نحو عنه قيَّدوا وكذلك النسفية، للعقائد
وصار باألحفاد، األجداد ألحق حتى طويًال عمًرا ر وُعمِّ األزهر، علماء كبار من كثريون عنه

طبقتهم. يف ممن أو تالميذه إما باألزهر َمن جميع
كان اإلنبابي الشيخ أن إال عنه، ى تلقَّ األزهر شيخ اإلنبابي محمد الشيخ أن وُروي
له أخٌت داره يف بخدمته القائَم وكان قط، ج يتزوَّ لم ألنه املرتَجم ب يُعقِّ ولم ذلك، يُنكر
بالرتبيعة حانوتًا له وفتح الجارية من وزوَّجه تبنَّاه محبوب، اسمه وعبٌد سوداء، وجارية
من بالقرب بالباطنية يسكنها كان التي داَره الثالثة عىل وَقف ثم التجار، من ه وصريَّ

األزهر.
الِكَرب من أصابه لضْعف سنوات ببضع موته قبل إال واإلفادة التدريس عن ينقطع ولم
سنة مائة عن ١٣٢١ه سنة القعدة ذي رابع الجمعة ليلَة وفاته وكانت حركتَه، وأبطل



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

أصواتهم رافعني مثنى فساروا بوفاته، لإلنباء الطرق يف ُمنادين وأطلقوا سنوات، وثالث
إنهم قيل جنازته. لتشييع الناس صفوف من األلوُف الوفاة صبيحة يف واجتمع بالنعي،
وكان باملغرب، الحرب وزير املراكيش املنبهي الوزير أيًضا وحرض ألًفا، أربعني نحو بلغوا

للحج. بمرص مارٍّا
الصالة ُقبيل وتََلوا باألزهر، عليه للصالة الببالوي عيل السيد األزهر شيخ وتقدَّم

مطلُعها: رايض، إبراهيم الشيخ نْظم من مرثِيَة

ال��دِّي��ِن رك��ُن ان��ه��دَّ ف��ي��ه ف��ال��ي��وم ح��زي��ن غ��ي��ُر ل��إلس��الم ق��ل��َب ال

هللا رحمه وكان اإلنبابي، الشيخ مقربة يف ودفنوه القرافة إىل بالجنازة خرجوا ثم
ف والتقشُّ بالزهد متصًفا الورع، شديد الطلبة، مع واملزاح الدعابة كثريَ املحرض، أنيَس
عىل األخرى ووضع بيد عصاه عىل توكَّأ الطريق يف سار إذا العيش، برفاهة االحتفال وقلَّة
يُقام مما احتفاًال مرًة حرض القوة، وضعف السنِّ علوِّ بعد سيما وال يُسايره، َمن كتف
مداه منها سهٌم فتجاوز كعادتهم، النارية بالسهام ورَموا النبوي، املولد أو السد لكرس
راتبًا السلطاُت له فرتَّبت بها، وذهب عينيه إحدى يف املرتَجم فأصاب الحارضين عىل ووقع

تعاىل. هللا رحمه األزهر راتب عىل عالوة شهريٍّا
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مرزوق إبراهيم

١٢٢١–١٢٨٣ه

بك رفاعة ناظرها عىل وتخرَّج األلسن، بمدرسة العلَم الشاعر مرزوق بك إبراهيم ى تلقَّ
وكان الفرنسية، يف وبرع علومها، وباقي والرصف النحو املدرسة بهذه فقرأ الشهري، رافع
الشعر، نْظم عىل وتدريبهم األدبية والعلوم العربية تالميذه تلقني يف خاصة عنايٌة لرفاعة
اعتنى والقصائد، املقطعات من الجيد الشعر فنظم الصناعة، هذه من حظٌّ للمرتَجم فكان
«الدر اه سمَّ ديوان يف ١٢٨٧ه سنة باشا مظهر جعفر ابن بك سعيد محمد بعده بجمعها

بمرص. وُطِبع مرزوق» بك إبراهيم بديوان املنسوق البهي
الهرجالت» «ديوان له يُقال كان ديوان يف استُخدم باملدرسة علوَمه املرتجم أتمَّ وملا
اإلفرنكي للقلم ناظًرا منه نُِقل ثم للحكومة، التابعة واملاشية الخيل ببيع خاص وهو
سنوات، ثالث نحو بعد إليه عاد ثم مرص، ضابط باشا عبده مدة منه وُفِصل بالضبطية،
الضبطية سجن يف أحُدهم وقع إذا لإلفرنج، املعاكسة كثريَ القلم لهذا تولِّيه مدة وكان
وأكثروا الدول ُوكالء منه ضجَّ حتى أذاته، من يَسلم كان قلَّما بها دعوى له كانت أو
عىل يعتمد كان أنه ذلك يف والسبب التحقيق؛ عند يشء عليه يُثبَت يكن فلم الشكوى، من
الرعية عىل لطغيانهم بهم نكايًة ا رسٍّ إليهم األذى إيصال عىل بالضبطية ومرءوسيه إخوانه

الحمايات. بدروع وتدرعهم



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

هذا توىلَّ ملَّا ثم األحكام، بمجلس معاونًا املرتَجم نُِقل الخديو إسماعيل وكالة مدة ويف
إىل فبقي السودان، بالد قاعدة بالخرطوم اإلفرنكي للقلم ناظًرا أرسله مرص عىل الخديو

١٢٨٣ه. سنة بها تُويف أن
الستني تجاوز بعدما ومات الشيُب، َوَخطه قد اللون، أبيض القامة، مربوَع وكان

هللا. رحمه

36



الطنطاوي اد عيَّ حممد

١٢٢٧ه–١٢٨٠ه/١٨١٠م–١٨٦٢م

بن محمد الشيخ هو قال: السعد، املعطي عبد األستاذ األديب بخط ترجمة عىل له وقفُت
اإلسالم شيخ عن اآلخذة األوىل الطبقة أفراد أحد الشافعي، الطنطاوي، بعياد امللقب سعد،

١٢٧٦ه. سنة املتوىف األزهر الجامع شيخ الباجوري إبراهيم الشيخ
العقلية العلوم يف الَقدم راسَخ عرش، الثالث القرن علماء أعيان من هللا رحمه كان
وكان املستحسن، والنثر الحسن الشعر من كثريٌ وله األدب، من وافر بحظٍّ آخذًا والنقلية،
اإلسالم كشيخ اليد؛ أصابع عىل يَُعدُّون قليلني عهده يف األزهر علماء من باألدب املشتغلون

الرجبي. خليل والشيخ األزهر، الجامع شيخ العطار حسن الشيخ
تعليَمه أتمَّ ثم بها، األحمدي الجامع يف وتعلَّم ١٨١٠م سنة طنطا يف املرتجم ُولِد وقد
العقائد يف منها: نظر، ة ودقَّ مادة غزارة عىل تنمُّ كثرية مؤلفاٌت هللا رحمه وله األزهر، يف
برهان الكبري مة للعالَّ نية» السُّ العقائد يف نية السَّ «بالتحفة ى املسمَّ الرشح عىل حاشية

آخرها: يف يقول بليحة، محمد السيد منظومة عىل السقا إبراهيم املعايل أبي الدين

علَّك نفسك ألُنس بها فتفكَّه السقا، منهل من ورشبَت بليحة، من طعمَت وحيث
ترقى. أن



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

مادًحا فيها يقول الباجوري، إبراهيم الشيخ مة العالَّ شيخه رسالة عىل حاشية ومنها:
ُطرَّتها: تحت بخطِّه مكتوبًا وجدته كما ومقرًظا،

يُ��س��َرد وال��رس��ل اإلل��ه وص��ُف ف��ي��ه ع��ْل��ٍم أف��ض��ُل ال��ك��الم ع��ْل��َم إنَّ
ت��أكَّ��د ع��ل��ي��ك ل��م��ا ح��ازت ف��ْه��ي يَ��م��م ال��رس��ال��ة ه��ذه ف��إل��ى

نحو يف يقع ُجمله، جميع يف السجع التزم السلموني»، الشيخ منظومة «رشح ومنها:
علم يف «باألزهرية» ى املسمَّ متنه عىل األزهري» خالد الشيخ رشح عىل و«حاشية كراسة،
بمتن املشهور الرصف يف الزنجاني متن عىل و«حاشية ة، جمَّ تحقيقاٍت نها ضمَّ النحو،

املذكور: باملتن موريًا أولها يف قال العزي»،

ك��ال��ك��ن��ز ل��ه��م وه��و أه��ل��ه َزي��ُن ��رُف ال��صَّ
«ال��ع��ز» ألج��ل ق��ل��ُت ت��ق��رؤه ِل��َم��ا ق��ال��وا

املذكورة، املنظومة عىل ورشح السمرقندية» متن فيها نظم البيان يف «منظومة ومنها:
لطيفتني. كراستني يف

والقوايف». الَعروض علمي يف «الكايف كتاب عىل جليلة حاشية ومنها
مدرًسا وعِمل ١٨٤٠م، سنة حوايل إليها، فذهب روسيا، إىل الذهاب هللا رحمه له وُقدِّر
إىل قرن، ربع نحو هنالك يعمل وظلَّ بطرسبورج،1 يف الرشقية اللغات بمعهد العربية للغة
املسترشقني. من كبري عدٌد يَديه عىل تخرَّج أن بعد ١٨٦٢م، سنة هللا رحمة إىل انتقل أن
تالميذ خاصة من وكالهما أدبية، مراسالٌت الطهطاوي رفاعة وبني بينه وكانت

إليه: رسائله إحدى يف وقال العطار، حسن الشيخ
ريفهم خصوًصا إدارتهم، وُحسن وانبساطهم األوروبيني معيشة بكيفية مشغول «أنا
بطرسبورج إذ بباريز، قبل شاهدته مما ذلك غري إىل واألنهار، بالبساتني املحدقة وبيوتهم
ا، جدٍّ يرضني فلم الربد جهة من أما الُطرق. كاتِّساع أشياء يف تَفُضلها بل عنها تنقص ال
املثبتة فاملداخن البيت يف أما خرجت، إذا فروة ولبْس العنق يف منديل ربْط ألزمني وإنما

لإلدفاء.» معدَّة

اآلن. ليننجراد مدينة 1
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نه ضمَّ وقد العرب»، لسان معرفة يف النخب «أحسن اه سمَّ كتاٌب مؤلفاته أهم ومن
مخطوطاٌت وله الفرنسية، إىل ترجمتها مع عامية وأغاني وقصًصا ومكاتباٍت وألفاًظا ُجَمًال

بطرسبورج. كلية مكتبة يف موجودة ِعدَّة
مثَله وُدفنَا يَا تُوفِّ أن إىل فيها بعده وبقيَا وابنه، زوجتَه روسيا إىل معه اصطحب وقد

بطرسبورج. يف املسلمني بمدافن
قوله من يؤخذ كما عقيدته، أو دينه من يشء يف روسيا يف الطويلة إقامتُه تؤثِّْر ولم

بمرص: أصدقائه أحد إىل أرسَلها شعرية قطعة يف

ب��دي��ن��ي ي��ت��ديَّ��ن��ون وال أب��ًدا ب��دي��ن��ه��م أَدي��ُن ال ق��وٍم ب��ي��ن أن��ا

املسترشق من تلقيتُه كتاب يف الطنطاوي، محمد للشيخ أخرى ترجمة عىل وقفت وقد
يف ليننغراد يف كتَبه الروسية، العلوم أكاديمية عضو كراتشوفسكي أغناطيوس الرويس

الكتاب: نصُّ وهذا ١٩٢٤م، سنة (أكتوبر) الثاني ترشين ٣٠

الكامل.2 ق املدقِّ واألستاذ الفاضل مة العالَّ العاِلم جناب

دمشق، يف العربي العلمي املجمع مجلة من التاسع الجزءَ األيام هذه يف تسلَّمُت قد
وُرسرُت الواسع، وِعلمكم السيَّال قلُمكم بها جاد الطنطاوي الشيخ عن مقالًة فيه ورأيُت
والرويس العربي األدَب خَدم الذي الفاضل الرجل هذا ذْكر من نرشتم ملا الرسور ِجدَّ بها
املواد، لديَّ تراكمْت وقد الشيخ، ترجمة بكتابة نفيس أعلل ما طال قد وتُشكر، تُذَكر خدمًة
رأيُت ولذلك فآٍت؛ املستقبل أما وترتيبها، بجْمعها اآلن حتى الظروُف تساعدني لم ولكن

وأقول: اللطيفة، مقالتكم عىل واالستدراكات املالحظات ببعض إليكم أكتَب أن
لم وإن بقلمه، املكتوب للشيخ الحياة تاريخ املوضوع هذا يف املصادر أهم من
مة للعالَّ األملانية والرتجمة العربي بأصلها منشورة وهي صغرية، قطعٌة إال منه يُكتب
Testochrisftder Dentocben Morginla rdcse- اسمها: مجلة يف Y. G. Ksscgarten

.hen Yesselle choft I, V, 482, 282

هللا. رحمه باشا تيمور أحمد املحقق مة العالَّ له املغفور يقصد 2
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املوجودة العديدة مخطوطاته وهو األول، عن أهمية يقلُّ ال لتاريخه الثاني «واملصدر
بينها يُوجد نسخة وخمسني مائة عن تقلُّ ال وهي البرتوغرادية، الكلية مكتب يف اآلن
مقالتكم يف املذكورة مؤلفاته ومن يده، بخطِّ أغلبها ُكتبت الشيخ تأليفات من كثريٌ
بخط وهي ١٢٥٣ه سنة ُكتبت األزهرية» عىل «حاشية الكلية يف يوجد (ص٩–٣٨٨)
األصلية النسخة حسب ١٢٥٥ه سنة ُكِتب للزنجاني» التعريف و«نظم ،(٨٢٧ (عدد يده
بقليل؛ ليس مقالتكم يف املذكورة غري التأليفات وعدُد ،(٧٢٦ (عدد ١٢٩٥ه سنة املؤرخة
،(٨٢٠ (عدد بيده ١٢٩٥ سنة ُكِتب والحساب» واملرياث الجرب يف اآلراب «منتهى ككتاب
وترجمة العرب، لتاريخ ومسودات ،(٧٤٥ (عدد بيده العامية» املرصية «الحكايات وكتاب
مع املخطوطات من وكثري وغريها، (٨٣٨ (عدد بيده السعدي» «كلستان من األول الباب
كثري. الفوائد من هذا ويف نسخه. أو لها قراءته وقَت فيها يذكر للشيخ، والرشوح الحوايش
أعني واملكاتب، الناس أيدي بني ومبعثر مشتَّت الشيخ حياة لتاريخ الثالث واملصدر

غليًال. يُطفئ ال قليل يشء غريُ منه يدي إىل يَِصْل ولم وتالميذه، أصدقائه مع مكاتبته
جزيرة يف ساح الذي أصًال الفنالندي Y, A, Mallin املشهورين: تالميذه من وكان
بعُض ُطبعت وقد املوىل، عبد اسم تحت عديدة سنني وسورية مرص بالد ويف العرب
عاصمة يف الكلية مكتبة يف غريُها ويوجد األسوجية، اللغة إىل مرتجمة إليه الشيخ مكاتيب

منها: النسختني عىل أحرزت وقد ،Ilalsingfors املسماة: فنلندا
له، صحة فال مقالتكم، من (٣٩٠) موته تاريخ من Ilnart األستاذ ذكره «وما
الشهري، Brockclinann لألستاذ العربية اآلداب تاريخ كتاب من ته عالَّ عىل مأخوذ وهو
الشيخ فإن — غوتوالد األستاذ إىل مسنًدا — فكري أمني رواه ما الصواب إىل منه وأقرُب
ذكرتْه ِلما صحَة ال كذلك منها، أكتوبر ٢٩ يف ١٨٦١م سنة ربه رحمة إىل تُويف الطنطاوي
تاريخ عن شيخو لويس األب كتاب من حرفيٍّا مأخوذ وهو (ص٣٩١) رعمسيس مجلة
سنة الكلية يف للتدريس ُدعي الشيخ ألن (٥٩:٣) عرش التاسع القرن يف العربية اآلداب
وليس له معاونًا نفروتسكي وكان األول، املعلِّم هو وكان ١٨٥٨م، سنة وليس ١٨٤٠م
مدرسة يف العربية لتدريس الخارجية نظارة من بدعوة فكان روسية إىل سفره أما العكس،
يف استنبطتموه مما ببعيد فليس سفره وقت أما املذكورة. للنظارة التابعة الرشقية األلسن
هذه يف يظهر ما عىل إليها وَقِدم ١٨٤٠م، سنة الروسية إىل ُدعي ألنه (ص٣٩١)؛ مقالتكم
،(٨٣٧ (عدد مخطوطاته بني املوجودة الزَّنْد» ِسقط «رشح نسخة ذلك يؤيِّد ومما السنة،
بالقسطنطينية. الصحي املحجر يف وهو ١٢٥٦ سنة نسخها أنه ختامها يف يذكر فإنه
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Agent) ترجمانًا كان فإنه (ص٣٩٠) بكتي الخواجة وظيفة تعيني يف أصبتم وكذلك
بالقاهرة. الروسية للقنصلية (consulaire

عن األنظار وا تغضُّ أن جنابكم من واملرجو الفرصة، هذه يف تحريُره يل سنح ما هذا
مقبول.» الناس ِكرام عند العذر فإن تقصريي؛ عىل عذري وتَقبلوا هفواتي،

41





الليثي عيل

١٢٣٦ه–١٣١٣ه

األزهر إىل ينزل وكان الليثي، اإلمام بمسجد مقيًما أمره ابتداء يف الليثي عيل الشيخ كان
السنويس مرصالشيخ عىل ورد ثم فقره، عىل كريًما وكان هناك، للمبيت ويعود العلم لطلب
يفارْقه لم مرص إىل عاد وملا معه، وحجَّ الطريق عنه وأَخذ به فاتصل ، الحجَّ قاصًدا الكبري
ثم ويستفيد، العلم يطلب فيها ْ يفتأ لم ة مدَّ هناك وأقام «جغبوب»، إىل معه سافر حتى
الخريات» «دالئل مجلس عىل شيًخا فجعلتْه األول عباس بأُمِّ واتصل مرص، إىل وعاد فارقه
وأَْطلعه فيه فاعتقد الكبري باشا إبراهيم ابن رفعت أحمد السابق باألمري اتصل ثم عندها،
سفره بسبب فيه االعتقاُد وكان منها، واستفاد فيها ما عىل فاطَّلع عنده ُكتُب ِخزانة عىل
ذلك يف وتابعه املشهورين، علمائه عن واألوفاق الزايرجة ِعلَم وأْخذه املغرب جهة إىل

العلم. هذا معرفته فيه العتقادهم كثريون
أمواَل يأكلون َمن بجْمع القاهرة ضابُط باشا عبده أمر مرص ُحكَم سعيد توىلَّ وملا
عيل الشيخ معهم فِسيق السودان، إىل ونفيهم إليها وما الخزعبالت بهذه بالباطل الناس

مرص. إىل وعاد عنه ُعفي أن إىل السودان يف فبقي بذلك، االتهام من به َعِلق ملا الليثي
وقرَّبه به فاتصل سعُده وبدا الليثي عيل الشيخ نجُم تألأل إسماعيل الخديو توىلَّ وملا
يف عنهما يصرب ال وصار جذيمة كنديَمي له نديَمني وجعلهما النرص أبا عليٍّا والشيخ هو
والتندير، القول يف معه طا وتبسَّ الُكلفَة أزاحا املجالس تلك حرض إذا فكانا أنسه، مجالس

األسفار. يمأل ما النوادر من ذلك يف لهما فكانت
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من كأنهما بها يجلسان بديوانه قاعًة لهما ص خصَّ أن بهما شغفه من بلغ وقد
َمن ليعرف الديوان من قاعة كلِّ باب عىل ألواح بكتابة أمر أن وحَدث فيه، املستخدمني
قاعتهما، عىل يكتبه ماذا العامل وسألهما ونحوهما، التحريرات وقلم الترشيفات كقلم بها

هللا.» لوجه نطعكم «إنما عليها: اكتب الليثي: الشيخ له فقال
هللا ونفع الكرباء، عند الشفاعات يف الناس قصَده الخديو من املرتَجم تقرُّب وبسبب

الجزاء. خريَ مسعاه عن هللا جزاه كثريين، خلًقا به
باملرتَجم أيًضا شَغف توفيق، محمد ولُده بعده وتوىلَّ إسماعيل، الخديو ُعِزل وملا
إىل الخديو وسافر الُعرابية الثورة قامت حتى القبول، من محلَّه وأحلَّه وقرَّبه، كوالده
الثورُة انتهت فلما اختياًرا، أو اضطراًرا للعرابيني الليثي عيل الشيُخ فانضمَّ اإلسكندرية،
مطلُعها: بقصيدة، املرتَجم وقابله عنه، وصَفح يُؤاخذْه لم للقاهرة الخديو وعاد العرابية

ل ال��م��ع��وَّ ع��ل��ي��ه إذ ال��ص��ب��َر ف��ال��زِم ي��ت��ح��وَّل ل��ض��دِّه ح��ال ك��لُّ

يف الخديو ذلك بعد وزاد الُعرابيني، إىل االنضمام يف عذَره وأبان الفتنة من فيها تربَّأ
يف أسبوعني كلَّ إليه يُسافر وصار بحلوان، قَرصه بنَى أن بعد سيما وال وإكرامه، تقريبه
َضيعته يف الليثي الشيخ لزيارة نفسها بالسفينة يسافر كان ما كثريًا فإنه بخارية، سفينة
مع يفعله ال يشء وهو ضيافته، يف يوًما ويُقيم عنده الطعاَم يتناول حيث أطفيح برشق

غريه.
صغريًا قًرصا وبنى والكروم، البساتني فيها فغرس يعة الضَّ بتلك املرتَجم اعتنى ولهذا
بعده وتوىلَّ الخديو، مات حتى معه شأنه هذا يزل ولم وحاشيته، وَحرِمه الخديو لنزول
بتلك إقامته أكثَر جَعل ولذلك وجده؛ أبيه مع كحظِّه معه حظٌّ للشيخ يكن فلم عباس ولُده
بجهة التي بداره نَزل القاهرة إىل حرض فإذا ُكتُبه، ومطالعة باستغاللها يشتغل يعة الضَّ
مرُضه وطال صحتُه اعتلَّْت حتى كذلك يزْل ولم يعود، ثم أياًما بها فيُقيم اللوق باب
عالية، ِسنٍّ عن ١٣١٣ه سنة شعبان من ١٠ السبت يوم رحمته إىل هللا توفاه حتى أشهًرا

غريُه. ينْله لم ما مماته إىل والجاه العزِّ من ونال منه، وشبعت األيام من شبع وقد
حاَرض شاعًرا، أديبًا القلوب، إىل محبَّبًا املجالسة، ُحسن يف آيًة هللا رحمه وكان
الصورة دميَم كان أنه مع مفارقتَه، وَكِره به تعلَّق إنسان عرفه إذا الحديث، فكَه الجواب،

ذقنه. عىل وشعرات خفيف شارب إال وجهه يف ليس أطلس،
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ملرافقته إسماعيل الخديو ندبَه زنجبار سلطان برغش السلطان ملرص حَرض وملا
عاد ملا ثم شديًدا، إعجابًا به السلطان وأُعجب بالقاهرة، مقامه مدة فالَزمه ومجالسته،
أِخصاءه هو فيهدي سنة كلَّ ونحوه العنرب من والهدايا بالرسائل يتعهده صار لبالده
كان النادرة األعناب وأصناف الفاكهة غرائب من ببساتينه ينتج كان ما وكذلك وأصحابه،

شيئًا. منه يبيع ال الهدايا عىل جميعه موقوًفا
والسعة، الرحب عىل فيُنزلهم يعة، الضَّ تلك يف يقصدونه وفضالؤها مرص أدباء وكان
ومحارضاته ولطائفه ُخلقه بكَرم عليهم مقبٌل وهو واألشهر، األيام عنده ويقيمون
ال جديد بحديث يوم كلَّ يُؤنسه وهو أكثر أو شهًرا عنده اإلنسان يُقيم وقد املستحسنة،

يُعيده.
يبذل وكان واالستنساخ، والرشاء باإلهداء له اجتمعت نفيسة ُكتُب خزانَة واقتنى
والورَّاقون الكتب تجاُر وعَرفه اآلفاق من له فُجلبت النادرة، الكتب يف العالية األثمان

ورثتُه. اقتسمها مات ملا ثم منها، نفيس بكل وه فخصُّ
— باشا سلطان محمد يف رثاء قصيدة الشعر من الليثي للشيخ عليه وقفنا ومما
القوانني شورى مجلس رياسة آخرها الدولة يف مناصَب تقلَّدوا الذين الصعيد أعيان من
تُِفْد لم علَّة من ملعالجته أوروبا إىل سافر قد وكان — توفيق محمد الخديو عهد يف
القطر إىل جثتُه ونُقلت بالنمسة، غراتس مدينة يف أجلُه ووافاه مرص، أطباء معالجُة فيها

قصيدته: مطلع وكان ١٣٠١ه، سنة القعدة ذي شهر أوائل يف املرصي

ال��ف��ت��ن ع��ل��ى م��ط��ب��وٌع ال��ده��ر ف��ع��ن��ص��ُر ال��ف��ِط��ن أخ��ا واح��ذْره ال��ده��ر ت��أَم��ن ال
ال��زم��ن ع��ادي واح��ذْر األم��ان��ي دِع َع��َم��ٍه م��ن ال��ل��ه��و ُع��ب��اب ف��ي س��اب��ًح��ا ي��ا
ع��َل��ن وف��ي س��رٍّ ف��ي ل��داري��ه ب��ه ث��ق��ة ال ح��اَل��ي��ه ف��ي ت��ن��كَّ��ر دْه��ٌر
ال��ك��ف��ن ُح��لَّ��ة ال��م��ن��اي��ا أل��ب��س��تْ��ه إذ ج��زًال ال��ص��ف��ا أُْزر ف��ي ال��م��رء ن��رى ب��ي��ن��ا
ظ��ع��ن ع��ل��ى م��ن��ع��يٍّ��ا ويُ��ص��ب��ح ح��ي��نً��ا ي��ان��ع��ة ال��ع��ي��ش روض وأزه��ار يُ��م��س��ي
م��ؤت��م��ن غ��ي��ر ذم��اًم��ا ي��رع��ى ه��ي��ه��ات م��س��ال��م��ه ي��س��ل��ْم ل��م ال��ده��ر ش��ي��م��ة ذي
ال��ِم��نَ��ن ذي س��ل��ط��ان أب��ي ب��ن��ف��س أودى ل��م��ا ال��وف��يُّ ك��ان ول��و وف��اه ن��رج��و

يقول: بما أعلم وهللا ومنها،

يَ��ُخ��ِن ل��م ال��ده��ُر ت��ح��لَّ��ى ل��و ب��ب��ع��ض��ه��ا ه��َم��م ل��ه واٍف ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��َف ي��ا
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ومنها:

وال��ب��دِن ال��روح ش��ف��اء ي��رج��و وك��ان ل��غ��ائ��ل��ة س��اٍع م��ن ألع��ج��ب إن��ي
ال��وط��ن ن��ازح ش��ه��ي��ًدا ي��م��وت ب��أن ن��ع��م��ت��ه إت��م��ام ف��ي ال��ل��ه ق��ض��ى ل��ك��ن
ب��ال��ف��ط��ن ال��وج��ه ع��ب��وَس ال��زم��ان ك��ان وق��د ال��ع��ظ��ي��م ب��األم��ر ق��ام م��ث��ل��ه َم��ن

مأتمه: الخديو إقامة يف ومنها

ال��س��ن��ِن ع��ل��ى ج��ريً��ا م��آت��م��ه أح��ي��ا ل��ن��ائ��ل��ة إت��م��اًم��ا م��ات أن وب��ع��د
وف��ن��ي م��ث��ل��ه��ا والق��ى أودى ك��ان ل��و ل��ه ال��ح��س��ود ودَّ ق��د ال��ع��ن��اي��ة ه��ذي
ال��ق��ن��ِن ه��ام��َة ف��اق��رع ال��ج��و ل��ك خ��ال م��ك��ان��تَ��ه واح��ل��ْل ان��ت��ه��ض ل��ل��ح��س��ود ُق��ل
ال��زم��ِن م��ن ت��ه��وى ب��م��ا أم��انً��ا وخ��ذْ ف��ِع��ش ال��م��ك��رم��ات ب��ن��ع��ي ش��ام��تً��ا ي��ا
ال��ث��م��ِن غ��ال��ي دْم��ٍع ف��رائ��د وان��ث��ْر م��س��اع��دة م��ث��ل��ي ف��نُ��ح وإال ه��ذا
ال��ح��زِن ال��وال��ه ب��ك��اءُ ال��ب��ك��اء ك��لُّ وال ال��ك��راُم ت��ب��ك��ي��ه م��ات َم��ن ك��لُّ م��ا
س��ن��ِن ع��ل��ى أض��ي��اف م��ن��ازل ه��ذي م��دارُس��ه ه��ذي م��س��اج��ده ه��ذي
أك��ِن ل��م ال��ق��رب ب��وش��ك ي��ق��ي��ن��ي ل��وال أَس��ف م��ن ب��تُّ إن��ي ال��ل��ه أك��ذب ال
ح��زن��ي ي��ا م��ات ش��ه��ي��ًدا ب��اش��ا س��ل��ط��ان ي��ؤرخ��ه ش��ج��و رث��ا ك��ف��ان��ي وق��د

.[٨٦ = حزني ،٤٤١ = مات ،٣٢٠ = شهيًدا ،٣٠٤ = باشا ،١٥٠ = [سلطان

١٣٠١

كان أنه الليثي الشيخ عن يُْؤثر ومما ١٣٠١ه. سنة باشا سلطان وفاة كانت حيث
أديبًا شاعًرا كان أنه عن وفضًال عرصه، عادة جاري عىل التاريخي بالرثاء تامٌّ إملاٌم له
مخطوًطا كان ما منه يطبع لم أنه الظنِّ وأغلُب الشعر. من دوَّنه ما عىل له نقف فلم
ونسًخا ورشاءً إهداءً إليه ُجلب مما املخطوطات بنفائس تزخر كانت التي مكتبته ضمن
ورثته من بعده بقي َمن اقتسمها حتى الكثري، املال من اقتنائها يف بذله وما واستنساًخا،

أحٌد. بها ينتفع لم أيديهم تحت محبوسًة بقيْت ولعلها
والتقوى، الورع من له اجتمع ما إلنسان يجتمع أو مثله، يوجد أن فقلَّ وبالجملة:

واسعة. رحمة هللا رحمه أيامه، أواخر يف خصوًصا
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١٢٤١ه–١٣٠٦ه

قال: املعلوف، إسكندر عيىس السيد العاِلم األستاذ جمَعها ترجمة عىل له وقفُت
الطنطاوي عيل الشيخ ابن يوسف الشيخ ابن مصطفى الشيخ ابن محمد الشيخ هو
وعمره ه أُمُّ وماتْت سنوات، أربع وعمره أبوه ومات ١٢٤١ه، سنة طنطا يف ُولِد األزهري،
دخل ثم الشرباوييش، محمد الشيخ عىل سنني سبع ابن وهو القرآن وحِفظ سنني، ستُّ
الحاشية، صاحب املشهور النجا أبي محمد السيد عىل فقرأ للطلب، البدوي السيد جامع
العامة. باإلجازة وأجازوه مدة بهم وانتفع حمزة، عيل والشيخ بركات، الوهاب عبد والشيخ
الشيخ عىل وقرأ حلب دخل ثم ك، الرتُّ وبالد الروم بالد إىل األكرب أخيه مع سافر ثم
الحلبي، سعيد الشيخ عىل وقرأ ١٢٥٥ه سنة الشام إىل رحل ثم وأجازوه، الرتمانيني أحمد
النقشبندية طريقتَه وأخذ الكزبري، الرحمن عبد والشيخ الطيبي، الرحمن عبد والشيخ

فيها.1 عنه استخلفه حتى به فانتفع الخالدي، الخاتي محمد الشيخ عىل
وجد ة بهمَّ للطلب وانقطع األزهر الجامع ودخل ١٢٦٠ه، سنة مرص إىل وعاد
عليش والشيخ السقا، إبراهيم والشيخ الباجوري، إبراهيم الشيخ عىل فقرأ واجتهاد،
الخرضي، محمد والشيخ املبلط، مصطفى والشيخ البلتاني،2 مصطفى والشيخ املغربي،

مة عالَّ البيطار الرزاق عبد الشيخ للمرحوم عرش» الثالث القرن تاريخ يف البرش «حلية كتاب من ملخصة 1

املؤلف. بخط ٢٨٩ صفحة الثالث، الجزء دمشق،
«اللقاني». تحريف هي أو «البلقاء» إىل نسبة ولعله املؤلف، بخط التي النسخة يف هكذا 2
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إماًما صار أن إىل واملقابلة، والجرب والفلك كامليقات الغريبة العلوم يف عليه قراءته وأكثر
وحْفظه. ذكائه شدة مع والنقلية، العقلية العلوم يف

حجرة يف وجلس سنة١٢٦٥ه، امليدان محلة يف دمشق واستوطن الشام إىل رجع ثم
سنة إىل الطالبني يُقرئ يزل ولم الطلبة، عليه فأقبل الرومي، صهيب سيدنا جامع
داًرا، له واستأجر (راتبًا) معاًشا له وعنيَّ الجزائري القادر عبد األمري دعاه ثم ١٢٧٨ه،

والفنون. العلوم طالب من غريهم مع عنه لألخذ أوالده جميَع وأرسل
الفلك بعلم يتعلق مما جداول بحساب ذلك إىل يشتغل الطنطاوي الشيخ وكان
كما فيها، رسائل جملة عليه قرأت3 وقد واألسطرالب، واملجيب املقنطر والربع وامليقات
يف خلٌل وقع حينما ١٢٩٠ه سنة معيَّته يف كنُت كما صهيب، جامع يف دروَسه عليه قرأُت
أعمالها، سائر الشيخ فحسب العروس»، «بمئذنة املسماة أُمية بني جامع منارة بسيطة

مكانها. يف بسيطته ووضع أزالها ثم غريها، ورسم األعمال بعدة جداول لها وجعل
سخي رحيمه، القلب رقيق ة، عدَّ مشكلة ولكل عمدة، علم كل يف كان «وبالجملة»
دأبه من وهذا ساعده، وما أمره آخر يف وعاكسه عانده، قد دهره أن غري كريمه، الكف
ويعلم والرضا، بالتسليم ذلك يقابل كان أنه إال والشمائل، املآثر وذوي الفضائل، أهل مع

والقضا.4 القَدر به جرى مما ذلك أن
قال ذلك، اقتىض ألمٍر سورية والية وايل باشا راشد مديح يف قصيدٌة نظمه ومن

فيها:

ب��نُ��ض��رة ال��ب��الد ك��لِّ ع��ل��ى ت��زه��و وم��س��رَّة ب��ب��ه��ج��ة دم��ش��ق أض��ح��ت

قال: أن إىل

خ��لَّ��ِة أع��ل��ى وال��رش��د م��رش��د ب��ل راش��ٌد ِح��م��اه��ا وال��ي ت��ع��ج��ب��وا ال
أح��بَّ��ِت ال��ق��ل��وب ك��لُّ ول��ذاِت��ه م��ح��م��ٌد وه��و ال��خ��ل��ق وم��ح��م��ديُّ

الرتجمة. هذه منه امللخصة الكتاب مؤلف البيطار الرزاق عبد الشيخ هو القارئ 3
وبعض القدماء عادة عىل الكتاب أكثر يف التزمه فإنه تاريخه، يف املؤلف سجع من مثال الفقرة هذه 4

إلخ. … «اليتيمة» يف و«الثعالبي» «النفحة»، يف و«املحبي» «السالفة»، يف معصوم» «ابن مثل املتأخرين
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وح��نَّ��ِت ال��ن��ف��وس ك��لُّ ل��ه ت��اق��ْت ط��ال��م��ا ي��ا ال��ذي ال��ع��دَل ب��ه��ا أح��ي��ا
م��نَّ��ِة5 ب��أوف��ى م��ن��ه ف��ت��ق��لَّ��دوا ج��م��ي��َع��ه��م األن��اَم ع��مَّ ق��د واألم��ن

من املطلوب عن للخروج استقصاؤها يحُسن ال شهرية، وتقييداٌت كثرية، قصائُد وله
املعاش من مقادير له الحكومة تعيني وتفصيل تَه، عفَّ أذكر أن أردت لو وكذلك االختصار،

امَلرام. عن بخروج املقام ألدَّى وزهًدا، ورًعا يقبْلها لم
بكريم املعروف الدقاق جامع يف دمشق ميدان يف بسيطة6 رسم ١٣٠٥ه سنة ويف
التي أمية بني جامع بسيطة من أحسن فجاءت املرئي، األفق عىل حسابها وجعل الدين،
املنارة يف مكاٌن وُصنع وحفرها، ورسمها عملُها وتمَّ الحقيقي، األفق عىل حسابها كان
األوىل جمادى ُغرة وتُويف ذلك، قبل املرُض فعاجله الجدي»، «برج أول يف فيه لوضعها
جهة من عنه هللا ريض بالل سيدنا مدفن قرب الصغري باب تربة يف وُدفن ١٣٠٦ه، سنة

الغرب.
الضبط، بغاية منها تُستفاد واألوقات مكانها، يف البسيطة ُوضعت بقليل موته وبعد

وأجًرا. منًَّة له وأعظم خريًا، هللا جزاه

ترى. كما والفقهاء العلماء شعر أسلوب عىل وهي القصيدة، هذه غري الشعر من له يورد لم 5
واملزولة. كالساعة الوقت بها يُعرف آلة 6
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١٢٤٣ه–١٣١٥ه

جدُّه كان الشافعي، الكبري املهدي محمد الشيخ ابن الحنفي أمني محمد الشيخ ابن هو
أخيه وعىل عليه وقرأ الحفني، محمد مة العالَّ الشيخ يد عىل فأسلم األقباط من املذكور
بعد األزهر لرياسة ح وترشَّ العلماء، كبار من صار حتى وغريهما الِحفني يوسف الشيخ
ثم ترجمته، يف «الجربتي» أطال وقد الشنواني، ها وتوالَّ له تتمَّ لم ولكنها الرشقاوي الشيخ
١٢٤٧ه. سنة وتويف زمنًا، بمرص الفتوى وتوىلَّ حنفيٍّا، عاِلًما أمني محمد الشيخ ولُده نشأ
بعَض بها فقرأ ١٢٤٣ه، سنة باإلسكندرية املهدي العبايس محمد الشيخ وُولِد
١٢٥٦ه سنة بالعلم واشتغل حْفظه، فأتمَّ ١٢٥٥ه سنة القاهرة إىل حرض ثم القرآن،
والشيخ الحنفي، الرشيدي خليل والشيخ الشافعي، السقاء إبراهيم الشيخ عىل فقرأ
املرصية الديار إفتاءَ بتوليته عيل محمد ابن باشا إبراهيم أمُر صَدر ثم وغريهم، البلتاني،
سنينه من والعرشين الحادية نحو يف وهو ١٢٦٤ه، سنة القعدة ذي شهر منتصف يف

الكبري. املنصب هذا ملثل بعُد يتأهل ولم
بالشيخ صلٌة له وكانت بمرص، القضاء توىلَّ الذي بك عارف ذلك يف السبب إن ويقال
مرسوَم السلطان من ليتسلَّم القسطنطينية إىل باشا إبراهيم ذهب فلما املهدي، أمني محمد
بذرية خريًا وأوصاه — لإلسالم شيًخا ذاك إذ وكان — بك عارف قابله مرص عىل واليته

أبيه. ملنصب يصلح من منهم َ يويلِّ وأن املهدي الشيخ
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يف فصادفوه املهدي، العبايس محمد الشيخ طلب يف بَعث ملرص إبراهيم عاد فلما
بالعلم الشتغاله عليه أثنى قابله وملا السعد، مخترص مقدمة يحرض السقاء الشيخ درس
وخَلع الخلييل، التميمي أحمد الشيخ عنه وعزل بمرص، الفتوى منصب ه والَّ بأنه أنبأه ثم
والشيخ املنسرتيل باشا حسن حرضه بالقلعة مجلًسا له عقد ثم املنصب، هذا خلعة عليه
يتأهل حتى بشئونها يقوم للفتوى أمني إقامة عىل فأقروا وغريهما، العرويس مصطفى
البقيل عيل الشيخ بدل الرشيدي خليًال الشيخ له واختاروا بنفسه، ويُبارشها لها صاحبُها
ووفد واألمراء، العلماء من كبري بموكب القلعة من املرتَجم ونزل التميمي، فتوى أمني

شهاب: محمد الشيخ قول ذلك فمن الشعراء، ومدحه للتهنئة داره عىل الناس

تُ��ق��اس��ي ف��ي��م��ا ال��ص��ري��م ب��م��ه��اة تُ��ق��اس��ي أن ال��ح��م��ى ع��زة ي��ا ع��زَّ

قوله: ومنها

وال��س��ي��اس��ي ن��ه��ج��ه ش��رع��ي ض��لَّ ي��ُده وت��بَّ��ت ال��ه��وى م��ف��ت��ي ت��بَّ
ل��ل��ن��اِس ف��ت��ن��ٌة ف��ت��واه إن اص��ط��ب��اري ع��زَّ ع��ز ي��ا ف��دع��ي��ه
ال��ت��ب��اِس دون ب��ال��ن��ص��وص ح��ك��م��ت ال��ب��راي��ا ف��ت��وى أي ق��ل��ُت ول��ئ��ن
ال��ع��ب��اس��ي َم��ْه��ِدي��ه ف��ت��وى ق��ل��ت وأرخ ل��ي ق��ل ال��زم��اُن وارت��ض��اه��ا

وإىل «التميمي» إىل فيها مشريًا الثالثة األبيات هذه بها ألحق طويلة قصيدة وهي
الجديد: الفتوى أمني «الرشيدي»

ال��ش��دي��ِد ال��خ��س��وف ن��ق��ُص واع��ت��راه ال��ت��م��ي��م��ي ب��دُر ت��مَّ أن ��ا ل��مَّ ق��ل��ُت
ال��م��ش��ي��ِد ال��م��ك��ان م��ن ف��ي��ه ك��ان م��ا إل��ى ب��ال��ف��ت��اوى ال��در رج��ع
ال��رش��ي��دي اب��ن ي��ا األم��ي��ن ول��ِن��ْع��م أم��ي��ن اب��ن ي��ا ال��رش��ي��د ف��ل��ِن��ْع��م

أحمد الشيخ ألبيه جمعها التي الرتجمة يف — التميمي أفندي محمد الفاضل وروى
بسبب منه باشا إبراهيم صْدر يف كانت قديمة أحقاٌد اإلفتاء عن عزله سبب أن — التميمي
من ا بدٍّ يجد فال فيها الشيخ ويعارضه يريدها كان الرشع تخالف أمور يف له معارضته
كان إبراهيم إىل مرص واليُة آلْت فلما الشيخ، عىل عيل» «محمد أبيه إقبال بسبب اإلذعان

اإلفتاء. عن عْزَله ه همِّ أكربُ

52



امَلهدي العبايس محمد

وافًرا، حظٍّا منه نال حتى الفقه، خصوًصا بالعلم، االشتغال عىل املرتَجم أكبَّ ثم
قراءته وأكمل الطالق كتاب إىل منه فقرأ املختار»، «الدر إلقراء باألزهر للتدريس وجلس
وتدقيق وأمانة ة بعفَّ الفتوى أمور وبارش أيًضا، داره يف والنظائر» «األشباه وقرأ داره، يف
وجه يف وقوفه وحسبُك الُحكَّام، مماألة وعدم والعزم بالحزم الناس بني واشتهر وتحقيق،

العلم. أمانة من استُودع ِلما صيانة للتهلكة نفسه وتعريضه األول عباس
مدَّعيًا عيل، محمد جدِّه ذرية بيد ما جميع يمتلَك أن أراد الوايل هذا أن ذلك وسبُب
إليها ه ردُّ يجب األُمة مال من هو إنما لذريته خلَّفه ما فكل شيئًا، يمتلك ال مرص ورد أنه
ولم االمتناع عىل وأرصَّ يوافْقه فلم املرتَجم واستفتى شئونها، املتويل أمينها بيد ووضعه
وكان بالهالك، موقٌن وهو إليها فسافر بنها إىل فجأًة طلبه حتى وتهديده، بوعيده يحفل
إىل وصال فلما ومواساته، ملؤانسته معه فسافر الخلفاوي العال أبو الشيخ طلبه عند معه
سفينة إىل فأُنزال بهما فأمر األول، قوله عىل فأرصَّ الفتوى يف املرتَجم ُروجع بنها قرص
زحري1 وجِله لشدة واعرتاه قري، أبي إىل املرتَجم لنفي النيل يف ليًال بهما سافرت بخارية
ويؤانسه األمر عليه ن يهوِّ العال أبو والشيخ قوله، عىل ُمرصٌّ ذلك مع وهو به، يودي كاد
وسلَّم القاهرة، إىل بالسفر وأُمرا منها وأُنزال السفينة بإرجاع األمُر صدر أن إىل بالكالم،
دونهم فَمن الوالة وإعظام النفوس، يف املرتَجم قْدر لعلوِّ سببًا الحادثة هذه فكانت هللا،
التي املناصب يف له وسعيه املذكور العال أبي الشيخ عىل إقباله أيًضا منها وتسبب لشأنه،

ذلك. بعد أمُره بها وعُظم ها توالَّ
األزهر، شيخ العرويس مصطفى الشيخ عْزَل إسماعيل الخديو أراد ١٢٨٧ه سنة ويف
نبض جس يف فأخذ األزهر، مشايخ من ألحد قبل من يقع لم العزل ألن الفتنة؛ خيش ولكنه
وكيل أنه له وأوضح األمَر، العدوي حسن الشيخ عليه ن فهوَّ ذلك، يف غورهم وسرب العلماء
أواخر يف العرويس الشيخ عزل إىل وبادر الخديو فُرسَّ لألصيل، ما له والوكيل الخليفة،
هللا فأخلف لنفسه، توطئًة إال قال ما قال وما فيها، يطمع العدوي وكان املذكورة، السنة
والجمع املهدي العبايس محمد الشيَخ بتوليته شوال منتصف يف الخديو أمُر وصَدر ظنَّه،
من وأنزله عليه وخَلع ملقابلته، الخديو ودعاه األزهر، شيخ ومنصب اإلفتاء منصب بني له
صدر ما أول وكان ل، وتعقُّ وتُؤدة وعزم بحزم منصبه شئوَن فبارش املعتاد، باملوكب عنده

بشدة. البطن استطالق 1

53



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

أمًرا استصدر ثم والسنوية، الشهرية املرتبات من األزهر ألهل كان ما إلعادة سعيه منه
قبل وكانوا االمتحان، قانون ووضع ذلك، إىل فأجابه للتدريس قانون بوْضع الخديو من
— يحرضه له درس أول يف — له تصدَّر للتدريس ل تأهَّ من كان بل يمتحنون، ال ذلك

أقاموه. وإال أقرُّوه أهًال وجدوه فإن ويناقشونه، العلماء كبار من وغريهم شيوُخه
وبني الحكَّام، من التبجيل بعني ملحوًظا املحمود طريقه يف سائًرا املرتجم يزل ولم
ليس أنه العرابيون فيه ورأى املشهورة، الُعرابية الثورة ثارت حتى والعام، الخاص
من باشا عرابي طلبه ما جملة من فكان مطالبهم، يف ويساعدهم يوافقهم الذي بالرجل
املحرم يف عنه فُعِزل األزهر، من املرتَجم عْزُل عابدين قرص عىل الجيش زَحف ملا الخديو
الثورُة اشتدَّت ثم باإلفتاء، هو وانفرد اإلنبابي، محمد الشيُخ بدله وتوىلَّ ١٢٩٩ه، سنة
والُوجهاء، العلماء عليه ع وقَّ بذلك قراًرا وكتبوا الخديو، عْزل بطْلب العرابيون وجاهر
غصٌب األمر يف كان فإذا بيدي، ع أُوقِّ ال «أنا القرار: لحامل وقال التوقيع، من املرتَجم وامتنع
العرابيون عنه فانحرف تشاءون»، كما بأيديكم أنتم عوا ووقِّ خذوه معي خاتمي فإن
الفخري مدرسة من بالقرب الخليج عىل التي داره يف احتجب حتى العيون، عليه وبثُّوا
الجمعة لصالة إال منها يخرج ال وصار زيارتَه، الناُس وتحامى البنات، بجامع املشهورة

إليه. مسجد أقرب يف
السنة، تلك من القعدة ذي ١٢ يف للقاهرة الخديو وعاد الُعرابية الثورُة انتهت وملا
من بمزيد دونهم من الخديو ه فخصَّ وتهنئته، عليه للسالم العلماء مع الشيخ ذهب
يعزَله أن وَخَيش ذلك، فلحظ األزهر، شيخ اإلنبابي الشيُخ بينهم وكان والرعاية، الرتحيب
القعدة ذي ١٨ األحد يوم أمَره الخديو وأصدر أيام، بعد فاستقال العبايس، ليعيد الخديو
املوجه األمر ذلك نص ييل وفيما بيده، اإلفتاء منصب عىل عالوة األزهر إىل املرتَجم بإعادة

النُّظَّار: رئيس إىل الخديو من

مشيخة وظيفة من اإلنبابي محمد الشيخ األستاذ حرضة استعفاء عىل بناءً إنه
العبايس محمد الشيخ األستاذ حرضة وعاملية بفضائل ووثوقنا األزهر، الجامع
عالوًة قبًال، كانت كما لعهدته الوظيفة هذه توجيَه إرادتُنا اقتضْت قد املهدي،
للموَمى أمرنا وصَدر السابق، من بها املتحيلِّ الحنفية السادة إفتاء وظيفة عىل
أكتوبر ٢ يف ذُِكر» بما إشعاًرا لدولتكم هذا إصداُر ولزم تاريخه، يف بذلك إليه

١٢٩٩ه. سنة القعدة ذي ١٨ املوافق ١٨٨٢م سنة
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وكتبوا اإلبياري، نجا الهادي عبد الشيخ لتنصيب سعوا األزهر علماء بعض وكان
بإعادة األمُر ففاجأهم العلماء، عىل بها ويطوفون عليها عون يوقِّ وأخذوا بذلك، كتابًة

الرياح. أدراَج وتعبهم سعيُهم وذهب املرتَجم،
سنة كانت حتى قيام، أتمَّ بشئونهما قائًما للمنصبني جامًعا املرتَجم استمر ثم
وأخيه السيويف باشا محمد مثل والتجار األعيان من جماعة أن الخديو بلغ وفيها ١٣٠٤ه
السياسية، األمور يف فيتكلَّمون الليايل أغلب يف املرتَجم بدار مر للسَّ يجتمعون باشا أحمد
وغري يحاولون، فيما لهم الحكومة وموافقة بمرص اإلنجليز وجود من أسَفهم ويُظهرون
فلم السيويف باشا محمد إليه يُحرضون من وأرسل الخديو فحِنق الشئون، هذه من ذلك
توبيًخا الخديو فوبَّخه القرص، إىل معهم هذا ومىض باشا، أحمد أخاه وجدوا بل يجدوه
أن وحلف ذلك، من فتربَّأ الُعرابية»، الثورة إعادة تريدون أنكم يل «يُخيَّل له: وقال شديًدا،

واالئتناس. مر السَّ بقصد إال يكن لم اجتماعهم
له قال بل كعادته، له يهشَّ فلم االعتيادية املقابالت إحدى يف املرتَجم الخديو قابل ثم
يتدخل وال نفسه بأمور يشتغَل أن باإلنسان األجدر األستاذ، حرضة «يا االنرصاف: وقت
«إنني له: قال أن إال املرتَجم جواب كان فما بداره»، الجمعيات ويجمع يعنيه ال فيما
هذا منه ع يتوقَّ الخديو يكن ولم منه»، تعفوني أن وأرجو األزهر أثقال حمل عن ضعفت

أيًضا؟» اإلفتاء «ومن مستفهًما: وقال فغضب الرد،
انرصف. ثم … أيًضا» اإلفتاء ومن «نعم له: فقال

خصوًصا االستقالة إىل يدعو ال السبب هذا مثل أن عنهم يغرب ممن املرتَجم يكن ولم
رئيَس أغضب أقوى سبٌب هناك كان ولكن معه، اتُّهم من مع بالحسنى رصفه الخديو أن
واقتىض األهلية، املحاكم أمام دعوى عنها ُرفعت لحادثة وذلك األرمني؛ باشا نوبار النظار
بعدم محتجًة اإلسفار عن فامتنعت منها، ق للتحقُّ امُلخدرات إحدى وجه كشف طْلَب األمُر
الخديو إىل النظار رئيُس فشكاه الجواز، بعدم فأفتى املرتَجم واستُفتي الرشيعة، يف جوازه
فيما عزَله طَلب ثم القضاء، ألحكام معارًضا القضاة أمام عقبًة أصبح بأنه له ووصفه

الوزارة. من الخديو يُقيله أو يقال
يوم الخديو وأمر فاستقال، عزلُه املراد أن ن تيقَّ قال، ما للمرتَجم الخديو قال فلما
وإقامة لألزهر، اإلنبابي محمد الشيخ بإعادة املذكورة السنة من الثاني ربيع ٣ الثالثاء
قسم بإصالح واشتغل الخليج، عىل التي بداره املرتَجم وبقي لإلفتاء، البنَّاء محمد الشيخ
عىل املطل القسم وهو باألصباغ، حيطانه وصبغ األول، رونقه إىل فأعاده ث، تشعَّ منها
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إىل أُعيد أن إىل بالعلم، واالشتغال الخاصة شئونه يف بالنظر وقتَه يُميض وصار الخليج،
اإلفتاء.

تعاىف ثم حركتَه، أبطل الجمعة لصالة يتوضأ وهو بفالج أيامه أواخر يف وأصيب
بحلوان باإلقامة عليه وأُشري الصوف، من عباءة وعليه للتنزُّه عَجلته2 يف يخرج وصار قليًال
ووافتْه بالقاهرة، لداره فعاد شيئًا، فيها يستفْد لم برهة بها وأقام إليها، فانتقل لجفافها
وسبعني اثنتني عن ١٣١٥ه سنة رجب ١٣ األربعاء ليلة من الخامسة الساعة يف منيَّتُه
ملوته الناُس وحزن املآذن، عىل له فأُذِّن سنوات، أربع نحو املرُض الزمه أن بعد سنة،
نحو بلغ املشيعني عدد إن فقيل جنازته، لتشييع داره عىل الجموُع وتكاثرت شديًدا، حزنًا

آالف. خمسة عليه واملصلِّني ألًفا، أربعني
من كثريٌ ورثاه وجدِّه، أبيه جنب الحفني األستاذ زاوية يف املجاورين بقرافة وُدِفن
اها وسمَّ القاهرة، نزيل املوصيل عثمان الشيُخ ألَّفها رسالة يف مراثيهم ُجمعت الشعراء
الرحمن عبد الشيخ به ُرثي ما إليها أضاف ألنه املرصية»؛ العلماء يف املوصلية «املراثي
محمد والشيخ القلعة، مسجد شيخ القلعاوي سليم والشيخ اإلسكندرية، مفتي الرافعي

أيًضا. السنة هذه يف توفوا وكلُّهم املغربي،
معتدل الشيبة، منور الوجه، مليح الطول، إىل أقرَب َربْعة، هللا رحمه املرتَجم وكان
املهدي، الخالق عبد الشيخ هما: وولدين طائلة، ثروة عن مات ووقار، هيبة ذا القامة،
الذي فتاواه مجموع سوى هللا رحمه يُؤلِّف ولم آخر، تلو واحًدا بعده ماتا أمني، والشيخ
أجزاء ثمانية يف ١٣٠١ه سنة بمرص ُطبع املرصية» الوقائع يف املهدية «الفتاوى اه سمَّ
١٢٦٤ه سنة من سنة أربعني اإلفتاءَ وتوىلَّ حياته، مدَّة وتبجيل عزٍَّة يف وعاش كبار،
وسبُب للرشع؛ مخالفة أو خطأ بادرُة عليه تُحَفظ فلم فيها، يُعزل لم ١٣٠٤ه سنة إىل
املراجعة بعد إال فتوى يُفتي ال فكان إليه، شاخصة والعيون صغري، وهو ه توالَّ أنه ذلك
يُجاريه ال النظري معدوَم صار حتى فيه، مَلكٌة بذلك له فحصلت الكثري، والتعب والتدقيق
حتى الدين، أمر يف والتشدُّد التقوى من عليه كان ما إىل وأُضيف املضمار، هذا يف ُمجاٍر
الحق، نُرصة إال يريد ال أنه لعلمهم عيونهم؛ يف ِرفعًة إال تزيده ال الوالة أمام مواقُفه كانت

باإلنعام. عليه وأغدقوا فأحبُّوه

عربة. 2
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األوقاف عىل يستويلَ أن مرة أراد إسماعيل الخديو أن ذكرناه ما غري مواقفه ومن
بعُضهم وأفتاه ف، فتوقَّ ذلك، يف فاستفتاه بمعاشهم، يقوم ما أهلها عنها ويعوض األهلية
رسائَل ألَّفوا بعدما عليهم وفاز فناظرهم مخالفيه، وبني بينه وجَمع منه، فتكدَّر بالجواز،

الجَلبة. من وأكثروا الحادثة يف
كانوا بل بمنصبه، املختصة الدينية األمور يف مشاورته عىل الُوالة يقترص ولم
الرأي، وجودة املدارك سعة من فيه عرفوه ِلما األمور؛ معضالت من غريها يف يستشريونه
بني يا احتفظ به: أوصاه فيما توفيق لولده قال مرص عن ُعِزل ملا إسماعيل إن حتى

له. نظري ال رجل فإنه املهدي؛ بالشيخ
به يرميه كان ما سوى يشينه ما فيه يكن ولم كثرية، املرتَجم فمحاسن وبالجملة
املعقول، حدِّ عن الخارجة النوادر عليه ويضعون والتقتري، اإلمساك من شانئيه بعُض
مائدتُه تخلو ال والوارد للصادر مفتوحًة كانت داره أن والداني للقايص عنه واملعروف
رحمه املستحقني، عىل ويُفرِّقها سنة كلَّ أمواله زكاَة يُخرج كان أنه وحسبُنا عنهم، يوًما
الدرجة من الترشيف لكسوة حائًزا وكان أمثاله، من األُمة يف وأكثر واسعة رحمة هللا
الشيخ األزهر وشيخ هو ١٣١٠ه سنة صفر ٢١ يف األول العثماني الوسام وُمنح األوىل،
البكري توفيق السيد أن ذلك وسبُب أفندي؛ الدين جمال القضاة وقايض اإلنبابي محمد
الهدى أبي الشيخ بمساعدة ل وتوصَّ السلطنة، دار إىل السنة هذه يف سافر األرشاف نقيب
عسكر قضاء وبُرتبة الوسام بهذا عليه فأنعم الحميد، عبد السلطان مقابلة إىل الصيادي
كبار عن ممتاًزا األرشاف نقيُب يكون أال أحبَّ الخديو مسامَع ذلك بلغ فلما األناضول،
عسكر قضاء برتبة األزهر وشيخ املفتي عىل اإلنعاَم ملتمًسا السلطان إىل وأرسل الشيوخ،
األناضول، لرتبة حائًزا كان ألنه الرومايل؛ عسكر قضاء برتبة القايض وعىل األناضول،

قبوًال. يصادف لم طلبه لكن
واليات يف يقامون الذين واملفتني الرشعيني القضاة انتقاء أمُر قديًما املرتجم إىل وأُحيل
والديانة، والذكاء النجابَة فيهم ويتحرَّى الكفايات، ذوي يختار فكان ومراكزه، الُقطر
لهذه املرشحني العلم أهل لدى مقاًما بذلك فنال أزَرهم، ويشدُّ الحكَّام لدى عنهم ويُحامي
تنصيبهم، يف الهوى مع يميل ال ذلك مع وهو داره، شطَر وجوَههم هوا ووجَّ املناصب،
أمُر يكون أن الحكومُة رأِت ثم كثريًا، شيئًا الوجه هذا من لجَمع اليَد يمدُّ ن ممَّ كان ولو
باشا، غايل بطرس ذاك إذ وكيلها برياسة الحقانية بنظارة تؤلَّف بلجنة منوًطا تنصيِبهم

فأبى. اللجنة تلك أعضاء من يكون أن املرتَجم عىل وعرضوا
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مواقف عنه وتُروى ، امُلعىلَّ الِقْدُح ومساعدتهم األزهر أهل عن املحاماة يف له وكان
الخديو من استصدر األزهر عىل تولِّيه مدَّة الغرويس مصطفى الشيخ أن منها ذلك، يف
استغاث أنه لوال فيه، ذ يُنفَّ وكاد إسنا، إىل العدوي حسن الشيخ بنْفي أمًرا إسماعيل

الشيخ. عن ُعفي حتى وألحَّ ولجَّ مستشفًعا للخديو وذهب بنارصه، فقام باملرتَجم،
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١٢٤٣–١٣١٠ه

حلو والتفصيل، الجملة ظريف األديب، الشاعر الدمنهوري الفرج أبو أحمد الشيخ هو
ُولِد شكله، وغرابِة دمامته عىل القلوُب وألفتْه النفوُس إليه انجذبْت والُفكاهة، النادرة
الزم ثم أمره، أول يف باألدب مشتغًال يكن ولم حال، ة ورقَّ ضنٍك يف بها ونشأ بدمنهور
النَّظم، يف تخرَّج وعليه املشهورين، دمنهور أدباء أحَد القباني الوكيل محمد الشيَخ
يحرض ولم الوكيل، درجَة يبلُغ ال لكنَّه أديٌب وهو الدفراوي، حميدة الشيَخ أيًضا وصِحب
عنه فيكتب نهاًرا، وال ليًال يفارقه وال الوكيل مجلس يُالزم كان بل شيخ، عىل الِعلَم املرتَجم
بدمنهور به اجتمع أنه ثقة: أخربني يستظهره. ثم ونادرة ونثر شعر من يسمعه ما كلَّ
ال التواضع، كثريَ الجانب، مخفوَض العرشين، عىل نَيََّف شابٍّا فرآه ١٢٦٥ه سنة حواَيل
املرتجم نظر ثم ليًال، سار إذا أمامه املصباح وحمل املذكور الوكيل خدمة من يستنكف
نَظم ثم والبيتني، بالبيت يعبث فكان الشعر، ينظم وبدأ الفحول، ودواوين األدب ُكتُب يف
يتكلَّف واللحن، الخطأ كثري اإلجادة، قليَل كان أنه إال واملقطعات، القصائد ذلك بعد
والشطَّار. العيَّارين ألفاظ نه وضمَّ املجون يف نظمه ما شعِره وأحسُن والتورية. التجنيس
شيخ وفا بن الخالق عبد السيد إىل فأوصله الوكيل، صحبَة القاهرة إىل حضوره وكان
وهي القاهرة، إىل حرض كلما عنده ينزل وكان ومجونه، بُظرفه فأُعجب الوفائية، السادات
حرض، إذا ويتهادونه به ون يهشُّ فكانوا بقية، الناس ويف واألعيان، باألدباء ٌة غاصَّ ذاك إذ
باشا بشاهني اتصل ثم ِهباتهم، من يناله كان بما قليًال حالُه فحُسنت غاب، إذا ويراسلونه
واختصَّ نُدمائه حلبة يف فانتظم ١٢٩٣ه سنة األقاليم عىل مفتًِّشا كان ملا طنطا يف كنج
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عقاًرا به اشرتى وافًرا مبلًغا البالد أغنياء من له وجَمع مجلسه، ُطرفَة وجعله وواساه به
من وغريه الشهري نديم أفندي هللا بعبد باشا شاهني عند واجتمع بدمنهور، داَره م ورمَّ
املرتَجم فصار بالقاهرة، آخر منصب إىل باشا شاهني نُِقل ثم واألدب، الفضل أهل خاصة
الوجاهة وذوي الُكرباء من بغريه أثنائها يف يجتمع واألشهر، األيام عنده ويُقيم عليه يرتدَّد

بطرائفه. ويُتحُفهم مدائَحه إليهم فيُهدي
ذلك يمزج إنشاده، وقَت تقريظه يف مبالًغا به، مفتونًا شعره يف إجادته قلة عىل وكان
ال وَلَعْمري النظم، يف عليه بالتقدم ألحد يُِقرُّ يكاد وال منه، تُستظرف وحركات بإشارات
واستدعائه والتفاته وقعوده وقيامه اإلنشاد عند حركاته ووْصف بوصفه تفي عبارة أرى
ونبَّه بتقريظها، أوًال بدأ نظمه من قصيدة إنشاَد أراد إذا كان فإنه استماعه، إىل الحارضين
هنيهة وسكت امَلطلَع أنشد بسمعهم إليه أَلَقوا فإذا منها، اإلجادة مواضع إىل الحارضين
باهلل واستحلفهم فيه، رأيهم خبيئَة مستطلًعا ويرسًة يمنًة التفت ثم جودته. من كاملأخوذ
رشاقة من له تهيَّأ ما قبله لشاعر تهيَّأ وهل عمرهم، يف مثلُه آذانَهم طَرق هل وبأنبيائه
الصمت إىل ويعود والثالثة البيتني يف يميض ثم الشطرين، وتناُسب املعنى وغرابة املبنى
اشتهرت التي الجمل هذه وأمثال لآلخر! األول ترك كم املانح! سبحان ويقول: والتفكُّر
من وثَب تورية أو بتجنيس مرَّ فإذا اإلنشاد، يف يميض ثم لوازمه، من وصارت عنه
اللعوب، العربي الفتى من اسمعوا لهم: وقال للحارضين نَظر ثم طَربًا، وتمايل موضعه
فإن القصيدة، يُتمَّ حتى وهكذا والسهولة؟ السالسة هذه أين له! وسحًقا املتنبي عىل تفٌّ
َمن بعُض عارضه وربما وأطرب، وأعجب ُغلوائه يف تماَدى استحسانًا السامعني من رأى
األجوبة ومحاسن النوادُر عنه فتصدر بمحاورته، واستئناًسا لطرائفه استجالبًا يحرضه

الحارضة.
نظمه، من قصيدًة فأنشدهم األدب، أهل من لفيًفا جَمع مجلًسا مرة حرض أنه بلغني
العاِلم صديُقنا له فانتبذ فيها، آرائهم طلَع يستطلع وأخذ كعادته، استحسانها يف وبالغ
منها، بيت يف أخطأَت له: وقال مداعبًا قراعة الرحمن عبد الشيخ املجيد والشاعر الفاضل
بشاهد تأتيَنا أو تُسقَطه أن فإما النحاة، زه يجوِّ ال ما وهو حرف، عىل حرًفا فأدخلَت
نظر ثم هنيهة رأَسه فنَكس املرتَجم، عىل معه ومالوا الحارضون ووافقه قولك صحة عىل

يعلمون. قومي ليت يا وقال: كاملتعجب، إليهم
يُخليه فال الزرقاني، البقاء أبي أحمد الشيخ العرص أدباء بشيخ االجتماع كثريَ وكان
ويُكثر فيستلفته االستماع عن يشغله ما للشيخ ويعرض إياه، يُنشده له شعر من مرة
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ولكن شديدة، مضايقًة بذلك ويُضايقه إليه، واإلصاغة فيه هو ما برتك عليه اإللحاح من
يقول فكان ضحًكا، املجلُس لها ينقلب بادرٌة منه تصدَر حتى عنه يُعرض الشيخ يكاد ال

ظريف. أم ثقيل أهو أدري ال املشاكل، من مشكلة عندي الفرج أبا إن فيه:
وأهله، باألدب متعلِّق يافع شابٌّ وأنا األعيان أحد مجلس يف به اجتماعي أوُل وكان
شيًخا رأيُت عجبًا، فرأيُت رؤيته، إىل وأشتاق به أسمع كنُت بل قبل، من لقيتُه أكن ولم
زاوية يف جالس وهو األكمام، واسعة ُجبٌَّة عليه عينيه، إحدى ذهبْت قد الوجه دميَم قصريًا
تهنئًة جعلها الرَّوي، منصوبَة الطويل من داليًة الخط حسن شخص عىل يُميل املكان من
به واإلعجاب بيت كلِّ عند الوقوف من منه فكان اإلسكندرية، من بقدومه توفيق للخديو
فوثَب «ومعضدا»، لفُظه قافيٍة ببيت مرَّ ثم إليه، لاللتفات نبَّهني ما ذكُره تقدَّم ما عىل
يوافقوه، فلم باهلل» «املعتضد الخليفة باسم توريٌة أنها: إىل الحارضين ونبَّه مكانه من
بعد إال له تتهيَّأ لم وأنها التورية، هذه ُحسَن له يرشح الكاتب عىل وأقبل عنهم فأعرض
واستظرفتُه الضحُك فغلبني يده، من الدرَج ورمى أضجَره حتى والروية، الفكر إعمال
الطيب أبي قصيدة القصيدة بهذه عارض األستاذ سيدي لعل فقلت: محادثتَه، وقصدُت

مطلعها: يف يقول التي

ال��ِع��دا ف��ي ال��ط��ع��ُن ال��دول��ة س��ي��ِف وع��ادُة ت��ع��وَّدا م��ا ده��ره م��ن ام��رٍئ ل��ك��لِّ

يف فاستغرقُت املتنبي، عىل تفٌّ قوله: عىل يزدني ولم شزًرا إيلَّ نظر ثم فسكت،
وأقبلُت بلقائه، رسوًرا أطري فكدُت به، ني فخربَّ الحارضين، بعَض عنه وسألُت الضحك،
وأقبل تُه أِرسَّ فأبرقْت منه، وأستعيدها فيها اإلجادة مواضَع وأذكر القصيدة أمدح عليه
الآليل بهذه األوىل كان أَما له: فقلت شعره، من مقطعات بعَض وأسمعني إقبال أيما عيلَّ
وامتدَّ مرقًصا، ديوانًا وسيكون بذلك، مهتمٌّ إني سيدي، يا نعم فقال: ِسمط؟ يف تُنَظم أن
أشوُق وأنا فارقتُه ثم املقال، بنا لطال ته برمَّ إثباتَه أردُت لو ما منه فرأيُت املجلس، بنا
فصوًال وأورد «اليتيمة»، يف الثعالبي ذكرهم الذين املنجم أبناء أحد به وكأني إليه، الناس

وصفهم. يف عبَّاد بن للصاحب
عن رَووا فقد غريه، من يُستثقل ما منه يُستمَلح كان أنه املرتَجم أْمِر غريب ومن
يتقدَّم كان أنه «البحرتي» وعن إنشاده، عند ويتفل ويصفق ر يُصفِّ كان أنه «بشار»:
عليهما نعاها التي سقطاتهما من وُعدَّ بذلك ُعيِّبَا وقد بشعره، إعجابًا ويتلفُت ويتأخر

املرتَجم. بخالف الناعون،
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تكنَّى ملن االنتساب إىل بها يتدرج كان ما وكثريًا بكنيته، معجبًا كان أنه غرائبه ومن
صاحب األصبهاني الفرج وأبي الجوزي، ابن الفرج كأبي املتقدمني؛ الفضالء من بها
ثم لذاك، وتارًة لهذا تارًة إليه، وينتسب إال بها املتكنِّني من أحًدا يدع فال وغريهما، األغاني
حتى وسعى أكمامه، ع ووسَّ خرضاء عمامة رأسه عىل والَث الرشف فادَّعى درجًة ارتقى

بدمنهور. لألرشاف نقيبًا جعلوه
وكنُت مرة لقيتُه قال: املكي، أفندي شكري محمد الفاضل األديب صاحبُنا حدَّثني
رشف عن تنبئ كنيتك إن الفرج، أبا يا فقلت: مداعبتَه وأردُت النسب، تلك بأمر علمُت
وأصابْت صدقَت سيدي يا نعم فقال: الجوزي، ابن الفرج أبي نْسل من فلعلك عظيم،
له: وقلُت الحديث عليه فأَعْدُت بيننا دار ما نىس وقد بأيام ذلك بعد لقيتُه ثم فراستَُك،
أي فقال: الببغاء، الفرج أبي نْسل من أنك عىل تدلني الكنية هذه مع الشعر يف إجادتُك
كان أنه إال نسِبه، أمر يف محدِّثه قْصَد يعلم كان أنه يف خالف وال ا.ه. الواقع. وهو نعم،
منه. فيستظرف عليه، ينكر ممن ويغضب به، الناس أخص مع حتى الجد، مخرج يخرجه
من يشءٌ عنه يشذُّ ال أصبحت بحيث اللغة من وافًرا نصيبًا نال أنه مرة وادَّعى
سؤال كل عن لإلجابة وتصدَّر املجالس، يف بها ح وتبجَّ الدعوى هذه يف وتماَدى مفرداتها،
بَمن يُبايل ال عشواء خبَْط خابًطا عنها يُجيب وهو األسئلة عليه فتوالْت عليه، يُطرح فيها
عنها يسألونه ألفاًظا له يرتجلون أصحابه من األدباء وصار اللغة، بُكتب عليه يحتجُّ
له ونَظم يُعيِّنُها، لغوية ُكتُب عىل تخرًُّصا أحال وربما بها، يُجيب معانيًا لها فيخرتع

وهو: األدباء، من كبري جْمٍع يف معناه عن وسأله الخنفشار، كبيت بيتًا بعضهم

ب��َش��ي��ظ��م األك��ام ت��ع��ت��رُض َوْرق��اء ف��ال��ت��ث��ْت ع��اث��ْت األق��ي��ال وب��خ��رن��ق

والخرنق: حمامة، به يصف وهو األغاني صاحب له ذكره لعنرتة، بيت هذا نعم، فقال:
الحمامة هذه إن فيقول: األشجار، أغصان بني يكون به، وليس العنكبوت نسج يُشبه يشء
وأما به، اشتبكت أي: بالخرنق، قدماها فالتثت الكبرية، األشجار أي: األقيال، بني عاشت

املجلس. جوانب من الضحك أصواُت فقطعته يفرسه، أن وأراد … الشيظم
الجواب، حارض ظريًفا، أديبًا القلوب، إىل محبَّبًا الروح، خفيَف كان فقد وبالجملة
١٣١٠ه سنة الثاني ربيع شهر من ليلة ثاني يف بدمنهور فجأًة وفاته وكانت النادرة، حلو
عرفه، من عىل نعيه فشقَّ راجعون، إليه وإنا هلل إنا قوله: آخر وكان العشاء، صىلَّ أن بعد

برحمته. هللا ده تغمَّ األلوُف، جنازتَه وشيَّع
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املرصفي زين

١٢٤٤–١٣٠٠ه

سليم والشيخ الرشبيني الرحمن عبد الشيخ طبقة من الشافعي، املرصفي زين الشيخ هو
به، الشيوخ كبار عىل وقرأ األزهر، إىل حرض سنٍّا، منهما أكربُ سليًما الشيخ أن إال البرشي،
وبسبب كامل، حسني لولده معلًِّما إسماعيل الخديو جعله ثم للتدريس، ل وتأهَّ برع حتى
القسطنطينية، إىل حسني األمري مع وسافر اللغات، ببعض ألمَّ حوله ومَلن له مخالطته
أهل عن غريبة نفيسة ُكتبًا هناك فاقتنى العربية، بالكتب آهلًة تزل لم أسواُقها وكانت

عليهم. بها يُْغِرب نقوًال تآليفه يف منها ينقل فصار األزهر،
املنصب بهذا يزل ولم بها، املفتشني كبريَ صار أن إىل ى وترقَّ باملدارس استُخدم ثم
لفيٌف جنازتَه فشيَّع ١٣٠٠ه، سنة األوىل جمادى من الخامس األربعاء يوم هللا اه توفَّ حتى
فريٌق مدرسة كلِّ من فيها فسار املعارف1 ناظر وأمر الناس، من كبري وجمٌع العلماء من

حَرضها. نائبًا عنه وأناب تالميذهما من
ورثاه فأبَّنه هللا فتح حمزة الشيخ وقف عليه، للصالة األزهر الجامع به بلغوا وملا

هما: نظمه، من ببيتني

ال��َح��يْ��ُن دكَّ��ه إذ ال��ع��ل��م ب��ي��ت رك��ُن ب��ه��ا ه��وى أع��ظ��ًم��ا ال��رض��ا ص��وب م��ن ال��ل��ه س��ق��ى
«زي��ن» ف��ارَق��ه��ا ف��ال��ي��وم م��ش��وَّه��ة ع��ل��وم��ن��ا وج��وُه أض��ح��ت إن غ��رَو ف��ال

اآلن. والتعليم الرتبية وزير 1
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واسعة. رحمة هللا رحمه
اه سمَّ الذي — الشافعي لإلمام األُم لكتاب الحسيني «بك» أحمد رشح مقدمة ويف

نصه: ما — اإلمام أُم لِربِّ األنام بمرشد

صار حتى واجتهد وجدَّ وقته، علماء عن أخذ فاضًال عاِلًما كان املرصفي زين
الخديو زمن فرنسا بالد إىل املرصية الرسالة مع ذهب وكان العلماء، أكابر من
وكانت والحكمة، املنطق يف كتاباٌت وله الفرنساوية، اللغة يُجيد وكان إسماعيل،

١٣٠٠ه. سنة وفاتُه
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اُحلَوي الباسط عبد حسن

١٢٤٥–١٣٠٠ه

ُجدري، أثُر وبوجهه الحبيش، يُشبه اللون ِخاليسَّ الُحَوي الباسط عبد أفندي حسن كان
فكان باإلسكندرية، استُخدم ، مقلٌّ أنه إال مجيًدا اللسان خبيَث اء هجَّ شاعًرا أديبًا كان
ذاك إذ بها وكان ١٢٩٠ه، سنة إىل بها وبقي ١٢٨٥ه، سنة حواَيل الضبطية يف قلم رئيَس
والشعراء األدباء من بها من به يجتمع فكان املشهور، الشاعر «باشا» صبحي مصطفى
مجلسهم تسمية عىل واتفقوا الشعر، وإنشاد باملذاكرة الليايل ويُحيون مًعا فيسمرون
يكون أن به رضوا ن ممَّ املرتَجم فكان جميًعا، به ارتضوا إذا إال أحًدا به يقبلوا وأال بامِلْربَد

«املربد».1 شعراء من
والوقت األبيات عدَد ويُعيِّنون الشعر، ارتجاَل فيها يقرتحون لياٍل عليهم تمرُّ وكانت
كلمًة ارتجل الوقُت وأعجله قافيٌة عليه تعذَّرت إذا أحدهم فكان فيه، نظُمها يجب الذي
ألفاٌظ ذلك من لهم فاجتمعت البيَت، بها م وتمَّ السياق يُوافق ال معنًى يف أو لها معنَى ال

املربدية. باأللفاظ وها سمَّ مضحكة غريبة
به فضاق ُفِصل ثم الرشقية، بمديرية معاونًا فاستُخدم باملرتجم، الحال لت تنقَّ ثم
بها أمُره وكان بالعطارة، اآلن اة املسمَّ القديمة للصيدلة بالزقازيق حانوتًا وفتح العيش،
أحُدهم منه طَلب إذا وصار سينا، ابن وقانون الطب مفردات مثل ُكتبًا اقتنَى فإنه عجبًا؛

عكاظ. مثل القديمة العرب أسواق أسماء من املربد: 1
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منها له فاستخرج الكتب تلك إىل وقام إليه، حاجته سبب عن سأله العقاقري من ار عقَّ بيَْع
١٣٠٠ه. سنة بعد هللا توفاه حتى ذلك عىل مدة وبقي الِعلل، من به يُداوى وما مزاياه

البحر: ديوان ُكتَّاب كبري أفندي الباب فتح محمًدا يمدح شعره ومن

األوائ��ُل ذاك ق��ب��ل خ��ط��ب��تْ��ه��ا وق��د ل��ن��ف��س��ه��ا ب��ع��ًال ت��رت��اُد2 ال��ع��ال رأي��ت
ال��ت��واص��ُل ويُ��ْج��ل��ى ت��رض��ى ب��ن��ا ع��س��اه��ا ل��ِخ��ْدره��ا ق��اص��دي��ن ِس��راًع��ا ف��ق��م��ن��ا
األن��ام��ُل م��ن��ه��ا ال��ب��اب» «ل��ف��ت��ح أش��ارْت ب��ب��اب��ه��ا واق��ف��ي��ن رأتْ��ن��ا ف��ل��م��ا

ُحسن يف العجائب، من وأعجوبًة الُطرف، من طرفًة لسانه، ُخبث عىل هللا رحمه وكان
الجواب. ورسعة الذهن وحضور املنادمة

فقال بيده، يحمله جراٌب ومعه القطار، يف الزقازيق إىل مسافر وهو بعُضهم مرة رآه
املشعبذ. أي: الحاوي، جراب هذا أظنُّ مداعبًا: له

. الُحَويِّ جراب هذا سيدي، يا ال فقال:

تختار. أو تصطفي 2
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١٢٥٠ه–١٣١١ه

بن محمد بن رضوان الشيخ الجليل مة العالَّ شيخنا عرصه، يف الثقة الحجة األستاذ هو
حدود يف بالقاهرة ُولِد املذهب، الشافعي باملخلالتي، املعروف عيد بأبي املكنَّى سليمان
األزهر بالجامع علوَمه ى تلقَّ وجوَّده الكريم القرآن حفظ أن وبعد ١٢٥٠ه/١٨٣٤م، سنة
فيهما فنبَغ والرسم» «القراءات القرآن علوم دراسة يف ص تخصَّ ثم عرصه، علماء عىل
شِهد حتى اطِّالعه، ووفرة علمه سعة عىل دلَّت قيِّمة مؤلفاٍت فيهما وأنتج عظيًما، نبوًغا

املتويل. محمد الشيخ القرَّاء شيُخ رأسهم وعىل عرصه، علماءُ بالتفرد له
الرسيس، عبده محمد الشيخ ومعاُرصه صديُقه ١٢٧٧ه/١٨٦٠م سنة يف أجازه وقد
له: إجازته يف ويقول كثري، خلٌق القراءات علَم ى تلقَّ وعنهما األزهر، علماء أجلَّة من وكان
بن محمد بن رضوان الشيخ تعاىل هللا يف اإلخوان أعزِّ بحبيبنا الزمان جاد «وملا
طريق عن آخرها، إىل أولها من كاملة ختمة عيلَّ وقرأ جاء عيد، بأبي الشهري سليمان،
فأجزته واستجازني عنوان، وأكمل بيان أتم عىل والتجويد، بالتحرير مًعا، والدرة الشاطبية

«. حلَّ مكان أي يف ويُقرئ يقرأ بأن
بقوله: املقفالت» «فتح مؤلفاته: أوَل القرَّاء شيخ املتويل محمد الشيُخ ويقرِّظ

يف فوجدتُه الصنيع، اللطيف البديع، التصنيف هذا عىل اطَّلعُت فقد بعد، أما …
يف وبدًرا االقتدا]، يف [شمًسا واإلحسان، النفاسة ونهاية واإلتقان، الضبط غاية
املعاني بدُر فيه تجىلَّ قد سناه، ويلوح شذاه، يفوح عروس من له فيا االهتدا،
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سليم، بقلب اه تلقَّ ملن وغَفر الكريم، لوجهه خالًصا هللا جعله املباني، أصداف يف
ذو بجنانه، ورضيه بلسانه، قاله وأعانه، للخري قه ووفَّ رضوانَه، ملؤلفه وأوجب

آمني. عنه ُعفي املتويل، محمد الكيل، التقصري

جاء ومما املبني»، الكتاب رسم معرفة إىل والكاتبني القراء «إرشاد كتابه قرَّظ وكذلك
فيه:

يف فوجدتُه الفائق، البليغ ْفر والسِّ الرائق، الكتاب هذا سمعُت فقد بعد، أما …
املتفرقات، شمَل فيه مؤلُِّفه نظم قد الغاية، اإلفادة ة جادَّ من بلغ قد آية، بابه
ألنواع ما فيه وبنيَّ الرسوم، أوضاع عجيب عىل ونبَّه والشتات، التفرُِّق بعد
ُكتَّاب عىل ويتأكَّد مطالعتُه، الكريم القرآن ُقرَّاء عىل يتعنيَّ الرقوم، من الضبط
حيث والضبط، التحرِّي يريد من إليه ويحتاج ومراجعته، مدارستُه املصاحف
ما وأهم القرآن، أركان أحُد ومتعلُقه ال كيف الخط، علم يف نظريٌ له يقع لم
أثماُره، أينعْت كتاب من له فيا الزمان، ممرِّ عىل املقري رضورة إليه تدعو
إيضاح، بأفصح الرسوم خفايا مؤلُفه فيه أوضح أنواُره، سطوره بني وسطعت
ُكتَّاُب أَِمن به مفتاح، بدون مطلوبَه ضابط لكل الضبط رقوم أبواب من وفتَح

الخلل: طوارق من ُجنٍَّة يف بسببه صاروا إذ وحفظوا الزلل، من املصاحف

رِّ ال��دُّ م��ن ِع��ق��ٌد م��ن��ه س��ط��ر ك��ل وف��ي ال��ُم��نَ��ى م��ن َروٌض م��ن��ه ل��ف��ظ ك��ل ف��ف��ي

ورضيه بلسانه، قاله العرضعليه، يوم للفوز وسببًا لديه، مقبوًال هللا جعله
باملتويل. الشهري محمد الكيل، التقصري ذو بجنانه،

بقوله: الصدور» «شفاء كتابه قرَّظ وكذلك

قراءات بذكر الصدور «شفاء ى: املسمَّ الكتاب هذا عىل اطلعُت فقد بعد، أما …
فنِّه، يف مفيًدا املعاني، صحيح املباني، رصيَح فوجدتُه البدور» السبعة األئمة
والتهذيب، التحرير من وغاية والتقريب، التسهيل من جودة عىل شأنه، يف فريًدا
التهاني، بوجه اه تلقَّ من عىل ليُقبل األماني» «حرز كتاب ن تضمَّ وقد سيما

آمني. عليه، العرض يوم رضوانه مؤلَِّفه وأثاب لديه، مقبوًال هللا جعله
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إىل والكاتبني القراء «إرشاد كتابَه: بالديب، امللقب الجرييس، حسن الشيخ وقرَّظ
الدمياطي عوض محمد السيد الجليل العاِلم أيًضا قرَّظه كما املبني»، الكتاب رسم معرفة

املؤلف. لهذا تقديرهما عن تُعربِّ تقريظاٍت
املصاحف تصويب يف أثٌر والرسم القراءات علَمي يف رضوان الشيخ لنبوغ وكان
سنة زيد أبو الشيخ نرشه مقدمة، له وَضع مصحٍف طبع عىل فأرشف نرشها، وتحقيق
من واستفادوا كثريون، عليه ى تلقَّ وقد املصاحف، أضبط من ويُعترب ١٣٠٨ه/١٨٩٠م،

البدري. محمد الشيخ تلميذه إىل منه إجازة عىل وقفُت وقد وأجازهم، علمه
والعقلية الرشعية العلوم يف نبَغ بل القرآن، علوم عىل مقصوًرا املرتَجم نبوُغ يكن ولم
العلوَم عنه فأخذنا عليه وتتلمذْنا باشا، حافظ مدرسة يف النحو فدرَّس واألدب، والعربية
أوالد من عليه تتلمذ كما عنه، باألخذ يفتخر هللا رحمه وكان األدبية، والفنون العربية

وإسماعيل. محمود عائشة: السيدة لها املغفور شقيقتنا
وخطب العدة، بغيط داره من القريب املعيني جوهر مسجد يف الِخطابَة وتوىلَّ
فيه ويخطب حسني األمري مسجد يف درًسا يُلقي وكان شاه، سلطان مسجد يف احتسابًا

أحيانًا. الجمعة
الكثريَ نَقل كما العلوم، مختلف يف علميٍّا إنتاًجا فأنتج حياته، يف هللا بارك وقد
نَُسخه عن فضًال العامة، املكتبات أُودعت مؤلفاته من نُسًخا وكتب بخطِّه، املؤلفات من

الخاصة.
يف وُدِفن ١٣١١ه، سنة األوىل جمادى ١٥ الجمعة يوم يف تعاىل هللا رحمة إىل انتقل
من مجموعة وترك الحنفية، بن بمحمد املعروف الرضيح من بالقرب الوزير باب جبانة

وهي: مخطوطة، زالت ما القيِّمة املؤلفات

هلل الحمد أوله: القراءات، من رَّة والدُّ الِحرز نظم نه تضمَّ ِلما املقفالت فتح كتاب (١)
من والعرشين الخامس يف تأليفه من فرغ العلوم. معاني كنوز العزيز كتابه أودع الذي
ويقول سطًرا، ٢١ مسطرة ورقة ٢٢٤ يف كبري مؤلَّف وهو ١٢٨٦ه، سنة الحجة ذي شهر
هللا ه يرسَّ ما آخر هذا ومعانيه: ألفاظه ومحرِّر مبانيه، مشيِّد «يقول الكتاب: ختام يف
أعملُت فلقد األلباب، ألُويل ِوْرده الصايف املستطاب، الكتاب هذا جْمع من وتعاىل سبحانه
الكرام، السادة أشياخي عن تلقيُت حسبما تصحيحه، يف الجهَد وبذلُت تنقيحه، يف الفكرَة
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زلَّة أو هفوة عىل فاطَّلع فيه طالع ن ممَّ واملرجو الرغبات، من النفوس نفائس مراجعة مع
مثله: كان َمن معه يسلم لم أمٌر فذلك باإلنكار، ق التحقُّ قبل يُبادر أال

م��أم��وُل ال��س��ادات ِش��يَ��م م��ن وال��ل��ط��ُف م��ق��ب��وُل ال��ن��اس خ��ي��ار ع��ن��د وال��ع��ذُر

الفقري، البائس مثيل من خصوًصا السيئات، عن ويعفو العثرات، يُقيل َمن والكريم
النبوية، الحرضات عدا ما البرشية، األنواع من لسان وأيُّ كثري، وَسهوي كليٌل ذهني فإن
قط؟! أخطأ ما جميعهم ِمن قيل حتى العاملني بني أُلِّف مؤلَّف أيُّ أو الغلط، عن مصوٌن
بال هللا ساقه قد يشءٌ املؤلَّف وهذا عليك، جائز أمٌر ذلك أن تعَلم األخ أيها كنَت وإذا
لم فمن للناس؛ واشكر أخاك، واعذر بالجميل وقابل موالك، هللاَ فاحَمد إليك، عليك مشقة
عيناه، َعميت فقد نفسه عيَب ونيس أخيه عيب إىل نَظر وَمن هللا، يشكر لم الناس يشكر
القائل، دون القول إىل وانظر صَدف، فإنها الفرص وانتهز َدف، الصَّ من رَّ الدُّ ُخذ ثم
اإلعراض عىل األنفة تحملك وال استكباًرا، العزَّة تأخذك وال طائل، تحته ذلك فليس وإال
ك يُرسُّ ما رأيت فإن مستبرص، مستخرب نظَر انظر بل واستصغاًرا، لصاحبه استحقاًرا

فيه.» مبارًكا طيبًا كثريًا حمًدا يُوليه ما عىل هلل والحمد فأدبر، وإال وأقبل فاقبل
ومنها: مؤلَّفاته، من الكثريَ ختَم واالعتزاز بالتواضع امليلء الختام وبهذا

سنة تأليفه من فَرغ البدور. السبعة األئمة قراءات بذكر الصدور شفاء كتاب (٢)
١٢٩١ه/١٨٧٤م.

١٢٩٣ه/١٨٧٦م. سنة تأليفها من فرغ التوحيد. يف أرجوزة (٣)
من فرغ املحمدية. الرشيفة الُربدة تخميس طي من املسكية النفحات انتشاق (٤)

١٢٩٤ه/١٨٧٧م. سنة نظمها
لإلمام السويجعية النونية القصيدة تخميس طي من املسكية الروائح انتشاق (٥)

١٢٩٤ه/١٨٧٧م. سنة نظمها من فرغ الربعي. الرحيم عبد اللوذعي
مسطرة ورقة ١٩٠ يف املبني، الكتاب رسم معرفة إىل والكاتبني القرَّاء إرشاد كتاب (٦)
صحائف يف رسم الذي هلل الحمد أوله: ١٢٩٦ه/١٨٧٩م. سنة تأليفه من فرغ سطًرا. ٢١

… اإلتحاف لطائف خطوَط األوقات
، وعدٍّ قلة من ال الواحد هلل الحمد أوله: العزيز، الكتاب فواصل يف الوجيز القول (٧)
١٠٦ أوراقه وعدد ١٢٩٧ه/١٨٨٠م، سنة تأليفه من فرغ حد، وال كيفيٍة من له فما األحد

سطًرا. ٢١ مسطرة
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١٣٠٥ه/ سنة تأليفه من فرغ املحمدية. الُربدة ألفاظ برشح الربانية اإلفاضة (٨)
وأسجع األشواق، بتسبيح األفكار رياض يف األرسار أزهار أطلع ملن حمًدا أوله: ١٨٨٧م.
والوداد، املحبة أهل عىل منَّ شأنه جل اق، العشَّ بتحميد واآلصال البكور يف األيك بالبل
مسطرة ورقة ٢٠٠ يف كبري رشح وهو … الخلق صفوة محمد العباد، أرشف آثار باقتفاء

سطًرا. ٢١
حمًدا أولها: األماني»، «حرز طريق من «آآلن» موضوع يف ورش رواه فيما رسالة (٩)

١٣٠٨ه/١٨٩٠م. سنة تأليفها من فرغ … نوًرا القرآن أنزل ملن
١٣٠٧ه/١٨٩٠م. سنة طبع مصحف، مقدمة (١٠)

املنابر». بُخطب يتعلق فيما السائر «الكوكب منربية ُخطب ديوان (١١)
رشح يف رسالة وهي واملأموم، اإلمام حق يف الرشوط من يلزم فيما املنظوم اللؤلؤ (١٢)
تأليفها من فرغ سطًرا، ١٥ مسطرة ورقة ٣٠ يف واإلمام، باملأموم يتعلق فيما له منظومة

١٣٠٨ه. سنة املحرم شهر يف

األبيات: بهذه الفضالء أحُد رثاه هللا رحمه تُويف1 وملا
ن��ازال ال��خ��دود ع��ل��ى دًم��ا ي��ج��ري ه��اط��ال ف��اض ال��دم��ع ل��َع��روض م��ا
راح��ال ل��ل��ك��ري��م وج��دَّ ن��ْح��بً��ا إم��اُم��ه��ا ق��َض��ى م��ص��ر ف��ي أظ��نُّ
ال��م��ح��اف��ال زيَّ��ن ب��ال��ق��ران َم��ن ال��م��ن��ت��ق��ى ال��ن��ج��ي��ب رض��واُن وذاك
س��ائ��ال ع��ذْبً��ا ال��ق��رَّاء س��ق��ى م��ن��ه��ا ب��ف��نِّ��ه ل��ه ت��آل��ي��ف ف��ك��م
غ��الئ��ال أل��ب��س��ه��ا ك��بُ��ردة ِم��َدح أغ��ل��ى ص��اغ ل��َط��ه وك��م
آم��ال ل��ل��ك��ري��م ض��ي��ًف��ا وب��ات س��رى ال��ط��ه��ر ع��ل��ى ل��م��واله ح��ي��ن
ن��ائ��ال ج��دَّ ل��ل��ج��ن��ان رض��وان ت��اري��خ��ه ن��ظَّ��م��ت رب��ي رح��م��ة

.[٨٣ = نائال ،٧ = جدَّ ،١٦٤ = للجنان ،١٠٥٧ = [رضوان
١٣١١ه

يف اعتمادها كان العلماء من نخبة بإرشاف ١٣٤٢ه سنة يف الكريم املصحف بطبع الحكومة ُعنيت ملا 1

مؤلََّفيه: عىل ضبطه

والكاتبني القراء إرشاد (١)
العزيز. الكتاب فواصل يف الوجيز القول (٢)

71





الطويل حسن

١٢٥٠ه–١٣١٥ه

وأحد األستاذين، وأستاذ الشيوخ شيخ عيل، بن أحمد بن حسن مة العالَّ اإلمام شيخنا هو
الصحيح الزهد مع العديدة العلوم أتقن واملنقول، املعقول يف بالرباعة مرص يف تفرَّد من
من سمعُت كما — ُولِد بالكماالت. ك والتمسُّ الرشع، بآداب والتأدب النفس، وعلوِّ والورع،
املنوفية قرى إحدى — شهالة منية بقرية — خطوة أبي أحمد الشيخ الخاص تلميذه
أعيان يف الثمينة «اليواقيت كتابه يف الظافر بشري الشيُخ وذكر ١٢٥٠ه. سنة حواَيل —

١٢٥٦ه. سنة ُولد أنه املدينة» عاِلم مذهب
صغري، وهو طنطا إىل انتقل ثم وحِفظه، الكريم القرآن فقرأ القرية، بهذه وتربَّى
حرض ثم ثالث، أو سنتني نحو األحمدي باملسجد املتون وحِفظ القرآن بتجويد فاشتغل
محمد الشيخ مثل العرص شيوخ عىل فقرأ األزهر، بالجامع العلم بطلب واشتغل للقاهرة
محمد والشيخ السقا، إبراهيم والشيخ الحمزاوي، العدوي حسن والشيخ املالكي، عليش
عليه فظهرت املرصفي، الدين رشف أحمد والشيخ اإلنبابي، محمد والشيخ األشموني،
يف الشيوخ معاكسُة أمره أول يف دأبه من وكان «السعد». حضور يف وابتدأ النجابُة،
وسبُب األزهر؛ عن االنقطاع إىل اضطرُّه ما حدث حتى واملناقشات، األسئلة بكثرة الدروس
سعيد عهد يف لذلك ُوِضع بقانون الجندية يف للدخول ُطِلبوا وأقاربهم الُعمد أبناء أن ذلك
وبقي وُجنِّد، ُطِلب قريته، مشايخ بعض أقارب من املرتَجم كان وملا سابًقا، مرص وايل

! يصيلِّ من الجند من يكره الوايل وكان واألوراد، الصلوات عىل مواظبًا
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فيه كتاٌب املرصفي الدين رشف أحمد الشيخ شيخه من جاءه املرتَجم أن وحدث
فوقع الجندية، من وتُخلِّصه كربَه تُفرِّج أن رجاء صالة؛ كلِّ عقب بتالوتها يأمره استغاثة
الفنون تعليمهم إهماَل عندهم املذنبني عقاُب وكان مذنبًا، لذلك وَعدُّوه أيديهم، يف الكتاب
املرتَجم فكان الشاقة، األعمال من أشبهها وما الحديدية السكك يف وتشغيلهم العسكرية
جراءته عىل عقابًا له وَقع ما ظن ألنه لنفسه؛ تأديبًا زائدة ة بهمَّ األعمال هذه يف يشتغل
املذنبني والعاصني بالفراعنة، الجند من املطيعني ب يُلقِّ باشا سعيد وكان مشايخه، عىل
أنهم إال منه، فخرجوا الجيش، من بطردهم وأمر النماردة عىل مرة فغضب بالنماردة،
فأقام معهم املرتَجم وخرج اإلمدادية»، «بالعساكر ونهم يُسمُّ كانوا ما وهم تابعني، بَُقوا

مدة. بقريته
إليه، يسافر أن فرأى الطرق، مشايخ أحد خالد الشيخ مع يجتمع ذلك قبل وكان
أشهر بضعَة ولزمه الخصيب1» ابن «منية أعمال من بالرسيرية املسماة بلدته إىل فسافر

الصوفية. والطرق بالعلم االشتغال عىل فيها عكف
خالد، الشيخ عند من ليُحرضه أبوه إليه فذهب ثانية، مرة الجندية إىل ُطِلب ثم
هللا. فحمد طلبَه أهملوا أنهم وتبنيَّ قريته، إىل أبيه مع عاد بل يرَض، فلم منَعه هذا وحاول
املرتَجم فضاق الصعيد، إىل يعود أن عليه وحَظر القرية يف معه بالبقاء والُده وأمره
ماشيًا، القاهرة وقَصد شيئًا، يملك ال وهو أبيه علم بغري القرية من وخرج األمر، بهذا

وصل. حتى تُصادفه، بلدة أية يف يبيت
أرسَع املرتَجم رأى فلما طريقه، يف السقاري محمد الشيخ فصادف األزهر، إىل وذهب
شهًرا بها يبقى أن وحلف بداره أنزله ثم مدة، من يطلبه أنه وأخربه له، وهشَّ إليه
األمراء، أحَد بها يَمدح قصيدًة ينظم أن السقاري مراُد وكان عنده، من شيئًا يتكلَّف ال

جائزة. ديناًرا أربعني عليها السقاري وأخذ له، فنظمها
لتصحيح العدوي حسن الشيخ فطلبه بعنايته، املرتَجَم هللاُ حفَّ الشهُر انقىض وملا
الجهادية ديوان إىل ُطِلب ثم التصحيح، بأجر فانتفع طبعه، يف رشع قد وكان البخاري،
به، فأُعجب وامتحنه الرتجمة، رئيس بك عبيد أحمد هناك فقابل به، يُطبع ما لتصحيح
بالديوان، للتصحيح واستخدمه علينا»، خفيْت جوهرة «هذا عنه: وقال فرًحا، يطري وكاد

طلبُه. يُعاَد ال حتى الجيش من اسَمه مَحوا حتى له وسعى

اآلن. املنيا محافظة 1
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بالديوان، بالتصحيح القيام مع به، واالشتغال العلم لطلب املرتَجم عاد املدة هذه ويف
شوال يف قرأه درس أول وكان باألزهر، فدرَّس للتدريس، بالتأهيل شيوُخه له شِهد حتى
املتداولة العلوم عىل هللا رحمه يقتْرص ولم األزهرية، يف بالقراءة فيه وابتدأ ١٢٨٣ه سنة
الحكمية العلوم عنه ى فتلقَّ األفغاني أكرم محمد بالشيخ واجتمع ب، ونقَّ بحث بل باألزهر،
الهندسة يف ونظر العاميل، الدين لبهاء الحساب خالصة تلميذه عن ى وتلقَّ فيها، وبرع
اللغة ُكتَُب وطالع وتدبُّر، إمعان قراءة التاريخ وقرأ الرياضية، العلوم وسائر والجرب
علًما يعرف أحد عن يسمع ال وكان البديع، الرتسل وكتب السهل، الشعر ونظم واألدب،
سائر يف دهره وقريَع وحده، نسيَج صار حتى كان، من كائنًا عنه اه ليتلقَّ إليه سعى إال
عىل اإلنكار وشدة العقيدة، وسالمة العقل، وسعة السياسة، يف النظر بُْعد مع العلوم،

الدين. يف املستحدثات البدع
أحمد األجلُّ الشيخ فكان املشهورين، علمائه من كثريون األزهر يف عليه قرأ وقد
اللقاني، (بك) وإبراهيم الرشيف، أحمد والسيد عبده، محمد اإلمام والشيخ خطوة، أبو

تالميذه. من األوىل الطبقة يف البوليني رايض محمد والشيخ
الغريني، محمد والشيخ فودة، الرحمن عبد الشيخ منها: ثانية، طبقٌة عليه قرأْت ثم
والشيخ داغر، والشيخ بخيت، محمد الشيخ أيًضا عليه وقرأ قراعة، الرحمن عبد والشيخ
الشيخ به واختصَّ يُحَصون، ال ممن وغريهم الزرقاني، أحمد والشيخ املغربي، محمد
الرحمن عبد والشيخ فودة، الرحمن عبد والشيخ رايضالبوليني، والشيخ خطوة، أبو أحمد
والزموه، وصحبوه األزهرية، الدروس غري دروًسا داره يف عليه يقرءون فكانوا قراعة،

بعلمه. انتفاعهم فوق وأخالقهم دينهم يف به فانتفعوا
املرصفي زين الشيخ مات وملا فيها، للتفتيش وُعنيِّ املعارف نظارة إىل نُِقل ثم
املرتَجم ُجِعل الثاني املفتش هللا فتح حمزة الشيخ بدله وأُقيم ١٣٠٠ه سنة األول مفتُِّشها
أحسن عليه وتخرَّج به االنتفاُع فعمَّ العلوم، دار بمدرسة مدرًِّسا نُقل ثم ثانيًا، مفتًِّشا
منصور، حسن الفاضل كالشيخ املدرسة؛ هذه يف املتخرجني األساتذة من اآلن2 نراهم من

النجار. الوهاب عبد والشيخ الخرضي، محمد والشيخ املهدي، محمد والشيخ
اإلجازة قبل االمتحان يف رشعوا قد وكانوا ١٣١٧ه، سنة إىل املدرسة هذه يف وبقي
معاًىف لداره ذهب ثم كعادته، سهر صفر ١٧ السبت ليلة كانت فلما كالعادة، املدرسية

هللا. رحمه باشا تيمور أحمد مة العالَّ له املغفور املؤلف عهد يف أي 2
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كان غفوًة وأَخذ والقهوة، اإلفطار طلب ثم الصبح، وصىلَّ أ فتوضَّ واستيقظ يشء، به ليس
يؤذِّنون واملؤذنون ينعونه، والنعاة إال اليوم ذلك شمُس تُرشق فلم املحتوم، القضاء فيها
الرحمن عبد الشيخ األزهر شيُخ داَره وأمَّ العلماء، كبار موت يف كالعادة املآذن عىل
املعارف، نظارة وكبار والفضالء، العلماء وجميُع املفتي، عبده محمد والشيخ الرشبيني،
األزهر، يف عليه فصلُّوا ُسنيٍّا، تشييًعا جنازته وُشيعت العلوم، ودار األزهر من وتالميذه

حسناته. عدد له وغفر هللا رحمه املجاورين، بمقابر ودفنوه
إىل يذهب فكان للنفس، ترويًجا خميس كلَّ الريف إىل الخروُج عادته من وكان
الخميس فيقيضعنده فودة، الرحمن عبد الشيخ تلميذه عند القاهرة ضواحي من األمريية
يف ويسافر األخمسة بعَض لألمريية يذهب صار عرْفتُه فلما السبت، يوم ويعود والجمعة
معه أقيض فكنُت شتاءً، بها نسكن حينما حلوان إىل أو بقويسنا، التي ضيعتنا إىل بعضها
معي الكتاب أحمل كنُت والتنزُّه امليش حالة يف حتى واشتغال، مطالعة يف اليومني هذين

سائران. ونحن املسائل يل فيقرر فيه وأُسمعه
آخذًا إصبع، َقيَد الرشع عن يحيد ال املرشب، صويفَّ العقيدة، ُسنيَّ هللا رحمه وكان
عىل ُمنكًرا باملوتى، واالستشفاء بالقبور االستغاثة مسألة يف تيمية ابن اإلمام بمذهب
املبني، الكتاب مشكالت وحلِّ التفسري معرفة يف هللا آيات من آيًة إنكار، أشدَّ املبتدعة
تصوُّف أو حكمة أو كالم من يقرؤه علم كلِّ يف بالرشيعة متحصنًا الحديث، من متضلًعا
يف النبوية واألحاديث القرآنية اآليات باستحضار وُخصَّ طبيعيات، أو رياضيات أو
مستغربًا، فيه وشأنُه عجبًا، ذلك يف أمُره فكان الدينية، املشكالت حلِّ عىل بها االستشهاد

يشاء. من يؤتيه هللا فضل وذلك
كانوا فإنهم عليه، درجوا وما ِبَدَعهم عليهم إلنكاره عنه؛ األزهر علماء انحراف ومع
مشكالتها، وحلِّ الرشيعة، أرسار معرفة يف إليه يحتاجون كانوا ما وكثريًا بفضله، مقرِّين

املرتدِّين. أو األخرى النَِّحل أرباب من عليها الطاعنني عىل والردِّ
كل مع وتواضع الرياء، عن وبُْعٌد الدنايا، عن نفس وعلوُّ غريب، فزهٌد أخالقه أما
القليل، إال مرتبه من نفسه عىل يُنفق ال واملسكن، وامللبس املطعم يف وسذاجة إنسان،
وأرامُل، فقراءُ يسكنها كثرية دور يف الرصاُخ قام مات فلما الخفاء، يف بالباقي ويتصدَّق
الناس أقرب حتى موته قبل أحٌد بهم عِلم وما نفقته، من فضل بما شهر كلَّ يعولهم كان

به. وأخصهم إليه

76



الطويل حسن

مشارق يف ر التأخُّ من أصابهم مَلا الهموم دائَم املسلمني، بأمور االشتغال كثريَ وكان
شعارها دولٌة فيهم فتقوم هم، يحفُّ هللا من ولطًفا يأتيهم، فرًجا منتظًرا ومغاربها، األرض
املشهورة انتصاراِته وانترص بالسودان املهدي قام ملا ولذلك شملهم؛ جْمع عىل تقوى الدين
وبلغ ولسانه، بقلبه بنرصته وقام الظنَّ فيه املرتَجم أحسن السودانية، البالد عىل واستوىل
تُحمد ال فيما يقع وكاد وسكناته، بحركاته يُخربهم عينًا وراءه وا فسريَّ ذلك اإلنجليز

هللا. سلَّمه أن لوال عقباه،
املعارف نظارة أن غري تأليًفا، يُؤلِّف لم النفوس وتربية باإلقراء اشتغاِله وملداومة
دار بمدرسة التفسري يُدرِّس وكان الدروس، من يُلقيه ما يجمع أن مدرس كلَّ كلَّفت ملا
سنة املقدمة غري منه يُطبَع لم البيان» «عنوان اه سمَّ كتاب يف ذلك جمع يف رشع العلوم،3

بسنة. وفاته قبل أي ١٣١٦ه
يف فجلسنا مقمرة، ليلة يف بيومني وفاته قبل زارني4 أنه املصادفات غريب ومن
أراد عندما يل فقال فيه، إجادته قلة مع به مولًعا وكان الشطرنج، نلعب الدار صحن
من األيام هذه يف ضيِّق وصدري اإلجازة، قُربت وقد االمتحان، يف اآلن نحن الذهاب:
عنهم؟ بعيًدا أيام بعَض فيه أقيض مكانًا يل تعرف فهل للُعزلة، تَجنَح ونفيس الناس،
بقويسنا التي َضيعتنا إىل مًعا نسافر أن فاألوفق االمتحان انتهى إذا سيدي، يا فقلت:
ليشرتك حسنًا ولدي معي وسأستصحب هذا، الرأي ِنعَم فقال: نقرؤه. بكتاب فيها فنخلو
دار يف ولكن العزلة له ويرسَّ جواره إىل هللا نقله حتى يومان يمِض لم ثم القراءة، يف معنا
ولو الفضل، من عيلَّ له كان مَلا قريب؛ وال بعيد يف أَُصبْها لم مصيبة فيه فأُصبُت قراره،

لكفى. السمحة الحنيفية بآداب وتأديبي العقيدة تصحيِح سوى عيلَّ له يكن لم
ما ي تلقِّ بعد املدارس من خرجُت كنُت فإني عليه وقراءتي به اجتماعي سبُب أما
الرتبية آثار من يشءٌ بالعقيدة َعِلق وقد العرشين، ِسنِّ يف وأنا املعروفة العلوم من بها ى يُتلقَّ
السرية يف واملطالعة ومحاسنه، باإلسالم الصغر من ُمولًعا كنُت أني إال املدارس، بهذه
من وينقبض ألشياء صدري ينرشُح فكان الراشدين، والخلفاء األصحاب ومناقب النبوية
ومقاصدها الرشيعة مكارم من يل يَظهر ما أعرض كنُت ثم شبهاٌت، فيها تَعرضيل أشياء

«اآلن». العلوم دار كلية 3

باشا. تيمور أحمد مة العالَّ له املغفور زار أي 4
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الدينية، األصول من وجعلوها بها كوا تمسَّ التي واملحدثات البدع من الناس عليه ما عىل
أجُد لعيلِّ وغريهم األزهر علماء كبار من كثري عىل أتردَُّد فرصُت والتصادم، التناقض فأجد
بأنها أحكم كدُت حتى الخزعبالت، هذه عىل العامة من أحرص فأراهم مفرًجا، عندهم
تنفر وخزعبالت خرافات ديَن الديُن يكون أن فإما شيئني: بني دائٌر األمر وأن الدين، من
يف ل تأصَّ إلحاٌد قبوله من يمنعنا ولكن ا حقٍّ نراه ما يكون أن وإما السليمة. الطباُع منها
العلم، أهل من عنه السؤال يف فأخذُت للمرتَجم، األصحاب بعُض أرشدني حتى النفس،
بالزندقة. ورماه — يستحقُّ بما هللا عامله — بعُضهم بالغ حتى منه، رونني ينفِّ فكانوا
عند أصيبها فلعيل والورع، بالصالح تَِسمونهم من عند َطْلبتي أجد لم كنُت إذا فقلت:
عليه فقرأُت بهديه، واالهتداء عليه القراءَة وسألتُه به، االجتماع يف سعيُت ثم الزنادقة،
من طرًفا قرأُت ثم البالغة، وعلوم ع بتوسُّ الرصف عليه وأعدُت واملنطق، العربية العلوم
وغريهما. الزوراء» «رسالة ورشح للسهروردي، النور هياكل عىل الدواني رشح يف الحكمة
األدب ُكتُب فيه نقرأ كنا العشاء بعد ثانيًا درًسا يل قرَّر التحصيل، يف ا مجدٍّ رآني وملا
به اجتماعي فكان يل، فيحلُّه عيلَّ أُشكل ما منه أستوضح املدة هذه كل يف وأنا ونحوها،

ديني. يف عيلَّ هللا ِنعم أكرب من إياه ومصاحبتي
هللا رحمة فعليه الصالة، يف تهاونًا مني رأى إذا ويؤنِّبني مني يغضب كان ما وكثريًا

تعاىل.
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١٢٥٠–١٣٢٧ه

أحمد ابن السفطي عيل ابن السفطي الفاكهاني مصطفى ابن السفطي مصطفى الشيخ
القطايا. سفط إىل نسبًة شلبي،

ثم ِسنيه، من السابعة يف املكتب إىل وأُرسل ١٢٥٠ه، سنة حواَيل القاهرة بمرص ُولِد
يف رشع ثم األزهر، يف بتجويده واشتغل الكريم، القرآن حفظ حتى آلخر مكتب من ل تنقَّ
فكان التدريس، يف املبتدئني العلماء أحد عىل الكفراوي فقرأ عرصه، شيوخ عىل العلم طلب
غري من أمثلة إعراُب عليه وتعذَّر أمُره عليه أَعيا وملا معنًى، لها يفقه وال العبارات يحفظ
البقيل أحمد السيد داُر داره بجوار وكان شيئًا، يستفْد لم ولكنه قراءته أعاد الكتاب هذا
من له املرتَجم فشكا املرتَجم، مع القرآن يقرأ أن أراد ولٌد وله باملدارس، املدرسني أحد
إعرابه يف رشع ثم يحفَظه، أن وأمره اآلجرومية متن برشاء عليه فأشار عليه، النحو تعرسُّ
الدمنهوري محمد للشيخ ذلك من وشكا أيًضا، شيئًا يستفد فلم األزهرية الطريقة عىل له
الفقه، عىل واقترص ففعل منه، بذهنه عِلق ما ينىس حتى كليًَّة النحو طلب برتك فأمره
إليه نفُسه فمالت النحو، بخالف مه يتفهَّ وكان البيجوري، الشيخ عىل قاسم ابن فحرض
الرحمن عبد الشيخ عىل ثالثة مرة ثم البجريمي، فتوح الشيخ عىل ثانية مرة فحرضه

املبتدئني. إلخوانه يُطالعه وكان املذكور، فتوح الشيخ تالميذ أحد القباني
من فيه القاه ما عىل النحو طلب عن نفُسه تفُرتْ ولم باألزهر، املتداولة الكتب قرأ ثم
وصار فقط، اآلجرومية متُن ومعه الدمنهوري محمد الشيخ عىل يرتدَّد فصار الصعوبة،



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

فيفعل، الرشح، ألقوال تنظر وال بنفسك معناها م تفهَّ ثم الجملة هذه اقرأ له: يقول الشيخ
أحد وكان الطريقة، بهذه العلم هذا فهُم عليه وسُهل يُصيب، وتارًة يُخطئ كان فتارًة
عىل للرميل رشًحا العرويس أفندي عيل عند أن وأخربه به، ابتُيل ما بمثل مبتًىل أصحابه

جيًدا. فهًما فيه ما يفهمان فكانا مًعا وقرآه منه فاستعاراه اآلجرومية
العربية، يف باٌع له الفيومي عيل الشيخ اسمه البرص كفيف بإنسان املرتَجم اجتمع ثم
املرتَجم أعاد ثم عقيل، وابن والَقطر واألزهرية خالد الشيخ كتاَب صاحبه مع عليه فقرأ
الشيخ عم األشموني عيل الشيخ عىل الخطيب وقرأ باألزهر، الشبيني الشيخ عىل القطر
آخُر وهو املبلط، مصطفى الشيخ عىل واملنهج التحرير وقرأ الشهري، األشموني محمد

الفقه. يف حضوِره
بعض مع باملطالعة البيان إعادة مع الَعروض وقرأ باألزهر، البالغة علوم قرأ ثم

مرزوق. «بك» وإبراهيم «باشا» كقدري «بك»؛ رفاعة تالميذ
رياض نظارة أول يف ١٢٩٠ه سنة التجهيزية باملدرسة مدرًِّسا انتُخب ذلك وبعد
ُكلِّف ثم النحو، يف للزمخرشي األنموذج بها يقرءون ذاك إذ وكانوا املعارف، عىل «باشا»
بعض مع اتفق ثم سنوات، ثالث نحو للتالميذ وقرأ ففعل، الرصف يف رسالة بتأليف
بها وقرأ األوىل، الرسالة من أبسط ع بتوسُّ والرصف البالغة يف رسائل تأليف عىل املدرسني

سنوات.
وأقرأها، الجيش أبي رسالَة فاستحسن املدارس، يف والقوايف الَعروض بقراءة أُمر ثم
من منَعه ما وقع ولكن الجيش، أبو أراده ما بها أتمَّ والقوايف العروض يف رسالًة وَضع ثم
النجابة «عنوان رسالته: فوضع الرسم، علم يف رسالة بوْضع ُكلِّف ثم للمدارس، تقديمها

باملدارس. وُقرئت الكتابة» قواعد يف
١٣٠٦ه، سنة ذلك وكان «باملبتديان»، اة املسمَّ االبتدائية للمدرسة ذلك بعد ونُِقل
الخاصة نية السَّ املدرسة إىل نُقل ثم املرتادفات، يف غريه مع باالشرتاك رسالة بها فألَّف
عىل ُعرضت وملا األعمال»، «محاسن رسالتَه فيها ألَّف سنتني بها فبقي البنات، بتعليم
بيد تكون أن األوىل وقالوا: ا، جدٍّ أعضاؤه استحسنها املعارف بنظارة العايل املجلس

املتعلمات. بيد ال املعلمات
عىل استقالته فعرض السن، لِكرب الضعف، يف وبُرصه الوهن، يف قوَّتُه أخذت ثم

املعاش. عىل أُحيل ثم الطبي، الكشف عىل فأُحيل السبب، مبينًا النظارة،
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من أوسع الطرف» «قرة اسمها: الرصف يف رسالة تقدَّم: ما غري التآليف من وله
شعره: ومن نظم، وهي اإلعراب» قواعد يف الوهاب «منحة وهي: النحو يف وأخرى املتقدمة،

ف��رُح وال ح��زٌن ف��ال ي��غ��رُّ غ��نً��ى وال ي��ض��رُّ ف��ق��ر ال ل��ل��ه ال��ح��م��ُد
س��م��ح��وا وإن ض��نُّ��وا إن وال��م��دح ل��ل��ذمِّ يُ��ل��ج��ئ��ن��ي ال��ن��اس ف��ي م��ط��م��ٌع ل��ي ول��ي��س
وأق��ت��رُح أه��وى م��ا ف��وق ف��ض��ل��ه م��ن ف��ي��م��ن��ح��ن��ي ح��اج��ات��ي ال��ل��َه وأس��أُل

وله:

ال��َق��َس��م ع��ل��ى م��وق��وٌف وال��رزق ب��ال��ع��ق��ل، ل��ن��ا ال��م��ع��اش أس��ب��اَب ال��ل��ُه ��ر ي��سَّ ق��د
وال��ِه��َم��م ب��ال��س��ع��ي ال ب��ال��ف��ض��ل ي��ش��اءُ َم��ن ي��رزق ال��ل��ه أن ال��ع��ب��ُد ل��ي��ع��ل��م
ع��َدم م��ن األش��ي��اء أوج��د ال��ذي ع��ل��ى م��ع��ت��م��ًدا ب��األس��ب��اب ال��رزَق ف��ي��ط��ل��ب
وال��ِح��َك��م األح��ك��ام م��ن��ه��ج ع��ن ي��ح��ي��د وال س��واه ي��رج��و وال ي��خ��اف وال

املدارس، من فْصله بعد داره يف اعتكف املعارشة، حسَن الُخلق، طيَِّب هللا رحمه وكان
ئه وأخالَّ إخوانه من معهم يَسُمر َمن مع العلم ومذاكرة بالعبادة االشتغال عىل وعكف
فالزم املوسيقى، بتعلُّم وتشبَّث بالسماع، مولًعا أمِره مبتدأ يف وكان بنفسه، استقالًال أو
ولكثرة وأتقنها، عنه فأخذها لها، متقنًا وكان املشهور، الشاعر الدين شهاب محمًدا الشيخ

ونقِده. الشعر بجيِّد ومعرفة أدبية مَلكٌة له صارت األدب لُكتُب مطالعته
داَره، فلِزم امليش، عن وضُعف الِكَرب، أرهَقه حتى املحمودة الحالة هذه عىل زال ما ثم
زائدة، بمشقة إال يبلغه فال ذلك ومع إليه، مسجد أقرب يف الجمعة لصالة إال يخرج ال

١٣٢٧ه. سنة رمضان ٢١ الثالثاء يوم يف رحمته إىل هللا اه وتوفَّ
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الرفاعي1 أمحد

١٢٥٠ه–١٣٢٥ه

للتدريس، ل تأهَّ حتى وقته، مشايخ عىل األزهر يف بالحضور الرفاعي أحمد الشيخ اشتغل
والشيخ عبده، محمد كالشيخ علمائه: كبار من كثريون عليه وقرأ املتداولة، الكتب فدرَّس
العدوي، حسنني محمد والشيخ الجيزاوي، الفضل أبو محمد والشيخ بخيت، محمد
األزهر يف وليس أيامه أواخر يف أصبح وقد وغريهم، الرشقاوي، النجدي محمد والشيخ
سليم والشيخ الرشبيني الرحمن عبد الشيخ إال طبقتهم، يف أو تالميذه من هم َمن إال

البرشي.
املسامحات، أوقات يف يُسامح وال السنة، طوَل اإلقراءَ يقطَع أال عادته من وكان
فيها ومَهر مراًرا، املتداولة الكتب فقرأ املرض، إال بالتدريس االشتغال عن يُقعده وال
وأتقن غريه، عند السهل بمنزلة عنده منها املستعيص صار حتى اشتغاله، كثرة بسبب

طويلة. مدًة املقارئ عىل شيًخا فُجِعل التجويد فنَّ
إقباًال له يجد ولم األوىل املرة يف األزهر عىل شيًخا النواوي حسونة الشيخ أُقيم وملا
الخديو انحرف ملا ثم وروحاته، غدواته يف والزمه إليه وتحبَّب املرتَجُم صاحبَه علمائه، من
إدارة بمجلس والعضو مرص مفتي عبده محمد الشيخ اإلمام عن توفيق بن عباس السابق

ا.ه. للبشري. الثمينة» «اليواقيت يف ترجمة وله املؤلف: بخط الهامش يف مكتوب 1
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املكايد وتدبري الشيخ معاكسة يف وأَخذ ذلك عىل املرتَجُم ساعده عنه، يِده كفَّ وأراد األزهر
ومداخلة القبة قرص عىل داد الرتَّ من وأكثَر الخديو، من وتقرَّب منه، األزهريني وتنفري له
سليم الشيَخ الخديو عَزل فلما عظيًما، إقباًال عليه وأقبل عنده َحظَي حتى الحاشية،
أو النواوي حسونة الشيخ إرجاَع وأراد ١٣٢٠ه، سنة الحجة ذي ٢ يف األزهر عن البرشي
بانتخابه وأعلمه واستدعاه املرتَجم ح رشَّ النظار، يرَض ولم بخيت محمد الشيخ تنصيب
لفرشه األصفر والرمل املهنئني، لُرشب كَّر السُّ وهيَّأ األمر، وأشاع جذًال داره إىل فعاد له،
عن رصفه للخديو املقربني من مبغضيه بعض أن لوال له يتمُّ األمر وكاد الدار، بصحن
لنفسه والتمس تنصيبه عن الخديو فعدل — بها أعلم هللا — هنَات عنه وذكر توليته
الخديو بحرضة واستدعوه الحيلَة املقربني بعُض فأعمل به، وعده الذي وْعده من مخرًجا

وقبلُت. الخديو موالي ني والَّ نعم لهم: فقال التولية، قبوله عن وسألوه
إلخضاعهم، شيُخهم يُعانيها التي واملشاق األزهر أهل ِمراس صعوبَة يذكرون فأخذوا

بقدمي. أدوسهم أنا األزهر؟ أهل ومن فقال: عليهم. يقوى يظنونه ال أنهم له وملَّحوا
العضوين سلمان الكريم عبد والشيخ عبده محمد الشيخ مع ستكون إنك فقالوا:

معهما؟ شأنك يكون وكيف اإلدارة؟ يف يشاركاَك بأن ترىض فهل اإلدارة، بمجلس
عندي وهما عزَلهما، التولية لقبول أشرتط بل يشاركاني، أن أرىض ال ، كالَّ فقال:

بهما. يُوثَق ال كافران
من نريحك ونحن تنفيذُه، يمكن ال رشطك وقال: الضحك، يف الخديو فاستغرق
وريض يده، يف فأُسِقط األوقاف، من عليك نُجريه بيشء عنها ونعوضك األزهر، رياسة

رصفوه. ثم مرغًما،
ولكن رشعي، وجه بغري وْقف يف ف ترصَّ إنه قيل زلٌَّة. أيامه أواخر يف منه وقعت ثم
ملا وهمومه غموُمه وكثرت املقارئ، من فصله غري ذلك بسبب له يقع فلم به، لطف هللا
ظهر بعد تُويف أن إىل أصابه، ملرض التدريس عن فانقطع املسألة، هذه يف األلسنُة الكتْه
يف كالعادة املآذن عىل له وأذَّنوا الثالثاء، يوم وُدِفن ١٣٢٥ه سنة صفر ١٨ االثنني يوم
دحداًحا قصريًا وكان سنة، وسبعني خمس نحو السن من بلغ وقد العلماء، كبار موت

عنه. وتجاوز هللا رحمه الحركة، خفيَف
بمرص. ُطِبعت مالك، البن األفعال المية رشح عىل حاشيته املؤلفات: من وله
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١٢٥١ه–١٣٢٣ه

التابعة ببالو قرية من اإلدرييس، الحسني املالكي أحمد بن محمد بن عيل السيد هو
١٢٥١ه، سنة رجب شهر يف بها ُولِد أسيوط، مديرية أعمال من الرشيف ديروط لعمل
شيوخ عىل به فقرأ ١٢٦٩ه، سنة لألزهر وحرض العلوم، ومبادئ القرآن فحفظ بها ونشأ
عيل والشيخ الصاوي، محمد والسيد كساب، منصور والشيخ عليش، محمد كالشيخ وقته؛
اإلنبابي، محمد والشيخ اإلسماعييل، أحمد والشيخ السنجلفي، إبراهيم والشيخ مرزوق،
مدة وصِحب الحضور، يف اختصاص نوُع به له وكان األسيوطي، خليل بن عيل والشيخ
درس يف إال الدروس مًعا ويحرضان مًعا، يسكنان فكانا النواوي، حسونة الشيَخ حضوره

حنفيٍّا. النواوي حسونة والشيخ مالكيٍّا كان املرتَجم فإن الفقه،
الحسيني واملسجد باألزهر فدرَّس للتدريس، ل تأهَّ حتى ويجتهد يجدُّ يزل ولم
بالقاهرة الكتب بدار استُخدم ثم ، فحجَّ للحجاز سافر ١٢٨٠ه سنة ويف املتداولة، الكتَب
الكبرية، املناصب يف املرصيني لتنصيب األنظاُر واتجهت العرابية، الثورُة كانت حتى مغريًا،
الدار هذه عىل ناظًرا إقامته عىل البارودي باشا سامي محمود ومريُده صديُقه فساعده

قوا. يُوفَّ فلم لها كثريون سعى بعدما نظارتُها له ت فتمَّ ١٢٩٩ه سنة
بكثريين، ُفِعل كما عليه القبَض ع يتوقَّ املرتَجم كان الثورة، وانتهت األموُر هدأت ملا ثم
دار من بفصله االكتفاءَ رأى توفيق السابق الخديو ولكن البارودي، صنائع من بأنه للعلم
ثاني يف املسجد هذا لخدمة شيًخا ُجِعل ثم الحسيني، املسجد يف خطيبًا وتعيينه الكتب

٣١١ه. سنة صفر
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الطوائف وشيِخ األرشاف نقيِب البكري توفيق محمد السيد عىل الخديو غضب وملا
يف ورفيقه صديُقه للمرتَجم سعى فاستقال، النقابة من باالستقالة وأمره الصوفية،
إقامته ُقبيل األزهر إدارة ملجلس رئيًسا ذاك إذ وكان النواوي حسونة الشيُخ الحضور
،١٣١٢ سنة شوال ٦ يف لألرشاف نقيبًا املرتَجم بتعيني الخديو فأمر عليه، شيًخا
يرصف وصار الحلمية، بجهة بناها دور ستَّ أوقافها من وجدَّد مدخولها بضبط فاعتنى
كانت إن فقال: الحسيني. باملسجد الخدمة رياسة يف وُسئل أوقاتها، يف االستحقاقات

كان. كما فأُبقَي أقبلها، ال الحسني سيدنا خدمة من تمنعني النقابة
منها، دَرس ما ويُحيي معامَلها يُجدِّد سنوات ثماني نحو النقابة يف املرتَجم وأقام
الشيخ األزهر شيخ عن انحرف الخديو أن ذلك سبب وكان لألزهر، شيًخا منها نُقل حتى
الخديو وأراد ١٣٢٠ه، سنة الحجة ذي ٢ األحد يوم باستقالته األمُر وانتهى البرشي، سليم
النظار يوافق فلم املطيعي بخيت محمد الشيخ تنصيب أو النواوي حسونة الشيخ إعادَة
عوارُض لوال له تتمُّ وكادت بذلك، وأعلمه املالكي الرفاعي أحمد الشيخ ح فرشَّ ذلك، عىل
من املقربني أكرب ومن املؤيد صحيفة صاحب — يوسف عيل الشيخ سَعى ثم اعرتضْت،
يصلُح ال بأنه عليه فردَّ العبايس، املهدي محمد مة العالَّ ابن املهدي للشيخ — الخديو
وغنًى، علم بيت من فهو كذلك كان وإن بأنه فأجاب اآلن، قبل أموًرا توليته وعدم لخموله
مدَرك، قريب األمور عىل وتدرُّبُه األيدي، يف مما ليشء نفُسه تطمح فال نعمة يف تربَّى
مدة الحقانية ناظُر عليه نَِقمها ألمور عليه يوافقوه لم النظار ولكن به، الخديو فريض
فوقع العلماء أسماء دفرت وطلب وحِنق، الخديو فحار الِحسبي، باملجلس عضًوا أقامه ما
وساعد أحد، بال عىل خَطر يكن ولم توليته، إىل وجنَح فارتضاه املرتَجم اسم عىل نظُره
له فتمَّ النقابة، إىل البكري توفيق محمد السيد ردِّ من ليتمكن ذلك عىل يوسف عيل الشيخ
الطُّرق رياسة من بيده ما إىل مضافة النقابة إىل البكري وأُعيد النظاُر، به وريض األمر
املرتَجم، وتنصيب األزهر من سليم الشيخ بإقالة الحجة ذي ٢ يف األمر وصَدر الصوفية،
والتمس محمود، السيد األصغر ولَده معه استصحب كالعادة الخديو لشْكر ذهب فلما
خطيبًا قبله محمد السيد األكرب أخوه أُقيم كما بدله، الحسيني املسجد عىل شيًخا إقامتَه

رغبتُه. وأُجيبْت ملتمسه فُقِبل له،
والعضو مرص مفتي عبده محمد الشيخ عن منحرًفا الحني ذلك يف الخديو وكان
معاكسة يف يوافقه املرتَجم أن يظنُّ فكان فيه، العليا الكلمة وصاحب األزهر إدارة بمجلس
ووافقه امليل، كلَّ للشيخ ماَل املرتَجم ألن ظنُّه؛ فأخطأ مساعيه، وعرقلة ومعارضته الشيخ
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والكلمة رسومها، غري الرياسة من له يكن لم حتى فيه، واندرج به واتحد مرشوع، كل يف
املفتي. كلمة

ملعارضته، وجًها يرى فال اإلصالح غري يريد ال الرجل بأن اعتذر ذلك، يف ُسئل وملا
عليه. إقباله بعد عنه الخديو مَليل سببًا ذلك فكان

تجري ال األمور أن املرتَجم رأى األزهر، من يِده نفَض عبده محمد اإلماُم اعتزم وملا
السبت يوم فأُقيل ١٣٢٣ه، سنة املحرم ٩ الثالثاء يوم األزهر من فاستقال مرغوبه، عىل
من املفتي أيًضا واستقال الشافعي، الرشبيني الرحمن عبد الشيُخ بدَله وأُقيم منه، ١٢

مرغًما. اإلدارة مجلس
خمسة الخديو له رتَّب أن بعد املنارصة، بجهة التي بداره ذلك بعد املرتَجم وأقام
تالوة عىل مواظبًا وظل شهر، كل له تَُرصف الخريية األوقاف من مرصيٍّا ديناًرا وعرشين
يف هللا اه وتوفَّ ١٣٢٣ه، سنة املرض به ازداد حتى العبادة، عىل مقبًال كعادته، القرآن
يوم عرص بعد جنازتُه فُشيعت السنة، تلك من القعدة ذي من الثالث الجمعة يوم غروب
بقرافة ُدِفن ثم كوصيته، املقام حول به وِطيَف الحسيني باملسجد عليه َ وُصيلِّ السبت،

واسعة. رحمة هللا رحمه العلماء، بستان يف املجاورين
األمريية»، املسلسل رسالة عىل الحسينية «األنوار اسمها: رسالٌة املؤلفات من وله
اه: سمَّ عليها تعليق محمود السيد لولده شعبان، من النصف بليلة يتعلق فيما ورسالة
املتعلقة الببالوية الرسالة عىل النقصان، وشوائب البدع ترك عىل الحثِّ يف العرفان «عروس

شعبان». من النصف بليلة
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النواوي حسونة

١٢٥٥ه–١٣٤٣ه

مللوي التابعة «نواي» قرية يف ١٢٥٥ه سنة النواوي هللا عبد بن حسونة الشيخ ُولِد
وكان وقته، شيوخ عىل العلم به ى وتلقَّ األزهر إىل حرض ترعرع وملا أسيوط، أعمال من
محمد الشيخ عىل واملعقول البحراوي، الرحمن عبد الشيخ عىل الحنفي الفقه حضوره

األسيوطي. خليل بن عيل والشيخ اإلنبابي،
اإلدارة ومدرسة العلوم بدار الفقه تدريُس عليه وأُحيل األزهر، يف التدريس توىلَّ ثم
فكان بالقلعة، عيل محمد بمسجد آخر درس مع الحقوق،1 بمدرسة ذلك بعد يت ُسمِّ التي

حالُه. به حُسن ما الدروس هذه وظائف مجموع من له
اإلدارة، مدرسة لتالميذ الحنفي الفقه يف املسرتشدين» «سلم كتابَه: ذلك أثناء يف وألَّف

الحائرون. به يهتدي اًقا خفَّ عَلًما وأصبح وتألَّق، نجُمه سَطع وقد
كالرياضيات فيه؛ الحديثة العلوم بعض وإدخال األزهر نظام إصالُح بدأ وحينما
مجلس تأليف ثم عبده، محمد الشيخ اإلمام بسْعي وغريهم، والتاريخ البلدان وتقويم
لهذا رئيًسا حسونة الشيخ واختري له، شيًخا اإلنبابي محمد الشيخ إبقاء مع إلدارته،
عليه ي التلقِّ لهم سبق ممن الحكومة رجال كبار بعُض لذلك حه رشَّ أن بعد املجلس
ولم وجزئياتها، كلياتها فيه انحرصْت حتى األزهر أمور إدارة يف فأَخذ اإلدارة، بمدرسة

اآلن. الحقوق كلية 1



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

سنة الحجة ذي ٢٥ يف فاستقال صحتُه، واعتلَّْت ذلك، عىل اإلنبابي محمد الشيخ يصرب
١٣١٣ه. املحرم ثاني يف وأُقيل ١٣١٢ه،

أن يرون كانوا إذ األزهريني؛ العلماء رغبة ضدَّ مكانه حسونة الشيخ توليُة وكانت
لتدريس مؤيًدا جاء وألنه منه، عليهم بالرياسة وأحق علًما وأكثر سنٍّا أكرب هم َمن فيهم
بدعوى منها ينفرون وكانوا األزهر، يف إليها وما البلدان وتقويم والجرب والهندسة الحساب
وكانت فيها، وألَّفوا املسلمون بها اشتغل قديمة علوم إال هي وما مستحدثة، علوٌم أنها
علوم من أنها ولظنِّهم بها، عهِدهم لبُعِد منها نفروا وإنما انحطاطه، قبل باألزهر تُدرَّس
فيها. الرغبة تقليل أو الرشعية العلوم عىل للقضاء إال األزهر يف أُدخلت ما وأنها اإلفرنج
أنه لألزهر، شيًخا حسونة الشيخ بتولية األزهريني ضيق أسباب من كان كذلك
وقد والعامة، الخاصة بني والتقوى والفضل بالعلم له املشهود اإلنبابي للشيخ خلًفا توىلَّ
الناس مخاطبة يف والجفاء الشدة عىل مطبوٌع حسونة الشيخ أن الحاقدين بعُض أشاع
ممالئٌ أنه أشاعوا كما والخيالء، الزهو من يشءٌ داَخله التولية بعد وأنه ومعاملتهم،

فيه. الجديدة العلوم بإدخال األزهر مكانة هدم عىل لإلنجليز
بإغراء الطلبُة فيها امتنع التي الوباء حادثُة وقعْت األزهر، عىل توليته عهد ويف
الرشطة رجاَل وقاوموا باألزهر، واعتصموا الحكومة، ألوامر اإلذعان عن متهوريهم بعض
وجَهه، أدَمى بحجر القاهرة محافظ «باشا» ماهر محمد أُصيب حتى باألحجار، ورَموهم
بعضهم عىل وُحِكم زعمائهم، ُقبضعىل ثم بعضهم، فُجرح بالرصاص، وُرُموا بهم فأُحيط

منه. بدأْت التمرد حركة ألن الشوام ُرواق وأُغلق بالنفي، اآلخر البعض وعىل بالسجن
الشيَخ يرُمون وأخذوا للطلبة، وانترصوا النواوي الشيخ أعداءُ الفرصة هذه وانتهز
يف كيَدهم هللا فردَّ أهله، عن واملحاماة املسجد ُحرمة عن الدفاع عن والتهاون بالضعف

نحورهم.
الذي اإلفتاء منصب أُضيف ١٣١٥ه، سنة العبايس املهدي محمد الشيخ تُويف وملا

األزهر. رياسة بجانب النواوي الشيخ إىل يشغله كان
سنة أواخر الكبري الخالُف وقع حتى للمنصبنَي، جامًعا النواوي الشيخ واستمرَّ
بنْدب اقرتاٌح القوانني شورى مجلس عىل وُعِرض الرشعية، املحاكم إصالح بشأن ١٣١٦ه
العليا الرشعية املحكمة قضاَة ليُشاركا األهلية االستئناف محكمة مستشاري من قاضينَي
ورئيس الشيخ بني مناقشٌة وجرْت االقرتاح، ذلك ضد حسونة الشيخ فوقف الحكم، يف

ا. محتجٍّ مغضبًا املجلس الشيخ غادر بأن انتهت «باشا» فهمي مصطفى النظار
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النواوي حسونة

هدَم تُريد الحكومة أن األذهان إىل َرسى أن بعد سيما وال الشيخ، موقَف الناُس وأكَرب
ذلك وحرَّك رئيَسهم، الشيُخ به واجه ما أحفَظهم النظار ولكن املرشوع، بذلك الرشيعة
فتواه ليجعلوا واستفتوه بالوباء، احتجاًجا الحج منَْع أرادوا يوم منه صدورهم يف كان ما
وأفتى ظنَّهم أخلف لكنه يوافقهم، أنه وظنوا الحج، منَْع أرادوا كلما عليها يتوكئُون عًصا
عزَله. وطلبوا الخديو إىل شَكوه النظار، رئيس مع حادثتُه كانت فلما املنع، جواز بعدم

مخالًفا يراه ما وتغيري تعديله بعد االقرتاح َقبول عىل الشيخ حْمَل الخديو وحاول
يف املفتي مقام قائمٌة العليا الرشعية املحكمة «إن وقال: االمتناع، عىل فأرصَّ منه، الرشَع
ألن للرشع؛ مخالفته عن يُخرجه ال فإنه االقرتاح يف التغيري من يكن ومهما أحكامها، أكثر

االستئناف.» قضاة يف مفقوٌد املفتي تولية رشط
يوم أمَره أصدر ثم فيه، نُظَّاِره لرأي فمال الشيخ، كالم يف الشدة من الخديو وتألَّم
ابِن وإقامة واإلفتاء، األزهر رياسة عن الشيخ بعْزل ١٣١٧ه سنة املحرم ٢٤ السبت
املستشار عبده محمد والشيخ األزهر، عىل شيًخا النواوي القطب الرحمن عبد الشيخ ه عمِّ

مفتيًا. األهيل باالستئناف
األلسنُة وانطلقت املرتَجم، دار عىل والُوجهاء العلماء وفوُد كثرْت األمر أُذيع وملا
ما بطالن وتحققوا إقبال، أيَّ عليه الناُس وأقبل القلوُب، به وتعلَّقت عليه، والثناء بمدحه

خصوُمه. به اتهمه
وعلوِّ بالعفة ُعِرف بل دنياه، وال دينَه يشني ما عليه يُعَهد لم الشيخ أن والحقيقة
بعُض يراها فيه وشدٌة منطقه، يف األحيان بعَض يبدو كان جفاءٌ ولوال اليد. ونقاء الهمة
الذين الكرباء مع خصوًصا العلم، ناموس لحِفظ شهامة، البعُض ويَُعدُّها ِغلظة، الناس

الطائفة. بهذه االستهانة عىل وحملهم السوء علماء تملُُّق أفسدهم
بجهة ابتناها داٍر إىل انتقل حتى شأنه، عىل مقبًال داره، يف معتكًفا املرتَجم يزل ولم
سنة واليته من شهر نحو بعد فجأة تُويف بل طويًال، األزهر يف عمه ابُن يقم ولم القبة،
األحد يوم فأُقيل استقال ثم املالكي، البرشي مطر سليم الشيخ األزهر عىل فُويل ١٣١٧ه،
فلم بخيت، محمد الشيخ توليَة أو املرتَجم إعادَة الخديو وأراد ١٣٢٠ه، سنة الحجة ذي ٢
األرشاف، نقيب املالكي الببالوي محمد بن عيل الشيُخ األزهر عىل توىلَّ ثم النظار، يوافق
اليوم ويف منه، ١٢ السبت يوم فأُقيل ١٣٢٣ه، سنة املحرم ٩ الثالثاء يوم واستقال
يوم فأُقيل استقال ثم لألزهر، شيًخا الشافعي الرشبيني الرحمن عبد الشيخ ُعنيِّ التايل
األوقاف من الشهر يف مرصيٍّا ديناًرا ١٥ له وُرتِّب ١٣٢٤ه، سنة الحجة ذي ١٦ األربعاء
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عىل شيًخا النواوي حسونة الشيخ أُعيد نفسه اليوم ويف ديناًرا، ٢٥ مرتَّبه ليكمل الخريية
سنة فاستقال األزهر، يف األحوال اختالِل بسبب طويًال املنصب يف يمكْث لم ولكنه األزهر،
محبُّوه يزوره بالقبة داَره املرتَجُم ولِزم البرشي، سليم الشيخ األزهر إىل وأُعيد ١٣٢٧ه،
للعزل قابل غري دائًما عضًوا ُعنيِّ قد األُوىل توليته خالل وكان حياته، آخر حتى ويزورهم
أُلغي حتى واإلفتاء، األزهر من عزله بعد املجلس يف بقي ولهذا القوانني؛ شورى بمجلس

١٣٣٢ه. سنة الترشيعية بالجمعية عنه واستُعيض املجلس
وانتقل النظر، يف وضعٍف القوى يف بأمراضووهٍن أيامه أواخر يف الشيُخ أُصيب وقد
املجاورين. بقرافة وُدِفن ١٣٤٣ه، سنة شوال من ٢٤ األحد يوم صباح مواله رحمة إىل

92



نديم اهللا عبد

١٢٦١ه–١٣١٤ه

نادرة املفوَّه، والخطيب األملعي، األديب إبراهيم بن مصباح بن أفندي نديم هللا عبد هو
دهره. وأعجوبة عرصه،

إىل انتقل ثم ١٢٢٤ه، سنة الحجة ذي شهر يف بالرشقية «الطيبة» ببلدة أبوه ُولِد
مخبًزا له اتخذ ثم الصناعة، بدار للسفن نجاًرا أمره مبتدأ يف فكان اإلسكندرية، ثغر

١٣١٠ه. سنة رجب ٤ يف بالقاهرة ومات الخبز، لُصنع
من قلة يف ونشأ ١٢٦١ه، سنة الحجة ذي عارش يف املذكور بالثغر املرتَجم وُولد
دروس وحرض ُكتبه، وطالع أهله من واسرتشد به فاشتغل األدب إىل نفُسه ومالت العيش،
الدرس، عىل مواظب غري بالطلب، االعتناء قليَل وكان إبراهيم، الشيخ بمسجد الشيوخ
ونظم ل وترسَّ وكتب األدبية، الفنون يف فربع مفرًطا، وذكاءً عجيبة مَلكًة وهبه هللا أن إال
للكسب، صناعًة يتعلَّم أن له بدا ثم األقران، وناظر اإلخوان، وطارح والزجل، الشعر
مكتب إىل نُقل ثم العسل. ببنها الربق مكتب يف واستُخدم الربقية، اإلشارات فنَّ فتعلَّم
مثل: وشعرائها، القاهرة أدباء من كثريًا فيها عَرف مدة به وبقي بالقاهرة العايل القرص
عليه غضب ثم وهبي، أحمد والشيخ الساعاتي، صفوت ومحمود البارودي، سامي محمود
وفْصله، برضبه فأَمر اإلخشيدي، كافور يبلْغها لم سطوة يف وكان القرص، أغا أغا» «خليل
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يف «بداوي» عمدة سعدة أبي الشيخ إىل ل توصَّ حتى حالُه، ت ورقَّ الِحيَل، به فضاقْت
محمود بالسيد واتصل بغضاء، عىل وافرتقا تشاحنا ثم أوالده، يُقرئ عنده وأقام الدقهلية،
وما املناديل لبيع حانوتًا له وفتَح منزَله، فأحسن باملنصورة، التجار أعيان أحد الغرقاوي
عىل وافًدا البالد يجوب وجَعل املال، ورأس املكسَب َد بدَّ أن أمره نهايُة فكانت أشبهها،
الروح، ة وخفَّ اللسان، طالقة من ُرزق ِلما ملْقدمه؛ ون ويهشُّ وفادتَه فيُكرمون أكابرها،
باملنصورة. الغرقاوي دار إىل يأوي ثم يطوف ما فيطوف والنثر، النظم يف الخاطر ورسعة
البحري الوجه مفتش كنج «باشا» بشاهني واتصل ١٢٩٣ه سنة طنطا إىل عاد ثم
الشيخ وبني بينه كان املذكور الباشا أن وهو ِذْكره؛ من بأس ال سبٌب به والتصاله ذاك، إذ
غالًما يَعرف الشيخ وكان وتزاور، صحبٌة األحمدي باملسجد العلماء أحد الجندي محمد

املرتَجم: بقول فغنَّى الباشا، بحرضة يغنَِّي أن مرة فأمره الصوت، حسن حالًقا

ح��اج��بُ��ْه ال��م��ه��ن��َد س��لَّ إذا ��وا وُك��فُّ م��الع��بُ��ه ف��ْه��ي األرواح ع��ن س��ل��وه
ع��ق��اربُ��ْه إل��ي��ك��م دبَّ��ْت إذا وولُّ��وا ش��ع��ِره أراق��ُم ن��ام��ت إذا وع��ودوا
ي��ط��ال��بُ��ْه؟ ذا َم��ن األرواح أت��ل��َف ف��ل��و ع��ن��ده ب��ال��ل��ه األش��ب��اح ت��ذك��روا وال
يُ��راق��بُ��ْه وال��ف��ؤاد ع��ن��ي ويُ��ح��ج��ب تُ��ك��ات��ب��ه وال��دم��وع ب��ع��ي��ن��ي أراه

قال: أن إىل

ك��ت��ائ��بُ��ْه ت��وال��ْت م��ا ل��ق��ل��ب��ي س��ف��ي��ًرا م��رَّة ال��دم��َع أرس��ل ط��رف��ي أنَّ ول��و

وتمنَّى األبيات قائَل واستظرف شديًدا، طربًا الباشا فطِرب بها، يتغنَّى ما كثريًا وكان
أنه إال صورتَه، استقبح وواجهه طندتا1 إىل حرض فلما بالحضور، له فأرسلوا رؤيتَه،
به استقرت فلما َحل، حيث ورفيًقا يَُمل، ال نديًما فاتخذه إليه، ومال وأدبه، ظرُفه أعجبه
أنه وادَّعى أطفاَله يُقرئ كان الذي سعدة أبي عىل استعداه الباشا، من يَده ومأل النوى
يدفع أن وألزمه طنطا، إىل بإشخاصه الباشا فأمر التعليم، أجرة من ديناًرا ثالثني له ر أخَّ

صاغر. وهو يد عن فدفعها مائة، للمرتجم

«طنطا». ملدينة األصيل االسم وهو 1
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يخلو ال والندماء، الشعراء ومنتجع األدباء، ِرحال محطَّ باشا شاهني مجلس وكان
، املعىلَّ والِقْدح األعىل، املقام بينهم وللمرتَجم شعرية، ومساجالت أدبية، مطارحات من
يَستجُدون املرصي، بالُقطر مشهورون وهم «األدباتية»، طائفة من له وقع ما وحسبُك
مقتىض يف مرتجلة أزجالهم وأغلب الطبل، عىل والرضب األزجال بإنشاد الُطرق يف الناَس

قال: نقلناه، ومنها األستاذ، مجلة يف ذكره مشهود، يوٌم معهم للمرتَجم فكان الحال،
هجرية، ١٢٩٤ه سنة عنه هللا ريض البدوي أحمد سيدي بمولد كنُت أني يل «اتفق
والشيخ قاسم، محمد والسيد حالوة، رمضان والشيخ النرص، أبو عيل السيد معي وكان
يناظر وقف أديب2 عىل نتفرج الصباغ قهوة عىل فجلسنا الدمنهوري، الفرج أبو أحمد
يَمدحاِننا فأخذا بالكالم، انا وخصَّ إلينا أخاه لفت عليهما النتقادنا أحُدهما فَطن فلما آخر،

يخاطبني: أحُدهما فقال إيلَّ، دوُرهما جاء أن إىل فواحًدا، واحًدا

أف��ن��دي ي��ا ام��ال اك��س��ن��ا واال ج��ن��دي ي��ا ب��ق��رش��ك ان��ع��م
ج��وع��ان ط��ول ش��ه��ري��ن ل��ي ب��ق��ى ع��ن��دي وح��ي��ات��ك ان��ا إال

معه: املزح سبيل عىل فقلت

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

قمنا فلما محفوظهما، فَرغ عندما ُغلبَا حتى ساعة نحو الكالم نتبادل أخذْنا ثم
عيل السيد أخربه جميًعا، عنده نازلني وكنا باشا، شاهني املرحوم منزل إىل وتوجهنا
األدباتية شيخ باشا شاهني استدعى أصبحنا فلما األديبني، مع منِّي كان بما النرص أبو
فإن غلبوني، إن قرش ألف يعطيَهم أن ووعده عنده، َمن أمهر يستحرض أن منه وطلب
داود، الشيخ واستحرض بذلك، فريض كرباًجا، عرشين منهم واحد كلَّ َرضب غلبتُهم
واستحرض غرض، أي يف ارتجاًال وإنشاده الزَجل بعمل الشهريَين إسماعيل، والحاج
مجلًسا لذلك الباشا وعقد أيًضا، االرتجال عىل املقتدرين الحفظة أشهر من ستة معهما

«األدباتية». طائفة من واحد أنه يقصد 2
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الناس وقف وقد مظهر، «باشا» جعفر املرحوم وبني بينه وأجلسني بطنطا، بيته أمام
فقال: الشيُخ ابتدأ ثم عنَّا، تَدفُعهم والعساكر ألوًفا

ال��ه��ادي ع��ل��ى ال��ص��الة ث��م ال��ل��ه ح��م��د ك��الم��ي أول
وأس��ي��ادي أم��ي��رن��ا ق��دام ال��ل��ه ع��ب��د ي��ا ت��ري��د م��اذا

فقلت:

ال��م��خ��ت��ار ع��ل��ى ال��ص��الة ب��ع��د رب��ي أح��م��د أري��د أن��ا
األش��ع��ار ح��س��ن ��ع��ك أس��مَّ أدب��ي ف��ي ت��ط��م��ع ك��ن��ت وإن

فقال:

ال��دع��ك��ه ب��اب ب��ن��ا وادخ��ل ال��م��ش��ه��ور األدب م��ن دع��ن��ا
وال��ب��رك��ه ال��خ��ي��ر ون��غ��ن��م ب��س��رور أس��ي��ادن��ا ع��ل��ى ن��دخ��ل

فقلت:

ف��ن��ك وال ال��ن��دي��م ف��ن وش��وف ال��ب��ح��ر ف��ي اح��ت��ك��م ه��ي��ا
دق��ن��ك وح��ي��اة أدب أح��س��ن م��ت��ح��وف ي��ا ت��س��م��ع دل��وق��ت

قد: عىل الحرضة يف مدح هات فقال:

ال��ع��س��ل��ي��ه ال��ش��ف��ي��ف��ه اب��و ي��ا م��ن��ص��ان ي��ا ع��م��اي��ل��ك ت��ع��م��ل
ال��ح��ي��ل��ي��ة األم��ور ودي ال��رن��ان ال��ح��ج��ل ص��اح��ب ي��ا
واس��ع��ف ل��ي ق��ل ال��ول��ه��ان دي م��ن ت��ري��د م��اذا
�ف أرش� �دي �ص� ق� ال��ح��ان خ��م��ر م��ن أن��ا أح��س��ن
ل��ي��ه «ال��دوا» ال��وص��ال ي��ب��ق��ى ال��خ��ي��ر اب��و ي��ا ت��س��م��ح ك��ن��ت وإن
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فقلت:

واألع��ي��ان األم��اره ف��ي��ه م��ح��م��ود ال��ع��ال��ي ال��م��ج��ل��س
إح��س��ان ح��ل��ة ع��ل��ي��ه خ��ل��ع��ت م��ش��ه��ود ب��اي��ن ي��وم دا وال��ي��وم
�ر أزه� �ه �ظ� ح� م��وج��ود ف��ي��ه ب��اش��ا ش��اه��ي��ن
م��ظ��ه��ر ج��ع��ف��ر ال��م��س��ع��ود ه��ذا ال��م��دي��ر أم��ا
ال��ع��رف��ان أرب��اب ض��م��ن م��ن م��ع��دود ال��ن��اس ف��ي ف��إن��ه

فقال:

ب��ي��ل��ه ه��ي��ل��ه زج��ل ت��ع��م��ل ن��دي��م��ن��ا ي��ا م��ن��ك ال��ق��ص��د
ب��ال��ق��ل��ق��ي��ل��ه اح��دف��ك ق��ص��دي غ��ري��م��ن��ا دل��وق��ت ان��ت إال

فقلت:

م��ج��دع م��ن��ت��ش ال��زج��ل وف��ي ن��ون��و ل��س��ه ص��غ��ار ان��ت
األب��دع ال��م��ع��ن��ى م��ن ت��أت��ي��ك ف��ن��ون��و ت��ل��ق��ى ن��دي��م ات��ب��ع

وقال: داود الشيخ قام الوزن، هذا من كثري يف وبينه بيني الكالم دار أن وبعد

ب��ن��ظ��ام اش��ج��ن��ا ه��ات – ال��زه��ور ل��ض��م��ات ي��ح��ك��ي – ك��الم أق��ول ق��ص��دي
وك��ان» «ك��ان ف��ن م��ن

م��ت��ح��ل��ي ق��ل��ب ف��ي – ال��س��ت��ور خ��ل��ف م��ن ك��ال��ب��ك��ر – ل��م��ع��ان ب��ن��ا ادخ��ل
ب��اإلت��ق��ان ال��ن��ظ��م ف��ي

فقلت:

خ��ب��ي��ر ن��ص��ي��ح��ة واع��ق��ل – ال��س��رور ك��ل ط��ي��ه م��ن – ن��دي��م ك��الم اس��م��ع
ل��ل��ع��رف��ان ي��دع��وك

َص��ف��وح ف��ك��ل واص��ف��ح – ال��ط��ي��ور أوه��ى م��ن ك��ان ل��و – ب��خ��ص��م ت��س��ت��خ��ف ال
األع��ي��ان ع��ل��ى ي��ع��ل��و
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ح��ر م��ودة واح��ف��ظ – ل��ل��ش��رور داٍع ف��ال��ل��ؤم – دوام��ا ال��ل��ئ��ي��م واخ��َش
خ��ان م��ا ع��ه��ده ف��ي

ذك��ي ف��ك��ر وال��ف��ك��ر – ل��ل��ن��ح��ور زان��ت ق��ل��ت إن – ح��ر ن��ص��ي��ح��ة ه��ذي
ال��ن��س��ي��ان ي��ع��رف ال

قد: عىل فخًرا هات وقال: منه، عجًزا وكان» «كان عن فأعرض

َوْج��دا ل��ل��م��ش��ت��اق ه��ج��َت ورام��ه ن��ج��ٍد ص��ب��ا ي��ا
ُس��ْه��دا ال��ل��ي��ل ف��ي اش��ت��ك��ى م��ا غ��رام��ه ف��ي ص��ب ك��ل
وق��ل��ب��ى أح��ش��ائ��ي ك��ل ِض��رام��ه أح��رق وال��ه��وى

فقلت:

ب��م��ال��ه ي��ف��خ��ر وال��غ��ب��ي ب��ي��ان��ه ف��ي م��ث��ل��ي ف��خ��ر
ك��م��ال��ه ح��س��ن��ه ف��ال��ذك��ي ص��ف��ات��ي أح��س��ن واألدب
ال��م��آث��ر م��ح��م��ود غ��ي��ر ي��ف��ن��ى ال��م��رء ق��ول ك��لُّ

دور
ال��ط��ري��ق ف��ي ال��ت��ق��ي��ن��ا ل��م��ا خ��دام ال��س��ع��ود س��ع��د ل��ي ك��ان ق��د
ص��دي��ق ي��ا وراي��ا وان��ت ق��دام أروح ب��ال��ح��اج��ب وق��ل��ت
ال��رش��ي��ق ال��ق��د وع��ادل ب��ال��ق��ام ل��ل��ق��وام أن��ظ��ر ف��ص��رت
ي��ن��ظ��ر ال��ي��وم ي��رج��ع ل��و روح��اه وا ال��روح م��ل��ك��ت ح��ت��ى

دور
ال��ف��ؤاد م��ن��ك ج��رح ج��ف��ن��ي ال��ح��ال؟ م��ا ع��اش��ق��ي: ال��م��دل��ع ق��ال
ال��رق��اد خ��ص��م غ��دا ح��ت��ى ال��ح��ال س��ب��اه م��ث��ل��ك ش��ج��ي م��ن ك��م
ال��رش��اد أب��واب ك��ل ع��ن م��ال ال��ت��ص��اب��ي ف��ي م��ن ارح��م��وا ق��ل��ت
األك��ب��ر ال��ي��م��ي��ن ه��ات وص��ف��اه ال��وص��ال م��ن��ي ت��ُرم إن ق��ال

إسماعيل، الحاج فقصدت فوقف، الوزن، هذا من باليمني يأتَي أن منه طلبت ثم
واحدة. لك نحسبها باشا: شاهني املرحوم فقال فوقفوا، الستة، من فطلبت فوقف،
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قد: عىل بديع بمعنى غَزًال هات الشيخ: قال ثم

ب��ن��اره ع��ذب��ن��ي وال��وج��د ال��م��ران م��ث��ل ب��ق��وام رش��ق��ن��ي أه��ي��ف

فقلت: هات، فقال: جنسها، من أخرى وتقولون تحميلة أقول له: فقلت

أه��ل��ه غ��ي��ر ل��ه م��ا ف��ال��ع��ش��ق ال��م��ش��ت��اق س��ل��وا ع��ش��اق ي��ا ال��ص��ب��اب��ة أه��ل ي��ا

ومشيت فقلت املضيق، هذا يف معي الدخول منهم واحد يستطع ولم الجميع، فوقف
اآلتية: األدوار آخر إىل

ن��ب��ل��ه ص��ادن��ي أه��ي��ف م��ن ه��ج��ران��ي ب��ل أح��زان��ي إل��ي��ك��م أش��ك��و
ل��ه ت��ش��ه��د س��ق��ام��ي وج��ت ع��ب��ده خ��دن��ي خ��ده ف��ي ب��ن��ظ��رة أه��ي��ف
ل��ه ب��ي��رق��ص ف��ؤادي رأت ص��دري ت��ن��ظ��ر ت��ج��ري ن��زل��ت وأدم��ع��ي
ش��غ��ل��ه ي��ع��رف ال��م��الح س��ي��د س��ي��ب��ون��ي ق��ال: ع��ي��ون��ي أت��ل��ف��ت ل��و ق��ال��ت
ع��ذل��ه ي��ك��ث��ر ل��ل��ع��ذول م��ا اإلن��ص��اف أه��ل ي��ا األج��الف ال��ع��ش��ق ي��ع��رف م��ا
ع��ق��ل��ه م��ع ش��ع��وره ف��راح ي��ط��رب ح��ت��ى ي��ش��رب م��ج��ن��ون رأى ع��اق��ل

قلت: أن إىل

األس��ب��اب خ��اف األل��ب��اب س��ل��ب رآه ل��م��ا
ن��ع��ل��ه ف��ي ي��ع��ض��ع��ض وراح

أغ��ن��ي أف��ض��ل م��ت��ه��ن��ي وح��دي وص��رت
ح��ج��ل��ه ش��خ��ش��خ إن ل��ل��ح��ب

ال��م��ش��وي ق��ل��ب��ي ت��ك��وي وال��ن��ار ال��ن��ج��وم أرع��ى
ب��ح��ب��ل��ه ك��ت��ف��ن��ي وال��وج��د

أث��م��ان غ��ي��ر م��ن ل��ل��ف��ت��ان روح��ي ب��ع��ت ق��د
أج��ل��ه م��ن م��ل��ك��ي وب��ع��ت

أس��ي��ر وال��ص��ب ك��س��ي��ر وال��ق��ل��ب ال��خ��الص ك��ي��ف
ب��ن��ص��ل��ه؟ ي��ج��رح��ن��ي وال��ج��ف��ن
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قلت: ثم

ح��لُّ��ه ع��ن��دي ي��ك��ون ع��س��ى ح��ال��ك ب��يِّ��ن م��ال��ك م��س��ك��ي��ن ي��ا ل��ي ي��ق��ول
ك��ل��ه ج��س��م��ه ال��ل��ه��ي��ب ح��رق خ��دك ن��ار م��ن ع��ب��دك س��ي��دي ي��ا ف��ق��ل��ت
ب��دل��ه ي��غ��ازل��ن��ي وج��ه ال��ق��س��وة ب��ع��د ال��ن��خ��وة ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��ب أخ��دت
ب��وص��ل��ه ل��م��س��ك��ي��ن��و وج��اد ل��ي ب��ه��ج��ة ق��ل��ب��ي ف��ي ول��ك��ن خ��ط��ر
ب��لُّ��ه ك��ت��رو م��ن وال��دم��ع اش��ك��ي م��ا غ��ي��ر م��ن اب��ك��ي ه��رول��ت ف��رح��ت��ي م��ن
وف��ل��ه ب��ي��اس��م��ي��ن��و ف��ج��اد ال��ف��ح��م��ة دي م��ن ل��ل��رح��م��ة ق��ل��ب��ه ح��رك��ت
ف��ض��ل��ه م��ن ي��ج��ازي��ك ال��ل��ه إن��س��ان��ي ي��ا ال��ف��ان��ي أح��ي��ي��ت ف��ق��ل��ت:
ن��ق��ل��ه ي��ح��س��ن ال وال��س��ر ال��ف��اس��ق غ��ي��ر ال��ع��اش��ق ي��رج��و م��ا وك��ل

فإن ذكُره، يطول بما املعتاد للزجل ُعدنا ثم والحارضون، الباشا صفق هنا وإىل
يِضع لم عندنا محفوظ وكلُّه كراريس، خمس املجلس هذا زجل من كتب رمضان الشيخ

ساعات.» ثالث املناظرُة استمرت وقد يشء، منه

تغاىل أنه وأخربني فأنكره، املرتَجم كتبه ا عمَّ املجلس هذا حرض َمن بعض سألُت ولقد
أعلم. تعاىل وهللا حارضيه، يكونوا لم أناًسا وذكر كتب، فيما

باإلسكندرية لحق ثم ِضياعه، عىل وكيًال فجعله «بك» بالتنونجي املرتَجم اتصل ثم
عليك. ه سنقصُّ ما منه وكان َغرسه، ومنبت رأسه مسقِط

يف ذلك أثناء يف املرصي القطر وكان خربه، ومبتدأ أمره أول يف ترجمته خالصة تلك
األهلني، عىل اإلفرنج واعتالء الُحكَّام، وفساد األحوال، اختالل من ومَرج، وهَرج اضطراب،

دولته. زوال وتمنَّوا إسماعيل الخديو حْكَم الناس سئم وقد
الفتاة» «مرص جمعية ألَّفوا الشباب من لفيًفا رأى الثغر عىل املرتَجم وفد فلما
يف بالكتابة واشتغل البعض، منهم فعرف الخديو، بطش من خوًفا ا رسٍّ فيها يتآمرون
سقيًما وكان اإلنشاء، تحسني يف به واقتَدوا بمقاالته، الُكتَّاب فأُعجب األخبار، صحف
«الجمعية وها سمَّ جمعية فألَّفوا األدباء، من جْمع مع سعى ثم العهد، ذلك يف منحطٍّا
مدرستها، مدير وجعلوه الحكم، يف إسماعيل ِسني آخر ١٢٩٦ه سنة اإلسالمية» الخريية
واجتهد املرتجم وجدَّ األزمة، انفراَج وظنُّوا الناس ففرح توفيق، ابنُه وتوىلَّ الخديو ُعِزل ثم
امتحان يوم فزارها مدرستها، زيارة عىل الخديو حمل حتى الجمعية، يف مسعاه إنجاح يف
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البحرية املدرسة أبواب لهم وُفتحت عباس، عهده ويل رعاية تحت وجعلها تالميذها،
لهم. مساعدة السنة يف ديناًرا وخمسني مائتني الحكومة وقررت بها، ليدرسوا

ينفثُها والخطب، باملقاالت االتحاد عىل األهلني ويحضُّ القلوب، يؤلِّف املرتَجم وطفق
«العرب»، اها: سمَّ وأخرى التوفيق»، وطالع «الوطن اها: سمَّ قصة وألَّف ولسانه، قلُمه
مالعب بأحد وتالميذه هو مثَّلهما ثم عليه، طرأ وما الُقطر حالُة عليه كانت ما فيهما رشح
كعبُه، وعال املرتَجم، واشتهر النفوس، يف كبري تأثريٌ لهما فكان الخديو، بحضور الثغر

بذكره. الناُس وَلِهج
إنشاء يف رشع قد وكان منها، فانفصل إليه نسبوه الجمعية عىل فساٌد طرأ ثم
يف منها عدد أوُل وظهر بالجد، الهزل فيها مزج والتبكيت» «التنكيت اها: سمَّ صحيفة
الرماد، خلل من الُعرابية الثورة وميُض ذلك أثناء يف وظهر ١٢٩٨ه، سنة رجب ٨
صحيفتَه فمأل به، أزَرهم وشدُّوا إليهم، قادتُها ه وضمَّ املرتَجم، نفس يف هًوى فوافقت
الحماسية، القصائد ونظم املهيِّجة، الخطب وخطب بنارصهم، القيام إىل ودعا بمحامدهم،
يف قالتُه فأثَّرت اإلفرنج، أضاليل ونبِذ والتكاتف االجتماع عىل وحضَّ ورثاه، الوطن وندب

القلوب. وأرشبتها النفوس
عرفوه َمن بعض كان وإن عنه، هللا ريض السبط الحسن اإلمام إىل املرتَجم وانتسب
ذي ٢٣ تاريخه آخرها عدًدا، عرش ثمانية منها ظهر أن بعد صحيفتَه أوقف ثم ينكرونها،
جذوة وهي القاهرة إىل وانتقل األحد، يوم تظهر أسبوعية وكانت ١٢٩٨ه، سنة القعدة
باسم نًا تيمُّ «الطائف» اها: فسمَّ الثوار، كبري عرابي من بأمر صحيفته اسم وغريَّ نار، من
فارس»، «أحمد جوائب جابتها كما املسكونة تطوف بأنها وتفاؤًال مشهورة، بالحجاز بلدة
بوه ولقَّ املرجب، وُعذَيقها املحكك، ُجذَيلها صار حتى الثورة رجال مع املرتَجم واسرتسل
الوالئم ويوملون املجتمعات يعقدون وأعيانه القطر رساة وقام الوطني، الحزب بخطيب
املعدودة، واأليام املشهودة، املواقف بها له وكانت للخطابة، املرتَجم ويدعون للعرابيني،
١٢٩٩ه شعبان ٢٥ الثالثاء يوم واملرصيني اإلنكليز بني باإلسكندرية الحرب قامت حتى
كفر إىل رجع وقد بعرابي ولحق ليلة، بها وبات الجند رؤساء من جماعة مع إليها فسافر
نها فيضمِّ باملعسكر، «الطائف» صحيفة ينشئ وهو الكبري التل إىل معه انتقل ثم الدوار،
عىل الكربى الوقعُة وقعت حتى لألفكار، تهدئة فيه بما ويحشوها االنتصار، أخباَر
شوال ٢٩ األربعاء يوم القاهرة إىل الروبي وعيل عرابي مع فجاء الكبري، بالتل املرصيني
من مطلبًا به يطلبون بكتاب اإلسكندرية إىل إرساله عىل واتفقوا املذكورة، السنة من
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الثورة زعماء عىل القبُض بلغه الدوار كفر إىل وصل وملا الخميس، يوم به فسافر الخديو.
الصباح، إىل العشماوي بجهة داره يف وبقي ليًال، إليها فعاد القاهرة، اإلنكليز ودخول
املفتش فؤاد شاهني ورآه بوالق، بها وقصدوا عجلة فركبوا وخادمه والده مع وخرج
لقبض ذلك ولوال مطلوب، غريَ فظنَّه السابقني، القرص مماليك من وهو العقاري باملرصف
ملكانه، يُهتدى ال أعوام تسعة خادمه مع واختفى بوالق إىل وصوله عند أبوه وودَّعه عليه،
يظفروا فلم العيون عليه وبثت إليه. يرشد ملن دينار ألف فَجعلْت أمُره الحكومَة أعيا حتى
أصحابُه ويئس حياته، مدة املرصي الُقطر من بالنفي عليه فُحِكم الحيَُل، وأعيتهم بطائل
وال اإلفرنج، بالد إىل هربه أو أنفه حتف موتُه أو وخنُقه عليه القبُض وأُشيع وجوده، من
ببوالق أباه ودَّع حني وكان أوله، من غريب فأمره الغريبة األمور من اختفاؤه ُعدَّ إذا غرَو
من ثوبًا فلبس زيَّه غريَّ ثم أياًما، بها فأقام مصطفى الشيخ يُدعى له صديق داَر قصد
شاربه، وأخفى منديًال، عينَيه عىل وسَدل حمراء بعمامة واعتمَّ (زعبوًطا) األحمر الصوف
«منية إىل ومنها «بنها» قاصدة سفينة يف خادمه مع ونزل هيئتُه، ت فتغريَّ لحيته، وأعفى
كان الصاوية الطريقة مشايخ من القصبي شحاتة الشيخ وقَصد طلخا، بقرب الغرقى»
هنيهة فجلس شكله، لتغريُّ يعرْفه فلم والتقوى، بالصالح مشهوًرا وكان العهد، عليه أخذ
باالنتقال الشيخ عليه أشار ثم ثالثًا، عنده وأقام حاله، فعرَّفه املجلس يف من انرصف حتى
قصد ثم شهًرا، فآواه بهم املوثوق الدراويش أحد دار إىل ل فتحوَّ الواردين، بكثرة معتذًرا

األهوال. ولقي الطوائح به وطوَّحت أخرى، بلدة
طويل رسداب من إليها ل يتوصَّ مظلمة قاعة يف فأخَفوه قوم عند مرة نزل أنه وحدث
البلدة، تلك بجانب مارٍّ خليج من وقربها النخفاضها باملاء أرُضها ترَشح الظلمة، شديد
أو الغاز وهو الحجر زيت من صغري مصباح عىل إال واملطالعة الكتابة من يتمكن ال وكان
يُبرص ال كاد منه خرج وملا أشهر، تسعة املكان بهذا الشدائد فقاىس، الدخان، كثري الجاز
لحيتَه ر يُبخِّ فتارًة وحليته، اسمه يُغريِّ ارتحل أو حلَّ كلما وكان عينَيه، غِيش ِلما الطريق
صالًحا، اه فسمَّ حسني خادمه اسَم وغريَّ أخرى، بالحناء ويخضبها تبيض حتى بالكربيت
هللا فسرته وحادثه يخشاه َمن بعَض مرة لقي حتى الصلحاء، من شيًخا الناس وظنَّه
الغربية، يف القبلية» «العتوة بلدة إىل األقدار يُد به ألقت ثم فارقه، حتى بعنايته وشمله
سنوات ثالث داره يف وأقام مثواه، فأكرم الهمرشي محمد الشيخ عمدتها عند فاختفى
بأخت حسينًا خادمه ج وزوَّ أحٌد، به يشعر ولم وماتت بنت له وُولدت فيها ج تزوَّ ونيًفا،
شهامة مثله امرأة وله كبرية، مروءة ذا شهًما وكان الدار، ربُّ أثنائها يف مات ثم زوجته،
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نديم» هللا «عبد هو عندهم املختفي ضيفهم أن وأعلمته أوالدها أكربَ فاستحرضت ومروءة،
الجار حفظ يف كأبيه يكون أو ويسلِّمه، الُجْعل يف يطمع هل وسألته: الحكومة، طريد
آتته ما إن وَلعمري الكرم، يف بأبيه يقتدَي أن إال وأبى لقولها الولد فاهتز الذِّمار؟ وحماية

الزمن. هذا يف مثله يندر ا ملمَّ الهمة وعلوِّ األخالق مكارم من األرسة تلك
«باشا» أحمد عند نزيًال القرشية إىل فذهب زوجتُه، وماتت أخرى، إىل بلدة من ل وتنقَّ
ج وتزوَّ وغريه، التميمي أفندي محمد األديب القديم صديقه به يجتمع فكان املنشاوي،
دار إىل فانتقل املقام، يحمد لم أنه إال الكربى، املحلة أهل من منى مصطفى ببنت هناك
يف «الدلجمون» إىل سافر ثم شهًرا، بها فأقام ١٣٠٥ه، سنة القعدة ذي شهر يف التميمي
تارًة يُقيم فكان «البكاتوش» وقصد الغربية، إىل وعاد أسبوع، غري بها يمكث فلم البحرية
رجًال وكان جودة، أحمد جاره دار إىل تارًة وينتقل حرفوش، إبراهيم الشيخ ُعمدتها عند
االنتقال أراد إذا املرتجم يصحب فصار فيه، سار أنَّى الليل بظالم يُبايل ال الجنان، قويَّ
«البكاتوش» بني إقامتَه املرتَجم وجعل املسالك، أضيق معه م ويتجشَّ الحالك، الليل يف
واملروءة الكرم من عنده فيلقى الحالق، معبد» «محمد عند فيها ينزل الشهداء»، و«شباس
يزل ولم املأمون، من اختفائه مدة املشهور الحالق ذلك عند املهدي بن إبراهيم لقيه ما
املكي شكري محمد الناثر الشاعر الكامل األديب وصديقنا صديقه عند انتقل حتى كذلك
إبراهيم الشيخ عيلَّ دخل إذ يوًما باملركز أنا بينما قائًال: أخربني الذي بدسوق املركز كاتب
ب فرتقَّ أمًرا، إيلَّ يُِرسَّ أن يريد أنه منه وملحُت وجلس، فسلَّم البكاتوش، عمدة خرفوش
ثماني منذ يَرني لم يل صديق وهو إيلَّ، مشتاٌق عنده شخًصا أن أخربني ثم املكان، خلوَّ
يُذاكرني ذلك بعد عيلَّ يرتدَّد صار ثم به، يخربْني ولم فانرصف عنه فاستخربتُه سنوات،
هللا»، «عبد واسمه مختٍف أنه فأخربني مني، وثِق حتى باسمه، يبوح وال الصديق هذا يف
إليه، توصيلهما وسألته نظمي من بيتني له فكتبت نعم، فقال: نديم؟ هللا عبد لعله فقلت:

وهما:

األق��دام م��واط��ئَ ألق��ب��ل��نَّ س��ال��ًم��ا ل��ق��ي��تُ��َك إذا ن��ذرُت ول��ق��د
واإلق��دام ال��ت��ح��ري��ر ع��ل��ى ح��ثَّ��ْت ال��ت��ي س��ج��اي��اَك ع��ل��ى وألُث��ن��ي��نَّ

بيت مائة تُها عدَّ بخطِّه، املرتَجم نظم من بقصيدة يومني بعد يل وعاد بهما، فذهب
لو ويتمنَّى واالختفاء، الثورة أيام القاه ما ويذكر إيلَّ فيها ق يتشوَّ والقافية، البحر من
له فكتبُت الضيق، من فيه هو وما نفَسه نيس وكأنه وكيت، كيت فيفعل عنه هللا فرَّج
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املرتجم بخط ورقة ومعه حرفوش إبراهيم حرضيل أسبوع وبعد به، االجتماع أطلب أبياتًا
معبد محمد فوجدُت امليعاد، يف فذهبُت الشهداء، بشباس الجمعة يوم إليه فيها يطلبني
مكان يف املرتَجم أنزلوا وقد تل، عىل صغرية دار وهي داره إىل بي فذهب ينتظرني، الحالق
التقينا فلما صعودي، بعد رفعوه الخشب من ُسلَّم عىل إليه فَصِعدُت له، ُسلَّم ال عاٍل
جلسنا ثم يده، فقبَّلت شفقة، عليه وأدركتنْي طويًال، تعانقنا العني عىل العني ووقعت
له بديعية منها: االختفاء، مدة ألَّفها التي ُكتبه عىل وأطلعني والحديث، القديم يف نتحادث
ثم ويكون»، «كان من وجزء نظمه، من دواوين وثالثة يكمْله، لم لطيًفا رشًحا رشحها

العرص. وقَت فارقتُه

من زائًرا أتاه عمه ابُن أنه مدعيًا وُكتبه، بزوجته املذكور صديقه عند املرتَجم وانتقل
شباس إىل بمفرده انتقل ثم أشهر، ستة نحو فمكث اليمني، عليٍّا نفسه ى وسمَّ الحجاز،
إىل يوًما وعرشين خمسة بعد أعادها ثم يوًما، عرشين بعد زوجتُه به ولحقت الشهداء،
عند البكاتوش إىل عاد ثم أخرى، أشهر ستة فمكثا ولحقها بدسوق، «أفندي» شكري دار
االختفاء ضيق مع عليه فجمعت وتُغاضبه، إليه تُيسء هذه زوجتُه وكانت جودة، أحمد
تراجع ثم للحكومة، نفسه بإظهار وهمَّ مرة، منها ذرعه ضاق حتى األهل، معارشة سوء
فربطهما األعىل الفك من ثنيتَيه تُسقط فكادت فمه عىل مرة ولكمتْه معها، أمَره وأصلح
ملركز التابعة الجميزة ببلدة زوجته مع مختفيًا حسني خادمه وكان الحرير، من بخيط
مع تشاحنت عنده استقرت فلما لها، فأذن إليه الذهاب املرتَجم زوجُة فطلبت السنطة،
املرتَجم فانتقل مستغيثًا، بالبكاتوش لسيده الخادم فأرسع ينفضح، األمر وكاد زوجته،
وعَرفه املقام، له وطاب فاستأنس شهرين نحو هناك وبقي بينهما، وأصلح الجميزة إىل
االختفاء، يف عادته غري عىل للتنزه يخرج فكان أمره، وكتم عنه فتغاىض البلدة عمدة
وهم ويسامرهم ويعظهم لهم يقرأ وهو البلدة، من أناس وبعض العمدة عليه فيلتفُّ

به. مبتهجون
ثم العسكر، يف منتظًما كان الفرارجي» «حسن له يقال رجل البلدة عىل يرتدد وكان
االختفاء، سيما من عليه رآه ِلما حاله أنكر باملرتَجم برص فلما رسيٍّا، جاسوًسا استُخدم
العرابيني من رجل بوجود يُنبئهم الخديوي الديوان إىل فكتب نديم»، هللا «عبد أنه ح ورجَّ
بحليته، ورقة فأعطوه أمره، لهم فأوضح الداخلية ديوان إىل وأرسع بالجميزة، مختٍف
فريد أفندي محمد طنطا من وحرض عليه، بالقبض فأمروا به، أخربهم منه تحقق فلما
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بعُضهم فأحاط أخرى، بثياب مالبسهم سرتوا الرشطة من نفٌر ومعه الحكمدار وكيل
الدور، أفنية عىل مرشف تل عىل اآلخرين مع الحكمدار وكيل وَصِعد متفرقني، بالبلدة
فأخذ أخرى، دار إىل االنتقال وأراد خيفة، نفسه يف فأوجس الحركة، بتلك املرتَجم وأحسَّ
وصوَّبوا فصاحوا التل، عىل الذين فأبرصه املكان، سطح عىل وَصِعد كتفه عىل َعيْبَته
وأيقن عنيًفا، طرًقا الباب وطرقوا بالدار، أحاطوا ثم فنزل، بالنزول وأمروه عليه، بنادقهم
عن فريد أفندي محمد فسأله متجلًدا، وواجههم لهم، ففتحه محالة، ال مأخوذ أنه املرتَجم
نديم، هللا عبد أنا عيلَّ! بالقبض مأمور وأنت اسمي أتجهل هللا، «سبحان له: فقال اسمه،
ُكتبه عن هللا وأعماهم وخادمه، هو عليه فقبضوا هلل»، أمري سلَّمت العظيم، الذنب ذو
القبض وكان وأرسته، الخديو يف أهاجيه بسبب عظيم رشٌّ ألصابه ذلك ولوال وأوراقه،
املرضوب األجل لفوات الُجعل من شيئًا به الوايش يَنل ولم ،١٣٠٩ سنة صفر ٢٩ يف عليه
وسألوا بأحد، يُقرَّ فلم عندهم اختفى عمن وسألوه املركز، إىل استاقوهما ثم للمكافأة،
النيابة ووكيل أيام، بعض فُسجنا طنطا، إىل ونقلوهما بالبعض، فأقرَّ ورضبوه خادمه
فاختار الُقطر، خارج ونفيه آواه، وعمن عنه الخديو بعفو األمُر وانتهى سؤاَلهما، يوايل
ونزل األول، ربيع ١٢ الجمعة يوم غروب يف إليها ووصل الرشيف، القدس ثغر يافا
واعتنقه، قام بنفسه، وعرَّفه داره دخل وملا مفتيها، املواهب أبي «أفندي» عيل السيد عند
وأكرموه وفضالؤها، أعيانها وعرفه داًرا، له اتخذ ثم شهًرا، عنده فأقام وبكى، وضحك
البالد من وغريها وقلقيال وسبطية نابلس إىل رحلته رحل ثم خريًا، هللا جزاهم وواسوه،
بخطه رأيتُه كما ومعتقداتهم ُكتبهم عىل واطَّلع السامرة بطائفة واجتمع الفلسطينية،
بيافا مقيًما يزل ولم السنة، تلك من رمضان مستهل يف أصدقائه ألحد أرسله كتاب يف
العود له وأباح عنه فعفا الثانية، جمادى يف عباس ولُده وتوىلَّ توفيق، الخديو مات حتى
تعاىل، هللا شاء إن العيد بعد الحضور عىل «عزمنا الكتاب: ذلك آخر يف قال مرص، إىل
ثانية، مرة أزوَره حتى أحرض وال شوال، نصف يف يُعمل الكليم موىس سيدنا موسم فإن
حرضته دخويل عند أني وذلك خالفه، الظاهر كان وإن عني، بالعفو األمر صاحب فإنه

الحال: يف أنشدتُه الرشيفة

ف��ض��ل��ك ح��ق��ق��ُت وق��د أرج��ي��ه��ا ��ا ح��اجٍّ ال��ل��ه ك��ل��ي��َم ي��ا رج��وتُ��َك
س��ؤل��ك أوت��ي��ت ق��د ال��خ��ل��ق إل��ُه أوح��ى ق��ب��ُل ل��ك م��ث��ل��م��ا ل��ي ف��ق��ل

ثالثًا.» ح، روِّ قم يل: يقول ليًال فرأيته
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،١٣١٠ سنة صفر شهر يف «األستاذ» مجلة وأنشأ القاهرة، استوطن مرص إىل عاد وملا
ذلك أثناء يف الوحشُة وبدت وموشحاته، أزجاله وغرر مقاالته، ببديع موشحة فربزت
الوزراء كبري فهمي مصطفى صنيعتهم عزل من كان ما وكان واإلنكليز، الخديو بني
الخديو مؤازرة عىل ويحضُّ الِهمم يستنهض املرتَجم فقام يريدون، فيما ومعاكستهم
وخُشوا اإلنكليز أحفظ حتى «باألستاذ»، الطويلة املقاالت ذلك يف وكتب سواه، طاعة ونبْذ
سَعوا، بما فسَعوا فرصة اُده ُحسَّ وانتهزها النفوس، يف السابقة ملكانته الخرق اتساع من
وأعادوه املذكورة، السنة من القعدة ذي شهر يف مجلتَه فأوقفوا لفقوا، ما له قوا ولفَّ
شهر، كلَّ وعرشين خمسة عليه وأجروا دينار، أربعمائة أعَطوه أن بعد منفيٍّا، يافا إىل

يده. لِقَرص الخديو ينفْعه ولم كلمة، مرص بشأن يكتَب أال واشرتطوا
فعاد بإبعاده، فأمر السلطان لدى به السعاية من يسلم لم بيافا املرتَجم استقر فلما
«باشا» مختار الغازي له فسعى النواة، لفظ البالد لفظتْه وقد متحريًا، إسكندرية إىل
املعارف، ديوان يف واستخدمه السلطنة، بدار الحميد عبد السلطان قِبله حتى ومساعده
عن رشيًدا أيامه بقية بها فأمىض الشهر، يف مجيديٍّا ديناًرا وأربعني خمسة له ووظف
من الرابع يف ِحماَمه فلقي ، السلِّ علُة عليه اشتدت حتى نه، وخالَّ أهله عن بعيًدا وطنه،

هللا. رحمه ١٣١٤ سنة األوىل جمادى شهر
يظهر ولم ودواوينه، مؤلفاتُه وضاعت بشكطاش، يف أفندي يحيى بمقربة وُدِفن
اسمه إليه، نسبوه آخر وكتاب لألستاذ، ذيًال يطبعه كان ويكون» «كان من جزء إال منها

السلطنة. دار نزيل الصيادي الهدى أبي الشيخ يف القبيح بالهجو محشو «املسامري»

وقاساه وُمرِّه، الزمان حلو من ذاقه وما باملرتَجم، األحوال تقلُّب يف االتعاظ بعني ل تأمَّ ومن
الزمان يعبث كيف وعَرف العجب، له ُحقَّ طريًدا، غريبًا مات حتى النفي ثم االختفاء، مدَة

بَنيه. من الفضل بأهل
باإلرساف، بدَّده شيئًا أصاب فإن قلة، يف وعاش قدَّمنا، كما فقريًا املرتَجم ونشأ
الجبة لبس االختفاء بعد ظهر فلما املعلومة، اإلفرنجية املالبس يرتدي أمره أول يف وكان
الفكاهة، حلو الحديث شهيَّ وكان الرشف، إىل إشارة خرضاء بعمامة واهتمَّ والقفطان،
ذكاء يف رجًال فرأيُت بمرص، إقامته آخر يف مرة لقيتُه يوجز، لم أنه املحدث ودَّ أوجز إذا
لسانه، من أقل ونثره نثره، من فأقل ِشعره أما الجاحظ، وقبح سحبان، وفصاحة إياس،
صالحة جملًة أفندي الفتاح عبد أخوه انتخب وقد هذا، عرصنا يف القصوى الغاية ولسانه

شئت. إن إليه فارجع النديم»، «سالفة اه: سمَّ كتاب يف جمعها مقاالته، من
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القدر: هذا عىل إال منها نعثر لم قصيدة من قوله شعره مختار ومن

ال��خ��م��ُد ت��ك��ف��ل��ه ن��ص��ري ف��ي س��ار وَم��ن ال��غ��م��ُد وِم��ْق��َول��َي ت��ص��دا ال��ث��ن��ا س��ي��وُف

ومنها:

وغ��ُد وي��ف��ح��م��ه غ��رٌّ ي��ع��ارض��ه ح��ج��ا أخ��و ش��ه��م األي��ام ع��ج��ب وم��ن
ال��م��ج��ُد ت��ك��ف��ل��ه��ا أع��راٌض ل��ت��ح��ف��ظ ال��دِّم��ا تُ��ه��در أن األخ��الق غ��رر وم��ن

معارضة عن الشعراء قصور زعم ملن تبكيتًا باشا شاهني بحرضة نظمها إنه ويقال
قوله: يف املتنبي الطيِّب أبي

بُ��دُّ ص��داق��ت��ه م��ن م��ا ل��ه ع��دوٍّا ي��رى أن ال��ح��رِّ ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ن��ك��د وم��ن

به: نزلت نازلة عىل يُسلِّيه له صديق إىل بها وكتَب اختفائه، أيام قوله شعره ومن

ب��ال��ح��اص��ِل ع��ارٍف ن��ص��ي��ح��ة واس��م��ع ال��ه��ازِل ق��وَل ع��ن��ك دع ص��اح��ب��ي ي��ا
ال��ج��اه��ِل ال��غ��ب��يِّ ال��ف��دم ق��س��م��ة م��ن ف��إن��ه ال��زم��ان ص��ف��و ت��ج��د اج��َه��ْل
ل��ل��غ��اف��ِل ف��ح��ظ��ه ال��م��ع��اش أم��ُر ي��س��ت��ق��ْم ب��ال��ت��غ��ف��ل ��ل ال��ت��ع��قُّ ودَِع
خ��ام��ِل��س ذك��ٍر ب��ع��د وج��اًه��ا م��اًال ب��اب��ه��ا م��ن ت��غ��ت��ن��ْم ال��ب��الدة وارَض
ل��ف��اض��ِل ي��م��ي��ل ال ده��ٍر ب��ح��روب ت��ض��ْق ف��ال ال��ع��ل��وم س��وى أب��ي��َت وإذا
ال��ب��اط��ِل ب��غ��ي��ر ِق��ي��دت م��ا ُدن��ي��اَك ت��ج��ْد س��ب��ق��وا األَُل��ى ت��واري��َخ ق��لِّ��ْب
ب��م��ح��اف��ِل وب��ع��َده��ا ال��ح��ي��اة ح��اَل ك��ل��ه��م ال��زواي��ا ف��ي األف��اض��َل ت��ج��ِد
ال��ح��ائ��ِل ذاك خ��ل��َف ال��ح��ق��ي��ق��ة ش��م��َس ت��رى ب��ه ك��ال��س��ح��اب س��ت��ر ال��ع��ل��ُم
ح��اف��ِل س��ع��ٍد ج��م��ي��ل ال��ب��ل��ي��غ م��دح ب��ه دي��وانً��ا ع��ي��ن��اك أب��ص��رْت ه��ل
ال��س��اح��ِل ذا ف��ي ك��ال��ن��اِس ف��ِع��ْش ال، أو: ن��اَل��ُه َم��ن ل��ن��ا ف��اذك��ر إي ق��ل��َت: إن
ل��ل��ك��ام��ِل وح��ك��م��ٌة ال��غ��ب��يِّ م��اُل واح��ٍد ف��ي ت��ل��ق��اه��م��ا ال ض��دَّان

ذكره. عن أرضبنا بنثر ذيَّلها ثم
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أصدقائه: ألحد اختفائه مدة كتبَه كتابًا نه ضمَّ ما شعره ومن

س��ت��وُر ال��خ��ف��ي ال��ل��ط��ف م��ن ع��ل��ي��ه غ��ائ��ب ح��ال��ة ش��رُح ف��ه��ذا وب��ع��ُد
ص��ب��وُر ال��رض��يُّ وال��ق��ل��ب ف��ي��ص��ب��ُر م��داره��ا ح��ول األه��واُل ب��ه ت��دور
ق��دي��ُر األن��ام دون ف��رج��ي ع��ل��ى إن��ه ال��ل��ه ب��ه ي��أت��ي ف��َرٌج ع��س��ى
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١٢٦٦–١٣٢٣ه

له املغفور اصطفاهم الذين العلماء مقدمة يف عبده محمد الشيخ اإلمام األستاذ [كان
عبده محمد اإلمام أن التاريخ ل سجَّ وقد عنهم، واملعرفة العلم ي لتلقِّ باشا تيمور أحمد
من صفوة عىل دروَسه فيها يُلقي ندوة سعادة درب يف «باشا» تيمور دار من يتخذ كان

وغريهم. النابهني واألدباء العلماء
«باشا» تيمور أحمد له املغفور مخلَّفات بني التيمورية املؤلفات نرش لجنُة عثرت وقد
هذا يف التايل موجزها نَرش رأْت وأعماله، اإلمام سرية من الكثريَ تضمنت عدة جذاذات عىل

الكتاب.]
محلة قرية وهي املدائن، عن بعيدة صغرية قرية يف ونشأ عبده محمد اإلمام ُولِد

بالبحرية. شرباخيت بمركز نرص
قرية من فكانت ه أُمُّ أما القويمة، واألخالق السليمة الطبائع أهل من والُده وكان
عثمان. آل ببيت يُعرف املعروفة بيوتها من بيت إىل تنتمي طنطا، بمركز شبشري» «حصة
أن أعتقد «كنُت حياته: تاريخ من كتبه فيما هللا رحمه عبده محمد اإلمام ويقول
فإن الدنيا، يف رجل أعظم بذلك وهو دونه، فيها من وكل القرية، يف رجل أعظم والدي
ينزلون وال الحكام بعُض عنده ينزل وكان نرص، محلة من عندي أوسع تكن لم الدنيا
الكرامة بأن االعتقاد بذلك يفَّ ونشأ وأَرضني، دوًرا وأكثر أغنى أنه مع العمدة بيت يف
والدي عليه كان ما صغري من أعقل وكنُت املال، وكثرة بالثروة يتعلقان ال املنزلة وعلوَّ
عدا ما عنه وأخذُت يعاديه، َمن عىل وقسوته املعاملة، يف وشدَّته عزيمته، يف ثباته من
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وكانت والدي، مكانة عن تنزل ال القرية نساء بني منزلتها فكانت والدتي أما القسوة،
وحمًدا.» هلل وطاعة مجًدا، ذلك وتَُعدُّ الفقراء، عىل وتعطف املساكني ترحم

بني بذلك شهر حتى والسباحة، والرماية للفروسية محبٍّا أبيه َقدم عىل األستاذ شبَّ
املجاورة. القرى يف أترابه

١٢٧٦ه/١٨٥٩م سنة عمره من العارشة بلغ والده بمنزل والكتابة القراءة تعلُّمه بعد
واستظهره مرة أول املجيد الكتاب فقرأ غريه، بالقرية يكن لم للقرآن حافظ دار إىل فانتقل
أن جميًال، يكون أن غري من لطيف وهو اإلمام، خطَّ رأى مَلن ويظهر عامني، يف ذلك بعد

كتابته. يف واملهارة النظام من يشء عىل كان األول معلَِّمه
وكان القرآن، ليُجوِّد بطنطا األحمدي الجامع إىل ذهب ١٢٧٩ه/١٨٦٢م سنة ويف
شيًخا صار أن إىل وصل مجيًدا قارئًا كان إنه يقال الذي مجاهد الشيخ ألمه أخوه هناك

بطنطا. للمقارئ
السليمة فطرتُه تنفْر ولم األكمل، الوجه عىل سنتني نحو يف التجويد فنوَن الشيخ أتمَّ
منذ القراءات وفنون القرآن بتعليم املشهور األحمدي الجامع يف التعليم هذا أساليب من
وأحسنهم نغمة، تالوته يف وأجودهم للقرآن، الناس أحفظ من هللا رحمه وكان زمان،

ترتيًال.
األستاذ قال األحمدي. املسجد يف العلم دروس يف جلس ١٢٨١ه/١٨٦٤م سنة ويف
التعليم، طريقة لرداءة شيئًا أفهم ال ونصًفا سنة «وقضيُت لنفسه: كتبها التي الرتجمة يف
أشهر، ثالثة مدة أخوايل عند واختفيُت الدرس، من وهربُت النجاح، من اليأُس فأدركني
وقلت فأبيُت العلم، طلب عىل إكراهي وأراد األحمدي، املسجد إىل وأخذني أخي عيلَّ عثر ثم
وأشتغل بلدي إىل أعود أن إال عيلَّ يبَق ولم العلم، طلب يف يل نجاح أال أيقنت قد له:
ما وأخذُت عليه، بتغلُّبي الجدل وانتهى أقاربي، من الكثريُ يشتغل كما الزراعة بمالحظة
وتزوجت العلم، طلب إىل أعود أال نية عىل نرص محلة إىل ورجعت ومتاع ثياب من يل كان

النية.» هذه عىل ١٢٨٢ه/١٨٦٥م سنة يف
طنطا، يف التعليم طريقة من نفيس يف وجدته أثر أول «فهذا ذلك: بعد األستاذ قال
ال ممن املائة يف وتسعون خمسة يجده الذي األثر وهو األزهر، يف طريقته بعينها وهي
الطلبة من األغلب أن غري التعليم، يف السبيل هذا يلتزمون ال من بصحبة القَدر يساعدهم
الطلب، عىل فيستمرُّون شيئًا، فهموا أنهم فيظنون أنفسهم، تغشهم يفهمون، ال الذين
بهم وتُصاب الناس، بهم يُبتَىل ثم األطفال، أحالم يف وهم الرجال، سنَّ يبلغوا أن إىل
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داعية عنده تُوجد من ويُضلِّلون جهالة، الجاهَل يزيدون ألنهم الرزية؛ بهم فتعظم العامة،
نْفع وبني بينه ويَحولون العلم، من يشء عىل يكون من بدعاويهم ويؤذون االسرتشاد،

بعلمه.» الناس
طنطا، إىل الرجوع عىل والُده قهره العلم، طلب من الهارب الفتى تزوج أن وبعد
من سكانها وغالُب شرباخيت، مركز قرى من أورين» «كنيسة بلدة إىل الطريق يف فهرب
وجده ما العلم طلب من عليه ل وسهَّ نفرتَه داوى َمن مهربه يف وصادف أبيه، خئولة
إىل أسفاٌر له سبقت رجل وهو أبيه، أخوال أحد خرض درويش بالشيخ اتصل إذ عسريًا؛
الشيخ والد املدني محمد السيد إىل وجلس الغرب، طرابلس إىل ووصل ليبيا، صحراء
ُكتُب بعض يحفظ وكان الشاذلية، الطريقة عنه وأخذ العلم، من شيئًا عنه وتعلَّم ظافر،
بالزراعة. واشتغل قريته إىل أسفاره من رجع ثم وفهمه، القرآن حفظ ويُجيد الحديث

فقال: خرض، درويش الشيخ صحبة من نفسه يف وجده الذي األثر األستاذ ووصف
كان ما يل واتسع أعهده، كنُت الذي العالم غري آخر عالم يف بنفيس أطري «رأيتُني
والنزوع العرفان أمر من عندي وعُظم كبريًا، كان ما الدنيا من عندي وصُغر ضيًِّقا،
هو واحًدا، ا همٍّ إال النفس، هموُم عني وتفرَّقْت صغريًا، كان ما القدس جانب إىل بالنفس

النفس.» أدب كامَل املعرفة، كامَل أكون أن
يف طنطا إىل ذهب يوًما، وعرشين خمسة أورين» «كنيسة يف الشاب قىض أن وبعد
العلم، لطلب الصدر مرشوَح ١٨٦٥م، سنة ١٢٨٢ه/أكتوبر سنة اآلخرة جمادى شهر

درويش. الشيخ إرشاد بربكة عليه مقبًال
الرتبية فإن الجمال، بفنون الذوق تهذيب إىل تدعو الحديثة الرتبية كانت وإذا
واأللحان بالفكرة، املشفوعة كالعبادة الرياضة، بأنواع الرسِّ تلطيف إىل تدعو الصوفية
وتُكمل ، الرسَّ وتلطِّف الوجدان، تربَِّي أن شأنها من التعاليم هذه النفس، لقوى املستخدمة

األخالق. صويفَّ كان أنه َجرم وال وتزينها، النفس
— بطنطا األحمدي بالجامع الفكري تكوينه بداية يف سنني أربع نحو اإلمام قىض
السنواُت هذه نبَّهْت وقد — املرصي القطر أولياء أشهر البدوي أحمد السيد إىل نسبة
الجوانب بعَض أيًضا ْت مسَّ أنها بيَد واألخالق، العقول يف وعمِلها الدينية البدع إىل عقَله
فيما األستاذ قال تأثُّر. موطَن والفهم الكمال إىل املتسامية منازعها يف فرتكت نفسه من
أطالع كنُت (١٢٨٢ه) السنة تلك من رجب شهر من يوٍم «ويف حياته: تاريخ من كتبه
من يكون أن يُشبه شخًصا أمامي فرأيُت الزرقاني»، رشح «معاني لهم وأقرِّر الطلبة بني
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حلواء أحىل ما معناه: ما قال إليه رأيس رفعُت فلما باملجاذيب، ونهم يسمُّ الذين أولئك
ثم َوَجد، َجدَّ من هللا! سبحان فقال: معك؟ التي الحلوى وأين له: فقلت البيضاء! مرص
دون مرص يف العلم طلب عىل ليحملني إيلَّ هللا ساقه إلهاًما القول ذلك فعددت انرصف،

طنطا.»
فرباير ١٢٨٢ه سنة شوال يف األزهر إىل فه بترصُّ عبده محمد الشيخ املجاور ذهب
قانون أوَل األزهر شيخ العبايس املهدي الشيخ وْضع من سنوات ست قبل ١٨٦٦م سنة
يف مكتوبة أوروبية ُكتبًا يُعرِّب أن العهد ذلك يف الجديد العلمي الجيُل وأراد فيه، للتدريس
محَدثة، عباراٍت فوضع متسًعا، القديمة املصطلحات من يجد ولم فرنيس، بلسان الغالب
بني التنازع األزهر إىل دخل يومئٍذ ومنذ األزهريون، عنه يرَض لم جديًدا أسلوبًا وأوجد

والجديد. القديم
الفرنجة علماء بعُض وصفها ما عىل فكانت األزهري التعليم يف السائدة الروح أما
الغرب يف مستعمل هو عما تختلف األزهر يف والبحث التعليم أنماط كانت «ولنئ قوله: يف
ويف قديًما.» عندنا كانت التي األنماط عن يشء يف تختلف ال فهي أساسيٍّا، اختالًفا اآلن
يف يزال ال قرون منذ عندنا التاليش يف أخذ الذي العقول قهر يف النقلية العلوم «أثر قوله:

اإلسالمية.» الجامعات يف سطوته عنفوان
واملقارنة للتحقيق البحث هو يومئٍذ األزهر أهل عند العلم من الغرض وليس

األقدمون. ترك مَلا الصحيح النقل ولكنه والتمحيص،
تتصل واملقبلة الحارضة واألجيال االنحطاط، إىل مرتاجعٌة األجيال أن واملفروض
يف ذاهبة عصور يف بُعداءُ املجتهدين األئمة وأن سَلف، إىل خَلف من ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعرص

غباَرها. يُدرك أن الحارض يستطيع ال املايض أعماق
الناس عليه ما بفساد «العرص» سورة تفسري يف ح رصَّ أستاذنا أن بيان إىل ونسارع
ح رصَّ كما العصور، من قبلهم كان ما إىل الخري من شاءوا ما ونسبة عصورهم، ذمِّ من

ومناهجه. األزهري التعليم بعيب وكتاباته أقواله من كثري يف
يف يَرون كانوا فأولئك والصوفية؛ الرشعيني بني تدافٌع نفسه األزهر يف وكان هذا
إىل يطمحون كانوا وهؤالء الدين، عىل تمرًُّدا األزهر يف املتداولة النقلية العلوم عن الخروج

بالتصوف. مساٌس لها التي املعارف من أنواع
سنة املتوىف رضوان حسن الشيخ األزهري الصويفُّ ذكره ما التدافع هذا ودليل
للشيخ كان وقد املستطاب»، القلوب «روض املسماة منظومته يف ١٣١٠ه/١٨٩٢م
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محمد والشيخ الطويل، حسن الشيخ منهم وطالبه، األزهر علماء بني مريدون املذكور
وجماعة نفسه، عبده محمد الشيخ ومنهم عبده، محمد الشيخ أساتذة من وهما البسيوني،
وهو التصوف، حزب إىل انضمَّ األزهر إىل جاء حينما الشيخ أن يظهر وبذلك إخوانه، من

الجديد. من نَفرة وأقلُّهما جموًدا، الحزبني أقلُّ
املسامحات، أيام يف متصوًفا وزمالئه، شيوخه مع الدراسة مدة متصوًفا األستاذ كان
الذاهب الصويف الخيال من بنوع تفكريُه انطبع حتى خرض، درويش الشيخ أبيه خال مع

أحيانًا. الفهم مدى يجاوز ما إىل الروحانيات يف
إىل نزوعه بحكم اإلسالمية الفلسفة دراسة إىل األزهر يف األساتذة بعُض انساق
الذي أرسطو مذهب وخصوًصا الفلسفة، بمذاهب متأثًِّرا صار الذي اإلسالمي التصوف
من باعتباره األدب مدارسة إىل أيًضا بعُضهم انساق كما العرب، لفالسفة إماًما يُعترب
الشيخ أساتذة من البسيوني محمد والشيخ الطويل حسن الشيخ كان وقد الجميلة، الفنون
بالحركة متصًال وكان بالفلسفة، املخلوطة الصوفية بالحركة متصًال كان فهو عبده، محمد
زعمائهم دروس فحرض القديم، عىل املحافظني عن البعد كلَّ يَبُعد لم أنه عىل األدبية،
الطرابليس، والشيخ الجيزاوي، والشيخ رفاعي، والشيخ عليش، كالشيخ املشهورين؛

البحراوي. والشيخ
صاحبَه ١٢٨٨ه/١٨٧١م سنة يف األفغاني الدين جمال السيُد مرص إىل حرض وملا
حكمة مجالَس كانت التي مجالَسه ويُالزم دروَسه، يحرض عبده؛ محمد الشيخ األستاذُ
ومواجده، ورياضاته التصوف، بمنازع الفتيِّ قلبه عواطف متأثرة فتًى يومئٍذ وكان وعلم،
يجده ال علميٍّا كماًال وراءها بأن شاعًرا املعروفة، أنماطها عىل األزهر علوَم ى يتلقَّ وكان
خموله من عبده محمد الشيخ تخليص عىل قادًرا وحده األفغاني السيد وكان حوله. فيما
الدين جمال السيد كان إذ العلمي؛ الكمال التماس يف الحرية من وتخليصه الصويف،
مطامحه، وسموِّ ِفكره، نظام وُحسن علمه، وبسعة الفطرية، بمواهبه الكبري األفغاني،
صاحبه قد واآلالم، الُجىلَّ بالحوادث واململوء وعزًما، حياًة املشتعلة القوية، نفسه وعلوِّ
وبعد ١٢٨٨–١٢٩٦ه/١٨٧١–١٨٧٩م، سنة منذ وصديًقا تلميذًا عبده محمد الشيُخ
املتصوف، الشابُّ ذلك لنا ظهر الدين جمال للسيد عبده محمد الشيخ صحبة من سنتني
تلك يف دينهم أمر من يشء عن العامة سأله إذا وَجل عىل القول يف ينطلق كان الذي
سنة رسالة يكتب جريئًا مؤلًفا درويش، الشيخ أبيه خاُل إليها يقوده كان التي املجامع

والصوفية. الفلسفية املذاهب من الكثريُ وفيها ١٢٩٠ه/١٨٧٣م،
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الجالل رشح عىل حاشيتَه عبده محمد الشيخ ألَّف ١٢٩٢ه/١٨٧٥م سنة ويف
ولكنه عمره، من والعرشين السادسة جاوز قد يومئٍذ يكن ولم العضدية، للعقائد الدواني
نها ضمَّ وقد ونقد، فهٍم إحاطَة املتصوفة والفالسفة املتكلمني بمذاهب محيًطا فيها ظهر

والنبوات. اإللهيات يف املذاهب ملختلف توضيًحا
سنة نشأتها لبداية «األهرام» جريدة يف كتبه ما هو آثاره من الناس عىل نرش ما وأول
التي اإلصالحية الدعوة أصول عىل مشتملة املنزع سامية فصول وهي ١٢٩٣ه/١٨٧٦م
الناهض الفتى ذلك إىل الناس نظَر الفصوُل تلك اسرتعت وقد سبيلها، يف حياتَه رصف

جريئًا. عاقًال الكبار املصلحني نهضَة عمره من والعرشين السابعة إىل
من األزهرية العاملية الشهادة عبده محمد الشيخ نال ١٢٩٤ه/١٨٧٧م سنة ويف

سنة. وعرشين ثماٍن ابن وهو الثانية الدرجة
يف ويُدرِّس األزهر، الجامع يف بالفلسفة املشوب والكالم املنطق ُكتُب يُدرِّس وأخذ
يف األدبية التحفة وكتاب مسكويه، البن األخالق» «تهذيب كتاب املجاورين لبعض داره
هللا نعمة الخواجة وتعريب فرانسوجيزو، الوزير تأليف األوروبية، املمالك تمدُّن تاريخ

الخوري.
جمال السيد اإلنجليز بمساعي مرص من نُفي ١٢٩٥ه/١٨٧٩م سنة أواخر ويف
كان ما بمقدار إنجلرتا ممثل حلق يف شًجى السيايس عمله كان الذي األفغاني الدين
من عبده محمد الشيخ وُعِزل األزهر، أهل من للجامدين غيًظا الفلسفيات لدرس تجديده
أبًدا يفارُقها ال نرص» «محلة قريته يف يُقيم بأن وأُمر األلسن، ومدرسة العلوم دار مدرسة

آخر. بلد إىل
رياض الكبري الوزير وكان الحادثُة، هذه حصلت توفيق الخديو ُحكم أوائل يف
باملعونة ه وأمدَّ مرص، يف املقاَم الدين جمال للسيد زيَّن قد الذي وهو القطر، خارج «باشا»
فات ما ردِّ عن عَجز قد الكبري الوزير كان وإذا مصلح، شباب تربية عىل بها ليستعني
السيد خليفة ليرتَك كان وما بتالميذه، ينتفع أن ليفوتَه كان فما األفغاني، السيد نفي من
له فاستصدر منها، يخرج أن عليه محرًَّما البحرية قرى من قرية يف منفيٍّا الدين جمال
يف جعله ثم الرسمية الجريدة يف محرًِّرا وعيَّنه ١٢٩٧ه/١٨٨٠م، سنة الخديو من عفًوا

تحريِرها. رئيَس السنة آخر
وسائَلها، رياٍض مساعدُة له هيَّأت إصالح بحركة عبده محمد الشيُخ نهض ولقد
الجريدة تحرير يف معه يشتغلون كانوا الذين الدين جمال السيد تالميذ ِخريُة عليها وأعانه
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يُصلح أن يريد معلًِّما يُعْد فلم يومئٍذ، انقطعت قد باألزهر األستاذ ِصلة أن إال الرسمية،
اإلصالح يحاول صحافيٍّا أصبح ولكنه الجديدة، العلوم إىل أهله ويُرشد فيه، التعليم ُطرق

والشورى. والعدالة الحرية مبادئ عىل والسيايس االجتماعي
الكبرية فصوله يف املرصية» «الوقائع الرسمية الجريدة تحرير رئيس الشيُخ ألمَّ
التعاون إىل فدعا إليها، عزيمتُه تنبعث كانت التي اإلصالح بوجوه الروح القوية الفائدة
ونادى كلِّه، الشعب عىل وعاب األهايل، عن املظالم ورفع الحرية فكرة وحبَّذ الخري، عىل
للقانون الحق أن وبنيَّ وأهلها، الرشوة عىل وحمل املدارس، يف والرتبية التعليم بإصالح
املدنيَّة وسائل عن الغفلة مع املدنيَّة بظواهر َكهم وتمسُّ األهايل إرساف وذمَّ للقوة، ال
الذين العقالء خطأ يف رأيه وذَكر بيوتنا، وإصالح منتدياتنا إصالَح وعالج الصحيحة،

ووثوبًا. طفرًة الرُّقيَّ يريدون
اإلصالحية حياته أدوار يف به ُشِغف الديني، اإلصالح من لنوع األستاذ تعرَّض ثم
املقاالت وهذه عليه، وجنَْت شعائَره شوَّهت التي البدع من اإلسالم تطهري هو ذلك كلها

اإلصالح. يف وطريقه الحرية، يف ومذاهبه الوطنية، مبادئَه تجمع
ليمتنع وحدته تحقيق هو للوطن اإلصالح أوجه خري أن يرى وطنيٍّا الشيخ كان
دعائم عىل العامة املحافظة إىل تدعو التي للمبادئ نصريٌ أنه عىل فيه، والنزاع الخالُف
غري القسوة سوط ورفع العمل، حرية الحرية، إىل داٍع وهو الناس، بني واإلخاء السالم
عىل العامة باملنفعة يعود فيما إال األعمال من عمل يف أحٌد ر يُسخَّ ال بحيث القانونية،
عوائَدها لألُمة يحفَظ أن يريد التدريج، سبيل فهي اإلصالح، يف األستاذ سبيل أما البالد،
فإذا باملرَّة، عنها تبُعد ال فيها تحسينات بعَض يطلب ثم أفرادها، عقول يف املقررة الكلية
انخلعوا وقد إال طويل زمٌن يمَيض ال حتى بالتدريج، أرقى هو ما منهم طَلب اعتادوها

يشعرون. ال حيث من أرقى هو ما إىل املنحطَّة وأفكارهم عاداتهم عن
لها يجعل استقالٌل اإلصالحية ملذاهبه كان ذلك ومع أستاذه، بمبادئ الشيخ وتأثَّر
حديَث أستاذه، بصحبة عهد حديَث الجريدة تحرير تولِّيه حني كان ولقد وحَدها، شخصية
السيد سبيل وجه كلِّ من ليست اإلصالح يف سبيٌل هذا عىل له وكانت يَديه، عىل بالتخرج عهد
ثم ناَرها، ج فيؤجِّ النفوس يُلِهب أن يريد الحماسة، مشتعَل السيُد كان إذ الدين؛ جمال
االجتماعي اإلصالح سبيل هي الثوراِت أن يرى كان عزٍّا؛ ذلِّها ومن قوة، ضعفها من يَصوغ
يطلب مصلًحا معلًِّما فكان الرسمية الجريدة تحرير أيام عبده محمد الشيخ أما والسيايس،

ُعلِّمت. ما إىل برفق يسوَقها ثم أوًال، ويهذِّبَها ليعلَِّمها الرُّقي، إىل األمم دْفع يف األناة
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ولم األفكار، حركة يف عاملة يٌد الرسمية الجريدة لتحرير رئيس وهو له كانت ولقد
وملا الُعرابية، الثورة أعاصريُ هبَّت عندما الثورة طريق من اإلصالح إىل يدعون ممن يكن
نارها يف وألقى بها، اتصل أستاذه ومبادئ مبادئه هي أغراض لنرصة قائمًة رآها أن
رحمه فسافر أشهر، وثالثة سنني ثالث بالنفي عليه وُحِكم زعمائها، مع ُحوكم وقد حطبًا،
عىل أوروبا إىل وسافر سنة، فيها وأقام ١٢٩٩ه/١٨٨٣م سنة حدود يف سورية إىل هللا
معظمها أشهر عرشة فيها فأقام الدين، جمال السيد وصديقه أستاذه وبني بينه موعد
مديَر األفغاني السيد كان التي الوثقى» «العروة جريدة مًعا أصدَرا وهناك باريس، يف

األول. محرَِّرها عبده محمد والشيخ سياستها
يف السعُي غرُضها وسورية، واملغرب ومرص الهند مسلمي من جمعية ألَّفا وكانا
وإرشاُدهم بهم املحدقة باألخطاء وإعالُمهم ُرقادهم، من وإيقاُظهم املسلمني، كلمة جْمع
ثمانية بعد الجريدُة احتجبت ١٣٠١ه/١٨٨٤م سنة آخر يف أنه إال مقاومتها، طريق إىل
األفغاني الدين جمال السيد حلُم وأخفق ومرص، الهند يف مصادرة كل فيها لقيْت أشهر
عدوانه. من ويحدُّ باملناكب الغرَب يُزاحم نهوًضا بالرشق تنهض إسالمية دولة بإنشاء

لتوثيق متنكًِّرا أخرى بالد إىل وسافر أياًما، فيها فأقام تونس إىل األستاذ سافر ثم
العلم أهُل عليه فأقبل بريوت، إىل ذلك بعد السري عصا وألقى الرسية، الوثقى العروة عقود
املعارف اق وعشَّ األذكياء ها يؤمُّ مدرسة داُره وكانت والطوائف، امِللل جميع من والفضل
الصديق هذا أخي بنت ج فتزوَّ حمادة بك الدين بمحيي ودٍّ روابُط وصلتْه وقد واآلداب،

األوىل. زوجته وفاة بعد
اللغة إلحياء السلطانية املدرسة يف للتدريس ُدعي ١٣٠٣ه/١٨٨٥م سنة أوائل ويف
التوحيد» «رسالة ألَّف وقد والكتابة، بالتأليف التدريس مع يشتغل وكان فيها، والدين
باللغة الدين جمال السيُد كتبها التي الدهريني» عىل «الرد رسالة العربية إىل ونقل هناك،

الهمذاني». الزمان بديع و«مقامات البالغة» «نهج كتاب ورشح الفارسية،
أن خيش توفيق الخديو ولكن منفاه، من ١٣٠٦ه/١٨٨٨م سنة يف األستاذ وعاد
عيَّنه بل يشتهي، كان كما معلًِّما بتعيينه يرَض فلم ومنازعه، أفكاره عىل تالميذ له يربَي

عابدين. فمحكمة الزقازيق محكمة إىل انتقل ومنها األهلية، بنها بمحكمة قاضيًا
سنة ويف األهلية، االستئناف بمحكمة مستشاًرا ُعنيِّ ١٣٠٨ه/١٨٩٠م سنة ويف
أول وهو األزهر، إدارة مجلس يف عضًوا املرصية الحكومة جعلتْه ١٣١٢ه/١٨٩٤م

اإلصالح. رسول ليكون بسعيه أُسس مجلس
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املرصية، للديار مفتيًا ُعنيِّ ١٨٩٩م يونيه ١٣١٧ه/٣ سنة املحرم من بقني ولِستٍّ
القوانني. شورى مجلس يف عضًوا الحكومة جعلتْه عينِها السنة هذه ويف

تعلُّم لكن متسًعا، الحوادث له تدْع فلم أجنبية، لغة تعلُّم إىل ميٌل األستاذ عند كان
اللغة تعلَّم بلغتها، حتى الكبرية همتُه تُعالجها تزْل لم أمانيه من أمنيًة كان أجنبية لغة
وأحكمها سنة، وأربعني أربع ابن وهو بالقضاء، واشتغل مرص إىل عاد أن بعد الفرنسية
يعرف لم «من يقول: هللا رحمه وكان له، ترجموا من أكثر ذكره كما وحديثًا، وكتابة قراءة

العرص.» هذا يف عاِلًما يَُعدُّ فال األوروبية العلم لغات من لغة
الغربيني لُكتب مطالعاته ومن سياحاته من واستفاد مرات، عدة أوروبا إىل سافر وقد

اإلصالحية. ودعواته وكتاباته أفكاره يف ذلك أثُر وظهر املختلفة، الفنون يف
األخالقية كماالتُه فيها ظهرْت سنني، عرش حواَيل األهيل القضاء يف األستاذ أقام
منصبه، بأعباء والقيام واملطالعة الفرنسية اللغة درس إىل أثنائها يف وانرصف والعلمية،
فتعيينه األزهر إدارة مجلس دخوله يوم بدأت التي اإلصالح لوثبة ع تجمُّ مدَة كانت وتلك

املرصية. للديار مفتيًا
ووصل واالجتماعي، والعلمي الديني اإلصالح يف األستاذ نشاُط أزَهر العهد ذلك يف
معناه، بأوسع اإلمام مقام «إىل تأبينه: يف أمني بك قاسم يقول كما عبده محمد الشيخ
يف ويسوقها رسمها، التي الخطة نحو ويُحرِّكها أُمة، زماَم بيده يُمسك أن من مكَّنه مقام

لها.» هيَّأه الذي املستقبل طريق
جمود أمام منهزم غريَ والرُّقي، اإلصالح سبيل يف يُجاهد اإلمام األستاذ وظلَّ
سنة األوىل جمادى ٨ يوم ربِّه إىل ذهب حتى الكائدين، وكيد الظاملني، وظلم الجامدين،

تعاىل. هللا رحمه ١٩٠٥م سنة يوليه ١٣٢٣ه/١١
بقوله: وأعماله سريتَه ًصا ُملخِّ لنفسه، ترجمته يف بقلمه عبده محمد الشيخ كتب وقد
الدين وفْهم التقليد قيد من الفكر تحرير األول عظيمني: أمرين إىل بالدعوة صوتي «ارتفع
األوىل، ينابيعها إىل معارفه كسب يف والرجوع الخالف، ظهور قبل األُمة سلف طريقة عىل
خلطه من وتُقلَِّل َشطِطه، من لرتدَّ هللا وضعها التي البرشي العقل موازين من واعتباره
صديًقا يُعد الوجه هذا عىل وأنه اإلنساني، العالم نظام حفظ يف هللا حكمُة لتتمَّ وخبطه،
بالتعويل مطالبًا الثابتة، الحقائق احرتام إىل داعيًا الكون، أرسار يف البحث عىل باعثًا للعلم
الدعوة يف خالفت وقد واحًدا، أمًرا أعده هذا وكل العمل، وإصالح النفس آداب يف عليها
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عىل وَمن الدين علوم طالب األُمة: جسم منهما يرتكَّب اللتني العظيمتني الفئتني رأْي إليه
ناحيتهم. يف هو وَمن العرص هذا فنون وطالب شاكلتهم،

يف ذلك كان سواء التحرير، يف العربية اللغة أساليب إصالح فهو الثاني: األمر وأما
الكافة عىل الجرائُد تنرشه فيما أو ومصالحها، الحكومة دواوين بني الرسمية املخاطبات
يف الكتابة أساليُب وكانت الناس، بني املراسالت يف أو أخرى، لغات من مرتجًما أو ً ُمنشأ

العرب. لغُة وتُنكره الذوُق ه يَمجُّ كالهما نوعني يف تنحرص مرص
ولكنه له، تعقُّ عن وبُْعٍد عنه عًمى يف جميًعا والناس ُدعاته من كنُت آخر، أمر وهناك
إال والذل والضعف الوهُن أصابهم وما االجتماعية، حياتُهم عليه تقوم الذي الركن هو
وما الشعب عىل الطاعة حق من للحكومة ما بني التمييز هو وذلك منه؛ مجتمعهم بخلو
ها حقِّ معرفة إىل املرصية األمة دعا ممن كنُت نعم الحكومة. عىل العدالة حق من للشعب
عىل تزيد مدة من بال عىل الخاطر هذا لها يخطر لم التي األمة هذه وهي حاكمها، عىل

قرنًا. عرشين
يخطئون الذين البرش من هو طاعتُه وجبت وإن الحاكم بأن االعتقاد إىل دعوناها
له األمة نصُح إال شهوته طغياَن يَقف وال خطئه عن يردُّه ال وأنه شهواتُهم، وتغلبهم

والفعل. بالقول
الظالم ويد صولجانه، عىل قابض والظلم عنفوانه، يف واالستبداد القول، بهذا جهرنا

عبيد. وأي له عبيٌد والناس حديد، من
روَح كنُت أني غري املطاع، الرئيس وال املتَّبع، اإلماَم أكن لم ذلك كل يف إنني نعم

قائمة. ذكرت مما كثري يف تزال ال وهي الدعوة،
أما قارب، وقد اللغة يف اإلصالح بإتمام وأطالب الدين، يف عقيدتي إىل أدعو أبرح وال
ثمرٌة أنه عرفت قد ألنني تُدبِّره؛ ذلك بعد هللا وليد يُقدِّره، للقدر تركتُه فقد الحكومة أمر
الذي هو الغراس فهذا الطوال، السنني تنميته عىل وتقوم تغرسه، غراس من األمُم تجنيها

املستعان.» وهللا اآلن، به يُعنَى أن ينبغي
بتشييع واحتُفل رثائه، يف القوَل وأفاضت واإلفرنجية العربية الصحف أكثُر نعتْه وقد
والهيئات. الطوائف مختلف من ألوف فيها واشرتك والقاهرة، اإلسكندرية يف رسميٍّا جنازته
حسن األساتذة فيه عنه تحدَّث لتأبينه كبري حفٌل أُقيم لوفاته األربعني اليوم ويف
«بك»، أمني وقاسم «باشا»، الرازق عبد وحسن خطوة، أبو أحمد والشيخ «باشا»، عاصم
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حافظ النيل شاعر ألقى كما عصماء، قصيدًة «بك» ناصف حفني األديب العاِلم وألقى
ييل: فيما ونذكرها مرات، أبياتُها استُعيدت أخرى رثاء قصيدَة «بك» إبراهيم

ال��ن��ض��راِت أي��ام��ه ع��ل��ى س��الٌم م��ح��م��د ب��ع��د اإلس��الم ع��ل��ى س��الٌم
ال��ح��س��ن��اِت ع��ل��ى وال��ت��ق��وى، ال��ِب��ر ع��ل��ى وال��ِح��ج��ى ال��ِع��ل��م ع��ل��ى وال��دن��ي��ا، ال��دي��ن ع��ل��ى
ح��ي��ات��ي ت��ط��وَل أن أخ��ش��ى ف��أص��ب��ح��ُت ق��ب��َل��ه ال��م��وت ع��ادَي أخ��ش��ى ك��ن��ُت ل��ق��د
ال��ن��ظ��راِت ت��ل��ك��ُم م��ن ن��ظ��رٍة ع��ل��ى وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي وال��ق��ب��ر ل��ه��ف��ي ف��وا
ع��رف��اِت ف��ي ال��ق��ب��ر ِح��ي��اَل ك��أن��ي خ��اش��ًع��ا ال��رأس ح��اس��َر ع��ل��ي��ه وق��ف��ُت
ب��ف��الِة ُم��وح��ٍش ف��ي ت��ج��ال��ي��ده ف��أن��زل��وا اإلم��ام ق��ْدر ج��ه��ل��وا ل��ق��د
رف��اِت خ��ي��ر األرض ب��ق��اع ب��خ��ي��ر ألن��زل��وا ب��ال��م��س��ج��َدي��ن أض��رح��وا ول��و
ُح��م��اِة ب��غ��ي��ر ال��دن��ي��ا ف��ي أيُ��ت��رك م��ح��م��د دي��ُن ال��دي��ُن ه��ذا ت��ب��ارك��ت،
ل��ل��غ��م��زاِت ال��دي��ن ق��ن��اُة والن��ت ق��ض��ى ق��د ال��ش��رق ع��ال��م ه��ذا ت��ب��ارك��ت،
ال��ث��م��راِت ن��ج��ت��ِن ��ا ول��مَّ وِب��نْ��َت ش��ط��أَه ف��أخ��رج زرًع��ا ل��ن��ا زرع��َت
م��واِت غ��ي��ُر واألرُض ي��ش��ارف��ه م��وف��ًق��ا يُ��ص��ي��ب أالَّ ل��ه ف��واًه��ا
َص��ِف��راِت أع��ط��اف��ن��ا إل��ى ف��ُردَّت راَح��ن��ا ب��ع��دَك األع��الم إل��ى م��دْدن��ا
َش��رق��اِت ال��ع��م��ى وآث��ْرَن ف��ُع��دن ع��ي��ونُ��ن��ا س��واَك ت��ب��غ��ي ب��ن��ا وج��اَل��ت
ال��ص��ف��ح��ات س��وَّدوا ح��ت��ى م��ك��ان��ك وأن��ك��روا اإلل��ه ذات ف��ي وآذوك
ب��ش��ك��اِة ل��ه ت��ه��م��م ول��م ورح��َت ل��ذة ال��ل��ه ج��ان��ب ف��ي األذى رأي��َت
ن��ك��راِت أن��ف��س ف��ي وم��ع��رف��ة غ��ي��اه��ب ف��ي ك��وك��بً��ا ف��ي��ه��م ك��ن��ت ل��ق��د
وال��ظ��ل��م��اِت ال��ن��ور ب��ي��ن وف��رَّق��ت وح��ك��م��ًة ح��ك��ًم��ا ال��ت��ن��زي��َل ل��ن��ا أب��ن��َت
ج��ه��اِت ث��الث ف��ي ن��وًرا ف��أط��ل��ع��َت وال��ح��ج��ى وال��ع��ل��م ال��دي��ن ب��ي��ن ووف��ق��َت
ب��ال��ن��ف��ح��اِت ال��روُح ف��ي��ه��ا أم��دَّك وق��ف��ة وري��ن��اَن ل��ه��انُ��وتُ��و وق��ف��َت
وال��ن��زع��اِت ال��ش��ك أه��ُل ف��خ��اف��ك م��وق��ٍف ك��ل ف��ي ال��ل��ه م��ق��اَم وخ��ف��ت
ال��ه��ج��ع��اِت ل��ذَّة ع��ل��ي��ه��ا ن��ف��ض��َت ي��ق��ظ��ة ال��ف��ج��ر إغ��ف��اءة ف��ي ل��ك وك��م
ال��خ��ل��واِت ف��ي ال��ب��ي��ت إل��ه تُ��ن��اج��ي خ��ال��يً��ا وج��ه��ك ال��ب��ي��ت ش��ط��َر وول��ي��ت
ال��َع��زم��اِت ص��ادَق ف��ي��ه��ا ون��بَّ��ه��ت ال��َك��َرى ج��وف��ه��ا ف��ي ع��ان��دَت ل��ي��ل��ٍة وك��م
ال��ن��ف��ث��اِت س��اح��ر ي��راع َش��ب��اَة أح��م��د دي��ن ع��ل��ى ل��ل��ب��اغ��ي وأرص��دَت
ال��ل��م��ع��اِت ب��اه��ر ن��ور ب��أس��ط��ار ج��ب��ي��نُ��ه ف��اض ال��طِّ��ْرس ح��دَّ م��سَّ إذا
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ال��ل��م��س��اِت أي��س��ر س��ن��اه يُ��ري��ك ب��ش��ق��ه ال��ك��ه��رب��اء ق��رار ك��أن
ال��س��ن��واِت أش��أم ع��ل��ي��ن��ا ألن��ت ن��ع��ش��ه ب��أع��واد م��رَّت س��ن��ًة ف��ي��ا
ال��زه��راِت ن��اض��ر روًض��ا وأذوي��ت ِم��ن��ب��ًرا وع��ط��ل��َت س��ي��ًف��ا ل��ن��ا ح��ط��م��َت
م��ن��ط��وي��اِت ال��ح��زن ج��م��رات ع��ل��ى أن��ف��ًس��ا وأش��ع��ل��َت ن��ب��راًس��ا وأط��ف��أَت
وال��ع��ث��راِت ب��ال��وي��ل ف��أن��ذرن��ا رأى م��ا ��ُم ال��م��ن��جِّ ل��ي��ال��ي��ك ف��ي رأى
م��ض��ط��رب��اِت األب��راُج ل��ه ت��ب��ي��ت ب��ح��ادٍث ال��ن��ج��وم ع��ل��ُم ون��بَّ��أه
ال��رم��ي��اِت ن��اف��ذ ض��ع��ي��ٍف وُربَّ خ��ادٌر وال��ل��ي��ث ال��ل��ي��ث ال��س��رط��ان رم��ى
م��ن��ح��رف��اِت األج��راُم ل��ه وم��ال��ت ال��ث��رى إل��ى ف��م��ال خ��ت��ًال ب��ه ف��أودى
ال��ف��ل��واِت إل��ى ال��ه��ادي ال��ن��يِّ��ر ع��ن ب��ي��ن��ه��ا ب��ال��ل��م��ح ال��ش��ه��ب ت��ع��ازي وش��اع��ت
وال��ق��ب��الِت ال��ل��م��س ب��ي��ن وي��خ��ط��ر ب��ربِّ��ه ع��ج��بً��ا ي��خ��ت��ال ن��ع��ُش��ه م��ش��ى
م��س��ت��ع��راِت األن��ف��اُس وت��دف��ع��ه تُ��ِق��لُّ��ه ال��ج��اري��ات ال��دم��وع ت��ك��اد
ب��ال��َع��ب��راِت ال��ك��ون ع��ي��وُن وض��اق��ت ��ًة رجَّ األرُض ل��ه ف��ارت��ج��ت ال��ش��رُق ب��ك��ى
ال��ح��س��راِت دائ��م ب��اٍك م��ص��ر وف��ي ج��ازٌع ال��ص��ي��ن وف��ي م��ح��زون ال��ه��ن��د ف��ف��ي
زف��راِت م��ن ش��ئ��ت م��ا ت��ون��ٍس وف��ي ن��ادٌب ال��ُف��رس وف��ي م��ف��ج��وٌع ال��ش��ام وف��ي
ال��ش��ب��ه��اِت ه��ادم ال��دي��اج��ي س��راج ع��ص��ره ع��اِل��َم اإلس��الم ع��اَل��ُم ب��ك��ى
ه��داِة إم��ام ع��دم ذوي غ��ي��اث أرام��ٍل ث��م��ال ع��ي��اي��ي��ل م��الذ
وث��ب��اِت ع��ب��رٍة ذك��رى ك��ان وإن ع��ب��ده ت��م��ث��ال ل��ل��ن��اس ت��ن��ص��ب��وا ف��ال
ب��ال��س��ج��داِت ال��وج��ه ه��ذا ن��ور إل��ى ف��ي��وم��ئ��وا ي��ض��ل��وا أن ألخ��ش��ى ف��إن��ي
م��ش��ت��ج��راِت اآلراء ب��ه��ا وط��اش��ْت ج��دُّه��ا ج��دَّ إذا ل��ل��ش��ورى وي��ح ف��ي��ا
وال��ص��دق��اِت ل��ل��خ��ي��رات وي��ح وي��ا ل��ه��ا َم��ن ق��ي��ل إذا ل��ل��ف��ت��ي��ا وي��ح وي��ا
م��ن��ق��ط��ع��اِت ل��ل��ه أن��ف��ٍس ع��ل��ى ب��ك��اءن��ا وإن ف��رٍد ع��ل��ى ب��َك��ي��ن
ُم��واِت غ��ي��ر وال��ده��ر ب��إح��س��ان��ه وح��اط��ه��ا اإلم��ام ف��ض��ُل ��ده��ا ت��ع��هَّ

∗∗∗
ُع��دات��ي وغ��مَّ ��ادي ح��سَّ وأرَغ��م أظ��ل��ن��ي ش��م��س ع��ي��ن ف��ي م��ن��زًال ف��ي��ا
ال��لَّ��ِب��ن��اِت م��وض��ع األي��ادي وف��ي��ه ال��ه��دى وآس��اس��ه ال��ت��ق��وى دع��ائ��م��ه
ال��ع��رص��اِت م��ق��ف��ر ال��م��ع��ان��ي ع��ب��وس م��وح��ًش��ا ل��ك م��ا ال��ل��ه س��الُم ع��ل��ي��ك
م��ب��ت��ه��الِت اآلم��اُل ب��ك ت��ط��وف آه��ًال ال��ج��وان��ب م��ق��ص��ود ك��ن��ت ل��ق��د
ع��ظ��اِت وك��ن��ز أن��وار وم��ط��ل��ع ح��ك��م��ة وم��ه��ب��ط أرزاق م��ث��اب��ة
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َخطوة أبو أمحد

١٢٦٨ه–١٣٢٤ه

مدفون خطوة أبو السابع ه وجدُّ عنهما، هللا ريض عيل بن الحسني باإلمام نَسبُه يتصل
بلدة يف األرسة من نزل من أول خطوة أبو محمد عرش الحادي ه وجدُّ «مطوبس»، يف
بالحدين املدفون سالم أبيه موت بعد إليها هاجر وقد املنوفية، يف تال بمركز ربيع كفر

بقنا. املشهور الرضيح صاحب القنائي الرحيم عبد السيد أجداده: ومن بالبحرية،
ربيع، كفر ببلدة ١٢٦٨ه سنة القعدة ذي ٢٠ يف خطوة أبو أحمد الشيخ ُولِد وقد
شوال ١٦ يف باألزهر العلم لطلب للقاهرة سافر ثم املتون، وبعض القرآن فحفظ بها ونشأ
النعمان. حنيفة أبي األعظم اإلمام مذهب عىل الفقه بقراءة فيه واشتغل ١٢٨١ه، سنة

الفيومي، الرفاعي أحمد والشيخ البيباني، البسيوني محمد الشيخ شيوخه ومن
الطويل. حسن والشيخ الدرستاوي، هللا عبد والشيخ البحراوي، الرحمن عبد والشيخ

صحبته، والزم الطويل، حسن الشيخ عىل العقلية للعلوم تحصيله أكثُر وكان
مثل: ُكتبها، من وكثريًا والرياضية الحكمية العلوَم داره يف عنه ى وتلقَّ بأخالقه، وتخلَّق
سينا» ابن و«إشارات واملواقف»، «املقاصد وأكثر و«الطوالع»، للمبيدي، الهداية» «رشح
«النجاة» كتاب وبعض و«املحاكمات»، الرازي، واإلمام الطويس الدين لنصري بالرشوح
الهيئة: ويف إقليدس»، و«تحرير الهندسة، يف برشوحها التأسيس» و«أشكال سينا، البن
الدين بهاء خالصة الحساب: ويف الطويس»، الدين «نصري وتذكرة الجغميني»، «رشح
«القطب» املنطق: ويف وغريها، الهائم، ابن ورشح و«املعونة»، البورصاوي، برشح العاميل

وغريها. و«إيساغوجي»، و«الخبييص»، و«املطالع»، بحواشيه،
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مكوَّنًا االمتحان مجلس وكان ،١٢٩٣ سنة صفر ١٨ يف والتدريس للعاملية وامتُحن
أحمد والشيخ الحنفيني، الرافعي القادر عبد والشيخ البحراوي الرحمن عبد الشيخ من
والشيخ الرفاعي أحمد والشيخ الشافعيني، املرصفي زين والشيخ املرصفي الدين رشف
املهدي محمد الشيخ املرصية الديار ومفتي األزهر شيخ برياسة املالكيني، الجيزاوي أحمد
فأجازوه، ذكائه وشدة تحصيله لجودة شديًدا إعجابًا به أُعجبوا امتحنوه فلما العبايس،
ابتدأ ثم الطويل، حسن الشيخ عىل يقرؤه كان ما بتتميم الشتغاله التدريس ر أخَّ أنه إال
جْمٌع عليه وتخرَّج وغريها، به املتداولة الكتب به فقرأ ١٢٩٦ه سنة باألزهر القراءة يف
محمد والشيخ العدوي، حسنني محمد والشيخ شاكر، محمد الشيخ منهم: األفاضل، من

سلطان. مصطفى والشيخ الغريني، محمد والشيخ املوجي، سعيد والشيخ بخاتي،
به َمن وعاون إصالحه، يف الطُّوَىل اليُد له فكانت األوقاف لديوان مفتيًا ُجِعل ثم
وعرشون مائة وإيراُده دخله أنه وحسبُك رأيه، وُحسن عقله بجودة أموره تحسني عىل
املحكمة يف عضًوا نُِقل ثم دينار، ألف مائتَي عىل يربو وإيراده منه وخرج دينار ألف
ثم الكربى، القضايا يف والفصل للنظر العلمي املجلس ورأس بالقاهرة، الكربى الرشعية
الزور، شهادات ومنع إصالحها، يف الطوىل اليُد له فكانت ذلك بعد العليا للمحكمة انتُدب

هللا. رحمة عليه ١٣٢٤ه سنة شوال يف وفاته وكانت املحامني، حال وإصالح
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١٢٧٤–١٣٢٩ه

نسبُه ينتهي النعاس، أبي بن هارون بن مفتاح بن أحمد الشيخ الناثر الشاعر العاِلم هو
إىل الصفراء من النازلني العرب أحد — امليم وتخفيف املهملة العني بضم — ُعَمار إىل

ثالثة. أو ان جدَّ وُعمار النعاس أبي وبني العارش، القرن حواَيل مرص أرض
بني وقام مرص، صعيد يف الخصيب1 ابن منية بإقليم َقطن «مرص» ُعمار ورد وملا
فيها. الطوىل اليُد له النعاس أبو املرتَجم جدُّ كان مقاتلة إىل أدَّت منازعٌة الجهة تلك عرب
ِرجليه من صغريًا جحًشا أمسك ولقوَّتِه سالح، بدون الوقائع بعَض حَرض إنه ويقال:

الجحش. مات حتى به ورضب
املنية بإقليم للنيل الغربي الشاطئ عىل بلدة يف للمرتَجم األدنى الجد هارون وقطن
وهي والدته، جهة من املرتَجم أجداد أحُد العزيز عبد بن حسن أنشأها مزار، لبني تابعة
حسن به يعنون عزيز، أبي عن محرًَّفا عجيز بني باسم العامة بني اشتهرْت صغرية بلدة
املذكور هارون زال وما أبيه، باسم الرجل تكنية يف عادتهم عىل مؤسسها العزيز عبد بن
عيل اسمه رجٌل البلدة هذه يف وكان ١٢٢٩ه، سنة املرتَجم أبو مفتاح له ُولِد حتى بها
يُطلق كان لقب وهو املشايخ، شيَخ الحكومة جعلتْه املرتَجم والدة أقارب من محمد أبو
البلد أهل من أناس عىل فاعتدى معاملته، يف جائًرا وكان بالد، عدة يحكم من عىل ذاك إذ

املنيا. محافظة اآلن هي 1
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مستعينني للمدير الشكوى إىل أهلها بعُض فاضطرَّ الهالك، عىل أرشفوا حتى بالرضب
االنفصال عىل ساعدوهم والتي اللتيا وبعد الرشيعي، باشا حسن والد الرشيعي أفندي بعيل
وانتقل عمرو، نزلة وها سمَّ ١٢٦٤ه سنة عزيز أبي شمايلَّ أخرى بلدة واختطوا فانفصلوا
، أسنَّ أن بعد مات حتى بها وبقي كبرية، داًرا بها وابتنَى املرتجم أبي بولده هارون إليها

املشكالت. يف إليه يُرجع الرأي سديد وكان
سنة وحج أوالده، جميع وأعقب بها، وتزوج مفتاح ولُده بعده البلدة هذه سكن ثم

بقوله: املرتَجم ولُده ه حجَّ فأرَّخ ١٣٠٤ه

.١٣٠٤ معتمًرا أبي مفتاح حجَّ

اشتغالُه وكان الشيُب، وخَطها وقد اللحية، خفيَف طويًال، وكان ١٣٠٨ه، سنة ومات
القراءة وتعلَّم نفسه، عىل ولو الحق ويقول كسبه، يف الحالل ويتحرَّى غريها، دون بالزراعة

يُِجْدهما. ولم الِكَرب يف والكتابة
بقوله: البديهة عىل رثاه بالقاهرة املرتَجم ولده إىل نعيُه وصل وملا

غ��وائ��لُ��ه س��اورتْ��ن��ي ألم��ر س��ب��ق��ُت ول��ي��ت��ن��ي م��ن��ي ب��ال��رغ��م وال��دي ق��ض��ى
ن��ائ��لُ��ه ب��ال��ق��وم ف��اض س��خ��يٍّ ح��ي��اة ب��ري��ب��ٍة ي��ش��بْ��ه ل��م ده��ًرا ع��اش ل��ق��د
وف��ض��ائ��لُ��ه دي��ن��ه إال ال��م��رء وم��ا ص��ادًق��ا وال��ف��ض��ل ال��دي��ن ب��ع��بء وق��ام
ه��وام��لُ��ه ال��ق��ري��ح ال��ج��ف��ن م��ن وس��ال��ت ك��وك��ٌب غ��اب ك��ل��م��ا س��الٌم ع��ل��ي��ه

بالبلدة ونشأ ١٢٧٤ه، سنة شعبان من الرابع السبت ليلة املرتَجم والدُة وكانت
وبعض القرآن عليه فقرأ املوىل، جاد الشيخ عىل القراءة وابتدأ والده، حياطة يف املذكورة
العلم لطلب ١٢٨٩ه سنة القاهرة إىل حرض ثم سنوات، ثالث نحو بعدها ومكث املتون،
املغربي، الشعبوني محمد الشيخ عىل النحو: فقرأ وقته، شيوخ عن ى وتلقَّ األزهر، بالجامع
والشيخ البحريي، محمد والشيخ الفيومي، هللا عبد والشيخ السفطي، سالم عرفة والشيخ
السوييس، الرحمن عبد الشيخ عىل الحنفي: والفقه اإلنبابي، محمد والشيخ البوالقي، سالم
املهدي العبايس محمد الشيخ الكبري األستاذ دروس وحرضبعض قرقوش. صالح والشيخ
الجنائني، عيل والشيخ عرفة، الشيخ عىل والبيان: ذاك، مرصإذ ومفتي األزهر الجامع شيخ
عىل واملنطق: املذكور، البحريي محمد الشيخ عىل البحث: وآداب البحريي، محمد والشيخ
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محمد والشيخ البوالقي، سالم والشيخ خطوة، أبو أحمد والشيخ عبده، محمد الشيخ
البجريمي. موىس محمد الشيخ عىل والَعروض: البحريي،

زيادة أيام كبرية سفينة يف القاهرة إىل بلدته من مسافًرا كان مجاورته أثناء ويف
النيل، وسط يف املاء مع فانحدر جماعة، مع السفينة سكان عىل يغتسل ونزل النيل،
نجا، ثم يغرق، وكاد سواعُده كلَّت حتى سابًحا زال فما إلنجاده، املغتسلني أحُد وتبعه
وسافر إليها، به وصل زورًقا بالسفينة من له وأرسل للنيل، الغربي الشاطئ عىل وخرج
إخراجه إىل أدَّى تشاحنًا ربَّانها مع فتشاحن سفينة، يف بلدته إىل عائًدا القاهرة من مرة
كتاب سوى نقري رشَوى يملك ال سويف، بني بإقليم الرقة لها يقال بلدة إىل فخرج منها،
القدمني عىل امليش من ذلك أمثال كثرية نوادُر وله بلدته، إىل القطار أجرة يف رهنه مخطوط

وبلدته. القاهرة بني وروحة غدوة كل يف الطوى عىل واملبيت بعيدة، مسافات
إىل عاد الشيوخ، ومباحثة العلم طلب يف مجدٍّا باألزهر سنوات سبع قىض أن وبعد
كبريُ باألزهر له يكن ولم ونظمه، الشعر بحفظ مشتغًال سنتني نحو بها ومكث بلدته

العلوم. تحصيل إىل النرصافه به عناية
معظَم بها فأعاد ١٢٩٨ه سنة العلوم دار مدرسة ودخل القاهرة، إىل حرض ثم
حسني الشيخ عىل باملقدمة املشهور خلدون ابن تاريخ من األول الجزء مع العربية العلوم
عنه ى فتلقَّ الطويل، حسن الشيخ شيخنا العربية اللغة تدريس يف خلفه ثم املرصفي،
الحكمة، يف الدواني للجالل والزوراء الهجوية، زيدون ابن ورسالة السائر، املثل بعض

املرصفي: األستاذ ويف فيه وقال كثريًا، به وانتفع

ال��زم��ن ذا أوَح��د ال��ح��ب��ر ال��م��رص��ف��ي ال��ه��دى أب��ي ف��راَق ش��َك��ت ال��ع��ل��وم داُر
ال��ح��س��ن أخ��و ال��ح��س��ي��ن إن ت��ج��زع��ي ال ب��ع��ده ال��م��ع��ارف ح��س��ن ف��أج��ب��ت��ه��ا

والفقه املرصفي، الدين رشف أحمد الشيخ عن باملدرسة والحديث التفسري ى وتلقَّ
آخرين أساتذة عىل والرياضية الطبيعية والعلوم النواوي، حسونة الشيخ عن الحنفي
بعد فقال ١٣٠٢ه، سنة براعته عىل الدالة الشهادة نال أن بعد منها خرج ثم باملدرسة،

نًا: مضمِّ املدرسة مفارقته

ُع��الِك س��م��اء ف��ي ب��دوًرا ك��ان��وا أح��ب��ٍة ن��ظ��م ن��ث��رت ال��ع��ل��وم دار
وم��ح��اِك ال��ب��ل��ى غ��يَّ��رك دار ي��ا وت��غ��يَّ��روا ب��ه��م ع��ه��دي ب��ل��ي ح��ت��ى
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والقاهرة، كاألعالم األخبار صحف يف بالكتابة املدرسة من خروجه بعد واشتغل
البكري. توفيق السيد منهم أناس لبعض وبالتدريس

والطربوش، األفرنكية باملالبس وإبدالهما والجبة العمامة خلع له ن حسَّ به اتصل وملا
للدخول امتُحن ثم أشهر، عرشة نحو األهلية سويف بني بمحكمة كاتبًا واستُخِدم فارقه ثم
بها وأقام والجبة، للعمامة وعاد بق السَّ قصَب فحاز لإلنشاء، مدرًِّسا العلوم دار بمدرسة

اآلن.2 الكتابة يحسنون ممن كثريون عليه وتخرَّج الطلبة، فيها انتفع سنني تسع
درجته، من فحطوا األقاليم، يف االبتدائية باملدارس للنحو مدرًِّسا ذلك بعد نقلوه ثم
املعاش، عىل فأُحيل بها ومرض سويف، بني بمدرسة أخريًا وكان ُمرتَّبَه، له أبَقوا أنهم إال
وإتمام باملطالعة ويشتغل الخلَق فيه يعتزل مكانًا وابتغى بالقاهرة، السكنى واختار
مع بمفرده فيها أقام صغرية، داًرا بها واكرتى3 الجديدة مرص فاختار تآليفه، بعض

املكان. بتنظيف ويقوم السوق من حاجاِته به يقيض كان ُمِسنٍّ خادم
بأمره يعلم ال وهو الرشايني، بتصلُّب األطباء عند يُعرف بمرض مريًضا الشيخ وكان
وعاد الخادم تركه ثم مرتحًال، ضيًفا يظنه وهو أخريًا عليه اشتدَّ حتى بنفسه، يهتم وال
أياًما وبقي عليه، مغلقة واألبواب فجأة املحتوم أجلُه أدركه حتى بالدار وحيًدا فبقي لبلده،
وكرسوا فحرضوا الرشطة، رجال فأخربوا للجريان، رائحتُه ظهرت حتى أحد، به يعلم ال
األحد يوم ذلك وكان بجانبه، ملًقى األغاني كتاب من وجزء رسيره يف مائًال فأِلفوه األقفال
فنقلوه يوًما، عرش ثالثة وفاته عىل مىض أنه الطبيب وقرر ١٢٢٩ه، سنة املحرم من ٢٨

برحمته. هللا ده تغمَّ ودفنوه،
والنثر، والشعر اللغة بمتن اعتنائه ُجلُّ كان بل السواء، عىل بالعلوم اشتغالُه يكن ولم
عند القاموس رشح بتصحيح وُكلِّف وغريه، الغريب من وافيًا مقداًرا اللغة من فحفظ
يربْع ولم قدَّمنا، كما قليًال األزهر يف بالشعر اشتغاله وكان الثانية، املرة يف ته بُرمَّ ضبطه

بقوله: فيه إجادته أول خ أرَّ وقد طالبًا، العلوم داَر دخوله عند إال فيه

.١٢٩٨ سليم فكر عن الشعر أقول

«باشا». تيمور أحمد املحقق مة العالَّ املؤلف عهد إىل إشارة 2
استأجر. 3
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العرب منهَج فيها ينهج وكان السمينة، واملقطعات املتينة، القصائد ذلك بعد ونظم
الخيال له تمَّ ولو بيده، نسًخا أو استنساًخا منها الكثري واقتناء دواوينها، يف نظره لكثرة

منازع. بال زمانه أهل أشعَر لكان األلفاظ وجزالة الديباجة له تمت كما الشعري
وكان بسيالن، منفاه من العرص شعراء أشعر «باشا» سامي محمود األمري عاد وملا
يعجبْه لم العهد، ذلك يف املرصيني الشعراء إنتاج عىل واطَّلع مرص، بشعراء العهد بعيَد
عن اللثام «رفع التآليف: من ترك وقد الرتكيب، وسالمة البناء رصانة يف املرتَجم شعر إال
و«مفتاح بمرص، ُطِبع لألسد، اسم خمسمائة عىل ينيف ما فيه جَمع الرضغام» أسماء
هذا إىل الجاهلية يف وُخطب رسائل من النثر مختار فيه جمع املختار» النثر يف األفكار
املختار»، الشعر يف األفكار و«مفتاح أيًضا، بمرص ُطبع الفائدة، جليل كتاب وهو العرص،4
«ديوان وله عليه، نطَّلع ولم يُطبع لم هذا،5 عرصنا إىل الجاهلية من الشعر مختاَر به جمع
يُكمْله، لم اإلنشاء» و«مفتاح فاته، ما تمام أبي عىل به استدرك العرب شعر من حماسة»
به. الدهر فعل ما أدري وال ديوان، يف وترتبيه ونثره شعره جمع يف أيامه أواخر يف وأخذ
له الباطن، صفاء مع الرضا، رسيع الغضب، رسيع األطوار، غريَب هللا رحمه وكان
كبريهما، والشاربنَي اللحية أسود اللون، أسمر وعارشه، عَرفه َمن يتحمله أخالقه يف شذوذ

وِرجليه. ظهره يف أصابه كان ملرض مشيه يف وتَخطُّر هزة له الطول، إىل أميل
عندنا،6 فينزل فرتات، يف القاهرة إىل يحرض صار األقاليم مدارس إىل انتقل وملا
األشعار. وإنشاد األدبية باملطارحات نحييها كنا لياٍل يف وأصدقاؤه إخوانه به ويجتمع

محمد صديَقه يرثي قوله شعره ومن حياته. يف زوَّجهما بنتني غري ب يُعقِّ ولم ومات
أخويه: ويُعزِّي التونيس بريم الشيخ ابن بريم بك

ال��م��ق��دُم ف��ال��رث��اء ق��ول ك��ان ف��إن ب��ي��رم ال��ث��الث��ي��ن س��نِّ ف��ي م��ات ل��ق��د
ال��م��ط��ه��ُم إال ال��غ��اي��ات ي��درك وال ال��م��دى إل��ى ال��ج��واد س��ب��ق س��اب��ًق��ا م��ض��ى
ال��م��ت��وس��ُم ال��ن��اظ��ر م��ن��ه وي��ع��ج��ب ق��راب��ه ي��ف��ري ال��س��ي��ف م��ث��ل ك��ان ف��ت��ى

هللا. رحمه املرتجم عرص إىل إشارة 4
أيًضا. املؤلف عرص وهو املرتجم، عرص أي 5

سعادة. بدرب (باشا) تيمور أحمد املحقق مة العالَّ دار يف 6
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ي��ت��ج��رث��ُم أو ال��ع��ش��ب ي��رود ك��ب��اٍد ك��اس��بً��ا ل��ل��م��ج��د ح��اَل��ي��ه ف��ي ك��ان ف��ت��ى
م��ق��رُم وه��و ش��ول��ه ي��ح��م��ي وك��ال��ف��ح��ل أن��ج��د ع ط��الَّ ال��ل��ي��ث م��ث��ل ك��ان ف��ت��ى
ال��م��ت��أج��ُم ال��ض��ي��غ��م ذاك ذلَّ َولِ��ْم أن��ف��ه تُ��ق��دع ال��ف��ح��ل ه��ذا ب��ال ف��م��ا
ُم��ْس��َل��ُم ال��ج��ار وال م��ن��ق��وض ال��ع��ه��د ف��ال وج��واره ع��ه��ده ي��رع��ى ك��ان وق��د
ت��ج��ه��ُم ظ��لَّ��ت ال��ش��ه��ب��اء ال��س��ن��ة إذا ي��ظ��لُّ��ه��م ل��ل��ي��ت��ام��ى م��أوى ك��ان وق��د
م��ف��ع��ُم ال��ذل م��ن س��ي��ٌل س��اق��ه��م إذا ب��ن��ج��وة م��ن��ه ال��ح��اج��ات ذوو وك��ان
ي��ع��ل��ُم ل��ي��س م��ا ي��غ��ش��اه وك��ًال وال ع��ض��ه ال��خ��ط��ب إذا م��ج��زاًع��ا ك��ان وم��ا
وأح��ك��ُم ال��ج��راز ال��س��ي��ف م��ن أب��ر ك��اله��م��ا وح��زم ج��أش أخ��و ول��ك��ن
أع��ص��ُم ذراه��ن ي��ف��رع ف��ل��م أن��ف��َن ه��ض��ب��ات��ه ال��ذرى م��م��ن��وع ال��ط��وُد وم��ا
ال��م��ت��ج��ش��ُم ال��ص��اع��د ي��ت��ق��ي��ه��ا زبً��ى ال��ط��وى ع��ل��ى ال��ض��واري األُس��د ف��وق��ه ب��نَ��ت
ت��رج��ُم وال��ظ��ن��ون ِح��ل��ًم��ا وأوف��ر ع��ظ��ي��م��ة ي��وم م��ن��ه رك��نً��ا ب��أث��ب��ت
م��س��ج��ُم ال��غ��ي��ث م��ن ي��ت��ل��وه ال��ق��ط��ر ه��ي وظ��ي��ف��ة َم��تْ��نَ��ْي ُع��ق��ب��اه ف��ي ت��س��نَّ��م
ال��م��س��لِّ��ُم ي��ق��ي��م أن ال��م��ط��اي��ا ُق��ص��ارى ج��اع��ًال ال��ب��ش��اش��ة ت��س��ل��ي��م وس��لَّ��م
م��خ��ي��ُم ي��ري��م ال رك��ب ال��ب��ي��ن م��ن ب��ب��اب��ه أن��اخ أن إال ك��ان ف��م��ا
ال��م��ث��ل��ُم ي��ئ��وب أو ال��ل��ي��ال��ي س��ج��ي��س راج��ع غ��ي��ر ام��رٍئ ت��ودي��ع ف��ودَّع
ص��ي��ل��ُم ده��ي��اء واس��ت��ه��وتْ��ه ال��ده��ر ي��ُد ب��ه ط��وَّح��ت ض��ارٌع ع��ل��ي��ه ل��ي��ب��ِك
ُم��َظ��لَّ��ُم وص��اح ظ��الم زاغ إذا دائ��بً��ا وال��ش��ر ال��خ��ي��ر يُ��ذكِّ��رن��ي��ه
ي��ت��ه��زُم م��رج��ل أو ب��رم��ة ط��غ��ت ك��ل��م��ا ل��ل��ض��ي��ف ذك��راه وت��ع��ت��ادن��ي
أه��ي��ُم ح��ران وال��ق��ل��ب ظ��م��أ ع��ل��ى غ��م��ام��ة م��اء ال��روض ف��ق��د ف��ق��دن��اه
م��ص��رَُّم ال��م��ن��اي��ا ع��ه��د إن��م��ا أال راج��ع ه��و ال��ذي ال��ع��ه��د ع��ه��ده ف��ه��ل
ي��ل��م��ل��ُم واس��ت��ح��ال رض��وى خ��ف إذا ح��ل��م��ه ال��ق��ي��ام��ة ي��وم ح��ل��م��ه وه��ل
م��ح��ك��ُم ال��م��ق��ات��ل ف��ي ال��م��ن��اي��ا وس��ه��م ب��ص��دره ف��اتَّ��ق��اه��ا َش��ع��وٌب رم��تْ��ه
ع��ي��ل��ُم وه��و ُع��رف��ه ع��ن��ه ذاد وال ص��ارم وه��و ف��ك��ُره ع��ن��ه يُ��غ��ِن ف��ل��م
��ُم ي��ق��سَّ ق��وم ب��ي��ن ن��ه��ب ت��ف��اري��ُق ف��إن��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��ل��ك ع��ل��ى ع��ف��اء
م��ْغ��ن��ُم ال��ظ��ن��اب��ي��ب ق��رع ل��ه��ا ك��م��اة الن��ب��رت يُ��س��ط��اع ال��م��وت رد ك��ان ف��ل��و
تُ��ق��ل��ُم ال أظ��ف��اره��ا ش��رى أُس��ود ح��س��ب��ت��ه��م ن��اج��ذي��ه أب��دى ال��ش��ر إذا
وخ��ث��ع��ُم زب��ي��د ل��م��أت��اه ت��داع��ت ع��دا إذا ال��زؤام ال��م��وُت ول��ك��نَّ��ه
ح��ذي��ُم ال��ن��ط��اس��ي ي��غ��ِن ول��م ح��ذاِم أغ��م��ض��ْت ال��ع��ش��ي��رة أش��الء ي��رِم م��ت��ى
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ت��ي��م��م��وا إم��ا ال��ش��ر ي��ب��ت��غ��ون ِع��ًدى وص��ادف��ت أخ��ط��أتْ��ه ال��م��ن��اي��ا ول��ي��ت
ال��م��ذم��ُم إال ال��س��وء يُ��ع��ان��ي ذا وم��ن ف��ع��ال��ه��ا ش��ت��ى ال��س��وء ف��ي س��ي��رة ل��ه��م
أش��أُم ب��ال��م��وت وه��و س��ن��ي��ًح��ا ف��ي��غ��دو ط��ي��ره��م ال��ده��ر ي��زج��ر ق��ل��ي��ل وع��م��ا
وم��أت��ُم ع��رس وال��ده��ر ِغ��رة، ع��ل��ى ال��ب��َل��ى أخ��ل��ف��ه ال��ث��وب ط��يَّ ويُ��ط��َوون
خ��ض��رُم وال��ب��ح��ر ال��م��اء ص��ف��ح��ات ع��ل��ى ت��رت��م��ي ال��ب��ح��ر ف��ي ال��س��وداء راك��ب ف��ي��ا
ي��ب��س��ُم ض��ح��ي��ان وال��ي��وم ال��ف��ال رم��ال ��ف��ت ت��ع��سَّ ِن��ع��اٌج م��رَّت ك��م��ا ت��م��رُّ
ال��م��ه��وُِّم ال��غ��راَر ذاق ك��م��ا وت��رس��و ط��ري��ق��ة اب��ن ع��ل��ى ت��ل��وي ف��ال ت��س��ي��ر
خ��ي��م��وا ال��ح��ي ب��ه��رة ف��ي م��ع��ش��ر ل��دى ب��ت��ون��س ال��رح��ال أل��ق��ي��َت أن��ت إذا
تُ��س��ن��ُم ال ال��ذرى ش��م��اء ال��ع��ز م��ن وه��ض��ب��ة ال��س��اب��ق��ي��ن ف��ي أول ل��ه��م
م��ع��ن��دُم ي��راق دم��ع ل��ه وق��لَّ ب��م��ح��م��ٍد َع��زِّه��م ف��ان��زل ه��ن��ال��ك
ي��ق��َدُم ال��ده��ر آخ��ر ل��ش��يء ف��ل��ي��س إي��اب��ه ف��ض��ل ت��رج��ون َم��ن غ��اب وق��ْل
ال��م��ه��ن��دُم ال��ب��ن��اء ل��م��ن��ع��اه وخ��رَّ س��روج��ه��ا ح��طَّ��ت ال��خ��ي��ل ت��ل��ق��ى ه��ن��ال��ك
م��ن��ش��ُم ال��ع��ط��ر ب��ي��ن��ه��ا ��ت ودقَّ ع��ل��ي��ه ج��ي��وب��ه��ا ��ت ش��قَّ ال��ح��ي ع��ذارى وت��ل��َف��ى
��ُم م��رخَّ ال��ن��داء ف��ي اس��م ك��أن��ك��م ب��ي��ن��ك��م ال��ده��ُر ف��رَّق ث��الثً��ا وك��ن��ت��م
م��دغ��ُم ال��ح��رف ف��ي ف��ال��ح��رف ع��ج��ب وال ف��ي��ك��م��ا زال م��ا ال��س��رَّ ذاك إنَّ ن��ع��م
ي��ت��ث��ل��ُم وال ي��ن��ب��و ال ال��س��ي��ف ه��و ف��إن��ه ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر ب��ي��د خ��ذا
ي��ت��ردَُّم ل��م��ن ق��ف��ٌر األس��ى رس��وم ف��إن��م��ا ي��غ��ش��ى ل��ل��ح��زن ت��ح��ف��ال وال
ف��ي��خ��ت��ُم ال��ك��ت��اب ط��يَّ ال��ن��وى ط��وتْ��ه راح��ل ع��ن��وان األي��ام ع��ل��ى ودوَم��ا
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١٢٨٠–١٣٤٣ه

الظريف، األديب الشاعر حسني بن هللا لطف ابن فكري بك الغني عبد بن أكمل محمد هو
إسماعيل الخديو مدة يف أدخله ثم وتهذيبه، بتعليمه والُده واعتنى بها، ونشأ بالقاهرة ُولِد
وألمَّ به الخط فجوَّد الديوان، هذا ُكتَّاب كبار من وكان كتلميذ، للتعلم الخديوي الديواَن
استخدامه يف مطمع أال والُده ورأى خلَقه، شوهت بظهره حدبٌة له وكان الرتكية، باللغة
أن يرجو وكان باألزهر. العلم طلَب له فاستحسن قامته وِقَرص لحدبته الئق بمنصب
أحمد الشيخ عىل العربية والعلوم النحو وقرأ به، الطلَب فالزم العلماء، كبار من يكون
بجواره يُقعده كان ما وكثريًا مثله، أحدَب وكان البجريمي، محمد والشيخ املنصوري،
يف مغاليًا للكتب اعًة َجمَّ والده وكان والَده، والزم الطلب عن انقطع ثم الدرس، حلقة يف
ما مقابلة يف الليايل ويحيي ليِده، يصل ما ُجلَّ عليها يُنفق واستنساًخا، رشاءً اقتنائها
السبب بهذا واطَّلع ذلك، يف يُعاونه املرتَجم فكان وضبطه، وتصحيحه منها يستنسخه
بوالده يجتمع كان َمن عارش الشعرية، والدواوين واألدبية العلمية الكتب من كثري عىل
من كثريًا باألزهر طلِبه مدَة وعَرف منهم، واستفاد عليهم وتردَّد واألدباء العلماء من
وحفني مفتاح، أحمد والشيخ قراعة، الرحمن عبد كالشيخ املجيدين: وشعرائه أدبائه
واشتهر الغناء، وأدوار والزجل الشعر ونظم أيًضا، منهم فاستفاد وغريهم، ناصف، «بك»
يجعل ما كثريًا وكان الروح. وخفة الجواب ورسعة التندير ومالحة املحارضة بُحسن
يف ذكرها من يأنف ال كان بل الثكَىل، يُضحك بما فيأتي حدبته عىل دائًرا تنديره محور
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من األطباء فعله وما ١٣٢٠ه سنة بمرص حلَّ الذي الوباء يف زجل من كقوله شعره،
الخدور: ربَّات وترويع الدور عىل الهجوم

ل��ع��ب��ْه ف��ي��ده1 األدب ف��ن ع��اْل زج��ال ون��اث��ر ش��اع��ر
وه��ب��ْه ال��ل��ه م��ن وِرق��تُ��ه س��يَّ��اْل وف��ه��م��ه زك��ي ل��ط��ي��ف
َح��ْدب��ْه ول��ه زم��انُ��ْه ن��ادرة وم��يَّ��اْل إلخ��وان��ه م��خ��ل��ص
أق��ص��ْر ف��ي��ه ول��ك��ن ق��ص��ي��ْر م��ع��روْف ظ��اه��ْر ع��ي��ْب م��اف��ي��ه��ِش
أك��ت��ْر ي��ش��وف ب��ي��م��ش��ي وال��ل��ي ب��ي��ش��وْف ي��ام��ا ي��ع��ي��ش وال��ل��ي

األشعار من فيهم قيل وما الحدبان نوادر يف كتاب جمع يف رشع بحدبته ولوعه ومن
ه. يُتمَّ لم أنه إال جزءًا منه جَمع أنه أخربني مشهوريهم، وتراجم

وتُويف قاضيًا، األهلية املحاكم إىل الديوان من الخديو توفيق محمد مدة والده ونُِقل
املرتَجم أصاب بالصعيد، ضيعًة وإلخوته له وخلف ١٣٠٧ه سنة املحرم ٢٩ الثالثاء يوم
بديوان لالستخدام احتاج حتى باإلرساف، ثمنَها وبدَّد باعها فدانًا (ستون) ٦٠ منها
السعة من تعوَّده ما بعد ومَضض ضيق يف وعاش الكفاف، دون قليل بمرتب األوقاف
وتَرحال، وِحلٍّ واحتفال، عيد كل يف التواريخ بنظم للخديو يتقرب وأخذ والرفاهية،
يف تغزُّلُه وراح شيئًا يستفْد فلم بيده، فيأخذ تبلَغه أن رجاء األخبار صحف يف وينرشها
والسمني، الغثَّ منها فنظم التواريخ هذه عىل عمره أواخر يف شعره قرص وكان الريح،
وإعمال والحساب بالنظم الشتغاله به ننتفع ال للخديو قدوم أو سفر أو عيد قُرب إذا وكنا
بيشء عليه هللا يُمنَّ حتى وقعوده، وقيامه ورواحه غدوه يف ديدنه هذا فيصري الروية،

يرتضيه.
كبرية ُكتُب خزانة وترك أيًضا، بيعت الزلط بسوق داًرا الضيعة غري والُده له وترك
وماله عمره أفنى التي وهي األسفار، ونوادر الكتب نفائس يف خزانٌة تُضارَعها أن قلَّ
كان ما لنسخ وصقله الورق وصبغ وضبطها تصحيحها يف نفَسه وأتعب جمعها يف
وعند املهجورة الخزائن يف عنها البحث يف السعي من يتكلفه كان ما فوق منها، يستنسخه
املرتبات عليهم أجرى اخ نُسَّ عدة واستخدم للتجليد مصنًعا داره يف له واتخذ الورَّاقني،

يده. يف أي: 1
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أدباء من نافع «بك» الحميد وعبد هو وكان لسواه. يشتغلون ال له بالنسخ وا فاختصُّ
أن بلغه أنه والده عن املرتَجم أخربني ويتسابقان، ذلك يف يتباريان عرش الثالث القرن
وبينها له بجلبها نافع «بك» الحميد عبد أوصاه بُكتب سفر من قِدم الورَّاقني من تاجًرا
وبذل إليه فأرسع باسمه، إال مرص يف يُعرف ال بل يُطبع لم ذاك إذ وكان البحرتي، ديوان
وأعاره فريض فيه، يُطالع فقط وليلة يوًما له يعريَه أن عىل الديوان قيمة فوق ماًال له
فرَّقه نساخ عدة الحال يف وأحرض تجليَده له ففكَّ ملجلده أعطاه لداره به أتى فلما إياه،
األصلية النسخة ُردَّت وقد إال والليلة اليوم يمِض ولم وقابلوه، فنسخوه كراريس عليهم
بوجود يفاخره وأخذ «بك» الحميد عبد ذلك بعد قابله ثم كانت، كما مجلدة لصاحبها
ورشبنا عليه أكلنا يشء هذا أخي يا عليك ض خفِّ له: فقال به، واختصاصه عنده الديوان

الخزانة. من الديوان نسخة له أخرج ثم مججناه، حتى
رسالة الوراق فالن عند رأى بعضهم أن أصحابه بعض مع يسمُر وهو مرة وبلغه
يف قام أن إال يسعه فلم يجدها، فال وينشدها زمن من يتطلبها هو وكان الرسائل، من
َهزيٌع مىض بعدما إليها اهتدى حتى وهناك، هنا من الوراق دار عن يسأل وأخذ الحال
للصباح، يمهْله ولم قيمتها، فوق بقيمة الرسالة يف وساومه نومه من فأيقظه الليل، من
حتى بال له ْ يهدأ ولم له، وأخرجها ليًال ففتَحه حانوته إىل معه وذهب الدار من أنزله بل

عنده. الرسالة باتت
ونوادَرها نفائَسها واقتنى وتفرَّقت، فبيعت للبيع ُكتبَه املرتَجم عرض مات فلما
الكتب بجمع املولعني اإلفرنج مستعربي من وكان بمرص السويد قنصل لندبرج الكونت
بخط هو ما منها كتابًا، عرش بضعة منها فاقتنيُت أواخرها أنا2 وأدركت العربية،
بها. يُقابلها كان التي النسخ واختالف التصحيح آثاُر وبحواشيها نفسه «بك» الغني عبد
ذاك إذ وهي «بك»، توفيق محمود أختي ابن دار يف باملرتَجم التقائي أول وكان
محارضتَه، واستملحُت شكَله استغربُت رأيتُه فلما الفضالء، رحال ومحطُّ األدباء مجمُع
وقد الطلب، أول يف صغريًا وكنت منه فدنوت الشعر، ويطارحهم األدباء يناقش رأيتُه ثم
فلم مه تفهُّ عىل متواليني درَسني يف نفيس وأجهدُت التفضيل أفعل باب فهُم عيلَّ تعذَّر
ذلك بعد فكان فهَمه، عيلَّ لت سهَّ بعبارة يل فأوضحه عنه فسألتُه فيه، بيشء عيلَّ يُفتح

تنسني. وال معهم فاذكرني شيوَخك ذكرَت إذا ممازًحا: يل يقول ما كثريًا

هللا. رحمه باشا تيمور أحمد مة العالَّ له املغفور إىل إشارة 2

133



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

وبينه بيني املودُة فاتصلت بنا، اتصال نوُع ألرستها وكان «بك»، حنفي ببنت ل تأهَّ ثم
ويبقى يوم كلِّ عرص يزورني فكان بجوارنا، سكن ملا يل مالزمتُه وازدادت السبب، بهذا
علمية ومذاكرات أدبية بمسامرات الليايل نُحيي كنا فتارًة ينرصف، ثم مًعا نسمَر حتى
من يملُّ ال وكان وتصحيحه، أستنسخه كنت ما بمقابلة وتارًة الكتب، بعض بمطالعة أو
الصغر. من إياه وعوَّدني والدي عليه دربني يشء هذا ويقول: فيها الوقُت يُطل مهما املقابلة
عيل أبي «أمايل أُطالع أن الشنقيطي محمود محمد مة العالَّ أستاذُنا مرة عيلَّ وأشار
عىل عكفُت كراريس منها فاستنسخُت بعُد، ُطِبعت تكن ولم وتدبُّر، إمعاٍن مطالعَة القايل»
بهذه ما أستويفَ حتى أيام بضعَة الناس عن سأحتجب أنني املرتَجم وأخربت مطالعتها،
وعىل األستاذ عىل فيه يُنِْحي الزجل هذا ومعه حرض ثم أيام، ثالثة عني فغاب الكراريس،
بنا: يجتمع كان َمن بعَض فيه ويَذكر اإلخوان، عن انقطاعي يف تسبَّبَا اللذين القايل عيل أبي

املذهب

م��ي��ط��ي ح��ي��ط��ي م��ودِّت��ك دي ال��س��ح��ن��ه ل��ي��دي ق��وي م��ش��ت��اق
ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي ي��ج��ازي ال��ل��ه ِم��ح��ن��ه ل��ك ك��ان ع��ل��ي أب��و

دور
أن��س��ك م��ن م��ان��ع��ن��ا ي��ال��ل��ي ت��ي��م��ور ي��ا اح��م��د س��ي��د ي��ا
ن��ف��س��ك م��ن ك��س��رت��ه ح��ت��ى بَ��نُّ��ور م��ن ودادك ُه��وَّ
ح��س��ْك ع��ل��ى م��ح��ط��اْت ي��ق��ط��ع واب��وْر ي��ش��ح��ن س��الم أه��دي��ك
ال��م��ج��ري��ط��ي ك��الم وال ال��ج��ن��ه م ده ال��ك��ت��اب ُه��وَّ
ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي ي��ج��ازي ال��ل��ه ِم��ح��ن��ْه ل��ك ك��ان ع��ل��ي أب��و

دور
ال��ق��م��اري ف��ي ال��س��ه��ر ي��ح��ل��ى م��ف��ت��اح ال��ش��ي��خ ي��ج��ي��ن��ا ب��ك��ره
داري م��وش ب��روح��ه وال��ش��ي��خ ل��إلص��ب��اح ن��دردش ن��ف��ض��ل
ه��واري ش��وارب ب��ج��وز ف��الح ع��ال��م خ��ف��ي��ف ع��ب��ي��ط
ره��ري��ط��ي ت��ش��وف��ه وآوق��ات زن��ه ي��ب��ق��ى ك��ده أوق��ات
ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي ي��ج��ازي ال��ل��ه م��ح��ن��ه ل��ك ك��ان ع��ل��ي أب��و
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دور
ك��ي��ع��ان��ه ت��م��ل��ي راخ��ي ي��ج��ري ت��ل��ق��اه م��ش��ى إذا
إودان��ه وط��رط��ق رم��ح دغ��ري ت��ش��وف��ه ال��ك��ه��رب��ا ِم
إلخ��وان��ه ج��اب��ه م��ا ج��م��ي��ع ي��وري ح��اج��ْه اش��ت��رى وإذا
رط��ري��ط��ي م��ع��ي��ش��ت��ه وأح��وال رن��ه ل��ه��ا زي��ط��ه وت��ب��ق��ى
ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي ي��ج��ازي ال��ل��ه م��ح��ن��ه ل��ك ك��ان ع��ل��ي أب��و

دور
م��خ��ل��ول م��ن��ه َص��ب��ْح واب��ن��ه زن��دي��ق راج��ل ال��م��ل��ك ع��ب��د
م��ح��ل��ول دي��ن��ه ث��ق��ي��ل ج��اه��ل ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق الخ��ر وال��ب��اب��ى
م��ع��ق��ول غ��ي��ر م��ن خ��راف ك��ل��ه ت��ل��ف��ي��ق م��ذه��ب وم��ذه��ب��ه
ُش��ل��ي��ط��ي إب��اح��ي دي��ن ده ُس��ن��ه وال ع��ن��ده ف��رض ال
ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي ي��ج��ازي ال��ل��ه م��ح��ن��ه ل��ك ك��ان ع��ل��ي أب��و

دور
ي��ت��دح��دح ل��ك��ن أف��غ��ان��ي ب��ن��ي��ات��ه ال��ق��دوري أم��ا
م��ت��ل��ح��ل��ح ب��اب��ه ِف ن��ادر وص��ف��ات��ه ش��ك��ل��ه ِف غ��ري��ب
ال��غ��ي��ط��ي ال��زغ��ال��ي��ل أو ل��ل��ورن��ه م��الم��ح ي��دِّي
ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي ي��ج��ازي ال��ل��ه م��ح��ن��ه ل��ك ك��ان ع��ل��ي أب��و

دور
وب��ل��ح��ي��ه أب��ي��ض ت��رك��ي ت��ي��س ال��ق��ل��ع��اوي ال��دم��ي��ري أم��ا
ك��ال��ح��ي��ه م��ل��وي أع��رج ال��ش��ن��اوي ف��ص��اده واب��و
م��ي��ه ع��ل��ى ي��ب��ط��ل وزع��ي��ق ح��ل��ف��اوي ب��ي��ض��ا ب��دق��ن
م��خ��ي��ط��ي ق��ذاره ف��ك��ره َم��ن��ه ك��ال��ش��ي��خ وس��خ غ��ب��ي
ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي ي��ج��ازي ال��ل��ه م��ح��ن��ه ل��ك ك��ان ع��ل��ي أب��و

دور
األي��ام دي ف��ي ش��ف��وه ال��ل��ي ِم ب��ح��س��ره م��ات��وا األدب أه��ل
أخ��ص��ام ص��ارت وال��م��س��ل��م��ي��ن ن��ف��ره ب��ي��ن��ه��م ب��ق��ت ال��ن��اس
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أوه��ام ال��ن��اس ق��ل��وب ت��م��ال ن��ش��ره ت��ل��ق��ى ي��وم وك��ل
س��ل��ب��ي��ط��ي ع��اي��ش��ي��ن ب��ال��وه��م ل��ح��ن��ه ع��ل��ى ل��ه��م ب��ي��ق��ف��ش��و
ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي ي��ج��ازي ال��ل��ه م��ح��ن��ه ل��ك ك��ان ع��ل��ي أب��و

االستغفار دور
وال��غ��ف��ران ل��ع��ف��وك م��ح��ت��اج ع��اص��ي م��ذن��ب أن��ا رب ي��ا
ع��دن��ان ج��ن��ة ف��ي ودخ��ول��ي خ��الص��ي أرج��و ال��ع��ذاب م��ن
ال��ن��ي��ران َع ت��ج��لُّ��د م��ل��ي��ش ج��ع��اص��ي م��وش ن��ح��ي��ف أن��ا
ال��ح��ف��ل��ي��ط��ي ع��ب��ي��ده ع��ل��ى م��ن��ه أع��ظ��م ال��ك��ري��م ع��ف��و
ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي ي��ج��ازي ال��ل��ه م��ح��ن��ه ل��ك ك��ان ع��ل��ي أب��و

الختام دور
ت��ي زالَّ ع��ن ال��ع��ي��ون غ��ض م��ن��ك��م راج��ي األدب أه��ل ي��ا
أدب��ات��ي م��وش أن��ا أم��ا ع��ن��ك��م ي��روى ال��زج��ل ف��ن
ل��م��م��ات��ي س��ع��ودي وان��ول أف��ض��ال��ك��م ي��خ��ل��ي ال��ل��ه
زغ��اري��ط��ي وت��رق��ع واف��رح وش��نَّ��ه ط��نَّ��ه ِف ك��ي��ده وأب��ق��ى
ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي ي��ج��ازي ال��ل��ه م��ح��ن��ه ل��ك ك��ان ع��ل��ي أب��و

عىل عنهم ذكره ما فيطبِّق فيه املذكورين يعرف ملن الزجل هذا ُحسن يظهر وإنما
اللقبني، بهذين يلقبهما كان شخصان والدمريي بالقدوري ومراده وأحوالهم، هيئاتهم
صاحب الفحماوي أحمد الشيخ جمعها عندي رسالة عىل أطلعتُه أنني ذلك يف والسبب
وعرائس أفكار «بنات اها وسمَّ للمعرِّي، يلزم ال ما لزوم بكتابة املشهور الحسن الخط
الثالث القرن أواخر لفضالء وضعها وألقابًا ُكنى بها ذكر العرص، أهل ألقاب يف أبكار»
املزاح سبيل عىل املشهور الرقيق الشاعر طاهر أفندي وإبراهيم نافع بك الحميد عبد عرش
به امللقب هيئَة اسُمه يوافق مشهور رجل أو متقدم شاعر بلقب واحد كلَّ بَا فلقَّ والدعابة،
بالعكَّوك بكامل املنعوت أفندي مصطفى كتلقيبهما وأحواله، أخالقه عىل يغلب شيئًا أو
رواق شيخ الكبري الرافعي محمد الشيخ وتلقيبهما القدمني، معوج ا جدٍّ قصريًا كان ألنه
اْحِديداب بعض وبقوامه نحيًفا كان ألنه مسكني بمال علمائه كبار وأحد باألزهر الشاميني
كان ألنه باألخطل؛ املرتجم أبا «بك» الغني عبد وتلقيبهما وانكسار، تواضع كأنه يُرى

الهامة. كبري الجسم ضخم
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فضالء يف تُماثلها رسالة وضع يف ورشع جنونًا، بها ُجنَّ عليها املرتجم اطَّلع فلما
فانفرد اللوم، خشيَة فامتنعت األديبان، ذاِنك فعل كما فيها مشاركتَه وسألني عرصه،
تلقيبه ذلك فمن العهد، لطول الذهن عن أغلبُها ذهب بغرائب فيها وأتى بتأليفها، هو
ودخول لنحافته ع املقفَّ بابن املشهور: «بك» رفاعة ابن «باشا» رفاعة عيل الفاضل للعاِلم
وِقَرص شكله لغرابة بالقدوري األفغاني: أفندي يحيى الفاضل للعالم وتلقيبه ِشدَقيه،
وكان مشهور، الحنفية من عاِلم اسم والقدوري ار، الفخَّ من بالِقدر له تشبيًها ساَقيه
الناس، بذمِّ ولًِعا املهدي العبايس الشيخ مرص مفتي أخي ابن املهدي الحفني محمد الشيخ
بذلك واشتهر عمه، حتى أحد منه يسلم لم املجالس، يف بها لهًجا معايبهم، عن بًا منقِّ
عند سبٍّ كلمة وهي هرمة، بابن به: فلقَّ به، االجتماع عن وتحاموا عارفوه أبغضه حتى
ال وقال: فتأفَّف أوله، بفتح الشاعر هرمة ابن ألن لك؛ يستقيم ال هذا له: فقلت العامة،

شنقيطيتك. من فدعني هذا، غري عليه ينطبق لقبًا له أجد
عيلَّ: ينزل لقب أحسن وقال: ففكَّر نفسه، به ب لقَّ عما سألتُه منها فرغ ملا ثم
أوراقه من ضاع فيما الرسالة هذه وضاعت باملقوقس، ب وتلقَّ تركه ثم قتيبة، ابن
َمن بعض وبني بينه نفوٌر بسببها له وقع ألنه مزَّقها أنه الظن عىل ويغلب وأشعاره،
البغدادي، باألبله طويته: لسالمة مفتاح أحمد الشيخ وصاحبه صاحبنا ب لقَّ ملا فإنه بهم، لقَّ
يتدحدح ممتلئًا قصريًا كان آخر صاحٌب منه وغضب بينهما، الرشُّ يتفاقم وكاد منه غضب
وطَوى السبب لهذا الرسالة فأخفى بطوطة، بابن به لقَّ ألنه البط؛ يتدحدح كما مشيته يف

ذكرها.
ما وأكثر بها، يُتغنَّى التي األدوار لصياغة متقنًا الزجل، يف مجيًدا هللا رحمه وكان
إال قليلة، فيه فاإلجادة شعره وأما نظمه، من كان عرصه يف املغنِّني بني منها متداوًال كان
يف مرثية من قوله منه عليه وقفت ما أحسن فمن العامية، والتنديرات النكت نه ضمَّ ما

«باشا»: رفاعة عيل صاحبه

ودَّع��ا إذ ص��ب��ري وودَّع��ُت ي��ج��زع��ا أن ول��ل��ح��ر ج��زع��ُت
ت��دم��ع��ا أن ال��ي��وم ل��ه��ا وُح��قَّ ب��خ��ل��ه��ا ع��ل��ى ع��ي��ون��ي وج��ادْت
ُروِّع��ا ك��م وم��ث��ل��ي أم��ن��ت ب��ع��دم��ا ال��ن��وى ق��ل��ب��ي ع وروَّ
ُش��يِّ��ع��ا ال��ع��ال أم��ي��ر وق��ال��وا ب��ه أش��اع��وا ي��وًم��ا ال��ل��ه ل��ح��ا
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م��وق��ع��ا أس��وأه ك��ان وم��ا ت��أب��ي��ن��ه أص��ع��ب ك��ان ف��م��ا
أف��زع��ا أن ب��دع وال ف��زع��ت ول��ك��ن ال��ب��ك��اء ح��ق��ي ك��ان وم��ا
ج��رع��ا ك��م ال��ن��اس م��ن وغ��ي��ري ص��اب ك��لَّ ه��ول��ه م��ن ت��ج��رع��ُت
م��ض��ج��ع��ا ال��ث��رى ي��رض��ى ال��ب��در أرى أن��ن��ي َخ��َل��دي ف��ي دار وم��ا
رع��ى ع��ه��ًدا أض��ي��ع ك��ان ف��م��ا ع��ج��ي��ب ال��زم��ان ش��أن ول��ك��نَّ
ن��ع��ى ق��د ال��ع��ال أن ي��دِر ول��م ق��ض��ى ع��ل��يٌّ ال��ن��ع��ي��ي: ي��ق��ول
أج��م��ع��ا ش��خ��ص��ه ف��ي ال��ف��ض��ل ح��وى ط��ائ��ر ص��ي��ت��ه س��ي��ًدا ن��ع��ى
أُودع��ا ب��م��ا ال��زم��ان وم��اد ب��ع��ده ال��دنَ��ى رواس��ي ف��ُدكَّ��ت
أي��ن��ع��ا ب��ع��دم��ا غ��ص��ن��ه ذوى ل��م��ا ال��م��ع��ارف ش��م��وُس وغ��اب��ت
م��ص��ق��ع��ا ب��ع��ده ت��ط��ل��ب��ي وال أس��ى ذوب��ي ل��ل��خ��ط��اب��ة: ف��ق��ل
ال��م��دَّع��ى ف��ي ي��ت��ب��ج��ح ب��م��ن ت��ح��ف��ل��ي ال ل��ل��ك��ت��اب��ة: وق��ل
م��ش��رع��ا ف��ض��ل��ه ت��ارًك��ا م��ض��ى أم��ي��ًرا ف��ق��دت ل��ل��ع��ل��وم: وق��ل

سامح: «بك» سعد الطبيب باسم موريًا وقال

ط��ام��ح ف��ي��ك وق��ل��ب��ي ع��ن��ي ُم��ع��رًض��ا ل��ك م��ا س��ع��د ي��ا
س��ام��ح س��ع��د ي��ا ت��ائ��ب أن��ا ق��ائ��ًال أت��ي��ت��ك إن��ي

ثابت: محمد باسم موريًا وقال

ش��ام��ت ت��ق��وَّل م��ا ع��ن��ي وس��م��ع��ت م��ح��ب��ت��ي ب��ص��دق ري��ب ف��ي ك��ن��ت إن
ث��اب��ت م��ح��م��د ي��ا ال��م��ح��ب��ة ع��ه��د ع��ل��ى أن��ي دائ��ًم��ا ف��دي��ت��ك ف��اع��ل��م

مرضها يف نظمت األجل، بدنو وأحسْت التيمورية عائشة السيدة شقيقتي مرضت وملا
وهي: بعدها، ينظمه ملن التاريخ مرصاع وتركت قربها، عىل لتُكتَب أبياتًا

ف��اِن ح��ي ك��ل م��أوى ل��ل��ق��ب��ر ارج��ع��ي ف��نُ��ودي��ت ع��ائ��ش��ة ك��ن��ِت ق��د
وال��ع��ص��ي��ان ب��ال��ع��ج��ز وم��ق��رَّة م��رض��ات��ه ع��ن ال��ك��ف ص��ف��ر ف��أت��ي��ت
واإلي��م��ان اإلس��الم م��ن ت��اًج��ا ل��ي ل��ك��نَّ ال��ه��دى ث��وب م��ن ُج��ردت

138



أكمل محمد

ال��رح��م��ن م��ن ع��ف��ًوا وت��وس��ل��ي ب��م��ح��م��د م��س��ت��ش��ف��ًع��ا ون��زل��ت��ه
ال��ق��رآن وت��الوة ال��دع��ا خ��ي��ر راج��يً��ا ل��ح��دي زار م��م��ن أص��ب��ح��ت
ب��ج��ن��ان س��م��ا ل��ع��ائ��ش��ة ق��ب��ر أرخ��وا دي��ن��ي إخ��وان ال��ب��ق��ا ل��ك��ُم

.[٣٠٢–٨١١–١٠١–١٠٦ = بجنان سما لعائشة [قرب بقوله: التاريخ املرتجم فنظم

١٣٢٠

يأتي كان الشعرية للتواريخ ممارسته ولكثرة اآلن، الذهن عن ذهب مما عجائب وله
الغني: عبد ولده والدة تاريخ يف كقوله حشو، بدون املقصود إبراز يف بغرائب أحيانًا فيها

أكمل.» بن الغني «عبد
والعربية الرتكية الكتابة يف بارًعا كان بل بعلم، «بك» الغني عبد ولده يشتهر ولم
مدعيًا قشيشة، مصطفى الشيخ هاجيًا قوله ذلك فمن أحيانًا، الشعر يقرض وكان فقط،
لرتبية زريبة له وكانت الفضالء، من الرجل وكان منه، استعارها ُكتبًا إليه يُردَّ لم أنه

فيه: فقال اللبن، ببيع منها ب يتكسَّ البقر

ال��م��ش��ه��ور ب��ح��ل��م��ه َم��ْع��نً��ا أن��س��ى ال��م��ن��ك��ور ب��ف��ع��ل��ه س��وء ش��ي��خ
ال��ط��ن��ب��ور ن��غ��م��ة ال��وق��ع ف��ي زاد ده��اء ب��ازدي��اد ال��ن��اس ع��ام��ل
ال��م��س��ط��ور ف��ي ال��ق��ص��ي��ر خ��داع م��ن ي��ط��ال��ع ل��م َم��ن ال��ب��س��ي��ط واس��ت��م��ال
ال��م��ق��دور أس��وأ ال��ص��ه��ر أورث ح��ت��ى ال��آلم��ة ف��ي ال��ذه��ن أش��ع��ل
ب��ال��م��ن��ث��ور ال��م��ن��ظ��وم خ��ل��ط غ��ي��ر ب��ع��ي��ن ال��ص��ح��ي��ح ي��ل��ح��ظ م��ا ق��لَّ
ال��م��وف��ور ك��ن��زي م��ن م��ال وف��ر م��س��ت��ف��ي��ًدا ب��ص��ح��ب��ت��ي ده��ًرا ص��ار
ال��م��ش��ع��ور خ��ط��ا م��ن ص��ار م��ا ك��ان ي��ع��م��ي ال��ش��يء ب��ح��ب��ك واق��ت��داء
ب��ال��م��ح��ص��ور ل��ي��س م��ا م��ن��ه��ا ن��ال س��ن��ي��ن ب��ض��ع ال��ض��الل وت��م��ادى
ال��م��ب��رور ن��ه��ج��ه��ا ع��ن ف��ي��ه��ا ش��ذ ُك��ت��ب ن��ك��ران ال��خ��ص��ام واح��ت��دام
ال��ج��م��ه��ور ل��دى ن��ع��م��ت��ي ك��اف��ًرا م��س��ت��غ��ي��ثً��ا م��ن��ك��ًرا اآلن وان��ث��ن��ى
ال��ت��ن��ور ف��ي اإلل��ه وث��واه م��س��ت��دي��ًم��ا ع��س��ره ال��ل��ه ج��ع��ل

139



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

أيًضا: فيه وقال

ِع��لَّ��ه ل��ل��ج��س��م م��ن��ك ال��ل��ه ش��ف��ى ال اح��ت��ي��اًال ل��ل��ت��داوي ال��خ��م��ر ت��ش��رب
ج��لَّ��ه ال��خ��ي��اش��ي��م ف��ي يُ��ش��ت��مُّ ب��ك روثً��ا ال��زري��ب��ة م��ن��ق��ع ف��ي دم��َت

كقوله: الرضورات، من القصيدة يف ما يخفى وال البقر، روث هي العامة عند والجلة
وغري الزم، وهو اه فعدَّ الضالل، وتمادى وقوله: الياء، بحذف إال الوزن يستقيم وال «أنىس»

ذلك.
أحمد الشيخ صديقنا من طلب والبيتني القصيدة عىل مصطفى الشيخ اطَّلع فلما
الحجة ذي ٢٤ يف والقافية البحر من وبيتني قصيدة فنظم لسانه، عىل يجيبَه أن مفتاح

فقال: ،١٣٠٤ سنة

ال��خ��ب��ي��ر لُ��بَّ ت��س��ت��ف��ز ح��ك��م��ة األم��ور اق��ت��ح��ام ف��ي ال��ن��ف��س ل��ه��وى
ال��غ��رور وداء ال��ه��وى داء غ��ي��ر ح��ي��ن ب��ع��د ول��و ي��ب��را داء ك��ل
ال��ظ��ه��ور ك��لَّ ال��غ��ي��وُب أظ��ه��رتْ��ه ف��ي��م��ا ال��ف��ك��ر وأم��ع��ن ق��ل��ي��ًال ق��ف
ال��م��ق��دور أس��وأ ال��ن��ف��س ي��ورد إث��م وال��ظ��ن ال��رع��اع ب��ع��ُض ظ��نَّ
زور ك��ف ف��ي ت��ل��ي��ن وق��ن��ات��ي ك��ه��ام ال��ه��ج��اء ل��دى س��ي��ف��ي أن
ال��ض��م��ي��ر خ��ب��ث ب��ال��م��رء وق��ب��ي��ح روثً��ا ف��ي��ه ِم��ن وم��ج ف��ت��ع��ام��ى

… الخ منقع يف دمت بك: الغني عبد قول إىل البيت بهذا يشري

ف��خ��ور ن��ذل غ��ي��ر م��ن��ه أرى ال س��رٍّا ال��ض��غ��ائ��ن ع��ل��ى م��ع��ه ع��ش��ت
ال��م��ه��ج��ور ب��ل��ف��ظ��ه��ا أول��ى ه��و س��ط��وًرا ان��ت��ق��ال��ي ب��ع��د ل��ي ف��ان��ت��ق��ى
ال��ب��ح��ور خ��وض ال��ق��ري��ض دون أن ي��دري ل��ي��س ض��ل��ة ال��ش��ع��ر ظ��ن��ه��ا
َدب��ي��ر م��ن ق��ب��ي��ل��ه ي��دري ل��ي��س ج��ه��ول ع��ب��د ال��غ��ن��ي» «ع��ب��د إن
وف��ج��ور وخ��دع��ة ض��الل م��ن م��ي��اٍل غ��ي��ر ُق��ْل��ُه ش��ئ��ت م��ا ف��ي��ه
وال��ت��ن��ك��ي��ر ب��ال��خ��ف��ض م��ي��زت��ه ح��ت��ى ب��ال��خ��ف��ض اإلخ��وان ع��رف��ت��ه
ال��ش��رور خ��وف ت��ت��ق��ي��ه رج��ٌل ط��رٍّا ال��ن��اس وأخ��ب��ث ف��ات��ق��وه
ال��م��وف��ور وف��ره م��ن وب��ك��س��ب��ي ُك��ت��ب ب��ن��ك��ران زوًرا ورم��ان��ي
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ح��ق��ي��ر ل��ئ��ي��م ل��دن م��ن تُ��ب��ت��غ��ى ُك��ت��ب أي أم أف��اد وف��ر أي
ك��ال��ح��م��ي��ر أن��ه ال��ن��اس ل��ت��رى ول��ك��ن ل��ع��ل��م ال ال��ك��ت��ب ح��م��ل
ك��ث��ي��ر اب��ن أن��ه ال��ن��اس أوه��م ح��ت��ى ال��ع��ل��م ف��ي ل��ل��ث��ق��ات وان��ت��م��ى
ل��ل��م��س��ت��ج��ي��ر ال��رج��اء وق��ل��ي��ل أم��ر ك��ل ف��ي ال��ذم��ام ع��دي��م ي��ا
ال��ن��ظ��ي��ر ع��دي��م ع��ل��ى ب��م��س��اٍو أن��ح��ت ال��م��ث��ل ع��دي��م��ة م��ن��ي ه��اك

وقال:

ِم��ث��ل��ه ال��س��ف��اه��ة ف��ي ال��ن��اس ي��َر ل��م ف��ق��ي��ر ع��ب��د ال��غ��ن��ي ع��ب��د إن
ُم��ثْ��َل��ه ل��ل��خ��ل��ق ال��ع��ي��ون أب��رزتْ��ه ح��ت��ى ض��دي��ن ف��ي��ه ال��ده��ر ج��م��ع

وغفرانه. بعفوه دهم وتغمَّ الجميع هللا رحم
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١٢٩٣–١٣٦٤ه

١٢٩٣ه سنة صبيا يف ُولِد إدريس، بن أحمد بن محمد بن عيل بن محمد السيد اإلمام هو
الدينية العلوم وأخذ ١٣١٤ه سنة مرص أتى ثم بها، جده بمسجد الدينية العلوم ى وتلقَّ
الحضور عىل مواظبًا االجتهاد، عىل مكبٍّا تحصيله أيام وكان الرشيف، األزهر يف والعربية

العلماء. مشاهري لدى التدريس حلقات يف
ثم الجغبوب، طريق عن بالكفرة السنويس الهدى محمد السيد زار ١٣١٧ه سنة ويف

١٣٢١ه. سنة أواخر إىل فبقي الرشيف األزهر إىل عاد
العال عبد السيد سيدي عمه قرب وزار دنقله، إىل ه توجَّ التحصيل، إتمام وبعد
سنة املوافقة ١٣٢٣ه سنة إليها ووصل صبيا، إىل عاد ثم مدة، هناك وبقي اإلدرييس،
ويسلكونه، لهم يُبيِّنه لطريق متعطشني وجده أبيه وأتباع أتباعه من كثريًا فوجد ١٩٠٥م،
به، يستنريون الذي اإلرشاد وأرشدهم ودنياهم، لدينهم األصلح هو ما لهم يبنيِّ فرشع

الرشيف. الرشع أحكام حدِّ عىل والوقوف العدالة ُطرق لهم د يُمهِّ وصار
وعظيم سريته بُحسن والسامعون عنه البعيدين وبعض حوله الذين جميع وكان
وجد حتى قليًال يلبث ولم املحمودة، طريقته عىل والسري عنه ي للتلقِّ إليه يقصدون مجده
أمره، ومحاسن سريه، محامد ويسلكون بعمله، ويعملون بقوله، يقولون وأنصاًرا أتباًعا
والنهي باملعروف باألمر اإلدرييس عيل بن محمد السيد سيدي الخطري األمري قام وهنالك
وْقٌع لدعوته حينئٍذ فصار الكرام، الطيبون وأجداده آباؤه عليه كان ما حسب املنكر عن
وبينما شعرة، قيَد الرشيف الرشع عن يحيد ال وهو األنحاء، تلك أهايل نفوس يف عظيم
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أناٌس ظهر إذ بها، وسمع أعماله شاهد من كلُّ منه استحسنها التي الحالة هذه عىل كان
أن أحد عىل يخفى وال حاله، حقيقة جهل باب من أو حسًدا الحسنة أعماله يف يناقشونه
املعارضة تلك نتيجة فكانت يعارضه، من له يكون أن بد ال الطريق هذا مثل سلك من

التفاهم. سوء عن الحقيقة يف نشأت حروب إىل املؤدي التنافس وقوَع
رشًعا. املطلوبة املدافعة طرق التزموا املوقف، حرَج وأنصاره األمري رأى وملا

الذي املركز حِفظ الحكيم والسري املحبة ومزيد األتباع بكثرة التفوق له ُكِتب وملا
جيوشها بسحب العثمانية الحكومة وأمرت الهدنة، وقعت األيام تلك ويف إليه، هللا قه وفَّ
عيل بن محمد السيد األمري إىل الحربية املهمات جميع وتسليم اليمن وتهامة عسري من
مقدِّرون فضَله، شاكرون وهم وخرجوا إليه، ذلك كلَّ القواد سلَّم وبمقتىضاألمر اإلدرييس،

الدينية. ومكانته إنعامه ُحسن
بتدبري قائًما ذلك بعد وأصبح إليه، اليمن وتهامة عسري أهايل جميُع ماَل ذلك وبعد
أصبح حتى الطرق، لتأمني الحثيث السعي وسعى عليهم، واملحافظة شعثهم ولمِّ شئونهم
الطريق، أثناء يف أحد له يتعرض وال الطمأنينة بكمال شاء جهة أي يف يسافر اإلنسان
١٣٤١ه. سنة ينبغي كما األمن استتبَّ حتى للفساد، والساعني املجرمني أيدي عىل ورضب
ك متمسِّ زاهد، متواضٌع — مكانته وفخامة قْدره وعظيم علمه جاللة عىل — وهو

بالتقوى.
وأعطاه واالستبداد، الظلم وكره وأهلهما، واألدب العلم حبِّ عىل نشأته منذ درج وقد
ُحسن بقدر والوطن، الدين عىل والغرية النفس، وعزة الخالل، وكَرم الذكاء، شدة من هللا

الصالحون. وبخاصة للناس، وحبِّه رسيرته، ونقاء سريته،
بعد بصبيا وأقام محبوبًا، تقيٍّا صالًحا اإلدرييس عيل السيد سيدي والده كان ولقد
سنة بصبيا وتُويف األولياء، أكابر من معدوًدا كان الذي اإلدرييس محمد السيد والده وفاة

القائل: قول فيهم صدق وقد ١٣٢٤ه،

ال��ِف��ت��ن��ا وخ��اف��وا ال��دن��ي��ا ط��لَّ��ق��وا ُف��ُط��ن��ا رج��اًال ل��ل��ه إن

ولم والتدريس، العلم مجالس يف بالبنان إليهم يُشار الذين العلماء صفوة من وكان
اليمن، مواني أكرب وهي الحديدة، إىل صبيا من انتقل والده وفاة بعد إنه حتى متعبًدا يزل
فمكث صبيا، إىل يُحمل أن أمر ثم منها، يخرج لم سنة أربعني الخاصة خلوته يف وأقام
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بن أحمد السيد سيدي والده بجوار وُدفن ورضوانه، هللا رحمة إىل وتويف أيام، أربعة فيها
إدريس.

اإلمام ذرية من نسبًا، الحسني إدريس بن أحمد السيد سيدي فهو جدِّه أبو أما
يف تراجمهم من ذُِكر وقد املغرب، ملوك اإلدريسية السادة من هللا عبد بن إدريس

عليه. املطَّلع يغني ما األقىص» املغرب تاريخ يف «االستقصا
وقبيلته ١١٧١ه، سنة فاس مدينة من بالقرب «ميسور» ببلدة عنه هللا ريض ُولِد
يف وصار فيها، برع أن إىل الدينية العلوم بتحصيل عمره أول من واشتغل «العرايش»،
العهد. ذلك علماء أكابُر درَسه وحرض التدريس، يف له وأُذن العلوم، جميع يف إماًما شبابه
بطريق فة املرشَّ مكة قاصًدا املرشق بالد إىل ١٢١٣ه سنة عنه هللا ريض ه توجَّ ثم
مرة خاللها يف ذهب عاًما ثالثني من نحًوا بها ومكث ١٢١٤ه، سنة مكة إىل ووصل مرص،

الصعيد. إىل
بمدينة أقام ثم وغريها، زبري بمدينة مدة ومكث اليمن إىل ه توجَّ ١٢٤٤ه عام ويف
١٢٥٣ه عام ورضوانه هللا رحمة إىل بها وتُويف سنني، تسع من نحًوا فيها ومكث صبيا

وغريها. اليمن أنحاء جميع من يُزار رشيف مقام بها وله
والشهرة فيها الطوىل اليد وله الدينية، العلوم فنون بني جامًعا عنه هللا ريض وكان
الكرام، والجهابذة األعالم العلماءُ عنه وأخذ والعام، الخاصُّ لفضله وأذعن التامة،
السيد سيدي املدقق، البارع واملحدِّث املحقق، مة العالَّ اإلسالم، وشيخ األنام، مفتي ومنهم:
الفحول، من وقته مة وعالَّ العرص، ذلك يف زبيد مفتي األهدل سليمان بن الرحمن عبد
شيخ الحسني السنويس عيل بن محمد السيد سيدي واملنقول، املعقول علَمِي بني الجامع
اإلمام مة العالَّ ومنهم: الغرب، طرابلس أعمال من بالخغبوب املدفون السنوسية الطريقة
املريغني عثمان محمد السيد سيدي الحسيني الرشيف املريدين، مربي تعاىل باهلل العارف
الكرامات صاحب تعاىل باهلل العارف ومنهم: املكرمة، بمكة املدفون املريغنية الطريقة شيخ
فة. املرشَّ بمكة املدفون األحمدية الرشيدية طريقة شيخ الرشيدي إبراهيم الشيخ سيدي

السودان أولياء من السواكني املجذوب محمد الشيخ تعاىل باهلل العارف ومنهم:
بها. املدفون

صاحب السندي عابد محمد الشيخ املنورة باملدينة وقته علماء شيخ املحدث ومنهم:
األسانيد. يف الثبت
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ال ما واألتباع الخلفاء من ذُِكر من غريُ عنه هللا ريض إدريس بن أحمد للسيد وكان
حرص. تحت يدخل

والفضل الفخر من وأجداده آلبائه وما الباهر، العنرص طيب جيًدا يُعلم وبهذا
لسيدي هللا جمع فقد غرو وال فروُعه، طابت املرء أصُل طاب إذا أنه شك وال الظاهر،
واآلخرة. الدنيا سعادتَي بني اليمن وتهامة عسري أمري اإلدرييس عيل بن محمد السيد األمري
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«بك». نافع الحميد عبد هو
تحيط شربا يف كبري قٌرص له وكان بالقاهرة، األثرياء كبار من أفندي خليل والده كان

كبرية. فيحاء حديقة به
االجتماع من وأكثر باألدب، فتًى وهو وُشغف القاهرة، يف له املرتَجم نشأ وقد
فجمع بها، واملغاالة الكتب نفائس اقتناءُ إليه وُحبِّب املفيد، الكثري منهم ى وتلقَّ بشيوخه،
مقابلتها يف الهوريني نرص الشيخ عىل يعتمد وكان واستنساًخا، رشاءً منها عظيمة خزانة
التسابق يف وغرائب نوادُر عرصه فضالء من بالكتب املغالني مع له وكانت وتصحيحها،
يف يُماكس وال عليهم يسخو وهو اآلفاق، من إليه فحملوها الورَّاقون به وسمع القتنائها،
فكري الغني عبد ذلك يف يُجاريه وكان املثل، بها يَُرضب ُكتِبه خزانُة صارت حتى األثمان،
فيها وألَّف باملوسيقى، املرتَجم اشتغل ثم بها، باملغاالة اشتهاره مع يلحقه يكاد وال «بك»،
ومن الشعر ودواوين األدب ُكتُب يف املطالعة من وأكثر القانون، عىل العزف وأتقن رسالة،
مجتمَع داُره وصارت بها، يُعتدُّ أدبية مَلكٌة له صارت حتى ومناظرتهم، األدباء مطارحة
فيجري جمعة ليلة كلَّ الغالب يف عنده يجتمعون فكانوا وأدبائه، الوقت وشيوخ الفضالء

الخاطر. له ينرشح ما العلمية واملناظرات الشعرية املطارحات من بينهم
املجيدين، الشعراء أحد طاهر أفندي إبراهيم وصديقه بصاحبه املرتَجم وائتلف
كان من با يُلقِّ أن بهما قام وقد بينهما، املوُت فرَّق حتى صفاء، ونديَمي وفاء أليَفي فعاَشا
مطابقة مراعاة مع مشهورين وشعراء ألعيان قديمة بألقاب الفضالء من بهما يجتمع
كبرية رسالًة الفحماوي أحمد الشيخ ذلك يف جمع وقد أخالقه، أو به ب امللقَّ لهيئة اللقب

الطُّرف. كثريَة
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عرشوبعض الثالث القرن أعيان «تاريخ املوسيقى: رسالة عدا املؤلفات من وللمرتَجم
املرتَجم جمع كما بهولندة، «ليدن» يف اآلن موجود وهو ُكتبه، ِبيعت ملَّا ِبيَع عرش» الثاني

مختًرصا. الساعاتي أفندي صفوت صاحبه ديوان
عارف محمد استوىل وفاته وبعد سعيد، حكم مدة يف شابٍّا مات إذ العمر به يُطل ولم
املعارف، بجمعية طبعها التي الكتب يف ثمينة مادة له فكانت ُكتبه، عىل أخته زوج «باشا»

وبيعت. تشتَّتت ثم
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بالده من والده مع حرض بل رقيًقا، يكن لم أنه إال األصل، جركيسَّ باشا خريي أحمد كان
بها وكان السالح سوق جهة من هللا عبد عطفة بأول زاوية يف فنزَال العلم، ي لتلقِّ ملرص
ذكاؤه وساعده الشيوخ، عىل فقرأ باألزهر، الطلب عىل وواظب األتراك، مجاوري من نفٌر
عىل املطوَّل حرض ثم الرضير، الحنفي املنصوري للشيخ مقرئًا صار حتى التحصيل، عىل
محمد الشيخ معه يحرض ممن وكان مرة، أول قرأه ملا السقاء إبراهيم مة العالَّ الشيخ
املرتَجم سأل املطوَّل يف فارسية كلمة بهم مرَّت كلما الشيخ فكان وإخوانه، الشهري اإلنبابي
أنه إال والقفطان، الِجبَّة األتراك: من العلم أهل زيَّ ذاك إذ ِزيُّه وكان فيُفرسها، معناها عن
ابن يكن باشا أحمد بأوالد اتصل ثم بالكوفية، املسماة امللون الحرير من بشقة يعتم كان
بحاشية اتصل هناك ومن لهما، معلًِّما فُجِعل وداود، منصور وهما باشا، عيل محمد أخت
األفندية، من وصار زيَّه فغريَّ بديوانه، كاتبًا مدته آخر يف فُجعل باشا، عباس مرص وايل
بعد وأخذ باشا، طوسون لولده معلًِّما فجعله وقْدره فضَله عَرف باشا سعيد توىلَّ وملا

ي. الرتقِّ يف ذلك
ال السكوت كثري وقوًرا وكان إلخ. املعية ُكتَّاب كبار من ُجعل باشا إسماعيل والية ويف
جمعية رئيس الشهري باشا عارف محمد بالرتكية كتبها مكاتبًة مرة انتقد العوراء، ينطق
باشا عارف فأخذ املجالس، بعض يف به اجتمع ثم بمرص، الكتب َطبعت التي املعارف
األزهر إصطبل من تخرَّج َمن أحَد أن بلغني قال: بل اسمه، ذكر غري من ويسبُّه يُقرِّعه

يتكلم. ال ساكت واملرتَجم وبالغ، سبِّه يف أخذ ثم كتابتي، انتقد
ترصيًحا، يكون كاد التعريض أن مع السكوت عىل أصحابه بعُض الَمه افرتَقا فلما

به. أوىل عنه واإلغضاء مداراتَه رأيت سفيه رجل فقال:
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كاتب أي «مكتوبجي»، منصبه يف الخديو إسماعيل مدة يف باشا خريي أحمد زال وما
رياسة إىل املهردار من نُِقل االحتالل وبعد مهرداًرا، صار أن إىل ى ترقَّ ثم الخاص، الرس

الديوان.
من يشءٌ أخذه الكبرية املناصب توىلَّ ملا إنه االنتقاد: أدعياء بعض قول من يخُل ولم
حالة وهذه قليًال، إال يَده يرفع ال أحد عىل بالسالم يُشريَ أن أراد إذا إنه قيل حتى أُبَّهِتها،
وبالغ بالسبِّ له تعرَّض عمن وإغضائه مداراته من ذكُره سبق ما أمام أهمية ذات ليست

هللا. رحمه فيه،
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وكانت وناظلة، وزهرة وإسماعيل طوسون أُمُّ هي ه وأُمُّ بلده، من والده مع كبريًا جاء
فطلَّقها منه نشزْت ثم الكبار أبناء بأحد قبله وتزوَّجت عيل، محمد بيت من بيتًا أرشَف
عيل، محمد فتزوجها مرتبتها عن منحطٍّ بشخص إال يزوجوها أال وأقسموا أهلُها وغضب
زوجها من حامل وهي عيل محمد تزوجت إنها يقول إبراهيم نسب يف الطعن يريد ومن
بيتها رشف وبسبب يثبت، لم قول وهو بولده. ليس فهو فراشه عىل إبراهيم فولدت األول
بالسودان إسماعيل ولُدها ُقتل ملا حتى لها، يحتمل وهو عيل محمد عىل تتعاظم كانت
تبكي وهي بلحيته وأخذت رأسه، من طربوَشه ورمت عيل محمد عىل دخلت الخرب، وبلغها
عىل يزيد ال وهو وقتلهم؟ املجاهل تلك إىل بأوالدي الرمَي لك أحلَّ َمن وتقول: وترصخ
كانت ألنها مرص؛ وايلَ رصُت اآلن قال: ماتت وملا هللا، أمر هللا، أمر لها: ويقول البكاء

أموره. ويف فيه تتحكَّم
والُده فذهب القبة، بقرص يسكن وكان والده، مدة أواخر يف معتالٍّ باشا إبراهيم وكان
اعتالُل طال لقد الطريق: أثناء يف له فقال السلحدار، أغا سليم1 ومعه هناك لزيارته مرة
السلحدار فأبلغها ويُريحنا، فيسرتيح يموت وال معها يُرجى حال يف هو فال إبراهيم

إلبراهيم.
تتمنوا حتى عليكم ثقيل هو ما وقال: ذلك، يف فاتحه أخرى مرة والده قابل فلما

موتي؟!

السلحدار. أغا سليمان لعله 1
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حتى معتالٍّ إبراهيم يزل ولم كذاب، ُمبلِّغه أن له يحلف وصار عيل محمد فامتعض
وملا بالدم، معرًَّقا بصاَقه بها يتفل التي القارورة يف يرون كانوا الستنبول وذهب توىلَّ ملا
حاجة ال فقال: كالعادة، الحرس من جنًدا له وأحرضوا بها، وسكن القلعة إىل انتقل توىلَّ
بجنازته ونزلوا بالقلعة، ومات حرس، يل يكن ولم حروب2 عدة شهدت فقد بالحرس، يل
العايل القرص معلِّمي بني عندهم وكان الشافعي، اإلمام بجوار التي مقربتهم يف ودفنوه
واعتنَوا تُربته، عىل الكتابات كتابَة به فناطوا مشهور، خطاط سنجالخ اسمه فاريس رجٌل
الثالثة، أوالده أعطاه مت تُمِّ وملَّا دينار، ألف ثالثني نحو كلفتهم إنها فيقال كثريًا، بها
وسافر تُرِضه فلم كالجائزة، كيس مائة واحد كل ومصطفى، وإسماعيل رفعت أحمد

بها. فمات لبالده

أن لتمنيُت مرصيٍّا أكن لم لو به: يلهج كان وما وفتوحاته، باشا إبراهيم حروب عن التاريخ ثنا يحدِّ 2

إلخ. … مرصيٍّا أكون
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التاريخ األعالم أسماء مسلسل رقم

١١٤٠–١٢٠٥ه الخالدي هللا صنع محمد ١
١١٤٨–١٢١٣ه الغزي الدين كمال ٢
١١٧٧–١٢٤٣ه العطار محمد ٣
١١٨١–١٢٤٧ه الخالدي موىس ٤
١١٨٤–١٢٦٤ه الثاني الكزبري الرحمن عبد ٥
١١٩٠–١٢٧٠ه الحلبي الحجار أحمد ٦
١٢٠٢–١٢٦٠ه الخالدي مصطفى ٧
١٢٠٥–١٢٨٠ه التهامي املغربي مصطفى ٨
١٢٢٢–١٢٨٦ه املغربي التميمي محمد ٩
١٢٢٨–١٣٠٧ه الحلواني أحمد ١٠
١٢٣٦–١٣٠٥ه الحمزاوي محمود ١١
١٢٣٨–١٣٠٧ه عابدين الغني عبد أحمد ١٢
١٢٤٤–١٣٠٦ه عابدين الدين عالء محمد ١٣
١٢٤٦–١٣٠٩ه الفحماوي أحمد ١٤
١٢٥٢–١٣٣٢ه عودة حسني ١٥
١٢٦٣–١٣٣٠ه الجزائري الحسني املبارك محمد ١٦
١٢٦٧–١٣٤٤ه الدين بدر محمد ١٧
١٢٦٨–١٣٣٨ه الجزائري طاهر ١٨
١٢٦٨–١٣٤٧ه البخاري اآلمدي سليم ١٩
١٢٦٩–١٣٤٣ه عابدين الخري أبو محمد ٢٠
١٢٧٩–١٣٤٢ه البريوتي املدور حسن ٢١





اخلالدي اهللا ُصنع حممد

١١٤٠–١٢٠٥ه

قال: الخالدي، خليل املعروف األديب بخط ترجمة عىل له وقفُت
بكثري يَُعدُّ الذي والرجل الكمال، أطراف الجامع املتأخرين شيوخ أجالء أحد هو
الشيخ اإلسالم شيخ املجتهد، الة الرحَّ الفهامة، البحر والحرب مة، العالَّ العاِلم الرجال، من
خليل ابن الكبري هللا ُصنع محمد الشيخ مة العالَّ املحقق ابن الخالدي، هللا ُصنع محمد

الخالدي. الديري الدين القايضرشف ابن
كان أبيه، باسم ي ُسمِّ فلذلك أبيه؛ وفاة بعد وألف ومائة األربعني املوفية السنة يف ُولِد
أخذ والعربية، الفقَه خصوًصا العلوم يف بارًعا نقيٍّا، تقيٍّا زاهًدا ورًعا عامًال، عاِلًما هللا رحمه
مبدأ حرضيف وقد املصنفني، ء أجالَّ من كثريٌ وأجازه األزهريني، أعالم من صفوة عن ى وتلقَّ
للشيخ اآلجرومية رشح األزهري: الحنفي املقري عيل بن محمد الشيخ مة العالَّ عىل أمره
النووية. واألربعني األمايل، بدء ورشح والدر، وامللتقى، الفالح، ومراقي واألزهرية، خالد،

وحاشية مسكني، ملنال الكنز رشح األسقاطي: مصطفى الشيخ العاِلم عىل وحرض
الشيخ واملنقول املعقول مة عالَّ عن وأخذ األسقاطي، أحمد الشيخ املحققني لخاتمة الكنز
السنويس ورشح مالك، ابن ألفية عىل األشموني رشح املالكي: الصعيدي العدوي عيل
يف «اإلتقان من وقطعة الرجبية، ورشح النووية، األربعني وسمع ذلك، وغري املنطق، يف
التوضيح ى: وتلقَّ وأخذ األزهري، الشهرزتي زيد أبي محمد الشيخ عىل القرآن» أحكام
خرض بن عيل مة العالَّ عىل وإيساغوجي، اللقاني، وجوهرة مالك، ابن وألفية هشام، البن
اآلخذ الخريش محمد مة العالَّ تلميذ النفرواي أحمد الشيخ أصحاب أحد العرويس أحمد بن
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جمع رشح املصيلحي: محمد الشيخ مة العالَّ عىل وقرأ الزرقاني، الباقي عبد الشيخ عن
قواعد ورشح أيًضا، له التهذيب ورشح للتفتازاني، التلخيص ورشح للمحيل، الجوامع
ومتن السمرقندية، ومتن الشمائل، من ونبذة للنووي، واألربعني خالد، للشيخ اإلعراب

ذلك. وغري الربدة،
ورشوحه الكنز املقديس: عيل الدين نور بن حسن الشيخ مة العالَّ العاِلم عىل وسمع

الحوايش. مع والغرر والدرر املعتربة،
األزهري: الشافعي الخليفي يونس بن أحمد الشيخ مة العالَّ املحقق عىل وحرض
البيان، يف الدين وعصام مالك، ابن ألفية عىل األشموني ورشح للتفتازاني، السعد مخترص
التهذيب، عىل الخبييص ورشح الجوامع، جمع عىل املحيل ورشح العضدية، الرسالة ورشح

الشمسية. عىل القطب ورشح
للسعد املخترص الرشح الرباوي: عيىس الشيخ املجتهد األجلِّ مة العالَّ عىل وحرض
ورشح مرات، مالك ابن ألفية عىل عقيل ابن مة العالَّ ورشح السنوسية، ورشح التفتازاني،
أحمد للشيخ ورشحها للعصام، االستعارات ورشح القطر، عىل الفاكهي ورشح األشموني،

ذلك. وغري الحديث، ورشح امللوي،
االستعارات متن عىل رشحه الدمنهوري أحمد الشيخ املدقق مة العالَّ عىل وقرأ
امللوك، بتحفة املسماة «الكربى» ومتن املنطق، علم يف السلَّم عىل ورشحه للسمرقندي،

النحو. ُكتُب وبعض الكالم، علم يف التوحيد بدرة املسماة و«الصغرى»
املصنف رشح األزهري: الخالدي الجوهري أحمد الشيخ مة العالَّ املحقق عىل وقرأ
السالم عبد الشيخ رشح من وقطعة مرتني، السالم عبد للشيخ الجوهرة ورشح للسنويس،
الرتمذي، شمائل من وقطعة حجر، البن ورشحها النووية األربعني ومتن الجزرية، عىل

الشفاء. متن من وقطعة
األزهري، املدابغي عيل بن حسن مة العالَّ منهم: كثريين، آخرين علماء عن ى تلقَّ كما
املنصوري سليمان الشيخ مة والعالَّ األزهري، الشافعي الزيات سليمان الشيخ مة والعالَّ
الشيخ العالمة أجازه وقد األزهري، الفارسكوري الفاريس محمد الشيخ واملدقق الحنفي،
بن عمر والعالمة امللوي، الفتاح عبد بن أحمد الشهاب والعالمة الشرباوي، هللا عبد
يوسف وأخوه الحفناوي سالم محمد املحقق والعالمة األزهري، املالكي الطحالوي عيل

الحفناوي.
إلياس مال املحقق تلميذ العاني عيل املال ابن محمود العالمة أقرانه من وأجازه
املنصوري، سليمان الشيخ تلميذ الحنفي الدلجي محمد والشيخ البغدادي، ومدلج الكردي،
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عيىسالرباوي، الشيخ املقديستلميذ حبيش بابن املعروف محمد بن بدير بن محمد والشيخ
الراشدي. أحمد والشيخ

منى دار يف وهو الدمنهوري أحمد الشيخ وأجازه ١١٧٨ه، سنة املرتَجم حجَّ وقد
بخطه: رأيت كما نصها رشيفة بصالة السنة تلك يف ا حاجٍّ كان حينما

… معلوماتك عدد آله وعىل محمد سيدنا مخلوقاتك أرشف عىل صلِّ اللهم

من ثالثة وترك القدس، خارج هللا مأمن برتبة: وُدِفن ١٢٠٥ه، سنة هللا رحمه وتويف
العلوم، يف ر وتبحَّ ١١٧٤ه، سنة ُولِد محمد، وأكربهم وعمر، وموىس، محمد، هم: الذكور
١٢٠٥ه. سنة وتويف الكزبري، الرحمن عبد بن محمد الشيخ الشام ومحدث والده وأجازه
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الُغزي الدين كامل

١١٤٨–١٢١٣ه

«مغاوص كتابه يف املعلوف، إسكندر عيىس السيد العاِلم األستاذ بخط ترجمة عىل له وقفُت
كثرية، ومصادر مخطوطات من جمعه مما ملخصة عرش» التاسع القرن أدباء يف الدرر

قال:
بن محمد الدين شمس بن رشيف محمد الكمال أبي بن محمد الدين كمال السيد هو
بن محمد الدين ريض بن محمد الدين بدر بن زكريا بن العابدين زين بن الرحمن عبد
الحسني العامري الدمشقي هللا عبد بن أحمد الدين شهاب بن أيًضا محمد الدين ريض
يف كما دمشق إىل بعضهم وانتقل فيها كانوا أجداده ألن الغزي؛ بابن الشهري الصديقي

الرشقية». األرس «تاريخ كتابي
عىل وتخرَّج الكبري، األموي الجامع شمايلَّ بدارهم ١١٤٨ه سنة دمشق يف ُولِد
السلمي، األرسار وأبي الصالحي، السقطي اإلقبال أبي مثل: عرصه علماء من وغريه والده
اإلخالص وأبي العامري، الغزي الدين عالء الحسن وأبي البقاعي، حيمور بن العباس وأبي
الشهري الدمشقي الحموي أويس بن الصفاء وأبي بالطباخ، املعروف البقاعي املرجاني
مصطفى الدين قطب بن والكمال الكردي، العبدالني الدين قطب األرسار وأبي بالعلواني،
الرحمن وعبد املدني، إلياس بن الدين وتاج األيوبي، الربكات أبي املرتَجم وخال البكري،

الباني. الكردي
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محمد الدين شمس بن رشيف محمد الكمال أبو فوالُده رشيف، علم بيت من وهو
الشيخ ابنة خاتون طاهرة ألبيه وجدتُه الرحمن، عبد الدين وجيه الوفاء أبو ه وعمُّ الغزي،

النابليس. الغني عبد
القديس والورد األنيس «الورد مؤلفاته: فمن والرتاجم؛ والتاريخ باألدب ولٌع له وكان
ذْكر عن كثرية فوائد فيه ضخم مجلد وهو النابليس»، الغني عبد الشيخ سيدي ترجمة يف
مفصلة ترجمته ثم أسالفه، وتراجم النابليس آل نسب وذكر األولياء، وآثار الصالحني
الفنون، وأصناف العلوم أنواع يف مشايخه وذكر أخالقه ومكارم وزهده وأحواله وأطواره
عنه واآلخذين تالميذه تراجم ثم كاٍف، بتفصيل والقادرية النقشبندية طريقة وذكر
الواردة واملدائح واملكاتبات الجامعة، وتحريراته النافعة تآليفه ثم به، واملتصلني ومريديه
جميل بخط صفحة ٤٢٠ يف كبري نصف بقطع [ونسختي وِحكمه وكلماته وكراماته عليه،

الحمزاوي].1 الكريم عبد دبجها
وتاريخ أدب وفيها جزءًا، ١٤ يف وتقع املفيدة، التذاكر آخر هي التي تذكرته ومنها
ذوي «إتحاف وكتاب الحنابلة، طبقات يف األكمل» «النعت املفيد وكتابه وحوادث، وتراجم
ورسالة األنيس»، «الورد يف مراًرا ذكره وقد شعره، وديوان شيوخه، معجم وهو الرسوخ»
املشهور للمرصاع التضمني من فيها أكثر الكافور» عادة من بتضمني النور «ملعة اها سمَّ

الدم». إمساك الكافور عادة «من
كالبهلول الشعراء دواوين من كثريًا جمع كما «املرادي»، ذكرها كثرية أشعار وله

والدكدجي.
«التذكرة»، من أجزاء وبعض األنيس»، «الورد سوى اآلن الباقية ُكتبه من نعرف وال

الخاصة. مكاتب يف بقيتها ولعل
أجزاء بعض ويف املجاميع، بعض له الرتجمة صاحب أن املعلوف األستاذ إلينا كتب ثم
املرادي خليل الشيخ وبني بينه وكانت اللغة، هذه إتقانه عىل تدل تركية أشعار تذكرته
ومراسالت، ومساجالت الُعرى وثيقة مودٌة الدرر» «سلك تاريخ صاحب دمشق مفتي

شعره. من كثريًا املرادي ونقل
ديوانه جمعُت الذي الرببري أحمد السيد الشيخ شعًرا راسله ن وممَّ قائًال: استطرد ثم

والكنانيش. املخطوطات ثنايا يف مشتَّت نادر بليغ وهو بيدي،

تعاىل. هللا رحمه بخطه باشا تيمور أحمد املحقق مة العالَّ له املغفور عليه علَّق ما هذا 1
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الُغزي الدين كمال

سنة وفاته تاريخ الدحداح» «تربة يف الغزية أرسته مدفن يف رضيحه عىل ُكِتب وقد
وهما: اللوجي، الحليم عبد السيد صديقه نظم من بيتني يف ١٢١٣ه

ال��زك��ي��ه ال��ن��ف��س ح��َوى ق��ب��ٍر ع��ل��ى ��ي ُس��حِّ وال��ع��ف��و ال��رض��ا ُس��ُح��َب أي��ا
ال��ش��اف��ع��ي��ه م��ف��ت��ي ال��دي��ن ك��م��ال أرخ ال��غ��زي ال��ف��ت��ى م��ح��م��د

.[٤٩٧ = الشافعيه ،٥٣٠ = مفتي ،٩٥ = الدين ،٩١ = [كمال

١٢١٣ه

إىل اضطر الشاعر أن فإما ١٢١٤ه، سنة كانت وفاته أن من املتعارف يخالف وهو
أن وإما عليها، واحد زيادة يمكن ال التي املحاسبة من التاريخ شطر يف ِلما سنة تنقيص

أعلم. وهللا السنة، تلك يف وفاته
وقد شقيِقه، ولَدي ساللة من هم دمشق يف الغزي» «بني إن بل ب، يُعقِّ لم واملرتَجم

عهده. منذ فيهم العلُم انقطع
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العطار حممد

١١٧٧ه–١٢٤٣ه

قال: املعلوف، إسكندر عيىس السيد املعروف األديب بخطِّه جمَعها ترجمة عىل له وقفُت
اشرتكت وإن واألخرى، إحداها بني نسبة وال العطار، باسم مشهورة أُرس ثالُث توجد

العطارة. صنعة يف
يقال فيما أصلهم دمشق يف العطار وبنو املغرب، من أصلهم مرص يف العطار فبنو
أيًضا العطار أرسة وتوجد له،1 املرتَجم منها حلبية أرسة ومنهم عسكر، بني من حماة من

بقرابة. األرسة هذه من أحد إىل تمتُّ وال الالذقية يف
بدمشق ُولِد الحنفي، وباملدرِّس بالعطار الشهري حسني بن محمد الشيخ هو واملرتَجم
واشتغل العلماء، من وغريه حسني الشيخ والده عن وأَخذ ١١٧٧ه، سنة رمضان ٢٧ يف
واعتكف الناس فتجافاه «الوهابية»، مذهب إىل ميلُه وظهر فيها، واشتهر العقلية بالعلوم
سنة بالطاعون وتُويف رسائل، فوضع والعقليات، الحرب فنون يف ويؤلف يقرأ داره يف

١٢٤٣ه.

الشيخ نزلها التي دمشق يف أعقابُها يكثُر لم حلبية هي اآلن املرتَجم عنها نشأ التي العطار أرسة إن 1
دمشق، يف بالنعسان الشهري رمضان حسني الشيخ تزوَّجت شقيقة له وكانت فيها، ب يُعقِّ ولم هذا محمد

ألمه. بدران القادر عبد الشيخ صديقي جد أبو وهو



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

الرياضيات، وسائر والحساب الفلك بفنون الختصاصه علمية رفيعة مكانٌة له وكانت
محمد السيد صديقي حوزة يف اليوم وهي دمشق، يف الشطي آل بمكتبة أوراُقه واتصلت

دمشق. يف الحنبيل واإلمام النائب الشطي جميل
والعتزاله باختصار، عرش»2 التاسع القرن أعيان «روضالبرشيف كتابه يف ترجمة وله
رسائل وترك العقلية، العلوم بعَض عنه وا تلقَّ مريديه من قليٌل إال عليه يَدُرْس لم الناس
قصيدة وله والطوب»، القنربة يف املطلوب «بلوغ رسالة أشهرها غريه، وخط بخطِّه نفيسة

الشطية. املكتبة يف بخطه موجودة
مكتبة يف خطه بغري نسخة ومنها بخطه، ورقات ثماني يف املزولة» «رسالة ومنها:

البيطار. الرزاق عبد الشيخ
نسخة منها وعندي بديعة، هندسية بطرق عمله وكيفية القبان» يف «رسالة ومنها:

الخط. حديثة
كتب املجيب، الربع يف السهم وقوس القوس لسهم منها كثرية جداول أوراقه وبني
وقوس القوس جيب منها يُستخرج أن يمكن إنه نصه: ما الطنطاوي محمد الشيخ عليها

الجيب.
هللا. رحمه صفحات، عرش يف بخطه التنجيم» «علم يف رسالة ومنها:

مشاهري من تراجم ٣٠٥ مؤلُفه فيه جَمع املعجم حروف عىل املايضمرتَّب القرن علماء يف آخر كتاب هو 2

أحياء. بعض وبينهم القرن
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اخلالدي موسى

١١٨١–١٢٤٧ه

عاِلًما كان الخالدي، هللا ُصنع محمد الشيخ مة للعالَّ الثاني االبن الخالدي موىس السيد هو
وتدرَّج املنورة، واملدينة القدس كقضاء العالية؛ املناصب تقلَّد ًقا، مدقِّ ومصنًفا ًقا، محقِّ
محمود السلطان عهد يف أناضويل عسكر قضاء وهي العلمية الوزارة إىل ارتقى حتى فيها
من بالقرب وقعت مهمة حادثة يف للفصل أرسله لقد حتى عليه ويعتمد يجلُّه وكان الثاني،
وهو بها، وُدِفن السنة تلك يف مسموًما بأنطاكية هللا رحمه فتُويف ١٢٤٧ه، سنة أنطاكية
الرسمي»، العثمانية الوقائع «تاريخ يف ذُِكر وقد ألمه، الخالدي «باشا» ضيا» «يوسف َجدُّ

الحادثة. تلك ذكر عند العثماني تاريخه يف أيًضا «باشا» جودت وذكره
لعرشين املوفية الليلة من املغرب بعد الثالثاء ليلة أبيه بخط ُوِجد كما مولُده وكان
الشيخ منهم واألعالم، العلماء من كثري عن العلوَم أخذ ١١٨١ه، سنة األول ربيع من
الطريقة يف أجازه كما ومسموعاته، مروياته بجميع والُده وأجازه املقديس، البديري محمد
الدين كمال السيد والشاذلية والخلوتية القادرية األحزاب وبجميع والقادرية الخلوتية
محمد الشيخ وخليفته رفيع، الطريقة يف سند وهو البكري مصطفى السيد ابن الصديقي

السعود. أبو
طول عىل تدلُّ رسائل فيه له الفقه، يف راجح وعقل حسن، خط ذا هللا رحمه وكان

واألزياج. الفلك يف طوَىل يًدا له أن كما قلمه، وسيالن فيه باعه
ولده سوى الذكور من يخلف ولم وذريته، أوالده عىل وقَفه وقٌف القدس يف وله

هللا. رحمه مصطفى السيد





الثاين1 الكزبري الرمحن عبد

١١٨٤–١٢٦٤ه

ها: نصُّ للشام، مفتيًا كان الذي عابدين الخري أبو محمد السيُد كتبها ترجمة عىل له وقفُت
الشامية األقطار محدِّث املذهب، الشافعي واملنشأ األصل الدمشقي اإلمام الشيخ هو
أعظَم وتِالدها الرواية طارف من الحائز اآلفاق، جميع يف العرص إمام بل اإلطالق، عىل
وخاتمة زمانه، يف الدنيا بركة كابر، عن كابًرا والدراية التحقيق ة ألِزمَّ املالك الذخائر،
واإلمام الكبري، العاِلم األعالم، الشيوخ وشيخ الِعظام، األساتذة أستاذ أوانه، يف اظ الحفَّ
الرحمن عبد الشيخ سيدي األثري، الدين زين املحاسن أبو مشايخنا شيخ الشهري، املحدث
األنام بركة املرحوم ابن أمية، بني بجامع الحديث مدرِّس الدين، بوجيه ب امللقَّ الكزبري،
سنة بدمشق املولود الكزبري محمد الدين شمس الشيخ األثري الشهري املحدث اإلمام
الكبري الكزبري الرحمن عبد الشيخ املرحوم ابن ١٢٢١ه، سنة بها واملتوىفَّ ١١٤٠ه
الكزبري الدين زين بن محمد ابن ١١٨٥ه، سنة بها واملتوىفَّ ١١٠٠ه سنة بدمشق املولود
وإحسانه. رحمته سحائَب رضائحهم عىل وأغَدق وغفرانه، برحمته هللا دهم تغمَّ الدمشقي،
النهار، واسطة كالشمس واالشتهار، العلو غاية يف أسانيدهم ممن جملة عن أخذ
باإلجازة وغالبهم ومرصيني، وعراقيني وحجازيني، دمشقيني من الخمسني يقاربون

جميًعا. هللا رحمهم ألبيه، املرتَجم جدَّ األول الكزبري الرحمن عبد اإلمام كان 1



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

متن شارح امليداني الغني عبد الشيخ ذكره كما بالدهم، من مكاتبة أو وكتابة، مشافهة
له. جمعه الذي الثبت يف القدوري

األربعاء نهار املكرمة بمكة وتُويف بدمشق، ١١٨٤ه سنة شوال ُغرَّة والدتُه وكانت
«املعىل» يف وُدِفن املكي، الرشيف بالحرم عليه وُصيلِّ ١٢٦٤ه، سنة الحجة ذي من ١٤
تعاىل. هللا رحمه عابدين، الدين عالء محمد السيد العم ابن املرحوم شيخنا بخط رأيته كما
أحمد والشيخ هللا عبد الشيخ املرحوَمني ولولَديه للمرتَجم إجازة عىل اطلعت وقد
حرم إىل امللتجئ العطويش أحمد بن محمد الشيخ من وألوالدهم الحديث مدرس مسلم

١٢٥٩ه. سنة عاشوراء بتاريخ بخاتمه املتبوع بخطه وسلم عليه هللا صىل هللا رسول
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احللبي ار احلجَّ أمحد

١١٩٠–١٢٧٠ه

الفضل وَطود الباذخ، العلم عَلم هو قال: وتالمذته، أتباعه أحد بخط ترجمة عىل له وقفُت
البتَّار، هللا سيف الزاهد، الناسك الوِرع العابد العاِلم العلماء، إمام األئمة، عاِلم الشامخ،
الحلبي شنون، قاسم ابن الحجار أحمد الرحمن عبد أبو األطوار، جميع يف هلل باهلل القائم

محتًدا. الدمشقي ومولًدا، وفاة
القرآن وأخذ الهجرة، من األلف بعد األوىل املائة من التسعني حدود يف هللا رحمه ُولِد
وقرأ الرتمانيني، أحمد السيد والد الرتمانيني الكريم عبد الورع اإلمام الشيخ عن الكريم
الشهري اإلمام الَزم ثم وغريهما، شجاع أبي وغاية كاآلجرومية العلوم؛ مقدمات عليه
من طائفة عن وأَخذ ١٢٢٤ه، سنة املتوىفَّ الهرباوي أحمد السيد الصغري بالشافعي
أبي املرشدين زين باهلل العارف عن التوحيد علوم ى وتلقَّ العرص، ذلك يف العلماء ء أجالَّ
من املأخوذ الهاليل الطريق عليه وسَلك ١٢٣٨ه، سنة املتوىفَّ الهاليل الكبري إبراهيم محمد
أماراُت عليه ظهرت حتى مرات، األربعينية الخلوة وأدخله والخلوتي، القادري الطريَقني
دمشق، إىل الهجرة يف له فأِذن اإللهية، والفتوحات املعارف أنواُر عليه وسطعت النجابة،
عرشين البدرائية املدرسة يف مجاوًرا وأقام إليها فهاجر البصل، غري تأكل ال له: وقال
مرة سوى أُدًما غريَه يتناول ولم املدة، تلك جميع يف البصل أْكل عىل معتكًفا ونيًِّفا، سنة
فأحسن أشهر، ثمانية املثلثة الحمى فاعرتتْه بصًال، به وقَىل شحًما فأذاب َسَم الدَّ اشتهى

بدمشق. إقامته بقية البصل إىل وعاد التوبة،
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بصًال يل أحرض الدعوة: لصاحب يقول املدة تلك يف وليمة حضور له اتفق إذا وكان
شيخي. أمرني بهذا غريَه، آكل ال فإني

العطار، وحامد الحلبي، سعيد عنهم: أخذ الذين العرص ذلك فضالء ومن
الذي النقشبندي، الكردي خالد والضياء الداغستاني، والرساج الكزبري، الرحمن وعبد
وأقامه النقشبندية الِخرقة ألبسه حيث دمشق إىل مًعا وعادا املقدس بيت لزيارة اصطحبه
منهم هناك كثري خلٌق به وانتفع وتدريسه، بالعلم االشتهاُر عليه غَلب لكن له، خليفة
السادة فتوى بها وُقلِّد إليه، لالحتياج حلب أهُل استدعاه ثم العطار، إبراهيم السيد
والخطابة اإلمامة مع وغريهما، والصالحية العشائر بني مدرسة يف والتدريس الشافعية،
محقق مة العالَّ منهم وأبطال، رجاٌل يديه عىل وتهذَّب كثري، خلٌق به وانتفع الشعبانية، يف
الشهري صالح بن عمر بن القادر عبد محمد أبو واألصول، الفروع ق مدقِّ واملنقول، املعقول
وغريها األبصار» تنوير نظم األفكار «نتيجة صاحب مذهبًا، الحنفي نسبًا الزبريي بالحبَّال،
بن هاشم الشيخ مة والعالَّ ١٣٠٠ه، سنة شعبان أواخر املتوىفَّ املفيدة، حة املنقَّ التآليف من
وزينة ١٢٩٢ه، سنة رمضان آخر املتوىف وغريه، األلفية» «رشح صاحب الشافعي عيىس
بلسان اآلجرومية شارح اللبابيدي، إسماعيل السيد الُعبَّاد، وعاِلم الزهاد، ومفخرة البالد،
العديدة التصانيف وصاحب كراسة، عرشين نحو يف واسًعا نفيًسا رشًحا والوعظ الحكمة
العبايس الجندي أفندي صالح الشيخ مة العالَّ ومنهم ١٢٩٠ه، سنة املتوىفَّ ونثًرا، نظًما

النعمان. معرَّة مفتي
الحميد، عبد السلطان ابنه بِختان االحتفاَل املجيد عبد العثماني السلطان أراد وحينما
دخل فلما اإلسالمية، البالد علماء من دعاهم َمن مقدمة يف الرتجمة صاحب باستدعاء أمر
دموُع فهملْت العرص»، «سورة يده يف ويُده عليه وقرأ صافَحه للتسليم السلطان عىل
والهدايا الِخلع من كثريًا عليه وعَرض العليا. باملرتبة عنده وَحظَي اتعاًظا، السلطان
بالعلم االشتغال واصل حيث مكرًَّما، معزًَّزا حلب إىل وعاد شيئًا، منها يقبل فلم السنيَّة

وتصنيًفا. تدريًسا
أفاد وقد امليزان»، يف الخاني قاسم الشيخ رسالة رشح املعاني «كنز مصنفاته: ومن
ووضع ظريف، بشباك املوجهات فيه بنيَّ اد، النقَّ من ألحد مجاًال يرتك ولم وأجاد، فيه
بعجائب فيه وأتى رضوبها، تركيب وْضع كيفيَة فيه بنيَّ األربعة لألشكال آخر شباًكا
املنطق بفصيح اإلنسان نوَع زيَّن الذي هلل «الحمد بقوله: وافتتحه إليها، يُسبَق لم وغرائب
البدرائية، املدرسة يف املحمية، دمشق يف منه الفراغ وافق «وقد بقوله: واختتمه والكالم.»
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الثالث، السدس من الثاني الثلث من السادس، الُعرش من الرابع بع السُّ من الزوال ُقبيل
وسلم، وصحبه آله وعىل عليه هللا صىل الفصيح، النبي هجرة من الصحيح، الواحد بعد
نفيسة حاشية عليه الرحمن عبد ولُده وكتب العاملني.» رب هلل والحمد وعظَّم، ف ورشَّ

امَلعاني». كنز عىل امُلعاني «تُحفة اها سمَّ
أعمال يف الفتحية الرسالة و«نظم ورشحه»، املنار مخترص «نظم مصنفاته: ومن
الحل ونظم الجمل»، و«نظم ورشحه»، الصالة معفوات و«نظم ورشحه»، املجيب الربع
اه: سمَّ نفيًسا رشًحا الرحمن عبد ولُده ورشحه الحور»، «مخدرات اه: سمَّ والكسور
عدد أبواب ثمانية عىل رتَّبها الجهاد يف ورسالة الحور»، مخدرات عىل املنثور «الجوهر
النحو يف ورسالة كراريس، خمسة نحو يف بابها، يف جيدة رسالة وهي الجنة، أبواب
وأقرأها سنِّه، حداثة يف ألَّف ما أول وهي حسنًا، ترتيبًا رتَّبها الطالب» «تمرين اها: سمَّ
وله شيوخه، يف عدَّه وبذا الشهري، الرتمانيني أحمد السيد منهم كان املبتدئني، من لجماعة

منه: رائق، شعر

ي��ه��ون ع��ل��يَّ ف��ي��ه��ا م��ا وأش��د ص��ن��ع��ت��ي وال��ح��ج��ارُة ألع��ج��ب إن��ي
ي��ل��ي��ن ول��ي��س أع��ال��ج��ه ع��م��ري ال��ذي ال��ق��اس��ي ب��ق��ل��ب��ك اب��ت��ل��ي��ت ك��ي��ف

الخفاجي: بيتي مشطرا وله

يُ��ش��بَّ��ه ال ال��ب��راي��ا ف��ي ب��دي��ع ح��بٌّ ف��ي��ه ل��ي ال��م��ص��ط��ف��ى وح��قُّ
ط��بَّ��ه ي��ك��ون ال��غ��رام َم��ِرض إذا ول��ك��ن ع��ن��ي ال��ورى ح��بُّ م��ح��ا
ص��بَّ��ه أم��س��ي��ُت َم��ن وْج��َه ألل��ق��ى م��أًوى ال��ف��ردوِس س��وى أرض��ى وال
أَح��بَّ��ه َم��ن م��ع ال��ف��ت��ى ك��ان إذا إال ال��خ��ل��ِد ج��ن��اُن ت��ح��ل��و وال

األمراء عند العامة مصالح بقضاء والولع الشغف كثريَ بالعلم، اشتغاله مع وكان
املكاره ل تحمَّ وطاملا قط، به مستشفًعا يردُّ ال املنكر، عن ناهيًا باملعروف، آمًرا والحكام،
حال يف املستشفُع يأتيه كان ما وكثريًا ألجلهم، الراحة مسلوَب زمنه ورصف العامة من
ذراَعيه، عن ًرا مشمِّ عليها، هو التي بهيئته الحكومة دار إىل معه فيخرج للوضوء، تهيُّئِه

حزام. وال رساويل غري من
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الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

الحكام إىل يُشري عصا كهيئة منها عوًدا يده يف أخذ فربما رمان، شجرُة داره يف وكان
كان إذ القوَل؛ لهم أغلظ وربما ويتهيبونه، فرائُصهم منه فرتتعُد معهم حديثه وقَت بها

الئم. لومُة هللا يف تأخذُه ال
جملًة أحيا حتى أوقافها عن والبحث املندرسة املساجد بإحياء ولًعا أعظَم كان كما
دوابِّه، إصطبل يف أدخله قد األجنبية الدول قناصل أحُد كان مسجد بينها من منها،
انرصفوا ثم محرابه، وأنشئوا بابَه، فتحوا بفعلة به وجاء مسجًدا، إلعادته الشيُخ فتصدَّى
أرضه عىل وُوضعت ُهدم قد كله باملسجد فإذا إلتمامه، الصباح يف وعادوا بيوتهم، إىل
املسجد، إىل مرسًعا غادرها حتى داره يف الشيخ إىل ذلك ُ نبأ وصل وما نجسة، قاذوراٌت
معه، بالبكاء أصواتُهم وارتفعت وعامة خاصة حوله الناُس ع وتجمَّ وينتحب، يبكي وهو
يف تُحارصه جموُعهم وانطلقت القنصل، بذلك البطش عىل موا وصمَّ العامة هياج اشتدَّ ثم
وأطلَّ الذُّعُر، فتملَّكه حلب، أبنية كأغلب بالحصن أشبه وهو به، مقيًما كان الذي الخان
املسجد أبنَي أن عيلَّ ولكم انرصفوا املسلمني معرش «يا مناديًا: الخان يف طاٍق من عليهم

معهم. والشيخ عليه، الحصار يضيِّقون وأخذوا ينرصفوا، لم ولكنهم بناء»، أحسن
أنه الكبرية الجموع أمام وأعلن األمر، لتدارك بنفسه النزول من ا بُدٍّ الوايل يجد ولم
الشيخ، وأمام أمامه املحراب بناءُ يتمَّ حتى ينرصف ولن املسجد بناء إعادة فوًرا سيبدأ
بعزة تليق صورة أحسن عىل املسجد بناءُ وتمَّ القنصل، حصار عن وعدلوا ثورتُهم فهدأت

وعاونوه. عاونهم َمن هللا ورحم مثوبته، وأجزل الشيخ ثرى هللا طيَّب ومجده، اإلسالم
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اخلالدي مصطفى

١٢٠٢–١٢٦٠ه

ورياسة، ديانة ذا فاضًال، شهًما وكان ١٢٠٢ه]، سنة [وقبل والدته تاريخ يحرضني ال
أحمد ابن أفندي سليمان من الفرائض ى تلقَّ حسن، خطه نقيٍّا، تقيٍّا الَقْدر، عظيم
النووية واألربعني والشفاء الست األمهات من طرًفا ى وتلقَّ الروم، أفاضل من البوزقريي
ى تلقَّ الذي املدني، الدين بدر يوسف املحدِّث األجل العاِلم عن للرتمذي الشمائل وكتاب
عرصه محدِّث عىل واإلمعان والنظر واإلتقان التحقيق مع لجميعه سماًعا البخاري صحيح
بن عيل السيد شيخه عن الشافعي، الدمشقي الكزبري محمد بن الرحمن عبد الشيخ

األندليس. أحمد بن القادر عبد املعمر عن املدني الونائي الرب عبد
حسبما أجازه قد الصغري األمري محمد أن الدين بدر يوسف املحدِّث بخط رأيُت وقد
جماعة، من إليه املشار مصطفى السيد أُجيز وقد الكبري، األمري محمد والده ثبُْت حواه
العطار، أحمد بن حامد الشيخ الشام ومحدث إليه، املشار الدين بدر يوسف السيد منهم:
املريغني عثمان محمد الشيخ الطريقة وصاحب وفا، محمد والسيد الخالدي، موىس ووالده
بفضله معروًفا هللا رحمه وكان املقديس، البديري محمد بن هللا عبد والشيخ املكي، الختم
بن هللا ُصنع محمد بن موىس بن حامد مصطفى وهو مجده، وعراقة وجاهه قدره، وعلوِّ
ذوو علماءُ جميُعهم بيت أهل من فهو عجب وال صالح، بن الدين القايضرشف بن خليل
مة العالَّ املفيدة التصانيف صاحب واملنقول املعقول محقق ذلك إىل أشار كما وتقوى، دين



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

صاحب أجداد أحُد الخالدي الديري السعد ذكر حني الحنفية» «طبقات تأليفه يف الكفوي
الخالديني. الديري بني من وغريه الرتجمة

بالقدس قاٍض وهو وألف، ومائتني لستني املوفية السنة يف مصطفى السيد تُويف وقد
عنه. هللا ريض الصامت بن عبادة الجليل الصحابي قرب األسباط بباب وُدِفن الرشيف،
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املغريبالدرغوثي مصطفى

١٢٠٥–١٢٨٠م

املجمع أعضاء أحُد املغربي القادر عبد الشيخ ابنُه ألَّفه كتاب يف ترجمة عىل له وقفُت
املغربي»، بآل املشهورين الشام طرابلس يف درغوث «آل اه: وسمَّ بدمشق،1 العربي العلمي
فيه جاء وقد الشام، طرابلس يف أجدادهم تراجم ثم تونس يف أرستهم أصل ذْكر أودعه
١٢٧٥ه، سنة حدود يف الشام دمشق نزل الدرغوثي املغربي مصطفى الشيخ والده أن
والفضالء العلماء يجتمع حيث الشهري الجزائري القادر عبد األمري مجلس يحرض وكان
التهامي املغربي مصطفى الشيخ ومنهم الجدلية، واملناظرات العلمية املسائل يف ويتبارون
يف مجلسه يف يوًما تناظرا أن واتفق خاصة، بمناظراتهما يُعجب فكان األمري، عمة ابن

الشاعر: قول

ق��ل��م��ا رس��وُم��ه��ا ق��ف��ًرا ك��أن ب��ه��ج��ِت��ه��ا خ��طِّ ب��ع��د ف��أص��ب��ح��ْت

به يناقض واملعنى اإلعراب يف توجيًها يوجهه منهما كلٌّ فكان النحاة، ألغاز من وهو
هذا يف رسالة كتب أن عىل الدرغوثي املغربي مصطفى الشيخ الجدل هذا حمل وقد اآلخر،

واملعنى. واإلعراب اللغة جهة من به يتعلق وما البيت

اللغة مجمع أعضاء من وكان الشام، بدمشق العربي العلمي للمجمع رئيًسا ُعنيِّ بسنوات وفاته قبل 1

بالقاهرة. العربية



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

هو «قل تفسري رسالة ألَّف والده أن املذكور مؤلفه يف أيًضا «املغربي» األستاذ وذكر
الجزائري، القادر عبد كاألمري العرص؛ ذلك يف وغريهم الشام علماءُ قرَّظها وقد أحد» هللا
املغربي، التهامي مصطفى محمد والشيخ الكزبري، والشيخ الحلبي، هللا عبد والشيخ

ه: نصُّ ما الديباجة بعد فيه وقال ونثًرا، نظًما لها األخري تقريُظه وكان
الصبائح، طروسها معاني واستقصيُت الصفائح، هذه سطوَر استقرأُت فقد «وبعُد،
طوالع، ونجوم بأزهار أعالمها ورسوُم قواطع، سيوٍف بآثار أقالمها رقوُم يل فتمثَّلت
للشياطني رجوم لججها غالئل وظواهر للمسرتشدين، تذكار هداية حججها دالئل بواطن
حوز من حائزة بالطوق، الحلية مريد ومكارم للذوق، الفطرة سليم معالم واملعتدين،
األنام، عند ى تُسمَّ أن قمٌن الحالل، الشوط الرباعة فوز من جائزة الحالل، السحَر البالغة
التلبيس، أهل عىل الرد يف والتقديس التأسيس رسالة االغتنام، فرائد اإلمام، به ى سمَّ بما
ورَصع اإلبداع، غايَة مؤلُِّفها فيها أبدع فلقد اإلخالص؛ سورة تفسري يف الخالص، منهاج أو
الدقائق: بدعائم مها ودعَّ الحقائق، عىل فيها وقف واالبتداع، االخرتاع ترصيَع فرائدها فوائَد

زواه��ُر س��ن��اه��ا ف��ي وح��ك��تْ��ه��ا ب��ل��ى، ج��واه��ُر ح��ك��تْ��ه��ا ق��د ع��ق��وًدا ف��ه��اك
ال��ظ��واه��ُر ت��ن��م��و ب��ال��درِّ م��ك��لَّ��ل��ة ن��ظ��ام��ه ي��س��ب��ي ال��ت��رص��ي��ع زج��ُل ل��ه��ا
ظ��اه��ر وال��س��رُّ ال��م��ك��م��ول ال��ق��م��ر ع��ل��ى ُح��س��نُ��ه��ا ي��زدان األل��غ��از م��ض��م��ن��ة
ب��اه��ُر ت��مَّ إن ال��ب��دُر وح��ك��اه ب��ل��ى، وْص��ُف��ه��ا ذاك ق��ْل اإلب��ري��ز ح��ك��ت ف��إن
ي��س��اه��ُر ل��ي��ًال بُ��ش��راه م��ن ي��ُس��رُّك م��ب��ت��ٍغ ت��م��اث��ي��ل ف��اس��م��ع وح��ي��ن��ئ��ٍذ
ن��اه��ُر وال��ن��ه��ر ل��ل��غ��ي��ث وش��ول��ت��ه��ا ب��رُج��ه زان إن اإلك��ل��ي��ُل ي��م��اث��ل��ه��ا
م��ظ��اه��ُر ح��ان��ت وال��وق��ت ب��ُح��م��رت��ه اب��ت��ه��اج��ه ال��غ��روب ي��ت��ل��و ع��ل��م ك��ذا
ق��اه��ُر ال��م��س��رات ش��م��س ع��ل��ى ودلَّ س��ف��وره أب��دى اإلص��الح ف��ل��ق ن��ع��م
ي��ع��اه��ُر ولَّ��ى ال��ج��ور دب��ران ل��ه��ا ب��ه ن��ظ��م��ْت إن ال��غ��زو س��راي��ا س��م��اء
م��زاه��ُر ات��س��اٍق وق��ت ق��م��ٍر وف��ي رق��ِم��ه��ا ن��ْس��ج ف��ي األوراق م��ثَ��ل ف��ذي
ت��ج��اه��ُر وع��ل��ًوا رف��ًع��ا ك��رم��ت ب��ذا م��ع��دًال ال��ض��وءُ ص��ان��ه��ا ق��د وش��ي��م��ت��ه
األش��اه��ُر ال��رق��وم ح��لَّ��تْ��ه��ا م��آث��ر م��ص��ط��ف��ى ل��ل��ع��ل��م ان��ح��از وم��ن��ك إل��ي��ك
م��اه��ُر ب��ال��ش��ه��م ف��ام��ت��از ب��م��ن��ب��ت��ك��م م��ج��َدك��م ح��از ال��ذي ال��َق��ْرُم َظ��ِف��ر ل��ق��د
داه��ُر وال��ده��ر ال��م��ع��ل��وم ال��ق��ل��ُم ب��ه ج��َرى ال��ذي ال��ن��وال ذاك ل��ك��م ك��ت��ب��ُت
ن��اه��ُر األص��ل م��ن��ب��ت ع��ن أح��ٌد وال ظ��اه��ًرا ح��قَّ ق��د األع��راق ف��ي ه��و ن��ع��م
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الدرغوثي املغربي مصطفى

تُ��ص��اه��ُر ت��ع��ن��ى ال��ل��بِّ ع��ذار ب��ب��ك��ر اب��ت��ك��ارن��ا م��ن��ه��ا ال��ف��ك��ر ب��ن��اُت أت��ت��َك
ط��اه��ُر ال��ف��خ��ر ت��ون��س م��ن وي��ؤن��س��ه��ا ل��وح��ش��ه��ا أن��س��ى ب��ال��غ��رب ك��ف��ؤ ل��ه��ا

خديُم كتبه آماله، املراد لنَيل ويرسَّ وأفعاله، أقواله د وسدَّ وأعماله، أعمالنا هللا خلَّص
«محمد السامي منهَجهم باعتقاده املقتفي الكرماء، أقدام تحت الثرى ومقبِّل العلماء،
تعلًُّما، الوهراني نجاًرا، الفرييس املغربي األشعري املالكي التهامي» بن أحمد بن املصطفى
ولطف نفسه، قدَر هللا عرَّفه وشعاًرا، ونسبًا حسبًا الحسيني الحسني داًرا، الدمشقي ثم
والحمد آمني، أجمعني، وللمسلمني ولوالديه له وغفر رْمسه، يف حلوله وحال الدنيا يف به

ا.ه. العاملني.» رب هلل
محيي السيد املرحوم نسيبه بخط التهامي مصطفى للشيخ ترجمة عىل ووقفُت

هللا: رحمه قال الحسني، الدين
أنه التهامي مصطفى الحاج السيد مة العالَّ املرحوم نسيبنا ترجمة من أعلم ما غاية
العساكر تنظيم يف رشع وملا ه، لرسِّ كاتبًا عيَّنه الجزائري القادر عبد األمري توىلَّ حينما
القادر،2 عبد األمري مع حروب عدَة شاهد وقد الجيوش، من قطعة يقود خليفًة عيَّنه
بروسة، إىل ثم باريز، مدينة قرب «امبواز» إىل صحبتُه أن إىل الحسنة سريته عىل زال وال
الجامع يف املالكية إمامة وتقلَّد الكبري، جامعها يف فنون عدة يف يُدرِّس وكان ودمشق،
كان عام كل من رمضان شهر ففي العبادة؛ يف عجيب َجلٌد له هللا رحمه وكان األموي،
يختم ركعتني صالة يف ويرشع الجامع يف وحده ينفرد الرتاويح، صالة َ يصيلِّ أن بعد

الشهر. من ليلة كل يف دأبَه هذا ويظلُّ بتمامه، الرشيف القرآن فيهما
املائتني بعد الثمانني رأس عىل نحبَه قىض أن إىل املْرضية،3 الحالة تلك عىل زال وما

الحجازية. البقاع يف غائبًا القادر عبد األمري وكان واأللف،

م قسَّ الدولة رجال وعنيَّ الحاشية ورتَّب اآللَة واتخذ األمُر له واستقام القادر عبد لألمري البيعُة ت تمَّ ملا 2

الولهايص. البوحميدي محمد السيد عليها ووىلَّ تلمسان مقاطعة (أ) مقاطعتني: إىل طاعته يف دخل ما
ديوان رئيَس وكان التهامي، أحمد بن مصطفى الحاج السيد عليها وىلَّ معسكر حرضته مقاطعة (ب)

اإلنشاء.
سنة. عرشة أربع مدة املرضية الحالة تلك عىل الوظائف يف يتقلَّب زال ال إليه املشار املرتَجم 3
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املغريب التميمي حممد

١٢٢٢–١٢٨٦ه

قال: االغرتاب»، «غرائب تاريخه يف اآللويس مة العالَّ ترجَمه
شيوَخها ولقَي عاِلًما، جاءها بل باألزهر العلَم يتلقَّ فلم بلده، من كبريًا ملرص حرض
وأوقافه، الذهب أبي بك محمد ملسجد ناظًرا ُجعل ثم وذكائه، علمه وِسعة بفضله فأقرُّوا
فيُبارشون القايض، من بتقرير للعلماء تُعَطى ذاك إذ املشهورة املساجد نظارُة وكانت
ورصامة، وأمانة ة بعفَّ فبارشها أوقافها، ويستغلُّون بها املقيمني الطلبة وشئون شئونها
وجعله بمجالسته، وائتنس وأجلَّه فضله فعَرف عيل محمد ابن باشا بإبراهيم واتصل
عند تنتظره عجلته1 له يُرسل وكان وإسماعيل، ومصطفى أحمد ألوالده: للعربية معلًِّما
لألمراء فدرَّس العايل، القرص إىل وذهب فيها رِكب به دروَسه الشيُخ أنهى فإذا األزهر،

مقرِّه. إىل بالعجلة يعود ثم األحيان، غالب يف وجالَسه والدهم مع وتغدَّى
ملَّا ذلك بعد وأُزيلت الحسيني للمسجد مالصقًة كانت داًرا واشرتى حالُه، وحسنْت
األزهر شيوخ من عليه يحرض لم لذلك لُها؛ يتحمَّ من قلَّ حدَّة فيه وكانت عمارتُه، ُجدِّدت

وآخرون. املنياوي، مخلوف والشيخ السقاء، إبراهيم الشيخ منهم: قليلون، إال
السقاء إبراهيم الشيخ وكان مفرط، ذكاء ذا مباحثه، يف متينًا مة عالَّ عاِلًما وكان

ينبغي. كما هذا أستاذه يعلم ال األزهر أهل من أحًدا ألن يأسف

عربته. 1
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وجود بعدم وتعلَّل فأبى ل» «املطوَّ لهم يقرأ أن مرة مخلوف الشيخ منه وطلب
ثم عليها، عوا فوقَّ الطلبة عىل بها طاف شكوى مخلوف الشيخ فكتب لحضوره، األْكفاء
عىل منه أقدر هو َمن األزهر علماء بني يوجد ال أنه وفيها الخديوي، الديوان إىل بها بعث
الكتاب، يقرأ أن وألزموه الديوان يف الشيخ فطلبوا قراءته، يريد ال ولكنه «املطول»، قراءة

إتمامه. دون مرص من نفيُه حال ثم دروًسا، منه وقرأ باألمر فصدع
والشيخ إبراهيم ه عمِّ مجلَس يحرض توليته قبل كان األول عباًسا أن نفِيه وسبُب
ويُسِمع التميمي، فيساعده عليه، ويشتدُّ ولهوه بالَحمام لعبه عىل يُؤنِّبُه ه عمُّ وكان معه،
نصائح اسمع غالم، يا له: ويقول بالتصغري، يخاطبه كان حتى القارص، الكالم عباًسا
العاقبَة املرتَجم خِيش بعده، هو وتوىلَّ إبراهيم ه عمُّ مات وملا عباس، عليه فحَقد ك، عمِّ
عليك ليس عباس: له فقال منه، نفسه يف ما وإزالة لرتضيته قرصه يف عباس إىل وذهب
حَمل َمن أعوانه من وأرسل الحال، يف بنفيه وأمر فيه، أنا بلد يف تساكنني ال ولكن بأٌس،

الحجاز. إىل ترحيله وتوىلَّ متاَعه
وأبحر للشام، عودته يف الشامي املحمل مع سافر إذ بالحجاز الشيخ إقامة تُطل ولم
عند له سعوا كما معه، املنفيني األمراء بعض بمساعدة وذلك القسطنطينية، إىل بريوت من
ويفيد يقرئ بها وأقام الشهر، يف ديناًرا خمسني حواَيل له فرتَّب الحميد عبد السلطان

١٢٨٦ه. سنة حواَيل بها وُدفن أجلُه وافاه حتى
رؤية إال همٌّ يل يكن لم القسطنطينية عىل وفدُت ملا قال: املرصفي زين الشيخ وحدَّث
ملقابلته احتْلُت ثم فأبى، مقابلتَه وطلبُت إليها، اهتديُت حتى داره عن فسألُت الشيخ،
وأحواله األزهر عن يسألني وأخذ وقابلني، فنزل له، أمانة ومعي مرص من قادم بأني
واألشموني، والدمنهوري، السقاء، مثل: املشايخ كبار بعَض له فذكرت فيه، يدرِّس ومن
فبييض الجو لك «خال ويقول: بيديه ق يصفِّ وصار واألسف، االستنكاَر فأظهر وأرضابهم،
تحيَّات بأنها أجبُت فلما إليه، حملتُها التي األمانة عن سألني ثم ويُكرِّرها، واصفري»

وتركني. قام وتالميذه، زمالئه
وكتَب للقسطنطينية، األوىل زيارته يف األفغاني الدين جمال السيد أيًضا به واجتمع
فقلت: للدين؟ جمال أم الدين يف جمال أنت يل: قال قابلني فلما قال: املقابلة، هذه يصف

فضحك. هنا، ركاكة من تخلو ال «يف» بمعنى اإلضافة ألن للدين؛ جمال
ولم املغاربة، طريقة عىل بُرنُس وعليها ُجبَّة يلبس اللحية، أبيض بدينًا، ربعُة وكان

طويًال. ر وُعمِّ األزهر، علماءُ يلبسها كان التي الفرجية يلبس
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القسطنطينية إىل مرة إسماعيل الخديو مع ذهبت قال: باشا فكري هللا عبد وحدَّث
السلطان، ملقابلة ُب يتأهَّ وكان الخديو، عىل للسالم املرتَجم وجاء العزيز، عبد السلطان مدة
املوعد يف السلطان مقابلة عن التخلَف يستطيع ال بأنه معتذًرا قليًال إال معه يمكث فلم
وانرصف عذَره يقبل لم املرتَجم ولكن بإكرامه، وأوىص يعود، حتى البقاء وسأله املحدد،

يُعد. ولم غاضبًا
أن إىل عنه يسأل فصار الشيخ، يزْره لم اآلستانة إىل توليته بعد إسماعيل ذهب وملا
دينار مائة يعطيَه أن كاتبَه «باشا» طلعت أحمد أمر ثم طلبه، يف وأرسل مقرِّه، إىل اهتدى
الصلة عن غنًى يف هلل والحمد أنا وقال: أخذَها أبى الشيخ ولكن مقابلته، من خروجه عند

ليشء. التماًسا الخديو أُزر ولم
بيعت مات فلما منها، النفيس اقتناء يف مغاليًا الكتب، بجمع مولًعا وكان
موته بعد ملرص حرضت واحدة بنت غريَ ب يُعقِّ ولم البالد، يف وتفرَّقت بالقسطنطينية
وتزوَّجت عمارته، عند الحسيني املسجد يف بعضها وأُدخل أُزيلت التي داره ثمَن تتقاىض

هللا. رحمهما زعمه يف كفًؤا لها يرى يكن لم أباها ألن شاخت؛ بعدما
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دينية تربية وتربَّى ١٢٢٨ه، سنة دمشق يف الحلواني أحمد الشيخ األستاذ مة العالَّ ُولِد
أستاذ أول وكان الحلواني، الرفاعي عيل محمد السيد املرحوم الصالح التقي والده برعاية
العلوم درس ثم الكريم، القرآن حفظ عليه أتمَّ الذي املرصي رايض الشيخ املرحوم له
الرحمن عبد الشيخ املرحوم املحدثني خاتمة مثل: عرصه، أساتذة عىل والنقلية العقلية
املرحوم وقِته حنيفة وأبي الطيبي، الرحمن عبد الشيخ املرحوم زمانه وشافعي الكزبري،
ى يتلقَّ زال وما العطار، حامد الشيخ املرحوم الشامية الديار ومفرسِّ الحلبي، سعيد الشيخ
ذلك وبعد ١٢٥٣ه، سنة شوال ُغرَّة يف التدريس يف له أِذنوا حتى والفنون العلوم عنهم
فيها اجتمع املكرمة مكة إىل وصل وملا الشامي، الوفد مع الحرام هللا بيت إىل ا حاجٍّ رحل
الحرام، هللا لبيت املجاور املرزوقي أحمد الشيخ مة العالَّ مرص قراء شيِخ املحققني بخاتمة
التعلق وعدم العلوم يف والتضلُّع املقدرة من فيه رأى مَلا الحج أداء بعد فيها فاستبقاه
عليه وقرأ فحفظها، «الشاطبية» بحفظ وأمره والولد، األهل من وخلوه الدنيا، بأعمال
رشع ذلك وبعد الشاطبية، رشوح مطالعة مع حفص، رواية عىل بالتجويد كلَّه القرآن
عقبة له فأقام املرزوقي، الشيخ عىل بها كلَّه القرآن قرأ ثم السبع، القراءات دراسة يف
وغريهم، والقرَّاء والعلماء األرشاُف حرضها فة املرشَّ الكعبة باب تجاه تكريم حفلَة ذلك
رشَحها، عليه قرأ كما للعرش، املتممة الثالث القراءات يف «الدرة» عليه حفظ ذلك وبعد
ثم أخرى، تكريم حفلَة له أقام ها أتمَّ فلما والدرة، الشاطبية طريَقي عىل العرش والقراءات



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

أقرأه ذلك أتمَّ فلما بها، املتعلقة التحارير ومطالعة رشحها وقراءة الطيِّبة، بحفظ أمره
يقرأ بأن أماَمهم وأجازه املكرمة مكة أفاضَل جمع ثم «الطيِّبة»، بطريقة كامًال كلَّه القرآَن
مرص يف القرَّاء ومالذ اإلقراء شيخ عن أخذه مما إياه نه لقَّ بما حلَّ مكان أي يف ويُقرئ
ُكتُب من له يلزم بما له ًال متكفِّ داَره فأسكنه الهندي، املحملجي أحمد السيد املرحوم

ذلك. وغري ومأكل ومرشب وَملبس
خالية وكانت دمشق، إىل الرجوع يف أستاذَه استأذن ١٢٥٨ه سنة دراستُه انتهت وملا
عليه ى تلقَّ وممن كثري، عدٌد العظيم القرآن عليه وحفظ فيه، فنرشها القراءات علوم من
وقد الكردي، صالح الشيخ واملرحوم الحموي، هللا عبد الشيخ املرحوم السبع القراءات

١٢٦٢ه. سنة مستهلَّ ذلك وكان دمشق، أفاضل من جْمع أمام ذلك عقب كرَّمهما
شوال شهر غاية إىل العظيم القرآن وتجويد القراءات فنِّ نْرش عىل مثابًرا زال وما
نُعي بلغها وملا املكرمة، مكة إىل الشامي الحج موكب مع رجع وفيها ١٢٦٣ه، سنة
البالد يف القراءات لنْرش يًا متصدِّ مكانه فجلس املرزوقي، أحمد السيد املرحوم شيُخه إليه
سنة ويف املختلفة، اإلسالمية البالد وأبناء أبنائها من عظيم عدٌد عليه وتخرَّج الحجازية،
كثريون والعرش السبع القراءات عليه وجمع الشامي، املحمل مع دمشق إىل رجع ١٢٧٨ه
الشيخ الدمشقيني: من العرش القراءات يف تالميذه مقدمة ويف وغريهم، الشام أهل من
محمد والشيخ الحلواني، سليم محمد الشيخ ونجله القطب، محمد والشيخ دهمان، أحمد
الشيخ حماة: أهل ومن البيطار، الغني عبد والشيخ سبانو، محمد والشيخ املجذوب،
والشيخ كيوان، نجيب الشيخ السبع: القراءات يف تالميذه ومن وتالميذه، الكيزاوي محمود

الديراني. صالح والشيخ الحموي، راغب
وأرجوزة لها، رشح مع األزرق طريق من ورش رواية يف أرجوزة فمنها: مؤلفاته أما

أيًضا. لها رشح مع التجويد علم يف
تربة يف وُدفن ١٣٠٧ه، سنة اآلخرة جمادى من ٢٧ يف تعاىل هللا رحمه وفاته وكانت

مثواه. وأكرم هللا رحمه بدمشق، الدحداح «مرج»
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قال للشام، مفتيًا كان الذي عابدين الخري أبو محمد السيد كتبها ترجمة عىل له وقفُت
فيها:

إفتاء توىلَّ املذهب، الحنفي البصري، الخبري والناقد الشهري، مة العالَّ العاِلم اإلمام هو
تِرد الفنون جميع يف املشكلة األسئلة وكانت وفاته، حتى وأشهًرا سنة وعرشين اثنتني الشام
هللا رحمه وكان املْرضية، باألجوبة عنها فيُجيب األوروبية، البالد منها كثرية، بالد من إليه
املهمل بحروف التفسري منها: عديدة، مؤلفات له مفننًا، شاعًرا أديبًا، فقيًها نحريًرا، عاِلًما
ونظم حنيفة، أبي صاحب محمد لإلمام الصغري» «الجامع ونظم األرسار، بُدرِّ ى املسمَّ
و«الطريقة الفقهية»، والقواعد الفوائد يف البهية و«الآليل خرسو، ملنال األصول» «مرقاة
طالب» أبي بن لعيل الصديق رسالة رشح الطالب و«بُغية الراجحة»، البينة يف الواضحة
املأجور»، يف املهايأة يف الستور و«كشف األوقاف»، و«قواعد عنهما، تعاىل هللا ريض
«كشف اسمه والده لبديعية ورشح الحمزاوية»، و«الفتاوى الفتاوى»، غريب و«منظوم
املجانة و«كشف املتناقض»، يف و«التفاوض اللغة»، يف املهمل إىل الكمل و«دليل القناع»،

التالوة». عىل األجرة أخذ جواز يف و«رسالة اإلجانة»، يف الغسل عن
الشيخ ومنهم: األسانيد»، «عنوان ى املسمَّ ثبْته يف عنهم أَخذ الذين مشايُخه ذكر وقد
حامد والشيخ الحلبي، سعيد الشيخ بدمشق الحنفية وشيخ الثاني، الكزبري الرحمن عبد

و«القاموس». «اإلحياء» شارح الزبيدي محمد السيد عن اآلمدي عمر والشيخ العطار،
من عرش الحادي اليوم يف وتُويف ١٢٣٦ه، سنة بدمشق هللا رحمه والدته وكانت

بدمشق. الدحداح مرج برتبة وُدفن ١٣٠٥ه، سنة املحرم
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والده أن وفيها: عابدين، محمد الخري أبي السيد بخط نسِبه سلسلَة رأيُت وقد
بدمشق األرشاف نقيب يحيى بن حسني ابن بدمشق األرشاف نقيب نسيب محمد السيد
مرتىض السيد بخط ُوِجد كما ١٠٩١ه سنة (املولود بدمشق األرشاف نقيب حسن ابن
والغزي واملرادي املحبي (ترجمة بدمشق األرشاف نقيب الكريم عبد ابن الزبيدي)
بدمشق األرشاف نقيب محمد الدين كمال ابن بدمشق األرشاف نقيب محمد ابن العامري)
٩٢٦ه، سنة املولود الدين، بدر أو الدين برشف (امللقب بدمشق األرشاف نقيب حسني ابن
ونقيب مرص مفتي محمد الدين كمال الحافظ ابن ٩٧١ه) سنة القعدة ذي يف واملتوىف
حمزة الدين عز ابن ٨٧١ه) سنة القاهرة وقِدم ٨٥٠ه، سنة (املولود بدمشق الطالبيني
السيد بخط ُوِجد كما ٨٧٤ه، سنة وتويف ٨٢٠ه، سنة (ُولِد هاشم أبي بابن املعروف
سنة واملتوىف ٧٨٧ه، سنة (املولود العباس أبي الشهاب أحمد ابن الزبيدي) مرتىض
الحافظ ابن هاشم) بأبي (املكنى بدمشق األرشاف نقيب عيل الدين عالء ابن ٨٤٨ه)
بن حمزة بن حسن بن عيل ابن ٧٦٥ه) سنة (املتوىف محمد املحاسن أبي الدين شمس
جاء من أول (وهو إسماعيل ابن املحرتف حسني ابن الشجاع عيل بن نارص بن محمد
املنتوف حسني ابن تاريخه) يف عساكر ابن له وترجم ٣٣٠ه، سنة لألرشاف نقيبًا دمشق
الثاني إسماعيل ابن الشام صاحب أحمد ابن املفتون) الزبيدي: مرتىض السيد (وبخط
الباقر محمد اإلمام ابن الصادق جعفر اإلمام ابن األعرج إسماعيل اإلمام بن محمد ابن

طالب. أبي بن عيل اإلمام ابن الحسني اإلمام ابن العابدين زين عيل اإلمام ابن
السيد العاِلم تفسريَ الجزائري الحسني القادر عبد األمري له املغفور قرَّظ وقد هذا

فقال: بأبيات، الشام مفتي الحمزاوي محمود

ع��الء ال��ع��روس ل��دى ل��ل��س��م��اك م��ا س��م��اء وال��ط��روس س��وادك س��رِّح
إح��ص��اء ل��ه��ا م��ا ع��ل��وًم��ا ـ��م��ود م��ح��ـ ال��ع��ل��م��اء أوح��د ل��ُم��ل��ه��م ح��م��ًدا
إه��داء ل��ه ه��دى س��رِّ َط��ود ه��و ع��ص��ِره واح��ُد ال��ع��ل��م��اء أع��ل��ُم ه��و

قال: هدية، مع أبياتًا الجزائري القادر عبد األمري سمو وأرسل

ق��ْدِرك دون ج��م��ي��ًع��ا ال��دن��ي��ا أرى ف��إن��ي ل��ه��ا ب��ال��ق��ب��ول ��ْل ت��ف��ضَّ
ف��خ��ِرك دون ط��رٍّا ال��خ��ل��ق ف��ف��خ��ر ص��رًف��ا ال��م��خ��ت��ار ب��ض��ع��ُة ألن��ك
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ترجمة يف نسبه وبقية بعابدين، كأسالفه املشهور عمر الغني عبد أحمد مة العالَّ هو
الشيخ الشام مفتي ولُده كتبها ترجمة عىل له وقفُت عابدين، الدين عالء محمد مة العالَّ

ها: نصُّ عابدين، الخري أبو محمد
كان عابدين، الغني عبد بن أحمد املحدث العابد الزاهد الصويف الفقيه مة العالَّ هو
يف وأحيانًا داره يف للطلبة الدرس يقرأ بالعلم، مشتغًال املذهب، حنفيَّ تعاىل هللا رحمه
الدين عالء السيد ه عمِّ ابن مع والبيان واملعاني واملنطق والرصف النحو قرأ الورد، جامع
وعاِلمها الشام فقيه وعن عابدين، أمني محمد السيد ه عمِّ عن والحديث الفقه وأخذ عابدين،
الكتَب عمه وابُن هو وسمع الكزبري، الرحمن عبد الشيخ وأجازه الناجي، هاشم الشيخ
ويُقعدهما يُحرضهما وكان صغريين، وكانا الحلبي، سعيد الشيخ الشيوخ شيخ من الستة
عن والتفسري التوحيد وأخذ الحارضين، كسائر إجازة لهما وحصل حجرته، شباك يف
من عديدة إجازات وله الخطي، محمد الشيخ شيخه عن املفرس الكاليل بكر أبي املنال
عمر والشيخ البغدادي، سليمان بن داود الشيخ منهم: معتربين، وأئمة عاملني، علماء
الشيخ عن أخذَها النقشبندية، الطريقة يف يسلك وكان الكزبري، محمد الشيخ عن اآلمدي
املغربي املهدي محمد الشيخ الرباني القطب عن الخلوتية الطريقة يف ثم الخاني، محمد

الزواوي.
قصة ورشح واألنجاس، الطهارة يف كتاب منها: العرشين، عىل تنيف مؤلفات وله
العقيدة ورشح الحال، علم ورشح كراًسا، عرشين يف املكي حجر البن الرشيف املولد



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

إليه نُسب مما األكرب الشيخ بتربئة ورسالة الحمزاوي، محمود للسيد ومتنها اإلسالمية
عىل ا ردٍّ واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص للنبي األعمال ثواب إهداء يف ورسالة واالتحاد، بالحلول القول من
ورسالة الزيادة، يقبل فال الكمال درجات يف منتٍه عليه تعاىل هللا صىل النبي إن قال: من
هللا «احفظ عباس: ابن حديث ورشح عنها، هللا ريض زينب بالسيدة ملسو هيلع هللا ىلص النبي زواج يف
أُمه»، بطن يف سعيد «السعيد والسالم: الصالة عليه قوله يف ورسالة الحديث، يحفظك»
والدتُه وكانت الرضوان، عليه السبط بالسيد متصل الرشيف ونسبه «الكبائر»، يف ورسالة
الصغري باب تربة يف وُدفن ١٣٠٧ه، سنة الثاني ربيع ٢٦ يف ووفاته ١٢٣٨ه، سنة
رحمة الجميع هللا رحم عابدين، عمر السيد وجده محمد السيد ه عمِّ جوار يف بدمشق

آمني. بركاتهم، من علينا وأعاد واسعة،
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عابدين الدين عالء حممد

١٢٤٤–١٣٠٦ه

مفتيًا كان الذي عابدين الخري أبو محمد مة العالَّ عمه ابُن كتبها ترجمة عىل له وقفُت
ها: نصُّ للشام،

املحمدية، الغرَّاء الرشيعة التباع املالزم الصويف، الفقيه العاِلم، اإلمام الشيخ هو
الشام وعاِلم وأوانه، وقته فقيه اإلمام شيخه عن الفقَه أخذ رضية، وأخالق حسنة بسرية
الكزبري، الرحمن عبد الشيخ عن الحديث وأخذ هللا، رحمه الناجي هاشم الشيخ زمانه، يف
ربَّاه وقد املغربي، الزواوي املهدي محمد الشيخ الوقت قطب عن الخلوتية والطريقة
وكتَب املريدين وتربية الذْكر بتلقني وأجازه واستخلفه، الخلوة، وأدخله الطريقة يف وسلكه
من كثريًا فتوىلَّ العثمانية، الدولة يف املوظفني سْلك يف بالدخول وأمره حافلة، إجازة له
املجلة أعضاء ِعداد يف ودخل إستانبول، إىل وسافر الشام، طرابلس قضاء منها: املناصب
اإليضاح»، نور رشح النجاح «معراج كتاب املؤلفات: من وله والده، حاشيَة وأكمل العلمية،

القاري». «زلة يف ورسالة العالئية»، و«الهداية
وأبحاث رائقة، تحريرات ذلك غري وله بخطه، إجازة عىل منه وحصل والده عن وأخذ
كان وبالجملة والتفسري، والتوحيد واألصول والحديث الفقه علوم من جملة يف فائقة،

املشكالت. حلِّ يف عليهم ل يُعوَّ الذين األفراد من تعاىل هللا رحمه
سعيد الشيخ الشيوخ شيخ من الستة الكتَب أحمد السيد الوالد وسيدي هو وسمع
أُمية، بني جامع يف حجرته نافذة يف ويُقعدهما يُحرضهما فكان صغريين، وكانا الحلبي،

منه. إجازة عىل وحصال



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

سنة الثاني ربيع يف والدتُه وكانت الحمزاوي، السيد نسب مع يجتمع الرشيف ونسبُه
األبصار، تنوير رشح يف املختار» «الدر نسخته ظهر عىل والده بخط رأيتُه كما ١٢٤٤ه
رحمه وتُويف رجاءه، هللا ق حقَّ وقد العلماء، من يكون أن رجاء الشارح باسم يته وسمَّ قال:
وفاتَه وأرَّخ كثريون، جماعة ورثاه ١٣٠٦ه، سنة شوال من عرش الحادي اليوم يف هللا

وهي: قربه، لوح عىل ُكِتبت بأبيات املشهور الشاعر الحموي الهاليل محمد الشيُخ

غ��م��اِم��ه ص��وَب ال��ع��ف��و س��ق��اه ب��ل��ح��د ع��الُؤه ال��ح��ن��ي��ف ال��دي��ن م��ن ت��واَرى
ت��م��اِم��ه ب��در اإلس��الم ك��وك��ُب م��ض��ى ق��د ع��اب��دي��ن ب��ن��ي م��ن خ��ل��د دار إل��ى
ن��ظ��اِم��ه أص��ل ال��ل��ه ُم��ل��ِك س��رِّ إل��ى وم��ح��ت��ًدا ع��ل��ًم��ا ال��م��أث��وِر ال��ش��رِف ب��ِن��ي
خ��ت��اِم��ه ط��ي��ب ال��دي��ن ل��ع��الء زه��ا م��ؤرًخ��ا م��ن��ه��م اإلي��م��ان ع��ل��ى أن��اٌس

اآلخر: اللوح عىل وُكِتب

َم��راِم ب��نَ��ي��ل (ب��ه) ت��ظ��ف��ر ي��ن ال��دِّ ع��الء ال��ُه��م��ام ال��ح��ب��ر ض��ري��َح ُزر
ال��س��الِم أزك��ى واآلل ف��ع��ل��ي��ه ط��ه ال��رس��ل أش��رف ب��ي��ت م��ن ف��ْه��و
ِك��راِم ق��وم ج��وار ف��ي روض��ة ب��أب��َه��ى ف��ح��لَّ ن��ح��ِب��ه ق��ض��ى ق��د
م��ق��اِم أع��ل��ى ال��ف��ردوس ِج��ن��ان م��ن وح��ب��اه روَح��ه ال��ل��ه ق��دَّس
ال��خ��ت��اِم ب��ح��س��ن ف��وزي ي��ا أرخ��وا م��ج��ي��بً��ا ف��ل��بَّ��ى ل��ل��ق��ا ُدع��ي ق��د

١٣٠٦

العالئي الشيخ ولقرب عمر السيد ه وجدِّ والده لقرب مالصًقا الصغري باب بمقربة وُدفن
من نقلتُه ما انتهى آمني. واملسلمني بهم ونفعنا الجميع هللا رحم املختار»، «الدر صاحب

عابدين. الخري أبي مة العالَّ خط
السيد يريد الحمزاوي.» السيد نسب مع يجتمع الرشيف «ونسبه وقوله: قلت:
املرتجم بنسب يجتمع نسبَه فإن الحمزاوي؛ حمزة بمحمود املعروف الشام مفتي محمود
٣٣٠ه، سنة األرشاف نقابة بها ووِيلَ أجدادهما من «دمشق» جاء من أول «إسماعيل» يف
ترجمته، يف حمزة محمود مة العالَّ نسَب ذكْرنا وقد تاريخه، يف عساكر» «ابن وترجمه

قال: عابدين، الخري أبي مة العالَّ خط من منقوًال املرتَجم نسَب هنا ونذكر
املختار الدر عىل الحاشية صاحب عابدين أمني محمد بن الدين عالء محمد هو
من أول وهو — الدين صالح بن الرحيم عبد بن أحمد بن العزيز عبد بن عمر ابن
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عابدين الدين عالء محمد

هللا بلد يف (املدرس الدين تقي بن كمال محمد بن الدين نجم ابن — بعابدين اشتهر
بن محمود بن أحمد بن عيل بن أحمد بن هللا رحمة بن حسني بن مصطفى ابن األمني)
نقابة ووِيلَ منهم دمشق جاء من (أول إسماعيل بن حسن بن قاسم بن الدين عز هللا عبد
بخط (والذي املنتوف حسني ابن تاريخه) يف عساكر ابن وترجمه ٣٣٠ه، سنة األرشاف
محمد بن الثاني إسماعيل بن الشام صاحب أحمد ابن املفتون) الزبيدي: مرتىض السيد
عيل اإلمام بن الباقر محمد اإلمام بن الصادق جعفر اإلمام بن األعرج إسماعيل اإلمام بن

عنهم. تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل اإلمام بن الحسني اإلمام بن العابدين زين
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الفحاموي أمحد

١٢٤٦–١٣٠٩ه

عامر بن إسماعيل بن قاسم الحاج ابن إسماعيل الحاج ابن الفحماوي1 أحمد الشيخ هو
القريش. محمود إىل نسبة املحاميد قبيلة من هذا ومنصور منصور، بن

الشام، برب بريوت بوالية نابلس بمديرية جنني بمركز الفحم بأم الرتجمة صاحب ُولِد
الصالة عليهما مريم ابن عيىس سيدنا رأس مسقط لحم بيت من قريبة الفحم وأم
املذكور الحول وسط يف بُنَي «بلدنا هللا: بنعم ثًا تحدُّ الرتجمة صاحب قال ولذا والسالم؛
اْألَْقَىص اْلَمْسِجِد إَِىل اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِمَن َليًْال ِبَعبِْدِه ى أَْرسَ الَِّذي ﴿ُسبَْحاَن تعاىل: قوله يف
يف هللا رحمه ُولِد والشكر.» الحمد الربَكة، وسط يف فبلدتُنا ﴾… َحْوَلُه بَاَرْكنَا الَِّذي
يف املحروسة بمرص هللا رحمة إىل وتُويف ميالدية، ١٨٣٠ لسنة املوافقة هجرية ١٢٤٦ سنة
الشيخ املرحوم حوش أمام الرتجمان بحوش وُدفن ١٨٩٢م، لسنة املوافقة ١٣٠٩ه سنة
واحد، لحد يف معه النووية، حديثًا األربعني شارح الشرباخيتي حسن الشيخ برتبة اد، الحدَّ

املجاورين. بقرافة وذلك
أفندي عارف ومحمد شربا، بشارع األجزاجي أفندي ماجد محمد الذكور من وخلَّف
العمومي النائب وكالء ومن سابًقا املهندسخانة بمدرسة والعمارة الرياضية العلوم معلِّم

الحًقا.

باشا. تيمور أحمد املرحوم طلب عىل بناءً ولده الفحماوي عارف محمد بقلم الرتجمة هذه 1



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

وعرشين خمسة نحو ذاك إذ عمره وكان العلم، لطلب األزهر للجامع أبوه أرسله
الجواهرجي العبساوي أحمد السيد بنت أليفة بالست ج تزوَّ ثالث أو سنتني فبعد سنة،
لبلدة فسافر هللا، رحمة إىل أبوه تُويف ثم آنًفا، املذكورين ولَديه منها فخلَّف الحسيني
فلما عليه، يُنفق أبوه وكان قىضنحبَه، بمرصحتى وأقام عاد ثم العزاء، لحضور الفحم أم
لصاحبها الحجر مطبعة بحرب العلم ُكتُب نْسخ صنعة بتعاطي معايشه عىل سعى تُويف

األمريية. بوالق مطبعة بعد وقتَها مطبعة أشهر كاستيل؛
وديوان الشعراني، الوهاب عبد لسيدي التصوف وُكتُب املتون مجموع بخطِّه فطبع
املعري، العالء ألبي اللزوميات وأخريًا عياض، للقايض والشفا الفارض، بن عمر سيدي
ودالئل والربعات املصاحف من كثريًا وكتَب الذوات، من لكثري العادة بالحرب كذلك وكتَبها

الخريات.
أمينًا السنية الدائرة إىل انتقل ثم الرتجمة، بقلم املرصية املعارف بوزارة وتوظَّف

لُكتبخانتها.
من وكثريًا األدب، قصائد من كثريًا يحفظ زمانه، نادرة أديبًا، نجيبًا هللا رحمه وكان
مخلًصا عامًال، عاِلًما تقيٍّا، صالًحا وكان والقدسية، النبوية األحاديث من وكثريًا الِحكم،

اآلخرة. يف راغبًا الدنيا، يف زاهًدا كريًما، أمينًا صادًقا،
تلميذ وأنا أحدها يل؛ نصائح ثالَث له أحفُظ وأحبابه. ألوالده نصوًحا هللا رحمه وكان
عىل املبنيَّ بأن وأخربني «البول»، الحَدث عقب باالسترباء أوصاني أنه وهي البلوغ، حديث
معلِّم وأنا والثانية العبادات. أساس هذا وأن صحيح، الصحيح عىل واملبنيَّ فاسد، الفاسد
أن الالزم وأن سبحانه، هللا عن غفلة يف الناس أن أخربني أنه وهي املهندسخانة، بمدرسة
الدعاء: هذا بني يا الزم بقوله: وأوصاني تعاىل، هللا إىل دائًما وقلبه بوجهه ه يتوجَّ العبد
وللمسلمني.» عيلَّ الحقوق ألصحاب ذلك ومثل إليك، إال وجهي وال قلبي ل تحوِّ ال «اللهم
الوقوف وأصعبها املوت، أهونها عقبات، سبع وربه العبد بني الحديث: ذكر والثالثة:
وهذا وظلمني مايل أخذ هذا يقول بالظاملني املظلومون تعلَّق إذا وجل عز هللا يدي بني
الخمس، الصلوات عىل املواظبة ذلك كل من امُلنجي بأن وأخربني وفضحني، ِعريض هتَك
الحي هو إال إله ال الذي العظيم هللا أستغفر يقول: فرض كل من السالم بعد اإلنسان وأن
ولجميع عيلَّ الحقوق وألصحاب ولوالدي يل العظيم هللا أستغفر ثالثًا، إليه وأتوب القيوم
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الفحماوي أحمد

يغريِّ أن قبل وذلك خمًسا، واألموات منهم األحياء واملسلمات واملسلمني واملؤمنات املؤمنني
فرض. كل من التشهد جلسة

والدتهما الستُّ وكانت أفندي، عارف ومحمد أفندي ماجد محمد ولداه ج تزوَّ وملا
باملنزل، معهما هما أمُّ تكون أن عىل عزَما غريُها، ذمته عىل وكان منزله، خارج مطلقًة

شفهيٍّا. ذلك إليه يطلبا أن منه حياءً هذا بطلبهما عريضة له فكتبا
العريضة: صورة وهذه

ورفعهما إصالح يف للنظر والدنا يديحرضة بني مقدمة عريضة
واألخروية الدنيوية فنعرضأحوالنا الدارين، يف

الرحيم الرحمن هللا بسم
األواخر خري رسوله عىل والسالم والصالة العادل، الحكيم الحليم هلل الحمد
هلل املنة فإن بعد: أما والشمائل، الفضائل أُويل وصحبه آله وعىل واألوائل،
فنعرض الدارين، يف ورفعهما تعاىل الباري حفظهما وللوالدين، ولرسوله
أحسنَت أنك أوالدك، عىل ِمنَنك من أنه جنابك، مسامع رشيف عىل أبانا يا
ولم بالعطاء، العليا يَدنا هللا جعل بهما، فتنا رشَّ صنعتنَي يف لنا وسعيَت مثوانا،
حديث: بإسالمبول مسافر وأنت ربُّك ألهمك ملا باالستعطاء، السفىل يدنا يجعل
ما عىل الهمة، بكل لنا السعي ودوام يعول، َمن يُضيِّع أن إثًما باملرء كفى
جنبَيك، ولِني بنا الشفقة مع كأخَويك، إيانا واتخاذك املنة، فلك صالحنا، فيه
وتعليمك حرام، عنهم أمنعكما إن لنا وقولك واألرحام، األم صلة عىل وتحريضنا
ال التي مننك من ذلك وغري لسرينا، حفًظا الزواج عىل وحثنا ديننا، أموَر إيانا
موقنني نقول، أن علينا فحق تُستقىص، ال التي املخلصة وإرشاداتك تُحىص،
حيث نفسك، عىل أثنيت كما أنت عليك ثناء نُحيص ال سبحانك القبول: هللا من
بلوغ هللا وعىل نقول، أن لنا وحق صبار، صالح شفوق بار، بوالد علينا هللا منَّ

املأمول:
الخمسة نحو سنوات السبع مدة شهريٍّا ولَديك مكاسب متوسط إن حيث
ولم الدَّين، وجود مع املنزل يف تقريبًا الشهري مكسبك مع تنرصف جنيًها عرش
بالزواج علينا هللا منَّ فلما شهريٍّا، جنيهان إال مكاسبنا من نا أُمِّ للست يصل
كان إذا فإنه أصعب، هو ما عىل سبق عما فضًال قادمون أننا سبحانه ألهمنا
ووجود الثاني األمر شأن يكون فما الزواج، من خلونا حالة يف هو األول األمر
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هذه بحل علينا هللا منَّ وقد منا، محرومًة نا أمُّ تكون والثاني األول ويف األزواج،
هكذا: املسألة

حدنا. عن زيادة نرصف أال أوًال:
بالدَّين. شيئًا نأخذ أال ثانيًا:

منزلنا. يف والدتنا الستُّ تبقى أن ثالثًا:
وأخروية: دنيوية مزايا أبانا يا ذلك ويف

نا أُمِّ الست جهة من رسنا وهدو جنيه، اثنني علينا توفر فإنها الدنيوية: أما
الرشعية. واحتياجاتها

هللا بفضل تحصلنا كما عنَّا، نا أُمِّ رضاء عىل الحصول فإنها األخروية: وأما
أبينا. رضاء عىل

فكان كلمة، وخمسمائة آالف ثالثة والسالم الصالة عليه موىس تكلَّم وقد
سبع تعاىل كرَّرها وقد حسنًا، ك بأمِّ أوصيك قال: أوصني، رب يا كالمه: آخر
سخطي. وسخطها رضاي رضاها إن أال موىس، يا قال: ثم حسبي، قال: مرات،
السالطني أبواب تأتني ال مهران: البن عنه هللا ريض العزيز عبد بن عمر وقال
سورة علَّمتها وإن بامرأة تخلونَّ وال منكر، عن نهيتهم أو بمعروف أمرتهم وإن

والديه. عقَّ وقد يقبلك لن فإنه ا؛ عاقٍّ تصحبنَّ وال القرآن، من
وهي عليها أُنفق والدًة يل إن هللا، رسول يا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل رجل وجاء
قطعت لو فوهللا حقها، أدِّ ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال أصنع؟ فكيف بلسانها تؤذيني
فسكت والدتك، أقدام تحت الجنة أن علمت أَما حقها، ربع أديَت ما لحمك من
أقدامها، وقبَّل والدته إىل الرجل أتى ثم شيئًا، لها أقول ال وهللا وقال: الرجل
بيشء هللا ُعبد ما ملسو هيلع هللا ىلص: قال وقد ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول أمرني بذلك والدتي يا وقال:
عليه وقال بأهله. بارٌّ الَربُّ مراًرا: منك سمعنا وقد الخواطر. جرب من أفضل
إىل الوصول بعد أنه ونرى برِّه. عىل ولَده أعان ً امرأ هللا رِحم والسالم: الصالة
أنا القديس: الحديث ويف الخري، إىل يُوصلنا وتعاىل تبارك هللا أن ريب ال ذلك
وَمن وصلتُه وصلها فَمن اسمي، من اسًما له وشققُت الرحم خلقُت الرحمن
رزقه يف له ويُبَسط عمره يف له َ يُنسأ أن أحبَّ من ملسو هيلع هللا ىلص: وقال قطعتُه. قطعها

رحَمه. فليصْل
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منك، الحياء لشدة هو تحريريٍّا أبانا يا لحرضتك هذه مسألتنا وعْرُضنا
املنجية التجارة هذه يف والرتوي والتدبُّر والتفكر التأمل من حرضتك ولتمكن

اآلخرة. يف يُعنَْك الدنيا يف أبانا يا فأعنَّا النار، من جميًعا لنا
ووصولنا بالحزم، ممتعني الدنيا يف معيشتُنا نظِرنا مطمح أن والحاصل
أنفَسنا محاربني ورسوله، هللا أمر كما استطعنا ما الوالدين ورضاء للفتوح
الذي هلل الحمد إليه، ُهدنا فإنَّا هلل قلوبنا خالصة والهوى، والدنيا والشيطان
وللقاصدين، لنا ً ملجأ زلتم وال هللا، هدانا أن لوال لنهتدَي كنا وما لهذا هدانا
التواب أنت إنك علينا وتُب مناسكنا وأرنا العليم، السميع أنت إنك منا تقبَّل ربنا
عىل هللا وصىل الحكيم، العزيز أنت إنك وزكِّنا والحكمة الكتاب وَعلِّمنا الرحيم،
دعوانا وآخر آمني، تسليًما، وسلم وصحبه آله وعىل األمي النبي محمد سيدنا

العاملني. رب هلل الحمد أن
واسعة. رحمة وإيانا هللا فرحمه طلبَهما، الرتجمة صاحُب فأجاب
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حسنيُعودة

١٢٥٢–١٣٣٢ه

قال: املعلوف،1 إسكندر عيىس السيد العاِلم األستاذ بخط ترجمة عىل له وقفُت
ودرس ١٢٥٢ه، سنة نحو دمشق يف ُولِد عودة، أبي مصطفى بن حسني الدكتور هو
سنوات ست مدة املرصية2 العيني قرص مدرسة يف ه أتمَّ ثم معارصيه، بعض عىل الطب
نحو عىل تشتمل العهد هذا يف املدرسة وكانت ١٢٩٠ه، سنة حتى ١٢٨٤ه سنة من
البقيل، عيل محمد املدرسة ورئيس عرشة، الشام وطلبة وصيديل، طبيب من طالب مائتي
عبد بك وحسن جاستنيل، بك ويوسف سالم، باشا وسالم عوف، بك حسني وأساتذتها:
املرتَجم نال فلما والعلماء، األطباء مشاهري من وغريهم زيد، أبو أفندي ومصطفى الرحمن،
ويبحث ودمشق، صيدا بني يرتدَّد وكان ١٢٩١ه، سنة نحو صيدا إىل عاد الطبية شهادتَه
ُطرق منها واختار معظمها، وطالع بعَضها فاقتنى القديمة، الطبية الكتب عن املكتبات يف

معالجاته. يف عليها واعتمد بالعقاقري القديمة العالج
منها بيده يجمعه مما النباتية األدوية أبسط عىل يقترص أنه الطب يف مزيته فكانت
اعتقد حتى النباتية، والتغذية البسيطة املعيشة عىل ويحرص خاصة، بطرق ويستحرضه
وطبَّب باعتقاده، واثًقا وكان سنة وخمسني مائة من أكثر سيعيش الذرائع بهذه أنه

كثريًا. ماًال أعَطوه ولو األغنياء تطبيب عن وتجاىف زهيدة، بقيمة أو مجانًا الفقراء

عرش. والرابع عرش الثالث القرن أدباء يف الدرر مغاوص كتابه يف 1

العيني. قرص طب كلية اآلن 2
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للخري، محبٍّا األخالق، كريَم والكفاف، القناعة إىل ينزع كان أنه العامة مزاياه ومن
نحو ينحو األطوار، غريَب لذلك ُعدَّ حتى الجانب، َ لنيِّ صبوًرا الناس، لجميع مواليًا

الفالسفة.
الشدياق، فارس أحمد املرحومني: مثل راسلهم، أو وعارشهم العلماء من كثريًا وصاَدق

الجزائري. طاهر والشيخ الطويراني، باشا حسني وحسن
ولم فُجرح، صيدا مدينة يف سائر وهو قدُمه زلَّت ر، سيُعمَّ أنه يعتقد كان وبينما
يف غريبة أطوار وله الثمانني، نحو عن ١٣٣٢ه سنة األول ربيع يف نحبه قىض أن يلبث

وطبائعه. وأفكاره ومعارشته ومعيشته حياته ُطُرق
األدوية علَمِي يف املحتاج «عمدة اه: سمَّ الطبية للمادة فهرست قلمه: آثار ومن
قد فيكون ١٢٨٧ه) (ربما ١٢٧٨ه سنة بوالق بمطبعة مرص يف ُطِبع وقد والعالج»،
النباتية العالجات وصف يف الطب ُكتُب من ومقتطفات تعليقات وله تلميذ، وهو ألَّفه

الطويراني. باشا لحسن وترجمة والنباتات،
ومن ة، الجمَّ واملراجعات الكثري البحث بعد ترجمته من عليه الوقوُف أمكن ما هذا
والشهر باليوم وفاتهم زمن يُضبط قلما بل يُرتجمون، قلَّما أنهم واملؤلفني العلماء مصائب

بذلك. االعتناء عدم الصحف يف يقع خطأ وأكرب والدتهم، تاريخ أو والسنة،
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١٢٦٣–١٣٣٠ه

السمعوني، الجزائري صالح الشيخ ابن طاهر الشيخ مة العالَّ بخط ترجمة عىل له وقفُت
قال:

املبارك السيد والُده كان ١٢٦٣ه، سنة رأس عىل بريوت مدينة يف تعاىل هللا رحمه ُولِد
الجزائريني. من إليها املهاجرين أوَل

حتى وبقي ١٣٣٠ه، سنة اآلخرة جمادى خامس الثالثاء يوم تعاىل هللا رحمه وتُويف
يودِّعهم وكان يحرض، لم من خلف ويُرسل أصحابَه، يؤانس الحواس، مجموع وفاته
وذلك بها، ومشريًا بمسبحته ا مادٍّ بها ونطق الشهادة استحرضكلمة وقد واحد، بعد واحًدا

أصحابه. بحضور
يُدفن أن أوىص أنه كما وصيته، حسب نة السُّ هيئة عىل هللا رحمه جنازتُه وخرجت
كثريٌ جنازته تشييع يف واشرتك والده، عىل ويُنزل قاسيون جبل سفح يف الصالحية يف
إىل بجنازته ُصعد ثم العرص، صالة بعد األكرب الشيخ جامع يف عليه وُصيلِّ الناس، من
املقربة يف ١٢٦٨ه، سنة املتوىف املبارك السيد تعاىل باهلل العارف والده عىل ونُزل الجبل
اإلمام ه ألُمِّ جدِّه قرب وبني السالم عليه الكفل ذي سيدنا رضيح بني بالروضة، املسماة

واسعة. رحمة هللا رحمه املهدي، محمد الشيخ الصويف الكبري
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الَهَرم يف ُملغًزا ه رسَّ هللا قدَّس الجزائري الحسني القادر عبد األمري إليه كتب وقد
الشيخوخة]: [أي

ُح��رَّا وال ل��ئ��ي��ًم��ا ب��م��س��ت��ث��ٍن ول��س��ُت ُط��رٍّا ال��نُّ��ه��ى أله��ل ص��ْدٍق ع��ل��ى أق��ول
وال��ض��رَّا ال��ش��رَّ ي��س��ت��ه��ج��ن وك��لُّ��ك��ُم ع��ق��ولُ��ك��م ض��لَّ��ت أي��ن خ��بِّ��رون��ي أال
ش��رَّا ب��ه أع��ِظ��م ال��ش��ر ه��ذا وي��ط��ل��ب ل��ه م��ن��ت��ب��ٌه وه��و ع��ن��ه وي��غ��ف��ل
ي��ب��را أن ه��ي��ه��ات ال��ض��ر ه��ذا م��سَّ وم��ن ُم��َواِدٍد ك��لُّ ي��ق��ل��وه وح��ي��ن��ئ��ٍذ

عنه: هللا ريض منه بإشارة الجزائري املبارك محمد الشيخ فأجابه

س��رَّا ال��ح��ج��ا ذو ل��ه��ا ي��درك ف��ل��م ��ت ودقَّ رم��وزه م��ع��ان��ي ��ت رقَّ ج��ه��ب��ذًا أي��ا
ن��ش��َرا ط��يِّ��ه م��ن ي��ول��ي��ه َم��ن ي��ل��ِف ول��م لُ��غ��ِزك��م م��ه��ام��ه ف��ي ِف��ك��ري ض��لَّ ل��ق��د
ق��س��َرا ج��واه��ره ي��ح��م��ي رَص��ٌد ل��ه م��ع��ارٌف درٍّ ك��ن��ُز إال ه��و وم��ا
ال��س��رَّا ب��الغ��ت��ه م��ع��ن��ى ع��ن وأك��ش��ف وج��ه��ه ب��راق��ع أج��ل��و أن ف��ح��اول��ت
ُخ��ب��را ب��ه��ا أح��ط��ُت أن��ي إذن وِخ��ل��ُت س��رُّه ال��ري��اس��ة أن ل��ي ف��ُخ��يِّ��ل
ش��رَّا ب��ه وأع��ِظ��م ش��رٌّ أن��ه ع��ل��ى م��ش��ت��ه��ى أع��ظ��ُم ال��ج��اه أن ري��ب وال
وال��ض��رَّا ال��ب��أس ال��م��س��ت��ل��زم ال��ك��ب��ر ه��و ل��ي ف��الَح ف��ك��ري أم��ع��ن��ُت ذا ب��ع��د وم��ن
ال��ص��ب��را أح��رز إن األج��ر ي��ن��ال ول��ك��ن س��ل��ي��م��ه ي��رق��ى ل��ي��س ل��َع��م��ري وه��ذا
ط��رَّا ال��ورى خ��ي��ر ال��رس��ل خ��ت��ام ب��ج��اه ذاتَ��ك��م ي��ح��ف��ظ ال��ع��رش ربَّ ف��أس��أل

األستاذ بخط أخرى ترجمة عىل الجزائري الحسني املبارك1 محمد للشيخ وقفت وقد
قال الشام، بدمشق العربي العلمي املجمع عضو املعلوف إسكندر عيىس السيد العاِلم

فيها:
املالكي الحسني الدليس الجزائري املغربي املبارك محمد الشيخ بن محمد الشيخ هو
حامًال كانت ه أمَّ ألن املغرب؛ من هجرتهم أثناء يف ١٢٦٣ه سنة بريوت يف ُولِد الدمشقي،

كتاب يف ما الرتجمة عىل فزدُت وفاته، يذكر ولم حيٍّا، كان ألنه مخترصة ترجمة البيطار الشيخ ترجمه 1

املبارك. القادر عبد الشيخ صديقي ولده من تلقيته وما الدرر» «مغاوص
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فكان إليها، الجزائري األمري دخوِل قبل إليها فوصل دمشق، إىل أُرسته مع طفًال فنُقل به،
طلبته. من كثريٌ ومعه املايض القرن يف دمشق إىل وصل مغربي مهاجر أوَل

باألمري واتصل الجزائري، والشيخ الطنطاوي، كالشيخ دمشق؛ علماء عىل وقرأ
يُقرئ وكان به، غريَه أحًدا يمدح فلم بشعره ه وخصَّ الحسني الجزائري القادر عبد
الحسني الجزائري الباقي عبد السيد األخرى دروسه وحرض ألوالده، الحريري مقامات
الحكيم، محمد والشيخ دمشق، يف املالكية إفتاء توىلَّ الذي وهو القادر، عبد األمري أخي ابن
عامرًة مجالُسه وكانت دمشق، يف العربي العلمي املجمع رئيس عيل كرد محمد واألستاذ
سيما وال الكتب من قرأه ما عىل وتعاليق حواٍش وله والتصوف، األدب إىل وماَل باألدباء،

الطربي. جرير ابن تفسري عىل
وضبطها؛ السلف ُكتُب تصحيح ولكن الكتب، تأليَف ليس مبدأه أن ح يُرصِّ وكان
محشوة كثرية ُكتبًا مكتبته يف فرتى والتصحيح، بالضبط كَلَفه بالتأليف يَْكَلف لم فلهذا
إىل و«الذريعة الحكيم، للرتمذي األصول» و«نوادر هشام»، ابن «سرية مثل: بالفوائد،
تقارير عليها واألدب التصوف ُكتب من وكثريًا الزمخرشي»، و«مقامات الرشيعة»، مكارم
القادر. عبد الشيخ ولده إىل بعده من آلْت نفيسة مخطوطاٍت مكتبته يف وجمع ومقابالت،
يف ُطِبعت باملقامات أشبه ست ورسائل بخطه، مجموًعا ديوانًا تمألُ قصائُد وله

وهي: دمشق،

والنهار». الليل محاورة يف البهار ونرضة الهزار2 «غناء (١)
ورحلته القادر عبد األمري فيها ذكر واإلقامة» الغربة بني املفاخرة يف مقامة «أبهى (٢)

يرافقه. وهو بعلبك إىل
األدبية». واملقالة اللغزية «املقالة (٣)

غوطة إىل رحلتَه نها ضمَّ الوادي» محاسن أحاسن يف والغادي الرائح «بهجة (٤)
دمشق.

١٣٠٢ه. سنة بدمشق ُطِبعت والسماء» األرض مناظرة يف األنباء «غريب (٥)

بحساب ١٢٩٥ سنة وهي إنشائها لسنة الجمل بحساب تاريًخا تليها والتي الهزار» «غناء الفقرة جاءت 2

.(٣٣٧ :٣) تها بُرمَّ املقامة هذه ترجمته يف البيطار الشيخ نقل وقد هاء، املربوطة التاء
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يقبل فلم «حوران» يف أرًضا الحكومة وأقطعته أزمري»، «قايض رتبة نال ولقد
الرسمية. الرتبة مجالس حرض وال القطيعة،

١٣٣٠ه. سنة وتُويف للمحاويج، إحسانات وله رضية، أخالُقه وكانت
رائعة: قصيدة من الجزائري القادر عبد األمري مدح يف قوله شعره ومن

ب��م��ح��اج��ِر ال��ه��وى أه��ل س��ب��ْت َخ��وٌد وح��اج��ر ال��ع��ذي��ب ب��ي��ن أس��ف��رْت ق��د
زاه��ِر ك��ص��ب��ح وُغ��رَّتُ��ه��ا ل��ي��ٍل، دَج��ى ت��ح��ك��ي غ��دْت ُط��رَّتُ��ه��ا ه��ي��ف��اء
ه��ام��ِر دم��ع ع��ق��ي��ق م��ن��ه أج��ري��ت ل��ؤل��ؤ ع��ن ث��غ��ره��ا ج��وه��ر ي��ف��ت��رُّ

ملدحه: متخلًصا قال أن إىل

ال��ق��ادر ع��ب��د ب��ذك��ر ال��م��دي��ح ي��ح��ل��و ك��م��ا وق��ت��ي وص��ال��ه��ا ب��ط��ي��ب ي��ص��ف��و
أزاه��ر ري��اض ف��ي ال��ن��س��ائ��م م��س��رى ل��ط��ف��ه��ا ف��ي أخ��الُق��ه ح��ك��ت م��ول��ى
ح��ائ��ر الٍه ك��ل ف��أرش��د أف��ل��ت ب��ع��دم��ا ال��م��ع��ارف ش��م��ُس ب��ه ب��زغ��ت

بقوله: ١٢٩٥ه سنة مؤرًخا وختمها

ال��ق��ادر ع��ب��د ب��س��رِّ ال��وج��ود ه��ام ش��ك��ره م��ؤرِّخ م��م��ت��دًح��ا ق��ال م��ا
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١٢٦٧–١٣٤٤ه

الشيخ والُده كان الحسني، الدين بدر محمد الشيخ الكبري املحدث مة العالَّ العاِلم هو
ذرية من وهو الشام، إىل وهاجر الرشيف، األزهر علماء من الدين بدر الشيخ ابن يوسف
وملا وقبله، السقا إبراهيم الشيخ عهد يف األزهر علماء أعظم من وكان الحسن، سيدنا
عديدة تآليُف وله فيها، للتدريس وجلس خرابها بعد الحديث» «دار ر عمَّ الشام إىل هاجر
وُولِد الكزبري، بيت من ج تزوَّ ثم والشام، مرص علماء عند معظًَّما وكان العلوم، سائر يف
النبي والده رأى سنوات سبَع املرتجم ُعمر صار أن وملا الدين، بدر محمد الشيخ شيخنا له
املسلمون. به ينتفع الولد هذا له: وقال حليبًا، يَسقيه ثانية مرة رآه ثم ثمرة، يُطعمه ملسو هيلع هللا ىلص
ثالث عمُره صار أن إىل العلم لطلب انقطع سنوات عَرش املرتَجم ُعمر صار وملا
حفظ سنتني كذلك وظلَّ الخطيب، أبي الشيخ عند يقرأ فصار والُده تُويف ثم سنة، عرشة
الرشيف، والحديث الكريم القرآن علوم يف مختلفة «متون» من بيت آالف ستة خاللهما
وأوُل ويُؤلِّف، يرشح صار ثم اإلسناد، مع كتاب بعد كتابًا الحديث ُكتب يحفظ وكان
سائر لتدريس األموي املسجد يف جلس ثم مرص، يف ُطِبع الحديث، مصطلح يف هو رشح
والحجاز واإلسكندرية القاهرة منها مختلفة، بالد يف طاف ثم والعامة، للخاصة العلوم

األخرى. العربية واألقطار
ُكتب سائر من عليه ويطبِّق غيبًا، باإلسناد البخاري من الحديث يف درسه يقرأ وكان
األحاديث، عىل التوحيد وعلماء واألصوليني املذاهب مأخذ ويطبِّق غيبًا، اإلسناد مع الحديث
كان األموي املسجد يف العام درَسه إن حتى والنقلية، العقلية العلوم األحاديث من ويبنيِّ
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الرياضية، العلوم من وغريها والحساب والجغرافية والهندسة الطب علوم عىل يشتمل
من األحاديث ويرسد العرص، إىل الظهر من الجمعة صالة بعد الدرس لذلك يجلس وكان
الستماع املختلفة اإلسالمية البالد من الناس ويسعى اإلسناد، مع غيبًا الحديث ُكتب سائر
املرحوم الكبري مة العالَّ عن الحديث يف اإلجازة هو أخذ وقد عنه، اإلجازة وأخذ منه الحديث
يُرسلون البالد سائر من العلماء وصار الطلب، يف والده رفيق السقا إبراهيم الشيخ موالنا
له وترَجم الزمان، وقطب الوقت، وصاحب املجدِّد، بأنه ويصفونه واملدائح، القصائد إليه

إلهي. عاشق الشيخ الهندي العاِلم ومنهم ومؤلفاتهم، ُكتبهم يف منهم كثريٌ
العاني الدين محيي الشيخ الشام شيخ الشهري مة العالَّ ابنتَه زوَّجه العرشين بلغ وملا
الدين تاج محمد الشيخ اسمه واحد ولد وله نساء، أكثرهم أوالد منها وجاءه الرفاعي،

األعالم. دمشق علماء من صار
شيًخا فيصل األمري عهد ويف للجيوش، مفتيًا العثمانية الحكومة عهد يف ُعنيِّ وقد
العيدين، أيام إال يفطر وال النهار، ويصوم الليل يقوم بأنه حداثته منذ وُعِرف لإلسالم،

الحكام. إىل يذهب وال القطن، ثياب من ولباسه الحصرية، عىل وجلوسه
رضوان والشيخ بخيت، محمد الشيخ منهم: مرص، علماء من كثريٌ درَسه سمع وقد
الشام، علماء من كثريٌ الحديث» «دار يف عليه وتخرَّج الجندي، مصطفى والشيخ العدل،
حتى واستمر األيوبي، توفيق والشيخ السويد، أمني والشيخ املبارك، محمد الشيخ آخرهم
الجمعة. يوم العام ودرسه الثالثاء يوم الخاص درسه عىل مواظبًا والسبعني الخامسة بلغ
منه وأخذ درسه يف جلس الكتاني الشيخ الكبري مة العالَّ الشام إىل هاجر وحينما
والحجاز ومرصوالعراق اآلستانة علماء من كثريٌ منه اإلجازة طلب كما الحديث، يف اإلجازة

اإلسالمية. األقطار من وغريها واليمن
مكتبة من قسم احرتق بعدما خصوًصا املخطوطات من نفيسة مكتبة جمع وقد

النادرة. والده
فيها: يقول الدين بدر الشيخ مْدح يف طويلة قصيدة الهاليل ولألستاذ

ص��دره ال��ب��ح��ر ح��ك��ى وم��ن ق��دُره ج��لَّ ع��اِل��ًم��ا ي��ا
ب��دُره ش��ك ال وأن��ت س��م��اء أع��ل��ى ال��دي��ن

ِوفاًقا. جزاءً مثواه وأكرم الشيخ هللا رحم
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أخرى ترجمة

قال: العطار، رشيد بن محمود السيد بخطِّ أخرى ترجمة عىل له ووقفُت
مدحتُه وقد ١٢٦٧ه، سنة بدمشق الدين بدر محمد الشيخ مة العالَّ األستاذ ُولِد

مولَده: مؤرًِّخا فيها قلت طويلة بقصيدة

ب��دُره ف��ه��و ال��ل��ه دي��ن ح��اف��ظ ق��دُره األن��ام ب��ي��ن س��م��ا ق��د َم��ن
«أغ��راس��ه» ت��اري��خ��ه م��ول��ده أن��ف��اُس��ه ط��ه��رت ق��د ن��ش��أة م��ن

١٢٦٧

أئمة ومقر املرتَجم مقر — باألرشفية الحديث دار قرب — بداره كانت ووالدتُه
من عائشة السيدة فوالدته َوِرعني، تقيني فاضلني أبوين من سنة سبعمائة من الحديث
خصوًصا والنسب، والحَسب والفضل بالعلم املشهورة العريقة الدمشقية الكزبري أرسة
االعتناء أشدَّ والده وفاة بعد بكفالته اعتنت وقد إليها، رياسته املنتهي الحديث علم
يوسف الشيخ الشهري اإلمام مة العالَّ فهو والُده أما عنهم. ي للتلقِّ العرص لشيوخ وسلَّمتْه
السيد ابن الوهاب عبد السيد ابن الرحمن عبد السيد ابن الدين بدر السيد العالمة ابن
يوسف الشيخ ُولِد وقد املالكي، الحسني السبتي املراكيش الغني عبد السيد ابن امللك عبد
العزيز عبد الشيخ الكبري الويل إىل نسبُه وينتهي مراكش، يف العروس ورياد محلة يف
ينتهي العزيز عبد والشيخ الخريات، دالئل صاحب الجزويل الشيخ الويل أستاذ التبَّاع
واألستاذ األوحد، العَلم صار بعدما دمشق وقِدم عنه، هللا ريض الحسن سيدنا إىل نسبُه
بال لوائه حامَل فكان األدب، علَم خصوًصا والنقلية، العقلية العلوم سائر يف املفرد،
العطار حسن الشيخ العالمُة عنه فأخذ األزهر، بالجامع العلوم تحصيلُه وكان خالف.
محمد والسيد الصغري، واألمري الفضايل، والشيخ الصاوي، والعالمة األسبق، اإلسالم شيخ
واستجاز العرص، شيوخ من وغريهم القويسني، حسن والشيخ هللا، بفتح الشهري الحسيني
األشموني متني كالعالَّ الدرس: يف رفقائه ومن الكزبري، الرحمن عبد املحدث الشيخ من
الفنون سائر يف الباع وطول بالتفرُّد له تشهد كثرية مصنفات وله وأرضابهما، والطهطاوي
ونظم القدير»، «فتح اه سمَّ مجلد يف الدردير» «مولد عىل رشُحه فمنها: األدَب، خصوًصا
العربي، الرسم فنِّ يف الشهرية ومنظومته ا، جدٍّ مفيدة وهي للحريري، الغواص» «درة

بابها. يف فريدة وهي الطالب، مخدرات وجوه عن النقاب كشف ى: املسمَّ ورشحها
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عرصه، يف بهما تفرَّد وإبداع صياغة ُحسن مع يُحىص، ال يكاد ا جدٍّ فكثري نظمه أما
بالشعر األقطار سائر يف املتفرقني الكثريين أصدقاءَه ويُكاتب البداهة، عىل ينظم وكان
الشهرية املكتبة صاحب عابدين أحمد السيد الرشيف العاِلم أجاز وقد أيًضا، به ويجيز
اآلستانة إىل رحل ثم وعدَّدهم، الكثريين شيوَخه فيها ساق عصماء بقصيدة املنورة باملدينة
وبسط حكمت، عارف اإلسالم شيخ الحميم صديقه بواسطة محمود بالسلطان واتصل
من الدين وأئمة وشيوخه الحديث حفاظ مقر املشهورة الحديث» «دار قضية للسلطان
والسبكي واملدني والذهبي والنووي الصالح ابن مثل: هذا،1 وقتنا إىل سنة سبعمائة
زمنه يف الرشيعة لواء حامل وهو الحق، سيَف وسلَّ الهصور، األسد قومة فقام وأوالده،
الحديث» «دار املدرسة تلك من املغصوب باستخالصالقسم هللا أيَّده حتى ذمارها، وحامي
القادر عبد األمري ومنهم واألمراء، العلماءُ حرضه كبري باحتفال وافتُتحت تعمريَها، وأتمَّ
العون له كان وقد املغتَصب، السرتداد مساعدته يف الطوىل اليد صاحب الحسني الجزائري
لنجَيل ذلك بعد معلًِّما واختياره مبتغاه بنيل حكمت عارف اإلسالم شيخ بواسطة الكبري
بعد أجازهما وقد العربية، أصول فعلَّمهما العزيز» وعبد املجيد «عبد محمود السلطان
محمود السلطان الرتجمة صاحب والد بدر يوسف الشيخ مة العالَّ مدح كما منه، يهما تلقِّ

كثرية. بقصائد حكمت عارف اإلسالم شيخ وكذلك منظومته، مقدمة يف ونجَليه
طبقاته يف األخري فقال الشطي، جميل والسيد مراد السيد املؤرِّخان: له ترجم وقد
نزيل واملحِتد، الشهرة املغربي املولد، املرصي «هو آنًفا: ذكرناه كما نسبَه ساق أن بعد
البليغ الشاعر البارع األديب الكبري امُلحدِّث الفقيه مة العالَّ اإلمام الشيخ ودفينها دمشق
إىل عاد وملا وإقامة، سفر بني دمشق توطَّن املفرد، والعَلم األوحد الُهمام املتفنن املتضلع
أخذ فقد قدره، حقَّ وقدَّره عظيمة، محبًة أحبَّه الحسني الجزائري القادر عبد األمري دمشق
مع الكبرية املصنفات وصنَّف وأتقنها، القراءات وقرأ كثريين، مشايخ عن مرص يف العلم
الكزبري، الرحمن عبد والشيخ الحلبي سعيد الشيخ عن وأخذ والزهد، والوَرع املتني الدين
الشهرية، الحديث دار مدرسة يف درَسه واألفاضل العلماءُ وحرض األموي، الجامع يف ودرَّس
أثًرا له فصارت ١٢٧٠ه سنة ذلك وكان الطلبة، بها وأسكن بها ودرَّس فتحها التي وهي
الحديث»، دار نازلة عن «التحديث املشهورة قصيدته فيها نظم وقد جاريًا، وخريًا باقيًا
يعلم أن عليها املطَِّلع وحسب بتمامها، القصة فيها ساق بيت أربعمائة عىل تزيد وهي

هللا. رحمه باشا تيمور أحمد املحقق مة العالَّ له املغفور حياة يف 1
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من ومعجزة هللا آيات من آيًة كان وبالجملة واألدب، العلم يف الراسخة الَقدم من له ما
يديه بني من العظماء تفرُّ مهيبًا كان الئم، لومُة هللا يف تأخذه ال بالحق، قوَّاًال معجزاته،
ألنه منه؛ يتوارى كان املشهور الشام مفتي أفندي طاهر السيد إن حتى وإجالًال، له مهابًة
وهناك املنورة، باملدينة طويلة مدة سكن ثم الحديث»، «دار قضية يف نرصته عن تراخى

وأولها: وسلم، عليه هللا صىل املصطفى مدح يف الشهرية التوسلية قصيدتَه نظم

م��ح��ن��ٍة أيِّ ف��ي ال��ل��ه ب��اُب ألن��ك وج��ه��ت��ي وج��ه��ُت ال��ل��ه رس��ول إل��ي��ك
ح��س��رٍة ي��وم س��ي��م��ا اس��ت��غ��اث��وا م��ا إذا ب��أس��ره��م ال��ع��ارف��ي��ن م��الذُ وأن��ت

ولقد املصائب، ونزول الكروب اشتداد عند تُقرأ الركبان، بذكرها سارت قصيدة وهي
املدرسني بعُض به وأحسَّ األموي الجامع باب من دخل إذا كان أنه الثقات أحُد أخربنا
كان أنه رين امُلعمَّ بعُض أخرب كما معه، والتكلم درسه عىل الوقوف خشيَة مختفيًا قام
فيجتمع الجامع فيدخل سوسه، وكفر دوما كقرية وُقراها؛ دمشق ضواحي بعَض يأتي
بالقراءات الكريم القرآن من عرش أوًال فيقرأ وفضله، بعلمه واالنتفاع للوعظ الناس عليه
الفقيه الحنبيل الدرماني عثمان الشيخ أخربنا وقد كتاب، بال بالوعظ يرشع ثم العرش،
ثم الفنون، بأنواع فرشحه الُربدة من ببيت مبتدئًا للوعظ مرة جلس أنه درما مسجد إماُم
منقوًشا بديًعا تاريًخا نظم كما وقافيتها، الُربدة بحر من أبيات عدَة فأنشأ هنيهة ف توقَّ

الشهري. درما جدار عىل
احتدام أثناء يف أنه وهي مشهورة، واقعٌة الكبري الجزائري القادر عبد األمري مع وله
لتالمذته البخاري يقرأ وهو الجزائري القادر عبد األمري عىل دخل الحديث» «دار قضيته
لقيام سببًا هذا فكان امليت، هذا عىل تكبريات أربع أُصيلِّ لألمري: الخطاب موجًها فقال
باالتفاق. نة السُّ لواء وحامَل خالف، بال عِرصه مجدَِّد كان وبالجملة الشيخ، بنرصة األمري
جمادى ١٩ الخميس يوم تُويف أنه الشطي السالم عبد الشيخ تلميذه بخط ورأيُت
به. ويُتربَّك يُزار ظاهر وقربُه الصغري، باب تُربة يف وُدفن دمشق، يف ١٢٧٩ه سنة اآلخرة
أحمد الشيخ املرحوم وأخاه الدين بدر محمد الشيخ مة العالَّ نجَليه: املرتَجم وأعقب
للتكية شيًخا صار ثم الحديث، دار مدرسة يف إماًما العلم أهل من األخريُ وكان الدين، بهاء
دعاه ولًدا وخلَّف هللا، رحمة إىل تُويف أن إىل النقشبندية والطريقة الذِّْكر بها يُقيم املجيدية

بأسالفه.» أسوة العلم يطلب ه عمِّ كنَف يف وهو الدين، ضياء يوسف
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الدين بدر الشيخ األكرب األستاذ نشأة

يوسف الشيخ مة العالَّ والده ِحْجر يف الدين بدر الشيخ موالنا األكرب األستاذ نشأ وقد
حفًظا العلوم مبادئ عليه وقرأ وإرشاده، بمعونته الكريم القرآن وحفظ آنًفا، إليه املشار
لوالده وكان الدين، بدر يا هلل تركتُك له: يقول كان املوت عىل والُده أرشف وحينما وفهًما،
دار عن غائبًا وكان التوسلية، قصيدته يف ذكره وقد له، شديدة ومحبة به عظيم شغٌف

قال: الحديث»، «دار قضية ألجل الخالفة

ق��رَِّة أع��ظ��ُم ل��ل��ع��ي��ن َم��ن ف��ُف��رق��ة ح��س��رًة ال��ق��ل��َب أورث ق��د ال��ذي وأم��ا
ش��ي��خ��ِة إبَّ��ان ��ي��ب ال��شَّ ع��ق��ي��َب ع��ل��يَّ خ��ال��ق��ي ام��ت��ن ب��ه َم��ن اب��ن��ي م��ح��م��ٌد
ل��ح��ك��م��ِة ع��ن��ه ب��ال��بُ��ع��د ق��ض��ى َم��ن س��وى ل��ه ك��اف��ٌل وال ق��ه��ًرا ف��ف��ارق��تُ��ه
ب��ُح��رق��ِة ح��س��ب��ي ال��ل��ُه األذى: ب��م��ح��ض ُف��رق��ة ع��ن��ه ل��ي رام َم��ن ع��ل��ى وَق��ول��ي
ب��رؤي��ِة ال��م��م��ات ق��ب��ل تُ��م��تِّ��ُع��ن��ي م��ح��م��ًدا ال��ه��اش��م��يَّ ص��الت��ي وأُه��دي
األح��بَّ��ِة ب��رؤي��ا ع��ي��ٌن اك��ت��ح��ل��ت وم��ا غ��ائ��ب ح��نَّ م��ا ال��ل��ه ص��الة ع��ل��ي��ه

الذي الهائل الحريق خالل وقعت لها أخرى حادثة تُذكر الحديث» «دار وبمناسبة
عزت الوايل فبلغ منها، قسٌم احرتق فقد الشهري، الحميدية سوق والتَهم دمشق يف شبَّ
املرحوم مع دها وتفقُّ لها زيارته بعد طراز أحسن عىل عمارتَها اعتزم الذي العابد، باشا
يف كثريًا ماًال ورصف عمارتها، عىل الصادقة العزيمة د وجدَّ الزهراري، الحميد عبد السيد
همته، لرصف قبل من تعمريها عارضوا الذين أحفاد بعض قيام من وبالرغم السبيل، هذا
والطلبة العلم بأهل عامرة هللا بحمد وهي عليه، كانت ِلما وتعود ر تُعمَّ أن إال أبى هللا ولكن
أنواعها، اختالف عىل العلوم فيه تُدرَّس الذي الوحيد املعهد وهي املساء، إىل الصباح من
واألفغاني والصيني والهندي والبخاري الجاوي فيزورها األرض أطراف من وتُقصد

املختلفة. باألجناس تعجُّ فهي والترتي، واليمني والداغستاني واملرصي واملدني
«السبكي»: قال حقها ويف

وآوي ج��وان��ب��ه��ا ف��ي أُص��لِّ��ي م��ع��نً��ى ل��ط��ي��ُف ال��ح��دي��ث دار وف��ي
ال��ن��واوي ق��دُم ��ه م��سَّ م��ك��انً��ا وج��ه��ي ب��ح��رِّ أم��سَّ أن ل��ع��لِّ��ي

أعلم. وهللا القبيل، بحائطها والسالم الصالة عليه املصطفى نعل إن ويقال
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الحديث، بدار والده غرفة يف فقعد سنة، عرشة اثنتَي عمره كان املرتَجم والُد تُويف وملا
املتون ويحفظ عظيمة، ة بهمَّ والُده له تركها التي الكتب يُطالع وصار بداره، اتصاٌل ولها

غريبة. بحافظة الفنون أنواع يف
بيت بخدمة ا مختصٍّ وكان أحمد، الحاج اسمه ثقة صالح مغربي رجٌل أخربني وقد
والُده كان بالليل، الدرس يُطالع وصار الحجرة يف والده مكان جلس ملا املرتَجم أن الشيخ،

املشكالت. من فهُمه عليه استعَىص ما إىل بروحانيته ويُرشده له يتجىلَّ
تُحب. َمن وتزور تحرض الصالحني أرواح إن له: فقالت يرى، ما ه أُمِّ عىل وقصَّ
إىل به وذهبْت األستاذ أخذت إنها ثم زمنها، يف مثلُها قلَّ الصالحات، العابدات من وكانت
ولده؛ معاملة املذكور الشيخ فعامله خريًا، به وأوصتْه دمشق يف الخطيب الخري أبي مة العالَّ
بحفظ وشغله عظيم، وورع كريم ُخلُق مع املفرط والذكاء النجابة سيماء من عليه رأى مَلا
مما وغريها للعراقي الحديث وألفية والشاطبية األلفية فحفظ املختلفة، الفنون يف املتون
عرشة الثامنة يُكمل ولم وإتقان، بفهم رشوحها بقراءة عها شفَّ ثم بيت، آالف بستة يُقدَّر
إجازة فأجازوه مشايخه، أنظاَر إليه لفَت للعادة، خارًقا باهًرا نبوًغا نبغ حتى عمره، من
وملَّا الحديث» مصطلح يف صحيح «غرامي فرشح والتأليف، التدريس يف له وأِذنوا عامة،
ة بهمَّ لنفسه املطالعة عىل أقبل ثم ١٢٨٦ه، سنة الرشح وطبع عمره، من العرشين يُكمل
األحاديث من وحِفظ النهار، وأطراف الليل آناءَ ذلك عن يفرتُ ال صحيحة، وعزيمة اء شمَّ
يغيب وال بأسانيدهما، ومسلم البخاري يحفظ إنه ويقال يحفظ. أن هللا شاء ما بأسانيدها
األحاديث يرسُد وهو العام درسه يف األستاذَ رأى ومن الستة، الكتب من قط حديٌث عنه
لم للعادة خارقة حافظة بقوة ه اختصَّ هللا أن عِلم العلوم، بأنواع عليها ويتكلَّم بأسانيدها
ا، جدٍّ مفيًدا رشًحا «اإلظهار» فرشح رشوًحا؛ املتون بعض عىل يكتب صار ثم بمثلها، يُسَمع
الرصف، يف كثرية ومتونًا «البيقونية»، ورشح للسيوطي، عمر» سيدنا «موافقات ومنظومة
مجلدات، أربعة يف «الجاللني» عىل وحاشية الُربدة»، عىل املحيلِّ «رشح عىل حاشية وكتب
كثرية تقييداٌت وله بخطِّه، كلَّه ذلك رأيُت وقد الحاجب»، ابن «مخترص عىل رشًحا وكتب
منها يشءٌ له يُنَسَب أال يريد ألنه عليها؛ أطَّلع لم أُخَر تآليَف له ولعل الكتب، أطراف عىل
عمره، من العرشين يتجاوز ولم ذلك كلُّ لنفسه، هضًما كلَّها عنها اسَمه محا وقد تواضًعا،
وغريها. والفقه واملنطق والبالغة والرصف النحو األموي الجامع يف للطلبة يقرأ صار ثم
ظهر عن البيضاوي تفسري يقرأ كان أنه وسمعُت العشاءين، بني ا عامٍّ درًسا وقرأ
صفوًفا الكثري الخلُق عليه يجتمع الصوت، جهوريَّ وكان كراًسا، يحمل أن دون قلبه

الخالص. وإلخالصه فصاحته لشدة الشيوخ من غريِه دروُس فتعطَّلت صفوًفا،
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إنه يقال حتى سنوات، سبع مدَة منها يخرج ولم باملدرسة حجرته يف اعتزل ثم
الرشق، جهة من باملسجد حجرته اللتصاق الجمعة حتى فيها ويصيلِّ أبًدا، يُرى كان ما
الحجَة فيه صار حتى الحديث علم عىل بكليته مقبًال والحفظ، املطالعة عىل خاللها فأكبَّ
سنة يف ذلك وكان عنه، وأخذوا عظيًما إقباًال أهلُها عليه فأقبل حمص، إىل رحل ثم البالغة،
جامع يف ا عامٍّ درًسا فقرأ الثالثني، جاوز حتى املدرسة يف حجرته إىل رجع ثم ١٢٩٤ه،
عىل وتكلُُّمه فصاحتُه الناَس بهرت وقد البخاري، صحيح من قلبه ظهر عن السادات
والرياضيات والطب الحكمة مثل الشام، بديار تُعرف لم شتى علوم من الواحد الحديث
فكان باشا، سنان جامع إىل — الجامع بهم ضاق ملا — عليه الخلق لكثرة وانتقل وغريها،
الناس، من األلوُف عليه ويجتمع العشاء، إىل املغرب بعد من واالثنني الجمعة ليلتَي يقرأ
المتالء أماكنهم يف الزحام لشدة ويمكثون الجامع، يف فيصلُّون املغرب قبل من ويأتون
يحرضدرَسه وكان الخارجي، املسجد وصحن الرِّواق حتى والسفَىل العليا تَيه بسدَّ املسجد
ة وِعمَّ جبًَّة ويَلبس ثيابَه يُبدل أن بعد ذاك إذ الرتكي دمشق مترصُف أفندي عزت العامَّ
وأهل بالوزراء اآلستانة يف اجتمع إن وما عظيمة، محبًَّة وأحبَّه العلم، أهل هيئة عىل
عن متكلًما املحدِّثني، أجلِّ من سنِّه حداثة مع وأنه باألستاذ أخربهم حتى والَعقد الَحلِّ
مساعيه فأثمرت القلوب، بمجامع تأخذان وطالوة فصاحة مع الفنون سائر يف قلبه ظهر
عاداته عىل كان األستاذ إن حتى علِمه، دون لألستاذ شهريٍّا معاًشا لريات عرشة تعينَي
املرآة عىل األزمريي كحاشية واملنطق والوضع واملعاني والتوحيد األصول يف الدروس يقرأ
الوضعية عىل والكفوي والعصام وحواشيه والخيايل واألطول ل واملطوَّ التلويح وحوايش
رسوُل جاءه الدروس يقرأ هو وبينما وغريها، اإلرشاق حكمة ورشح الشمسية عىل والقطب
ليس له: األستاذ فقال املذكور، باملعاش سلطانية براءة يحوي كبريًا ظرًفا له فقدَّم الوايل

قبوله. من ا بُدٍّ يَر لم ثم الحاجة، أشد يف كان أنه مع أخذه عن وامتنع يل، هذا
العاِلم الفاخرة واملناقب الظاهرة الكرامات ذي باهلل العارف بكريمة املرتجم تزوج ثم
أخو وصار أوالَده، منها وُرزق الرفاعي، العاني الدين محيي الرشيف السيد الكامل
بقراءة مشتغل واألستاذ البيت، أمر ويتوىلَّ املعاش يتناول الدين بهاء أحمد الشيخ املرتَجم

الدروس.
حَرضه باحتفاٍل فقرأه األموي، الجامع يف التدريس إليه أُسند ١٢٩٨ه سنة ويف
بالحديث فابتدأ باشا»، «مدحت ذاك إذ وكان وجماعته، والوايل والرؤساء العلماء أعياُن
الحديث علم يف عظيمة مقدمة عىل وأتى ومشايخه، سنَده ذاكًرا البخاري صحيح من األول
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بالدعاء واختتم منها، شيئًا ذَكر إال العلوم من علًما ترك وما ومعقوله، منقوَله شارًحا
بعد جمعة يوم كلَّ الدرس هذا إلقاء يف كذلك واستمرَّ األمور، لوالة والتوفيق بالصالح
اختالف عىل الرشعية األحكام من الحديث عىل يُبنى ما مبيِّنًا العرص، أذان إىل صالتها
مما يذكرها التي األحاديُث تبلغ وقد وأدلة، مأخذًا منها األقوى ًحا مرجِّ املجتهدين، مذاهب
األصول علم من يُطبِّقه بما الواحدة املسألة عىل ويدلل حديث، مائة الباب بحديث يتعلق
والطب والفلسفة الحكمة حتى كلها واألدوات والتوحيد والتفسري البحث يف البالغة وآداب
يف صوا تخصَّ الذين أحُد بينهم ومن تقريره، ببديع السامعني يبهر مما والهندسة، والهيئة

الفنون. هذه يف العليا باليد يسمعه حني له فيشهد مثًال والرياضيات الطب
وأكثر وحوله، جانبه جلوًسا والقضاة واألمراء الحكام درسه حضور من الرغم وعىل
إىل البحث من منتقًال تلعثم وال توقُّف بال صوتُه جميًعا يبلغهم فإنه وقوف، الحارضين
الناس أمور بيدهم َمن عىل األمر ًدا مشدِّ املخوِّفة األحاديث ويذكر مناسبة، بأدنى اآلخر
راعون، وعهدهم ألماناتهم والذين للعادلني والثواب الرجاء إىل بالعودة ويُذكِّرهم فيُبكيهم
يخطر عما متلفتًا متيسًما إجابته مع الحكماء، شأن العالج، وصف يف وترهيب ترغيب بني
مطبًِّقا بآيات درَسه ويختم ومجيًدا، مفيًدا فيه متكلًما األسئلة من بعلم املتخصص ببال
الجماعة مع الفجر صالة بعد ه مصالَّ يف الجلوس عادته ومن األلباب، يُحري بما إياها
الحج، يف حتى مرة قطعها وما الضحى صالة مؤدِّيًا الشمس طلوع إىل أوراَده قارئًا
أُذِّن فإذا كثرية، نوافل غرفته إىل عودته بعد ومصلِّيًا داعيًا القبلَة مستقبًال للوضوء فيقوم
فيُصلِّيه املغرب ُقبيل إىل أكثر أو درًسا قارئًا العرص صالة إىل الجماعة مع ه صالَّ للظهر
الكثريُ ويحرضه بيته يف للدرس ويجلس فيفطر الصالة، بعد داره إىل ذاهبًا أيًضا، جماعًة
لم بأنه علًما مضجعه، إىل يذهب ثم جماعة، العشاء َ يصيلِّ أن إىل والعامة، الخاصة من
الصالح أهَل يزور وكان أصًال، الجماعة صالة يرتك لم كونه مع حياته، يف إماًما يصلِّ
ماسًحا معلِّميهم ومن منهم الدعاء طالبًا الصغار األوالد مدارس ًدا متفقِّ والفقراء والتقوى
طوَل يدخل ولم معهم، متلطًفا واعًظا ناصًحا املسجونني زيارتُه وكذلك األيتام، برءوس
بعض إىل يُحيلها ما وكثريًا الفقهية، الفتاوى يف كثريًا متورًِّعا الحكومة، دواوين عمره
اإلسالم شيخ كان كما األوان، ومجدِّد الزمان بقطب الهند علماء أحُد وصفه وقد تالمذته،
بمكة فقرأ مرتني، الحجاز إىل ورحل اإلسالمي، العالم قطب إنه عنه يقول اآلستانة يف
يف والده رفيِق األشموني بالشيخ مجتمًعا مرص زار كما الحديث، ُكتُب بعَض املكرمة

وغريها. الرشيف القدس إىل وذهب األزهر،
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صالة ُقبيل ١٣٣٣ه سنة األخرية ِته حجَّ يف الرشيفة النبوية للروضة زيارتُه وكانت
عليه اجتمع دخله فلما النبوي، الحرم إىل ه توجَّ ثم ثيابه، أحسن ولبس فاغتسل الجمعة،
من أفواج بعد أفواًجا يستقبل أخذ ثم خرج، حتى منهم أحًدا يكلم لم ولكنه الخلُق،
وتوىلَّ الدينية، للعلوم أستاذًا وُعنيِّ مرتني، اآلستانة إىل رحل ثم وغريهم، والطلبة العلماء

األول. فيصل امللك حكومة يف اإلسالم مشيخة
وعليها الجبهة مرتفع الوجه، شعر قليَل العارضني، خفيف َربعًة، هللا رحمه وكان
الحادتني وعينَيه األبيض وجهه من تلمع املفرط والذكاء والنجابة املهابة وآيُة السجود، أثُر
عن تُميِّزه ال التي البسيطة الثياب يلبس بياًضا، والفضة لينًا كالحرير ويداه جاذبية،
مفطًرا ُرئي وال قط، هدية قِبل ما األمثال، مرضب وِرًعا، الدرس، يف إال الكالم قليل غريه،
بأنفسهم، اهتمامهم من أكثر الخلق بأمور ا مهتمٍّ صيامها، عن املنهي األيام عدا فيما
إىل كتب كما شفاعتُه، تُردُّ فال الحكَّام عند لهم شافًعا ومنفعتهم، نفعهم عىل حريًصا
بني الحق وإقامة العمل عىل لهم حاثٍّا األرض، أقطار يف والحكام واألمراء امللوك من كثري
العاملني. بني الصدق أهل من أمثاله وعىل عليه هللا رحمة الحق، أقالُم الخلق فلساُن الخلق،
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١٢٦٨–١٣٣٨ه

محمد السيد والُده ويُعترب باملغرب، األدارسة أرسة إىل الجزائري طاهر الشيخ نسُب يرجع
أرسته أفراد من قِدم َمن آخَر الحسيني اإلدرييس الجزائري موهوب بن أحمد بن صالح
واملعارف، العلوم يف ره بتبحُّ فيها واشتهر ١٢٦٣ه، سنة دمشق إىل قِدم إذ املرشق، إىل
طاهر الشيُخ أشهُرهم أوالد َة عدَّ تارًكا ١٢٨٥ه، سنة تُويف وبها األخالق، مكارَم والتزامه

له. املرتَجم
والُده وُعني سنوات، بخمس إليها والِده قدوم بعد بدمشق طاهر الشيخ ُولِد وقد
بجمع وُعني عرصه، علماء مشاهري عىل وآدابَها العربية علوَم ى فتلقَّ وتربيته، بتنشئته
الفارسية اللغتني دراسة عىل عَكف كما حياته، آخر إىل سنِّه حداثة منذ واملخطوطات الكتب
وهي الليبية، اللغة حذَق نفسه الوقت ويف العربية، علوَم إتقانه بجانب فأتقنهما والرتكية

املغربية. الجزائر قبائل لغة
رحالتُه فأكسبتْه نفائسها، لجْمع البالد مختلف يف له لتنقُّ سببًا للكتب هوايتُه وكانت
زارها، التي البالد يف واألدباء العلماء من بكثري ِصالتُه وتوثَّقت جديدة، ة جمَّ معارَف

مظانِّها. ومعرفة املخطوطات وْصف فنِّ يف به يُعتدُّ مرجًعا وصار
من كثري إنشاء يف الحثيث السعي يف الفضل يرجع الجزائري طاهر الشيخ وإىل
مشاهري إليها ضمَّ التي الخريية الجمعيُة مقدمتها ويف دمشق، يف النافعة املؤسسات
كما عديدة، مدارس وأنشأت ١٨٩٤م سنة تأسيُسها وتمَّ السوريني، والوجهاء العلماء

املدرسية. الكتب من كثري بطبع قامت مطبعة أنشأت
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الكبرية مكتبتها وإنشاء بدمشق، الظاهرية املدرسة تأسيُس الحميدة مساعيه ومن
وغريها واملدارس املساجد يف القيِّمة واملخطوطات الكتب من مبعثًرا كان ما فيها جَمع التي

بها. االنتفاَع ويرسَّ الضياع من بذلك فحفظها
بالقدس. الخالدية املكتبة إنشاء يف الجزائري طاهر الشيخ إىل الفضُل يرجع كما

املطبوعات، ونوادر املخطوطات نفائس جْمع عىل هللا رحمه عكف كلِّه، هذا جانب وإىل
بالد من وغريها العرب جزيرة إىل عدة برحالت وقام والرتجمة، التأليف يف جهوَده وواصل

األوروبية. والبالد ومرص اآلستانة إىل أخرى برحالت أعقبها ثم املرشق
أربع املنصب هذا يف ولبث الشام، ملكاتب مفتًشا ُعنيِّ ١٣١٦ه/١٨٩٨م سنة ويف

بها. والنهوض املكاتب هذه لتنظيم جليلة خدماٍت خاللها قدَّم سنوات
السلطاُت قامت هناك غيبته أثناء ويف فلسطني، إىل برحلة ذلك بعد قام أن وحدث
مكتبه يف عليها والتحفظ وأوراقه ُكتبه ومصادرة فيها داره بتفتيش دمشق يف الحاكمة
عىل رأيُه واستقرَّ املعاملة، هذه من فاستاء «باشا»، العظم هللا عبد بمدرسة الخاص
مكتبته محتويات أكثَر إليها معه وحمل ،١٩٠٥ سنة يف ذلك له وتمَّ مرص، إىل املهاجرة
علماءُ به ب رحَّ وقد عليها، وقفها أن بعد بدمشق الظاهرية املكتبة يف بقيَّتَها تارًكا الثمينة
عالُجه طال بمرض أُصيَب حتى والتكريم، باإلجالل محوًطا فيها وبقي وأدباؤها مرص
املجمع يف عضًوا ثم الظاهرية للمكتبة مديًرا ُعنيِّ حيث دمشق إىل فعاد ،١٩١٩ سنة يف
قليل. بعد بارئها إىل الطاهرة روَحه وأسلم اشتدَّ أن لبث ما مرَضه ولكنَّ هناك، العلمي

الكبري، التفسري منها: مخطوطة، مؤلفات عدَة الجزائري طاهر الشيخ ترك وقد
باسم وموسوعة الرشع، مقاصد معرفة يف الطبع وجالء النبوية، والسرية العربي، واملعجم

النادرة. والكتب املخطوطات فرائد من اختاره ما نها ضمَّ مجلدات عدة يف «التذكرة»
ُطِبع وقد البديع» وتلخيص التلخيص «بديع كتاب أهمها: فمن املطبوعة، مؤلفاته أما
الرتكية عن عرَّبه األنبياء»، قصص يف األذكياء «منية وكتاب ١٨٧٨م، سنة الحجر عىل
وموضوعه األجسام» خواص معرفة يف الجسام «الفوائد وكتاب ١٨٨١م، سنة وُطِبع
«عقود وكتاب ١٨٨٣م، سنة وُطبع وحديثها، قديمها بني جمع وقد الطبيعية، الحكمة
الحساب»، فن إىل الطالب «مدخل وكتاب ١٨٨٥م، سنة وُطبع العوايل»، األسانيد يف الآليل

١٨٨٦م. سنة وُطبع الَعروض»، فن إىل الُعروض «تمهيد وكتاب مرات، ثالث وُطبع
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يف الخرب «مبتدا هما: الحديث، مصطلح يف كتابان منها أخرى كثرية مؤلفات وله
«تدريب اسمه التجويد يف وكتاب األثر»، أصول إىل النظر و«توجيه األثر»، علم مبادئ
وقد بالقرآن»، املتعلقة املباحث لبعض «البيان باسم وكتاب البيان»، تجويد عىل اللسان
سوريا يف واملعرفة العلم طالب من كثريون مماته وبعد حياته يف املؤلفات بهذه انتفع

العربية. البالد من وغريهما ومرص
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١٢٦٨–١٣٤٧ه

اآلمدي سليم الشيخ هو قال: مريديه، أحد الباني سعيد الشيخ بخط ترجمة عىل له وقفُت
ونشأ ١٢٦٨ه، سنة دمشق يف ُولِد أُمه، بلدة بخارى إىل نسبة شهرة، البخاري أصًال،
العربية اآلداب يف لها حصَّ التي العلوم يف نابغًة فكان أظفاره، نعومة منذ العلم حب عىل
تخرَّج وقد نفيسة، مكتبًة واقتنى العلوم، ببعض وألمَّ والحديث، واألصول والفقه واللغة
محمد الشيخ العلمية تربيته شئون توىلَّ ثم زمانه، يف كأمثاله التحضريية املدارس يف
فقه من الدينية العلوم نه فلقَّ بدمشق، الحنفية فقهاء من وكان والدته، خال الربهاني
العلوم تعليمه العطار الشهاب حفيد األصفهاني عمر الشيخ مة العالَّ إىل ووكَّل وغريه،
وبديع. وبيان ومعاٍن ووضع ونحو رصف من العربية وعلوم وحكمة، منطق من العقلية
ومنال العطار، بكري الشيخ أستاذنا الجليلني: متنَي العالَّ ذلك بعد له املرتَجُم لِزم ثم
روايًة الرشيف، الحديث ى وتلقَّ العقلية، والعلوم العربية علوم من للتزود الكردي، طه
دمشق مة عالَّ لزم أنه كما العطار، سليم الشيخ الجليل ثها ومحدِّ دمشق مة عالَّ من ودراية،
بدمشق، املالكية السادة مفتي الجزائري محمد والشيخ الجوخدار، محمد الشيخ النحرير
أن بعد األسبق دمشق مفتي الحمزاوي أفندي محمود السيد الشامية الديار فقيُه وأجازه

والقواعد. الفوائد من كثريًا منه واقتبس العلمية مجالسه لزم
منذ الطلب يف رفاًقا الجزائري طاهر واملرحوم عابدين الخري أبو والسيد هو وكان
العلوم. أنواع ببعض منهم واحد كلُّ ص تخصَّ ثم واحدة، طبقة عن وأخذوا الشباب، عهد
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مكث الرشيفة، النبوية الروضة وزيارة للحج الحجازية الديار إىل سافر وحينما
من املجيب» و«الربع املنطق يف «الشمسية» متن خاللها ى تلقَّ أشهر، ستة املكرمة بمكة
لإلمام الدين» علوم «إحياء ودرس الحق»، «إظهار كتاب صاحب الهندي هللا رحمة الشيخ
مفتي دحالن زيني السيد دروس لزم كما مكة، علماء من الدهان أحمد السيد عىل الغزايل

املكرمة. مكة
بعد الخامس، الفيلق يف املدفعية لواء مفتي وظيفُة إليه أُسندت الحجاز من رجع وملا
باللغة إملامه مع وكتابة تكلًُّما الرتكية اللغَة وإلجادته لها، االمتحان يف السبَق أحرز أن
العلوم، ب طالَّ يُقرئ ذلك إىل واستمر واألمانة، النزاهة منهَج وظيفته يف فنهج الفارسية،
من كثري عىل واطلع والرشيعة، والطبقات التاريخ ويف وآدابها، العربية علوم يف ر ويتبحَّ
الجزائري طاهر الشيخ املرحوم وصديقه هو فحاول دفينًا كنًزا كانت التي الكتب نفائس
االجتماع علوم يف الحديثة املؤلفات جميع عىل لالطالع محبٍّا بطبعه وكان وإحياءَها، كْشَفها
واملجالت السيارة الصحف وعىل الكونية، والعلوم النظرية والحكمة والسياسة والعمران

الغرب. علوم ثمرات من تقتطُف التي العلمية
فتُشكر تُذكر خدمًة املعارف خَدم وقد اإلصالح، ودعاَة املجيدين العلماء من كان لهذا
العثماني الوزير باشا مدحت عهد يف املؤلَّفة الخريية الجمعية يف عضًوا كان حينما
وقوة الخاطر ورسعة الذكاء من عظيم جانب عىل وكان املعارف، مديرية إحداث قبل
عىل الغرية شديَد ألحد، والغشَّ السوءَ يُضمر ال القلب طاهر الصدر، سليم الحافظة،
والتنطُّع الذميم التعصَب يمُقُت لكنه ومبادئه، بدينه مستمسًكا العربية، والشعوب الوطن
فائَق والنظام، والرتتيب واإلتقان النظافة يحبُّ الشمائل، رقيَق املحيَّا، رحَب بالدين،
الئم، لومُة هللا يف تأخذه ال بالحق اًعا صدَّ الشباب، ة وهمَّ الشيوخ تَُؤدِة بني جامًعا الهمة،
الشيخ كان فقد باشا؛ جمال مع موقفه آخرها كان القبيل، هذا من عجيبة مواقُف وله
الذي اإلصالح ينُشد بل املطلق، الحكم عن يرىض ال املصلحني األحرار كبار من بوصفه
كيانها، وصيانة الدولة وُرقيُّ ورفاهيتها األُمة وحياة وعمرانه الوطن سعادُة شأنه من
هيئاتهم سْلك يف وانتظم الفتاة» «تركيا جمعية أعضاء ك الرتُّ أحرار رأي مع رأيُه فاتحد
حتى الخطر، إىل نفَسه معرًِّضا السبيل، هذا يف يُجاهد سنة ثالثني زهاء وظلَّ الرسية،
الحياد، ولِزم جمعيتهم من انسحب االتحاديني َر تهوُّ رأى وحينما األسايس، القانون أُعلن
الرتكية، غري العنارص نحو النية سوء عالئُم عليهم وبدْت طغيانهم يف تماَدوا وحينما
واالئتالف، الحرية حزب سلك يف وانتظم بمخالفتهم، املجاهرة إىل اضطرَّ العرب، خصوًصا
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عليه فحِنقت املهضومة، العرب بحقوق واملطالبة باإلصالح امُلنادين طليعة يف كان ثم
ودخلتْها ١٩١٤م سنة العامة الحرُب أُعلنت حتى الدوائر، به وتربَّصت الرتكية الحكومُة
سجن يف به وُزجَّ الشيخ عىل فُقبض املعروفة، الحملة قيادَة باشا جمال وتوىلَّ الدولة،
ولُده وكان األناضول، إىل ذلك بعد ونُفي عاليه، مجزر إىل سيق ثم شهرين، الرشطة

الشهداء. ِعداد يف جالل محمود املرحوم
يريد أنه وأفهمه باشا جمال استدعاه بالس» «دمسكس نُُزل يف سجني هو وفيما
«اقِض بقوله: فأجابه الحكومة، عىل الطعن عن لسانَه يكفَّ أن رشط عىل النفي من إعفاءَه

عنه. العفو عن وعَدل الحكومة مظالم عن يسكَت لن أنه جمال فأيقن قاٍض»، أنت ما
وفضله بعلمه أُعجب وقد متهيِّب، وال مباٍل غري الحكم فظائع عىل يشنِّع الشيخ وظلَّ

وأعيانهم. وُرساتهم األتراك علماء من صحبه َمن كلُّ وإخالصه
وعَكف بيتَه، ولِزم طلبُه فأُجيَب التقاعد إىل يُحاَل أن طلب العثماني، االنقالِب وعِقب
والِة أحُد باشا فاضل إسماعيل عليه ألحَّ ثم وبحثه، درِسه ومزاولة ُكتبه مطالعة عىل

طويَلني. وردٍّ أْخٍذ بعد فقِبل األوقاف لجنة عضوية َقبول يف سوريا
املجمع يف عضًوا وانتُِخب الشورى، مجلس يف عضًوا ُعنيِّ الرتكي، الحكُم ذهب وملا
العلماء رياسُة عهدته إىل أُسندْت أن إىل الكبري، املعارف مجلس يف وعضًوا العربي، العلمي

دمشق. يف
هللا. رحمه بدمشق ١٣٤٧ه سنة األوىل جمادى يف وفاتُه وكانت
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١٢٦٩–١٣٤٣ه

هللا: رحمه فيها قال بخطه،1 ترجمة عىل له وقفت
كأسالفه املعروف عمر، بن الغني عبد بن أحمد بن محمد الخري أبو الحقري هذا إن
كما وسلم، عليه تعاىل هللا صىل األعظم بالسيد الرشيف نسبُهم املتصل عابدين، بابن
الشام فدمشق مولده وأما املحتار، رد تكملة ويف الحميدي ابة النسَّ مشجر يف مذكور هو
سنة املدرسة ودخل والده، ِحْجر يف نشأ الهجرة، من وألف ومائتني وستني تسع سنة
واملنطق واألصول والحديث والكالم والفقه والرصف النحو فأخذ وألف، ومائتني ثمانني
أفاضل من جملة عن واآلداب والتفسري والبيان واملصطلح والحساب والفرائض والتصوف
محمد والشيخ التكملة، صاحب الدين عالء محمد السيد عمه وابن والده، منهم: العلماء،
البوسنوي الرحمن عبد والشيخ املالطي، محمد والشيخ العطار، بكري والشيخ الطنطاوي،
دمشق، مفتي الحمزاوي محمود والسيد األسطواني، سعيد والشيخ زاده، بمغربي الشهري
درما، قضاء نيابة توىلَّ ثم سنة، وثالثني خمس عىل ينيف ما بدمشق الفتوى أمانة والزم
دمشق إفتاء توىلَّ أن بعد مرتني اآلستانة إىل وسافر درعا، قضاء ثم بعلبك، قضاء ثم

محمد السيد له املغفور من خطاب عىل بناءً ١٩٢٥م، سنة مارس ٦ يف ووفاته ١٢٦٩ه، سنة يف مولده 1

أحمد مة العالَّ له للمغفور األسبق، سوريا معارف ووزير بدمشق العربي العلمي املجمع رئيس عيل كرد
١٩٢٥م. سنة رس آذار ٧ مؤرخ باشا، تيمور
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وُعنيِّ اإلفتاء، عن فيصل امللك عزله الشام دمشق العربية الحكومُة دخلت أن وبعد الشام،
واإلبرام. للنقض التمييز محكمة يف عضًوا

الحمزاوي، السيد ومن عمه، وابن والده فمن وبغريه به وإجازاته الحديَث سماُعه وأما
ومن الفتوى، أمني البيطار محمد الشيخ ومن األسبق، الشام مفتي أفندي طاهر ومن
كتابًة األعالم، املشايخ من كثري ومن املنورة، املدينة يف كان حينما الكتاني محمد السيد

الباقني. من ومشافهًة أكثرهم، من
ال فيما الدخوَل يحب وال الكبار، أبواب عىل الرتدد وقلة العزلة فحبُّ أخالقه وأما

الشام. قرى من قرية يف األوقات أكثر يف اإلقامة ل ويُفضِّ البال، راحة ح ويُرجِّ يعنيه،
الواردة القصص «تكرار يف رسالة سوى منها يُنرش لم رسائل عدُة فله آثاُره وأما
سبحانه هللا من واملرجو العلم، أهل بعض من سؤال عن جوابًا حرَّرها الكريم» القرآن يف

الختام. ُحسن

عابدين الخري أبي محمد مة للعالَّ أخرى ترجمة وهذه

يف نسِبه وبقيُة عمر، بن الغني عبد بن أحمد بن الخري أبو محمد الشام مفتي العالمة هو
وجدَّ كأسالفه، العلم بطلب اشتغل عابدين، الدين عالء محمد السيد أبيه عم ابن ترجمة

تركه. ثم بدمشق اإلفتاء وتوىلَّ ل، وحصَّ
عىل له واطَّلعُت سمت، وُحسَن وتواضًعا وكماًال فضًال فرأيت لدمشق رحلتي يف لقيتُه
إيصاَل منه يطلب الطهطاوي رافع أحمد السيد املحقق مة للعالَّ ١٣٣٩ه سنة كتبَها إجازة
منها فاستخلصُت املرتَجم، والد عمِّ عابدين بابن الشهري أمني محمد السيد بالعالمة سنِده
السيد عمه وابن عابدين، أحمد السيد والده فمنهم: عنهم، أَخذ الذين شيوخه أسماءَ
الفتوى أمني البيطار محمد والشيخ الشام، مفتي أفندي طاهر والشيخ الدين، عالء محمد
الطرابليس، الصويف هللا عبد والسيد دمشق، مفتي الحمزاوي محمود والسيد بدمشق،
واملنطق النحو من جملًة وقرأ الغزي، حسني والسيد العطار، بكري املفرس والشيخ
الدسوقي حاشية مع املخترص وقرأ الطنطاوي، محمد الشيخ الشام عاِلم عىل والحساب
ذلك وغري والحديث والرصف النحو يف كثريًا وانتفع املالطي، محمد الصويف الشيخ عىل
البخاري بعض وسمع زاده، بمغربي الشهري البوسنوي الرحمن عبد الشيخ عن باألخذ
الشيخ عىل وقرأ الكزبري، مسلم والشيخ العطار سليم الشيخ من املسلسل والحديث
والبريي والكفوي الحموي حوايش مطالعة مع والنظائر»، «األشباه األسطواني: سعيد
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يوسف الشيخ من وسمع التنوير، صاحب ابن صالح الشيخ وحاشية السعود، وأبي
عامة. إجازة وأجازه األولية، حديث املغربي

وله واملطبوع، املخطوط من ونوادرها الكتب نفائس باقتناء وولوع عنايٌة وللمرتَجم
التي املدة ِقَرص بسبب منها يشء عىل أطَّلع ولم بلغني، ما عىل منها كثريًا جمعُت خزانة

بدمشق. قضيتُها
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الَبريويت املدور حسن

١٢٧٩–١٣٤٢ه

طه السيد بقلم سورية جرائد بإحدى نُرشت مقالة من صة ملخَّ ترجمة عىل له وقفُت
قال: أخيه، ابن املدور

والعرشين الثانية بلغ أن وبعد رمضان، محمد الشيخ عىل ودرس ١٢٧٩ه، سنة ُولِد
والشيخ الخاني، الدين بدر الشيخ مثل علمائها، عن فأخذ دمشق، إىل ذهب عمره، من
مرص، إىل رحل ثم بها، واشتغل بريوت إىل رجع ثم سنوات، خمس بها ومَكث الكزبري،
إىل عاد ثم عبده، محمد الشيخ األستاذ ومنهم شيوخه عىل األزهر يف بالحضور واشتغل
ويُفيد يُدرِّس وبقي انقطاع، بال درًسا ١١ يوم كل يقرأ فكان اإلقراء، يف ورشع بريوت،

سنة. ٤٧
ثم لها، ناظًرا وُجِعل العلمية، املدرسة س أسَّ بسنوات، العثماني الدستور إعالن وقبل
وأستاذًا للفتوى، أمينًا ُجِعل بقليل الدستور إعالن وبعد دروسه، عن شغلتْه ألنها تركها
إىل باملساجد بالتدريس اشتغاله مع كذلك وظلَّ السلطاني، املكتب يف الدينية للدروس

واملتعلم. العامي يفهمها حسنًة التدريس يف طريقتُه وكانت وفاته،
يف التأنُِّق وعدم الزهد إىل يميل العينني، عسيلَّ اللون، ِحنطيَّ القامة، متوسَط وكان
املذاهب من متضلًعا وكان امِلزاح، يكره املطالعة، كثريَ متواضًعا، األخالق، حسَن ملبسه،
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كالرياضيات العلوم من وكثري املرياث، وعلم املنطق، ويف الحنفي، املذهب يف وفريًدا األربعة،
والتاريخ. والبلدان

وله الطريقة، نقشبنديَّ وكان إجازة، «٥٥» عنده اجتمع لقد حتى كثريون وأجازه
هللا. رحمه والتوحيد، الفقه يف ثالثة غريُ منها يُطبع لم مؤلًَّفا (عرشون) ٢٠ املؤلفات من
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١٢٥٢–١٣١٧ه

،١٣٣٩ سنة رجب ٢٢ مؤرَّخة اآللويس شكري محمود السيد بخط له ترجمة عىل وقفنا
هللا: رحمه قال

نسبُه ينتهي البغدادي، اآللويس محمود بن هللا عبد بن محمود بن نعمان السيد هو
خلْت ليلة عرشة الثنتي الجمعة يوم ُولِد عنهما، ريضهللا طالب أبي آل عيل بن الحسني إىل
يومئٍذ والدتَه أرَّخ وقد النبوية، للهجرة وألف ومائتني وخمسني اثنتني سنة املحرم من

فقال: األطرقجي الحميد عبد عِرصه شاعُر

تُ��س��اِم��ُت أض��ح��ْت ل��ل��ش��م��س م��ح��اس��نُ��ه ال��ذي وال��ق��م��ر ال��دريُّ ال��ك��وك��ُب ب��دا
ن��اب��ُت ال��ن��ب��وَّة ب��ي��ت م��ن ه��و ف��ه��ا َع��رُف��ه ك��ال��م��س��ك ف��اح إن ع��ج��ٌب ف��ال
ث��اب��ُت ل��ن��ع��م��ان ح��قٌّ وت��اري��ُخ��ه ال��ُع��َل��ى م��ن ال��ص��ري��ح ال��ح��قُّ ث��بَ��َت ل��ه

١٢٥٢

هللا عبد محمود السيد ابن الربكات أبو نعمان الدين خري السيد بأنه اشتهر وقد
ولم أسفار، يسعه ما الفضائل من وجمع إال الِعذاُر منه ينبت ولم تقدَّم، كما اآللويس
وعن املربور والده عن العلم أَخذ املعتربين، األساتذة من وصار إال العرشين سنَّ يبلغ
العظام واملشايخ األعالم العلماءُ أجازه وقد مشهوًرا، بالفضل كان ممن تالمذته أجلة
غريه عند يجتمع لم ما واألثبات األسانيد من وجَمع ومفهوم، منطوق من العلوم بجميع
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ملا البعاد شقَق وطَوى لذاك، األسفار مشاقَّ اقتحم وقد والكماالت، الفضائل ذوي من
كان ما سيما ال وحامليه، بالفضل الوافر والشغف وذويه، بالعلم التامة املحبة له هناك،
وسلوك محبتهم، عىل قلبَه طوى فقد الواضح، املستقيم الطريق من الصالح، السلف عليه
ِنرباسه، انطفاء بعد هديهم مصباَح وأوقد اندراسه، بعد ذكَرهم فأحيا وطريقتهم، نهجهم
وال الغرَّاء، الرشيعة خالف من عىل املربم والبالء واألهواء، البدع أهل عىل املسلول هللا سيف
باملعروف، آمٌر العقيدة، سلفيُّ فهو األقاويل، زخرف إىل يميل وال لتأويل، الغالب يف يجنح
صعٌب الحق فإن وحاسدوه، وخصماؤه معاندوه، كثُر فلذا بالحق؛ صادٌع املنكر، عن ناٍه
يُدَرك وال غبار، له يَُشقُّ ال الوعظ يف وكان القلوب، تأباه العوائد مألوف وترَك املغلوب، عىل

القائل: قال كما فهو املنهمر، والغيث املنحدر، كالسيل فهو مضمار، يف

وم��ن��ص��ُت ُم��ص��ٍغ ف��ال��ك��لُّ ل��ُخ��ط��ب��ت��ه ِم��ن��ب��ٍر ذروَة ل��ل��وع��ظ َرِق��ي م��ا إذا
ص��ام��ُت ال��ق��ول م��ن م��ذم��وٍم ك��لِّ وع��ن ن��اط��ٌق اإلل��ه��ي ال��ش��رع ع��ن ف��ص��ي��ٌح

جميَع تَرك حتى السرية، محموَد فيها فكان العلية، املناصب بعَض شبابه أيام توىلَّ
رسوله قرب وزيارِة الحرام، هللا بيت إىل وسافر ذلك ترك ثم عليه، بالثناء تلهُج الناس ألسنة
سافر ثم والتأليف، بالتدريس واشتغل وطنه إىل عاد ثم السالم، وأكمل الصالة أفضل عليه
وأجاز، فاستجاز األعالم، الديار هاتيك بغالب واجتمع الشام، طريق عن الخالفة دار إىل
ومشاهرِي بأفاضلها أيًضا هناك واجتمع والده، تفسرِي طبْع ألجل مرص عىل أيًضا ومرَّ
القسطنطينية إىل وصل فلما الرحمة، عليه اإلبياري الهادي عبد السيد ومنهم علمائها
وبعد محلَّه، االحرتام من وأحلُّوه معاملة، أحسن هناك فعومل التَّْسيار، عصا بها ألقى
وعند سنتني، نحو الديار تلك يف أقام أن بعد العني، قريَر وطنه إىل عاد مقاصَده نال أن
ونَرش املرجانية، املدرسة يف للتدريس انتصب ثم األدباء، عليه وأثنى الشعراء، مَدحه ذلك
تلك عىل فأوقفها النادرة الكتب من جمع ما جمع قد وكان النبوية، نن والسُّ الفضائل
منها ويستكتبون يزورونها املسترشقون يزل لم فيها، محفوظٌة اليوم إىل فهي املدرسة،
أعادها حتى أكنافها، يف البوُم نَعبِت مهجورًة املدرسة هذه كانت غريها، يف وجوُده نَدر ما

ُمنِْشيها. أيام كانت كما
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بها أكمل ملصنفه، القطر رشح عىل حاشية منها: مفيدة، وتصانيَف عديدة، ُكتبًا ألَّف
النعمان شقائق واسمه الشقائق، كتاب ومنها: تحقيقات، عىل اشتملت وقد والده، حاشية
أصله داود، اسمه بغداد، متصوفة من كان هذا سليمان وابن سليمان، ابن شقاشق عىل
وقد القبور، أهل يف الغلوِّ إىل العوام بها دعا رسالة ألَّف للبدع، داعيًة كان عانات، من

منها: بأبيات العمري أفندي الباقي عبد عرصه شاعُر الشقائق قرَّظ

ل��ه��ا. أض��ح��ت س��ل��ي��م��ان اب��ن ش��ق��اش��ق

األبيات. آخر إىل …
عدم من اإليمان باب يف الحنفية السادة قاله ما فيها نَرص البينات، اآليات ومنها:
املحاكمة يف العينني جالء ومنها: وقعدوا، القبوريون لها قام نرشها وملا األموات، سماع
عليه تقوَّله ما فيه وردَّ تيمية ابن الشيَخ فيه نَرص مشهور كتاٌب وهو األحمدين، بني
ُكتُب من صه لخَّ وقد املواعظ، غالية كتاب ومنها: الشافعي، املكي الهيتمي حجر ابُن
اعتماُد عليه اليوم فهو الوعظ، مسالَك فيه ل سهَّ حسنًا ترتيبًا ورتَّبه وغريه، الجوزي ابن
الهندية، األسئلة عن النعمانية األجوبة ومنها: وغريها، العراقية الديار يف الواعظني أغلب
كلفظ الكلمات، وكذا وَعُجًزا، صدًرا قراءتُه تختلف ال كالم عىل مشتمل مختٌرص كتاب وله
لطيف نثٌر وله ذلك، غري وله ه، يُتمَّ ولم لألجدابي املتحفظ كفاية رشح وقد «سلس»،

مفرد. مجموع يف ُجِمع قد رقيق وشعر
ألَّف الذي الكندي وهو املسيح، عبد قه لفَّ ِلما الفسيح الجواب مصنفاته: أجلِّ ومن
جْمٌع قرَّظه وقد الهند، يف ُطِبع بمجلدين والرد اإلسالمية، الديانة عىل فيها وطعن رسالة
قصيدة من نجد علماء أفاضل أحد سليمان بن عيل قول منه ونثًرا، نظًما العلماء من

طويلة:

ب��ال��ش��ك��ِر ف��از ال��ذي ال��ف��رُد ال��ع��َل��م ه��و آف��ٍل غ��ي��ُر أن��ه إال ال��ب��دُر ه��و
وال��ب��ح��ِر ال��ب��ر ف��ي ال��رُّك��ب��اُن ب��ه��ا وس��ارْت ع��ي��ونِ��ن��ا ج��الءَ أم��س��ْت ت��آل��ي��ُف��ه
ال��ح��ص��ِر ع��ن ي��ج��لُّ ِع��ل��ًم��ا ح��َوى ك��ت��اٌب ف��إنَّ��ه ال��ف��س��ي��ح ال��ردُّ س��يِّ��م��ا وال
ال��ك��ف��ِر داب��ُر ب��ه م��ق��ط��وًع��ا وأص��ب��ح ودي��نُ��ه اإلل��ه ش��رُع ب��ه وب��ان
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كثريَ الِعرشة، محبوَب املحارضة، رسيَع املفاكهة، حلَو وكان طويلة، والقصيدة
إىل يميل اللون، أبيض القامة، مربوَع وكان العقل، وافَر الخط، حسن والنِّكات، اللطائف
إنه ثم بالعلم،1 مشتغلني يزالوا لم بنني أربعة وترك املداراة، عناء عىل صبوًرا الصفرة،
رحمة عدًدا، يُحَصون ال جْمٌع جنازتَه وحرض هللا، رحمة إىل انتقل ثم أشهر، عدة تمرَّض

عليه. هللا

الدائم. فسبحان أحد، اليوم منهم يبَق لم 1
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١٢٧٢–١٣٤٢ه

هللا: رحمه قال بخطِّه، كتبها ترجمة عىل له وقفُت
الثناء أبي بن الدين بهاء هللا عبد السيد ابن املعايل، بأبي امُلكنَّى شكري، محمود إني
طالب أبي بن عيل بن الحسني إىل نسبي وينتهي اآللويس، الدين شهاب محمود السيد
عرش تاسع السبت يوم صباح ُولِدت وقد ذلك، عىل الحمد وهلل عنهما، تعاىل هللا ريض

وألف. ومائتني وسبعني اثنتني سنة رمضان
بعض قراءة يف ورشعُت الكريم، الكتاب ختمُت سنني ثماني العمر من بلغُت ملا ثم
الفاضل عىل التحصيل مطايا أنخُت ثم والدي، عىل العربية من َطرًفا وقرأت الرسائل،
رحمه املوصيل إسماعيل الشيخ دهره، امة وفهَّ عرصه، مة عالَّ الواصل، والشيخ الكامل،
الزهد يف كان أنه كما عظيم، جانب عىل األخالق وُحسن والذكاء الحفظ قوة يف وكان هللا،
الليَل فوصلُت بركتُه، شملتني حتى يسرية أعواٌم إال تمِض فلم زمانه، «جنيد» والورع
ِقسًما فأكملُت أحد، كل عن وانزويُت وأقراني، أخداني وفارقُت التحصيل، يف بالنهار
ما متون غالَب وحفظُت واألصول، والفروع واملعقول، املنقول يف املهمة الكتب من عظيًما

الحمد. وهلل غريي، يدرْكه لم ما وأدركُت واملخترصة، املفصلة الكتب من قرأتُه

ِع��ن��اِق وِط��ي��ب غ��ان��ي��ٍة وْص��ل م��ن ل��ي أل��ذُّ ال��ع��ل��وم ل��ت��ن��ق��ي��ح َس��َه��ري
س��اِق ُم��دام��ة م��ن أب��ل��ُغ ال��درس ف��ي ع��وي��ص��ٍة ل��ح��لِّ ط��ربً��ا وت��م��اي��ل��ي
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��اِق» و«ال��ع��شَّ «ال��دوك��اه» م��ن أش��ه��ى أوراق��ه��ا ع��ل��ى أق��الم��ي وص��ري��ُر
أوراق��ي ع��ن ال��رم��َل ألُل��ق��ي ن��ق��ري ��ه��ا ل��ُدفِّ ال��ف��ت��اة ن��ْق��ر م��ن وأل��ذُّ

واألهواء، البدع من شاهدته ما وكرهُت الصالح، السلف سرية اتِّباع يف توغلُت إني ثم
القبور أهل يف يغايل َمن عىل أُنكر كنُت صغري منذ إني حتى النفور، كلَّ منها قلبي ونَفر
من كثريٌ فعاداني الخرافات، هذه إبطال يف رسائل عدة ألَّفت إني ثم النذور، لهم وينذر
غضَب يستوجب ما كتابة عىل ويحرِّضونهم البلد، والة عىل يغريون ورشعوا الوطن أبناء
األمر بأن للسلطان يكتب أن الوالة بعَض ألجئوا حتى مراًرا ذلك وفعلوا عيلَّ، السلطان
يخالف ما إىل األعراب عقائد ِ تغريُّ بسبب اليد، من تخرج العراق وأن يتدارْكه، لم إن خطٌر
بكر. ديار جهة إىل بإبعادي األمر ورد حتى يُلِحُّ يزل ولم العوام، من الجمهور عليه ما

وكتبوا بلدتهم، أتجاوَز أن ومنعوني ساق عىل رجالُها قام املوصل إىل وصلُت فلما
مزيد مع بغداد إىل بعودي أيام بعد األمُر فجاء السلطان، إىل اللهجة شديدة كتاباٍت

بأهله. إال السيئ املكُر يحيق وال األعداءِ، أيدي يف وُسقط واإلكرام، االحرتام
مخترص بني ما مؤلًَّفا خمسني تتجاوز ورسائل ُكتُب عدة لتأليف تعاىل هللا وفَّق وقد
نظم وقد والنسيان، الخمول زوايا يف يزل لم ما ومنها ونُِرش، ُطِبع قد ما ومنها ومطول،
كتاب يف ُدوِّن قد مما أقطارهم وتبايُن بالدهم اختالف عىل العرص شعراءُ مدائحي يف
بن أحمد هللا يف أخي بغداد أديب قاله1 ما ذلك من أيًضا، املنثور من لهم ما مع ل مفصَّ
سنة األوىل جمادى ١٦ يف تعاىل، هللا رحمه البرصة، مفتي الحمريي الشاوي الحميد عبد

١٣١١ه:

ال��ع��م��ِر آخ��ر ت��ن��ق��ض��ي ال ج��َرى ق��د ب��م��ا ل��ل��ده��ر ال��ده��ر أع��ت��َب ل��و م��ع��ات��ب��ت��ي
ال��ق��ب��ِر ف��ي ��د أَُوسَّ ح��ت��ى ه��دن��ة وال ب��ع��ده ُص��ل��َح ال األي��ام م��ع وح��رب��ي
ال��ص��ب��ِر م��ن أَم��رُّ ف��راق��ي��ه ع��ل��يَّ َم��ن ب��ف��راق روَّْع��نَ��ن��ي وق��د وك��ي��ف
وال��م��ك��ِر ال��غ��در ع��ل��ى ِك��ش��َح��ي��ه خ��اط وال ِع��رض��ه ال��ل��ؤُم دنَّ��س م��ا م��اج��ٌد أٌخ
وال��ظُّ��ف��ِر ب��ال��ن��اب يُ��دم��ي��ه ص��اح��ٌب ل��ه ي��غ��ْب إن ال��م��ودة ق��ل��ُب ُق��لَّ��ٌب وال

العرص. أدباء من وتشاطري تخاميس عدة القصيدة لهذه 1
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ال��ن��ص��ِر م��ع ال��وف��اء ل��ل��خ��لِّ وي��ج��م��ع ��ه��ا ح��قَّ ال��م��ودة يُ��ع��ط��ي ول��ك��ن��ه
ال��م��ص��ِر ب��ن��ي م��ن أق��رانَ��ه ب��ه��ا يُ��ب��اه��ي ف��روٍة ل��بْ��ُس ��ه ه��مُّ ��ن م��مَّ ه��و وال
ب��ال��ص��دِر ال��ت��ك��بُّ��ِر ف��ْرِط م��ن وي��رف��ع م��ف��اخ��ًرا م��ذروي��ه ت��ي��ًه��ا وي��ن��ف��ُض
ش��زِر ع��ن ال��ن��اَس يُ��رِه��ب ك��ي��م��ا وي��ن��ظ��ر م��ت��ب��خ��ت��ًرا أث��واب��ه ف��ي ويَ��رُف��ل
وال��ش��رِّ ال��خ��ي��ر ح��ال��ة ف��ي ��ت��ه��م ب��ُرمَّ ده��رن��ا أب��ن��اء ج��رَّب��ت ل��ق��د َل��َع��ْم��ِري
وال��ع��س��ِر ال��يُ��س��ر ف��ي ال��ح��اج��ات ل��دى م��راًرا ب��أس��ره��م ل��ب��ط��ٍن ظ��ه��ًرا وق��لَّ��ب��تُ��ه��م
ُح��رِّ ف��تً��ى وج��َه ع��ي��ن��اي أب��ص��رْت وال م��ن��ه��ُم س��رَّ م��ا أذن��اي س��م��ع��ْت ف��م��ا
ُش��ك��ري س��وى يُ��ع��دُّ إن��س��انً��ا ش��ئ��ت ك��م��ا واح��ًدا ع��ي��ن��َي إن��س��اُن رأى إْن وم��ا
ال��ع��ص��ِر ب��ذا ال��ع��ف��اء ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ل��ق��ل��ن��ا م��ث��لُ��ه ال��ع��ص��ر ح��اض��ر ف��ي ي��ك��ن ل��م ول��و
��ف��ِر ال��صُّ م��ن ��ى ال��م��ص��فَّ ال��تِّ��ب��َر ي��ع��رف ول��م ب��س��وائ��ه ق��اس��ه ل��غ��ب��يٍّ ف��ق��ل
ال��ب��ح��ِر ُدَرر م��ن ال��ح��ص��ب��اء ح��ص��ى وأي��ن ال��ث��َرى م��ن ال��ثُّ��ري��ا أي��ن ال��ح��َج��ى ع��داك

بعضهم: قول تذكَّرُت بلغت، ما اليوم العمر من بلغُت قد إني وحيث

أدري وال ي��ديَّ م��ن ع��م��ري ت��ن��اثَ��َر ُع��م��ري ع��ل��ى ت��ب��ك��ي��اِن ال ِل��ْم أع��ي��ن��يَّ
ُع��ذري؟ ف��م��ا ل��ل��م��ع��اد أت��أه��ْب ول��م ح��ج��ًة س��ت��ي��ن ج��اوزُت ق��د ك��ن��ُت إذا

هللا جنب يف وتفريط أؤديه، وفرٍض فيه، أنظر وكتاٍب أُلقيه، درٍس عىل فتوفرُت
الفضائل، نرش يف مثابرتي عن كفي يَُكفُّ وال شاغل، ذلك عن يشغلُني ال تالفيه، يف أسعى
يف الحسنى له سبقت َمن مع ويُسكنني رحمته، دار يُدخلني وتعاىل سبحانه هللا لعل
طالب أبي بن عيل اإلمام قول أحسَن وما مجيب، للنداء وكأني قريب، الرحيل فإن جنته،

عنه: تعاىل هللا ريض

ل��ق��ري��ُب ِوْرِده م��ن م��ن��ه��ٍل إل��ى ��ًة ح��جَّ خ��م��س��ي��ن س��ار ق��د ً ام��رأ وإنَّ

العواقب. ُحسن هللا ونسأل الليايل، حوادث من عيلَّ جرى وما حايل، ص ملخَّ وهذا

الكرميل أنستاس األب مة العالَّ رسائل إحدى من باشا تيمور أحمد مة العالَّ فقيُدنا عِلم وملا
ونِرباسه، بإمامه الِعلم يفجَع أن لقضائه، رادَّ وال هللا، «قىض يقول: إليه كتب نعيه، خربَ
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املصيبة لهذه كان ما هللا ويعلم معضالته، حلِّ يف سندهم من املستفيدون يُحرم وأن
إليه وإنا هلل وإنا الكتاب، وُطِوي القضاء نفذ وقد الحيلة ما ولكن نفيس، يف الوْقع من

راجعون.»
عنوانها جعل عصماء بقصيدة الرصايف معروف السيد الكبري العراق شاعر رثاه وقد

يقول: وفيها شيخاه»، «وا

أوح��اَال ال��ق��وم م��ن��اخ رأي��َت ��ا ل��مَّ ت��رح��اًال م��والك إل��ى ع��نَّ��ا أزم��ع��َت
أذي��اَال ل��ل��ت��رح��ال ��رَت ف��ش��مَّ ص��ب��ٌح ي��ع��ق��بُ��ه ل��ي��س ظ��الم ف��ي رأي��تَ��ن��ا
ُخ��ذَّاال ل��ل��ح��قِّ تُ��ب��ص��رن��ا ب��ح��ي��ُث أْظ��ُه��ِرنَ��ا ب��ي��ن م��ق��ام ط��ول ك��ره��َت
أف��ع��اَال ب��األق��وال ن��ؤكِّ��د ل��س��ن��ا ب��ه��ا ون��ح��ن ال��دن��ي��ا ن��ف��ُس��َك ت��ُرْق ول��م
��اال ُج��هَّ األي��ام ص��ح��ب��وا م��ع��ش��ر ف��ي إق��ام��تُ��ه ع��ل��م ل��ذي ت��ح��ل��و وك��ي��ف
واآلَال األدن��ي��ن أق��ارب��ك ح��ت��ى م��ن��ف��رًدا ال��ق��وم اع��ت��زل��َت ك��ن��َت ل��ذاك
م��اال وال ج��اًه��ا ب��ه��ا أردَت وال وُزخ��رف��ه��ا ال��دن��ي��ا إل��ى رك��ن��َت وم��ا
ال ُض��الَّ ال��ن��اس ج��م��ي��ع م��ن ب��ه تُ��ه��دي م��ج��ت��ه��ًدا ال��ع��ل��م ط��ري��َق س��ل��ك��َت ل��ك��ن
ال ح��الَّ ال��رأي ب��ُح��س��ن ل��ل��م��ش��ك��الت ه��ًدى َح��بْ��َر م��ن��ك ف��ق��دن��ا ش��ك��ري» «م��ح��م��ود
أج��ب��اال ك��ان ف��ي��ه��ا ��م ت��ق��سَّ إذا ج��ب��ًال أوط��ان��ن��ا ف��ي ل��ل��ع��ل��م ك��ن��َت ق��د
ش��واَال ال��ع��ي��د ش��ه��َر ب��ال��ح��زن ��ْص��َت ن��غَّ غ��واربُ��ه ج��اش��ْت إذا ع��ل��ٍم وب��ح��َر
��اال ع��سَّ األي��ام ب��ه ع��ل��يَّ ه��زَّت ح��دٍث م��ن األي��ام ف��ي ب��ُرْزئ��َك أع��ِظ��م
إج��ف��اَال أج��ف��ْل��َن ف��ق��د ال��ق��ل��وب أم��ا ش��اخ��ص��ًة األب��ص��اُر ل��روع��ت��ه أم��س��ْت
ش��اَال ب��األس��ى ح��ل��م م��ي��زان وك��لُّ ل��ه��ا نُ��ع��ي��َت ل��م��ا ال��ُع��ال ح��ص��اُة ط��اش��ْت
أه��واال م��ن��ه ي��ش��ك��و ال��ه��ول أب��و ج��ث��ا م��ن��ت��ش��ًرا م��ص��ر واف��ى نَ��ِع��يُّ��َك إذا
زل��زاال م��ن��ع��اك م��ن ال��رك��ُن وأوج��س ب��ه ُرجَّ ال��ل��ه، ب��ي��ت ال��ب��ي��َت، أت��ى وإن
س��اال ق��د خ��دَّي��ه ف��ي ل��ل��دم��ع س��ط��َري��ن ب��ه ال��راف��داِن ف��أم��س��ى ال��ع��راُق أم��ا
أم��ث��اَال ال��ع��ل��م ف��ي ض��رب��ْت أق��والُ��ه ل��ه م��ث��ي��َل ال ح��ب��ًرا م��ن��ك ال��ورى ب��ك��ى
ِج��ري��اال ف��ي��ه��ن ن��ض��ح��وا ك��أن��ه��م م��دام��ُع��ه��م اح��م��رَّْت ق��د ح��ت��ى بَ��ك��وَك
م��ث��ق��اَال ال��م��ف��روض ��َك ح��قِّ م��ن ن��ق��ِض ل��م ك��َم��ٍد م��ن األرواَح ل��ك ل��ف��ظ��ن��ا ول��و
م��ف��ض��اَال م��ن��ك أض��اع��ت ع��ل��وًم��ا إال ب��ت��ع��زي��ٍة ُرزءٍ ف��ي ن��خ��ص��ص وال
وأخ��واال أع��م��اًم��ا ال��ن��اس أك��رَم ي��ا ق��اط��ب��ًة ال��ن��اَس ع��مَّ ُرزءََك ف��إنَّ
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وأس��داال أس��ت��اًرا ال��ع��ل��م أوج��ه ع��ن ب��ه��ا ك��ش��ف��َت ال��الت��ي ألق��الم��ك ش��ك��ًرا
ف��أج��ي��اال أج��ي��اًال ال��ب��س��ي��ط��ة أه��ُل س��ي��درُس��ه��ا أس��ف��اًرا ال��ع��ل��م ف��ي ك��ت��ب��َن
أح��واال ي��ب��ك��وَك وإن األن��ام دم��ُع ي��ب��ل��ُغ��ه ل��ي��س ب��ِم��داٍد أم��ددتَ��ه��ا
أم��ي��اال ال��ج��ه��ل ج��رِح َس��ب��ِر ف��ي وك��نَّ ب��ه��ا ال��ع��ل��وم نَ��ط��اس��يَّ أن��ت وك��ن��َت
��اال وُق��فَّ ��اًال ُرحَّ ال��ع��ل��م إل��ى تَ��ه��دي أن��ج��م��ه ال��ف��ك��ر س��م��اء ف��ي ُم��ط��ل��ًع��ا ي��ا
ت��م��ث��اال ال��م��وت ب��ع��د ل��َك نَ��َح��تُّ��ه��ا ي��دي ال��ن��ج��وم ُزه��َر ب��ل��غ��ْت أن��ن��ي ل��و
أن��ج��اال ال��ن��اس ب��ي��ن ل��ك ن��رى أالَّ ُك��تُ��ٍب م��ن خ��ل��دَت م��ا ب��ع��د ض��رَّن��ا م��ا
وإج��الَال ت��ع��ظ��ي��ًم��ا ل��ذك��راك ق��ْم��ن��ا م��ح��اف��ل��ن��ا ف��ي ي��وًم��ا ذك��رن��اَك إذا
أث��ق��اال األح��زان م��ن ح��م��ل��ُت وإن م��ض��ط��ربً��ا ِذك��راك ل��دى أخ��فُّ إن��ي
وآص��اال أب��ك��اًرا وأب��ك��ي��نَّ��ك ع��م��ري م��دى «ش��ك��ري» ي��ا ألش��ك��رنَّ��َك
ِس��رب��اال اآلداب م��ن اك��ت��س��ي��ُت ب��ه��ا ِح��ك��ًم��ا ��ن��ت��ن��ي ل��قَّ ال��ذي أن��ت ف��أن��ت
ق��تَّ��اال ك��ان داءً ال��ج��ه��ل م��ن ش��ف��ْت أدوي��ًة ال��ع��ل��م ف��ن��ون م��ن أوج��رتَ��ن��ي
وأوج��اَال أوج��اًع��ا ال��ج��ه��ل ع��لَّ��ِة م��ن م��ش��ت��ك��يً��ا ك��ن��ُت وق��ب��ًال ع��ق��ل��ي ف��ص��حَّ
إع��واَال ال��ده��ر ع��ل��ي��ك م��ألُت ول��و أش��ك��ُره��ا نُ��ع��م��اَك ع��ن ��ُر ال��م��ق��صِّ أن��ا
الال2 أو ال��ل��ي��ل ب��دُر ض��اء وم��ا ش��م��ٌس ط��ل��ع��ْت م��ا ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك ف��اغ��ف��ر

تألأل. أي: 2
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األستاذ األديب صديقنا بخط ببغداد واألدباء العلماء السادة لبعض الرتاجم هذه عىل وقفنا
وفيما واألدب، العلم يف ونبوغه لهجته وصْدق بعروبته معروف وهو ظريف، أفندي عيل

الرتاجم: هذه بيان ييل

بكتاش(١١٠٧–١١٨٧ه) نائب

بارودجي باسم املعروف البغدادي أفندي عمر ابن أفندي بكتاش نائب الشيخ السيد كان
فرضيٍّا. فقيًها فاضًال عاِلًما زاده

والتقوى بالذكاء مشهوًرا اطِّالعه، وغزارة علمه لسعة األبحر بملتقى ب يُلقَّ وكان
١١٨٧ه. سنة يف هللا رحمة إىل وتُويف سنة، ثمانني نحو عاش إذ طويًال ر ُعمِّ وقد والورع،

(١١٦٧–١٢٢٩ه) زاده» «باقر البغدادي عمر الحاج

والكرم بالخري مشهوًرا فاضًال عاِلًما زاده بباقر املعروف البغدادي أفندي عمر الحاج كان
سنة مواله لرحمة وتُويف سنة، ٦٢ ر وُعمِّ الفارسية، يف ونبغ دركزنيل، وأصله والصالح،

الدارسني. من كثري جمٌع وإرشاده بعلمه انتفع أن بعد ١٢٢٩ه
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(١١٦٠–١٢٢٦ه) فتحي مختار املنال

مولًعا فاضًال وفقيًها جليًال عاِلًما البغدادي أفندي فتحي ابن أفندي مختار املنال كان
بغداد رشقيَّ بُليدة وهي شهرابان، جامع يف خطيبًا أيامه آخر يف وتعنيَّ الرياضية، بالعلوم
يف قضاها سنة وستني ستٍّ بعد وتُويف «شهراباذ»، اسمها وأصل بمرحلتني عنها تبُعد

هللا. رحمه ١٢٢٦ه، سنة هللا لرحمة وتُويف والتحصيل، والدرس الفقه

البيتويش(١١٦١–١٢٢١ه) الكردي هللا عبد محمد أبو

ثم بيتوش، يف ونشأ ١١٦١ه، سنة ُولِد البيتويش، الكردي محمد بن هللا عبد محمد أبو هو
«رشح منها: تآليف، عدة وله أقرانَه، فاق حتى علمائها عن العلم وأخذ بغداد، إىل هاجر
مخترص برشحني ورشَحها املعاني» كفاية و«منظومة هشام، ابن قطر عىل الفاكهي»

وفاته: قبل شعره ومن رائق، شعٌر وله ومطول،

ك��رِخ��ه م��ن وال رص��اف��ت��ه م��ن ال أك��ن ول��م ال��ع��راق إل��ى أح��نُّ إن��ي
وش��رِخ��ه ال��ش��ب��اب م��ن إل��يَّ أش��ه��ى ق��رب��ٍة م��ن ل��ي ب��غ��داد ف��ي ل��ك��نَّ

هللا. رحمه ١٢٢١ه سنة األحساء بلدة يف وتُويف

(١١٦١–١٢٥١ه) البغدادي الغفور عبد

الشيخ عن العلم أخذ وقد ء، األجالَّ الشافعية علماء من البغدادي الغفور عبد السيد كان
مشهوًرا فاضًال عاِلًما وكان النقشبندي، خالد الشيخ وعن العمادي، املروزي يحيى
ريض الحسني سيدنا إىل نسبُه ينتمي وهو الطريقة، نقشبنديَّ والورع، والزهد بالتقوى

هللا. رحمه ١٢٥١ه، سنة ببغداد وتُويف التسعني، نحو عمُره وبلغ عنه، هللا

(١١٦٣–١٢٣٧ه) البغدادي السويدي عيل

املعروف أفندي هللا عبد ابن أفندي سعيد محمد ابن السويدي أفندي عيل الشيخ هو
علم يف الطوىل اليد وله تقيٍّا، بليًغا فصيًحا نحريًرا، فاضًال عاِلًما وكان بالسويدي،
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شعر كذلك وله الخضاب»، يف و«رسالة الثمني»، «العقد منها: تآليف، عدة وله الحديث،
طويلة: قصيدة من قال رائق،

ال��م��ه��ن��ُد ي��ص��ط��ف��ي��ه خ��ط��اب ب��ف��ص��ل ح��ازًم��ا ك��ان م��ا ال��م��رء رأْي وأح��س��ُن
ال��م��ت��أي��ُد ح��ك��م��ه إال ُح��ك��م وال وال��ق��ن��ا ال��س��ي��ف ذَرى ف��ي إال ف��ض��ل وال

هللا. رحمة عليه قاسيون، بجبل وُدفن ١٢٣٧ه، سنة بالشام وتُويف

(١١٦٨–١٢٢٨ه) ويل إسماعيل مكي

عن ي بالتلقِّ العلم أخذ فاضًال، عاِلًما البغدادي أفندي ويل ابن أفندي إسماعيل مكي كان
عمر الوايل وعيَّنه زمانه، يف املشهورين بغداد علماء من غريه وعن الطبقجيل أفندي أحمد
هللا رحمة إىل وتُويف سنة، ستني عاش إذ ١١٦٨ه، سنة والدتُه وكانت لديوانه، كاتبًا باشا

١٢٢٨ه. سنة تعاىل

(١١٧١–١٢٤١ه) األربييل نامي

يف بغداد هاجر ثم قضائها، لتويل له أهَّ ما والفقه العلم من وبلغ بها، ونشأ أربيل يف ُولِد
عنده، البخاري لدرس معيًدا فعيَّنه أربيل، قضاء من استقال أن بعد باشا داود الوايل أيام
بغداد، إىل ورجع سنة، بعد منصبه من واستقال البرصة، يف قاضيًا مدة بعد عيَّنه ثم
هللا رحمة سنة، ٧٠ وعاش املشهورين، العلماء من كان حيث ١٢٤١ه، سنة بها وتويف

عليه.

(١١٧١–١٢٣٣ه) املوصيل سليمان

يف بارًعا القْدر، جليل فاضًال عاِلًما زاده بفخري املعروف األصل املوصيل بك سليمان كان
ا مجدٍّ حياته قىض والفلسفة، املنطق علم يف ماهًرا بالفارسية، كامل إملام ذا العربية، اللغة
١٢٣٣ه سنة ببغداد تُويف أن إىل ثمرها، ويؤتى نفعها ليعمَّ وتدريسها العلوم دراسات يف

سنة. وستني اثنتني نحو وعاش هللا، رحمه
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(١١٧٤–١٢٣٠ه) القبويل أغا هللا عناية

علم يف بارًعا فاضًال عاِلًما وكان البغدادي، القبويل أفندي أحمد ابن أغا هللا عناية هو
١٢٣٠ه سنة وتُويف سنة، عاش٥٦ بالذكاء، مشهوًرا الكتب، باقتناء مولًعا وكان املوسيقى،
كلها كتابًا، ١٤٦٣ مكتبته يف موته بعد وُوجد اليزدي»، هللا «عبد عىل حاشية وله ببغداد،

عليه. هللا رحمة مختلفة، علوم يف املخطوطات نفائس من

(١١٧٨–١٢٤٢ه) بكر أبي بن الرحمن عبد املنال

الفقه يف بالتبحر اشتهر فاضًال، عاِلًما البغدادي بكر أبي بن الرحمن عبد املنال كان
يف الشواف بمسجد التدريَس تقلُّده يف سببًا الشافعي باملذهب ُكه تمسُّ وكان الشافعي،

١١٧٨ه. سنة مواليد من إنه وقيل ١٢٤٢ه، سنة هللا رحمة إىل تُويف وقد الكرخ،

(١١٧٨–١٢٤٩ه) الشواف العزيز عبد

العلم أَخذ الثاني»، «سيبويه يُدعى وكان فاضًال، عاِلًما الشواف أفندي العزيز عبد كان
علم بيت من وهو بغداد، علماء من عدٌة عنه وأخذ الشواف، أفندي محمد مة العالَّ أبيه عن
ووقى الطاعون ضحايا هللا رحم ببغداد، الجارف الطاعون يف ١٢٤٩ه سنة وتُويف وجاه،

أجمعني. املسلمني

السباَهبُوش(١١٧٩–١٢٤٥ه) جوَّاد محمد

الباع طويل املذهب، شيعيَّ كان بالسباهبوش، املعروف البغدادي جواد محمد السيد هو
القرآن اختصار يحاول أنه العراق وايل باشا داود وبلغ بالزندقة، واتُّهم والنثر، الشعر يف
بأكرب قبيل رَموه فقد بجدِّي أسوًة يل إن له: وقال فأنكر ذلك، يف وسأله فأحرضه الكريم،

به. رموني مما
من شعره ومن ١٢٤٥ه، سنة هللا رحمة إىل وتُويف الوايل، أطلقه التهمُة تثبت لم وملا

النقشبندي: خالد الشيخ بها يرثي طويلة قصيدة

ه��وام��د َه��ِوي��ت أح��ب��اب وأط��الل ال��م��ع��اه��د ال��خ��ل��ي��ط خ��فَّ ال��ه��وى خ��ِدي��ُن
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مشهورة، وهي باشا، داود أيام يف ببغداد التجار بيوت بها هجا طويلة قصيدة وله
ومطلعها:

ي��خ��ِب ل��م ال��ل��ه ع��ط��اء ��ْل ي��ؤمِّ وَم��ن ال��ط��ل��ب ف��ي ال��ل��ه ف��ض��ل غ��ي��َر ت��ب��ت��غ��ي ال
وال��ت��ع��ِب ب��ال��ب��ؤس ُق��ِرن��ت ب��ل��ذٍة أب��ًدا دائ��ًم��ا ن��ع��ي��ًم��ا ت��ب��دل وال

(١١٨٠–١٢٦١ه) التميمي صالح

ُولِد البغدادي، التميمي زيني عيل الشيخ ابن درويش الشيخ ابن التميمي صالح الشيخ هو
العربية ُكتَّاب من وكان سنة، ٨١ وعمره ١٢٦١ه سنة بها وتُويف ببغداد، ١١٨٠ه سنة
من شعره ومن املشهورين، بغداد شعراء من وهو العراق، وايل باشا داود أيام يف األوائل

باشا: داود مدح يف قصيدة

وش��ه��وُره��ا أي��ام��ه��ا ف��أع��ي��اُدن��ا ن��وُره��ا أش��رق ال��زوراء ب��ط��ل��ع��ت��ك
ب��دوُره��ا اس��ت��ن��ارت وال��ح��زم وب��أس��ك ش��م��وُس��ه��ا اس��ت��ض��اءت وال��ح��ل��م ب��ع��دِل��ك
َزب��وُره��ا يُ��ت��َل��ى داود ع��ن ك��ان إذا أُم��ة ال��رش��د ع��ن زاغ��ت م��ا َل��ع��م��رك

(١١٨٤–١٢٤٥ه) السويدي عيل

أرشف ومن العراق، علماء أكابر من العبايس، البغدادي السويدي أفندي عيل مة العالَّ هو
١١٨٤ه، سنة مواليد من إنه وقيل وترشيًعا، وفقًها وأدبًا وفضًال علًما بغداد يف البيوتات

١٢٤٥ه. سنة هللا لرحمة وتُويف

(١١٩٠–١٢٤٢ه) النقشبندي خالد

طاغ» «قره قصبة يف ١١٩٠ه سنة ُولِد النقشبندي، حسني بن أحمد بن خالد الشيخ هو
بغداد إىل هاجر عنه، ريضهللا عفان بن عثمان ذرية من أنه واملشهور شهرزور، بالد من
الرحيم عبد والسيد الحيدي، هللا صبغة السيد ومنهم: علمائها، عن العلم وأخذ ِصباه، يف

العلماء. من جماعٌة عنه وأَخذ الكردي، آدم بن محمد والشيخ الربزنجي،
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العضدية»، العقائد و«رشح الحريري»، مقامات «رشح منها: قيِّمة، تآليف عدُة وله
شافعيَّ وكان بالفارسية، ِشعر ديوان وله الجزئية»، اإلرادة مسألة إثبات يف و«رسالة
وأخذ والنقلية، العقلية العلوم يف بارًعا أديبًا، زاهًدا عاِلًما الطريقة، نقشبنديَّ املذهب،

الكزبري. الشيخ من املتسلسلة الحديثية اإلجازة
بغداد إىل عاد ثم العلوم، لبثِّ السليمانية إىل رحل علُمه، واشتهر صيتُه، عال وملا
إىل وتُويف العراق، وايل باشا داود أيام يف الشام إىل منها سافر ثم طويلة، مدة بها وأقام

هجريٍّا. عاًما والخمسني االثنني متجاوز غري ١٢٤٢ه سنة دمشق يف هللا رحمة

(١١٩٠–١٢٥٣ه) البرصي الجليل عبد

أديبًا، فاضًال عاِلًما كان الطباطبائي، ياسني السيد ابن البرصي الجليل عبد السيد هو
الُخلُق، كريم والصالح، بالتقوى مشهوًرا وكان البرصة، علماء عن العلوم أخذ شاعًرا، كاتبًا

والورع. والزهد والتواضع الِحلم من عظيم جانب عىل
١٢٥٣ه. سنة هللا رحمة إىل وتُويف ١١٩٠ه، سنة والدتُه وكانت

(١٢١٨–١٢٨٧ه) السويدي أحمد

وسعة التحصيل بكثرة اشتهر فاضًال، عاِلًما كان السويدي، أفندي أحمد الشيخ هو
يف مراًرا القضاء وتوىلَّ الكريم، القرآن تفسري يف وبرع والترشيع، الفقه علوم يف االطالع

١٢٨٧ه. سنة تعاىل هللا رحمة إىل وتُويف سنة، وستني تسًعا ر ُعمِّ وقد العراق، بالد

األخرس(١٢٢١–١٢٩٠ه) الغفار عبد

املوصل يف ُولِد وهب، السيد ابن الواحد عبد السيد ابن األخرس الغفار عبد السيد هو
البالد يف يتجوَّل وكان النسب، َعلويُّ العقيدة، سلفيُّ وهو بغداد، يف ونشأ ١٢٢١ه، سنة
الخرس من لسانَه ليُصلح الهند إىل العراق وايل باشا داود أرسله ِصباه أيام ويف العراقية،
عليه، هللا رحمة ١٢٩٠ه سنة وتُويف املشهورين، الشعراء من وكان فائدة، دون فرجع
مشهور الديوان وهذا ، العمريُّ باشا عزت أحمد وفاته بعد الشعر من ديوانًا له جَمع وقد

األخرس. بديوان
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طويلة: قصيدة من شعره ومن

ال��م��ق��اُم ال��ح��ب��ي��ب ب��ع��د ل��ي ي��ط��ْب ل��م وأران��ي ض��ح��وة ال��رك��ُب ظ��َع��ن
ذاُم ب��ال��ش��ه��م ال��م��ق��ام ه��زل إن ب��ج��دٍّ ج��دٍّ ي��وم ال��ه��زل ف��ات��رك

(١٢٢٣–١٢٧٤ه) الواعظ أمني

كان القادرية، بواعظ الشهري أفندي محمد السيد ابن الواعظ أفندي أمني السيد هو
يف بالتبحر الشتهاره وكان ببغداد، ومجد علم بيت من وهو أديبًا، وفاضًال نحريًرا، عاِلًما
سنة وتُويف ١٢٢٣ه، سنة ُولِد وقد الثاني، يوسف أبا يُدعى الحنفية وفقه الرشيعة علوم

هللا. رحمه ١٢٧٤ه

(١٢٢٦–١٣١٦ه) الُكردي عيل

السالم عبد عن العلم أَخذ املنشأ، بغداديَّ األصل، كرديَّ كان إذ الكردي؛ أفندي عيل هو
محرتًما والعامة، الخاصة عند محبوبًا وكان املوصيل، أفندي إسماعيل والسيد أفندي،
أواخر ويف باشا، حسن مدرسة يف التدريس وظيفة تقلَّد وقد أقام، أو ه توجَّ أينما مهيبًا
مشهوًرا وكان التسعني، نحو ر وُعمِّ ١٣١٦ه، سنة وتُويف الفتوى، أمني وظيفة تقلَّد حياته

هللا. يرحمه بغداد، علماء من جماعة عليه تخرَّج كما والزهد، بالورع

(١٢٢٧–١٣٠٤ه) الجبوري عثمان املنال

حتى والذكاء، والورع بالصالح مشهوًرا فقيًها، عامًلا كان البغدادي، الجبوري عثمان املنال
ما غالبًا دروسه حلقاُت فكانت بغداد بالد من الِحلة جامع يف خطيبًا تعيينُه اختري إنه
سبع نحو هللا رحمه ر وُعمِّ الدين، يف والتفقه العلم رواد من العدد كثري جمهوٌر إليها يَِرد

١٣٠٤ه. سنة بالِحلة وتُويف سنة، وسبعني
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(١٢٣١–١٢٩٩ه) الكرخي داود

زاهًدا، وِرًعا تقيٍّا فاضًال، عاِلًما — الكرخ بلدة من — الكرخي أفندي داود الشيخ كان
املذهب، حنفي الطريقة، نقشبندي بغداد، يف الصوفية كبار من وهو بالصالح، مشهوًرا

١٢٩٩ه. سنة هللا رحمة إىل وتويف ١٢٣١ه، سنة يف ُولِد إنه وقيل

(١٢٣٢–١٣٢٢ه) البثرَدِري حسني

العربية، العلوم يف بالتبحر اشتهر فاضًال، عاِلًما هللا عبد ابن البثردري أفندي حسني كان
١٣٢٢ه، سنة عليه هللا رحمة وفاتُه وكانت طويلة، مدة األعظمية بمدرسة التدريس وتقلَّد
ما إىل املعرفة طالب وإرشاد العربية العلوم تدريس يف مىض وقد التسعني، نحو وعمره
وتثقيف التدريس مهنة يزاول عاًما ستني من أكثر ومكث وأخراهم، دنياهم يف ينفعهم

خريًا. هللا جزاه عليه، الدارسني

(١٢٣٣–١٢٩٩ه) البغدادي الفتاح عبد

وعمل الثاني، يوسف بأبي يُعرف كان حتى بالفقه، مشهوًرا جليًال فاضًال عامًلا كان
سنة تعاىل هللا رحمة إىل وتويف عاًما، وستني ست نحو ر وُعمِّ القادرية، بمدرسة مدرًسا

والرواد. الطلبة من غفري جمٌّ وتهذيبه بدراساته انتفع أن بعد ١٢٩٩ه

(١٢٣٤–١٣١٨ه) أفندي السالم عبد

العلم وأخذ العراق، وايل باشا داود أيام يف ١٢٣٤ه سنة ُولِد العراق، علماء أكابر من هو
جماعة عنه وأخذ النبدنجي، عيىس العالمة وعن اآللويس، شكري محمود السيد مة العالَّ من
سكان من وهو ١٣١٨ه، سنة وتُويف طويًال، ر ُعمِّ ورًعا، زاهًدا وكان بغداد، علماء من
محبوبًا الوالة، عند محرتًما القادرية، مدرسة يف مدرًسا وكان بغداد، من الغربي الجانب
أهل سيما وال نَّة السُّ أهل عىل ديني نفوذ وله مذاهبهم، اختالف عىل البغداديني جميع عند

الغربي. الجانب
املذهب، حنفيُّ وهو ُحزن، رنَُّة ملوته وكانت النهار، ذلك بغداد أسواق أُغلقت مات وملا

السالم». عليه جربيل حديث و«رشح النحو، يف اإلظهار» «رشح رسالة وله
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بغداد يف أعيان

(١٢٣٦–١٣٠٢ه) املوصيل إسماعيل

١٢٣٦ه سنة يف رأسه مسقط املوصل علماء عن العلم أَخذ العراق، علماء أكرب من كان
الصباغني، مدرسة يف مدرًسا ب نُصِّ ثم بها، وسكن بغداد إىل هاجر ثم مولده، كان حيث
أحمد والسيد اآللويس، أفندي شاكر السادة منهم: بغداد، علماء من جماعٌة العلم عنه وأخذ
األخالق، حسَن زاهًدا، ذكيٍّا، العقيدة، سلفيَّ وكان الكردي، أفندي وعيل الخالدي، أفندي

ببغداد. ١٣٠٢ه سنة تُويف

(١٢٣٧–١٣٠٧ه) املفتي فيظي محمد

هاجر فاضًال، عامًلا كان بالزهاوي، املشهور املفتي، أفندي فيظي محمد الجليل الشيخ هو
فاق حتى األعالم، علمائها عن العلم وأخذ ببغداد وسكن ِصباه، يف الكردية بالده من
ر ُعمِّ أن بعد هللا رحمة إىل مات أن إىل منصبه يف وبَقَي بغداد، إفتاء الحكومُة فولَّتْه أقرانَه،
أفندي صدقي جميل الشاعر أشهرهم أوالد: عدة وترك ١٣٠٧ه، سنة وتُويف سنة، سبعني

جميًعا. هللا رحمهم باشا، ورشيد بغداد، مفتي أفندي ومحمد الزهاوي،

(١٢٤٦–١٣٠٤ه) الِحيل سليمان حيدر

من وهو بغداد، بالد إحدى بالحلة ١٢٤٦ه سنة ُولِد الحيل، سليمان حيدر السيد هو
البيتني: هذين طويلة قصيدة من شعره ومن املشهورين، الشعراء أعيان وجوه

ب��إق��ب��ال��ه��ا ال��ع��م��ُر ف��اق��ت��ب��ل ع��ذَّال��ه��ا رق��ب��ة ع��ل��ى زارْت
ك��أم��ث��اِل��ه��ا ال��رط��ِب ب��ال��َم��ن��دل اس��ت��ب��خ��رْت م��ا األردان ط��يِّ��ب��ُة

(١٢٦٢–١٣٣٦ه) املشاهدي أحمد

سنة والدتُه كانت البغدادي، املشاهدي السيد ابن إبراهيم السيد ابن أفندي أحمد السيد هو
ومنال اآللويس، أفندي هللا عبد السيد ومنهم: العراق، علماء عن العلم أَخذ وقد ١٢٦٢ه،
وقد ببغداد، الشافعية علماء أكرب من فكان الشاوي، بك وحسن املوصيل، أفندي إسماعيل
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الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

بكر أبي الشيخ عن النقشبندية الطريقة أخذ كما والورع، والزهد الغزير بالعلم اشتهر
بلغ وملا ببغداد، الخالدية تكية رياسة توىلَّ حياته أيام أواخر ويف األربييل، يل الصالحيه

١٣٣٦ه. سنة هللا لرحمة تُويف عاًما وسبعني أربعة نحو

(١٢٦٧–١٣٣٥ه) الكرخي عباس

واشتهر العراق، مدن إحدى وهي ١٢٦٧ه، سنة الكرخ بمدينة ُولِد بغداد، علماء من كان
املخطوطات عىل تحتوي نفيسة كثرية مؤلفات وله جليًال، عاِلًما وكان والورع، بالزهد
رحمة إىل وتويف سامرا، بمدرسة مدرًسا ُعنيِّ ثم ببغداد، للفتوى أمينًا وُعنيِّ واملطبوعات،

١٣٣٥ه. سنة هللا

(١٢٨١–١٣٢٨ه) األعظمي الرازق عبد

نعمان والسيد أفندي، السالم عبد عن العلم أَخذ ببغداد، السلفية رجال أكرب من هو
غري العقيدة، سلفيَّ ذكيٍّا، ورًعا زاهًدا فاضًال عامًلا وكان الهندي، رسول وعالم اآللويس،
األعظمي، أفندي حميدي السيدان: تالميذه ومن االجتهاد، يدَّعي وكان ملجتهد، مقلِّد
نجد يف عديدة أسفار وله النجديني، عىل ديني نفوذٌ له وكان األعظمي، أفندي ونعمان

والحجاز.
سنة. ٤٧ وعمره ١٣٢٨ه سنة هللا رحمة إىل وتويف
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وحرضموت احلجاز أعالم





التاريخ األعالم أسماء مسلسل رقم

١٢١٠–١٢٧٤ه املرصي الدين شهاب محمد ١
١٢٥٥–١٣٣٥ه السقاف أحمد بن علوي ٢
١٢٦٠–١٣٣١ه الرايض عثمان ٣
١٢٧٩–١٣٤٩ه العلوي عقيل بن محمد ٤

  حيدر عيل ٥





املرصي الدين شهاب حممد

١٢١٠–١٢٧٤ه

الشافعي محتًدا املرصي عمر بن إسماعيل بن محمد الحجازي الدين شهاب الشيخ هو
صغريًا القاهرة إىل وحرض ١٢١٠ه، سنة املكرمة بمكة ُولِد النسب، رشيف وهو مذهبًا،
لألدب ومال للتعلم، تلميذًا الرشعية املحكمة دخل ثم بالقبانة، أوًال واشتغل بها، ونشأ
الرياضية الفنون بمعرفة أيًضا واشتهر تامة، شهرة به واشتهر الشعر نظم يف نبغ حتى
اإلسالم شيخ العطار حسن الشيخ مة العالَّ عن أخذ واملوسيقى، والهندسة كالحساب
بمطبعة الكتب تصحيح رياسُة إليه أُحيلت ثم الوقائع، تحرير يف بالرياسة وانفرد األسبق،
ومدحه إليه وتقرَّب األول عباس السابق بالوايل اتصل حتى األعيان داَخل ثَم ومن بوالق،
من قرص كل يف له وجَعل ونُدمائه، جلسائه كبريَ صار حتى وقرَّبه فأحبَّه بالقصائد،
من عليه وأفاض واملنادمة، للمجالسة طلبه إذا والثالث الليلتني فيها يبيت حجرة قصوره

عريض. جاٌه بذلك له صار حتى شفاعته وقِبل نعمه،
القصور، أحد يف مرة حجرته يف جالًسا كان املرتجم أن فمنها غريبة؛ نوادُر معه وله
يقولون كالمه: عرض يف فقال إليه، بالدخول اإلذن ينتظرون الوايل جلساء بعض ومعه
وعند حمَلها؟ تعوق أشبهها ما أو رطوبات بسبب ذلك يكون أفال تحمل، ال البغلة إن
أشكُّ فلسُت وإزالتها العلة هذه سبب يف بالبحث بعَضهم أمر أنه فلو كثريون، أطباء الوايل
أحُد هنيهة بعد فجاءه كالَمه، الوايلَ فبلَّغ العيون بعُض وأرسع ذلك، بعد تحمل أنها يف
يكون ماذا يسأل: ولكنه به، أشار بما األطباء سيأمر الوايلَ إن له: يقولون القرص رجال

البغلة؟ تحمل لم إذا



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

بلِّغ القرص: لرجل قال فإنه املرتَجم، إال الرسعة، بهذه املجلس لنقل القوم فبُِهت
إحداهما. هذه الباذنجان أيام سنة كل كذبتني يل أن موالك

والِقَرص، الطول بني وسًطا الرأس، عظيَم املحرض، أنيَس املزاج، رقيَق هللا رحمه وكان
فيه، فربع املوسيقى بعلم وتعلَّق الرائعة، الطريفة املستظرفة نوادره من جليُسه يملُّ ال
جليل كتاب وهو الفلك»، ونفيسة امللك «سفينة اه سمَّ كتابًا فيه وجمع كثريون، عنه وأخذ
طبع ورضوبه، الرقيق الشقيق مختار من نخبًة حوى العربية واألغاني املوسيقى فنِّ يف

١٢٨١ه. سنة حجر
فنون كل يف القصائد وفيه: املرصي، الدين شهاب ديوان الكثرية: مؤلفاته ومن

أقسام. ثمانية عىل رتَّبه الشعر، ومعاني الَعروض
الهزج: يف شعره ومن

ت��اه��وا ع��ش��ق��ه��م ف��ي ف��ه��م ��اٍق ب��ع��شَّ ت��ه��زج ل��ئ��ن
ال��ل��ه ح��س��بُ��ن��ا وق��ال��وا م��ف��اع��ي��ل��ن م��ف��اع��ي��ل��ن

١٢٥٩ه، سنة امللك سفينة كتابه تمام خ وأرَّ

أج��راه��ا ال��َع��َج��اج ب��ح��ره ف��ي وال��ف��ض��ل س��ن��ح��ْت ب��ال��م��نَ��ى ف��نٍّ س��ف��ي��ن��ُة ه��ذي
م��ج��راه��ا ال��ل��ه ب��س��م ال��ب��ح��ر س��ف��ي��ن��ة أرَّخ��ه��ا ف��ي��ه ب��األم��ان��ي ج��َرْت وإذْ

والسالم: الصالة عليه املصطفى أُم آمنة السيدة ِسرت عىل ُكِتب ما وأنشد

ال��ض��م��ي��ِن ال��ش��ف��ي��ع أُمُّ «ف��ي��ه» وه��ي وه��ٍب ب��ن��ِت ح��م��ى ال��ِح��م��ى ه��ذا إن
أم��ي��ن خ��ي��ُر ال��ك��ري��م ط��ه أُمُّ أرَّخ��وه��ا ه��ذه ف��خ��ر وال ق��ْل

١٢٦٣ه: سنة األبحر ملتقى كتاب تقريظ يف وأنشد

وال��ع��ن��ب��ر ال��ِم��س��ك أري��ج أه��دي وال��َع��ب��ه��ر اآلس روض أنَ��ْف��ح
ال��س��ري ال��ه��م��ام ال��ش��ه��ب��ا ج��ه��ب��ذ ع��ن ال��ث��ن��ا ِط��ي��ُب اآلف��اَق ع��طَّ��ر أم
وال��ج��وه��ر ال��در ص��ح��اح أب��دي ع��رف��اِن��ه أب��ح��ر م��ل��ت��ق��ى م��ن
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املرصي الدين شهاب محمد

ال��م��ش��ت��ري س��ن��ا ي��ح��ك��ي ب��دا ح��ت��ى ك��ن��زه م��ن اإلب��ري��ز وأب��رز
األب��ح��ر م��ل��ت��ق��ى ك��ت��اب أب��ه��ى أرَّخ��ت��ه ب��ال��ط��ب��ع زه��ا وإذ

املهدي: أمني محمد الشيخ املرحوم بها امتدح قصيدة ومن

أم��ي��ُن1 أق��ول ف��ي��م��ا ال��ذي ف��أن��ا أم��ي��ن س��واك ال��ف��ت��وى ف��ي ق��ل��ت إن
م��ك��ي��ن ال��خ��اف��َق��ي��ن ف��ي وض��ي��اؤه م��ك��ان��ه ال��س��م��اك ف��وق ك��وك��بً��ا ي��ا
ال��ط��ي��ن س��واه وم��ا س��ال ك��ال��م��اء ال��ت��ي ف��ط��ن��ت��ك ال��ش��ف��اف ال��ج��وه��ر

من حافل بحفل النرص باب خارج وُدفن ١٢٧٤ه، سنة بالقاهرة وفاته وكانت
هللا. رحمه وفضله، علمه يقدِّرون الذين واألدباء العلماء

أكذب. أي: أمني، 1
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َقاف السَّ أمحد بن ِعلوي

١٢٥٥–١٣٣٥ه

املكرمة، بمكة العلويني السادة نقيب السقاف، الرحمن عبد بن أحمد بن علوي السيد هو
ثم ١٢٩٨ه، سنة النقابة وويل ١٢٥٥ه، سنة بها ُولِد واألعيان، الفضالء فقهائها وأحد
إىل بها فأقام عيل، بن الفضل أمريها دعوَة ملبيًا ١٣١١ه، سنة الحج بلدة إىل بأرسته هاجر
حاشية ُكتبه: من ١٣٣٥ه، سنة املحرم يف بها فتويف املكرمة مكة إىل وعاد ١٣٢٧ه، سنة
يف ورسائل رسائل، سبع فيها ومجموعة املستفيدين»، «ترشيح اها سمَّ الشافعية فقه يف
العلوم»، «مصطفى اه: سمَّ علًما ثالثون فيه منظوم مجموع وله وامليقات، والفلك النحو

البيت». أهل «أنساب يف وكتاب
فيها: قال منها، أبياتًا رأيت نبوية بديعية وله

ُف��رق��ت��ه��م ب��ع��د ص��ب��ًرا ل��ك ن��رى ق��ال��وا االس��ت��دراك:
ب��ف��م��ي ل��ك��ن��ه م��س��ت��درًك��ا ف��ق��ل��ت

ل��ه��م ال��م��الم ب��ت��وش��ي��ع ه��ي��ام��ي زادوا ال��ت��وش��ي��ع:
وال��ع��دم ال��ب��ي��ن ال��ج��ائ��ري��ن: ص��ول��ة م��ن

م��ن��زل��ه��م أي��ن ق��ال��وا: ح��ي��ن غ��ال��ط��تُ��ه��م ال��م��غ��ال��ط��ة:
وال��ع��ل��ِم ال��ب��ان أه��ل ق��ل��ت: ه��ُم؟ وَم��ن



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

��يَ��ه��م أس��مِّ أن ع��ل��ي��ه��م أغ��اُر إن��ي ال��غ��ي��رة:
ب��ي��ن��ه��ِم ح��رَّ وأش��ك��و ب��ق��ل��ب��ي وه��ْم

أن��ق��ض��ه��ا ل��س��ُت ع��ه��وٌد ل��ديَّ ل��ه��م ال��م��ن��اق��ض��ة:
ع��دم��ي ال��ه��وى ش��اء أو ش��ئ��ت إذا إال

ت��ن��اول��ه��ا َم��ن ال��م��ع��ال��ي ب��ل��غ��تْ��ن��ي ال ال��ق��س��م:
ال��ق��س��ِم ص��ادق والئ��ي ف��ي أك��ن ل��م إن

واسعة. رحمة هللا رحمه
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الرايض عثامن

١٢٦٠–١٣٣١ه

الرايض بكر أبي بن الرحمن عبد بن محمد بن بكر أبي بن محمد بن عثمان الشيخ هو
سورية، وزار قسطنطينية، إىل رحل عرصه، يف الحجاز وأديب عون، بني شاعر املكي،
منها: له، آثار بضعة عىل رايض أحمد الشيخ ابنُه وأطلعني بريوت، مدح يف قصيدة وله

السلطان مدح يف فريج هللا عبد لألديب بديعية فيه رشح الحميدية» «األنوار كتاب (١)
مطلُعها: الحميد، عبد

ك��ال��ع��ت��م ال��ع��ي��ن دم��وُع اس��ت��ه��لَّ��ت ل��م��ا ِه��م��م��ي ع��ل��ى دلَّ��ت ال��ه��وى ف��ي ب��راع��ت��ي

وهو البديعيات، رشوح أكمل فمن الرشح أما القصيدة، ضعف يلوح املطلع هذا ومن
املؤلف. بخط يسرية تعليقات هامشه عىل الخط، جميل صفحة ٥٧٢ يف ضخم مجلد

البتانوني، محمد للسيد الحجازية» «الرحلة عىل تعليًقا وضعه له كتاب من قطعة (٢)
بالنظر. جدير بعضها فوائد القطعة هذه ويف إتمامه، قبل هللا رحمه مات وقد

شعره: ومن مجلدين، يف يقع أنه أحمد الشيخ ابنُه وأخربني ديوانه، من نُبَذ (٣)

وال��غ��دي��ر َق��رَّج ب��ي��ن م��ا أن��س��ن��ا م��ع��ه��د ل��ل��ه
ال��ب��دور ه��االت ال��ب��ه��و ف��ي ق��ب��اب��ه ت��خ��ال م��غ��ن��ى



الحديث العرص يف اإلسالمي الفكر أعالم

وال��س��دي��ر ال��خ��ورن��ق ُح��س��ن ع��ل��ى ب��رون��ق��ه ي��س��م��و
ال��ف��ت��ور ع��ل��ى ب��ال��دالل ـ��ل ��ـ ت��ك��حَّ ب��در م��ن ف��ي��ه ك��م
األس��ي��ر ال��ع��ان��ي وم��ل��ج��أ ـ��ث ال��م��س��ت��غ��ي��ـ ال��ط��ري��د غ��وث
ن��ور ج��س��م ف��ي ل��ك��ن��ه رح��م��ة ت��ك��وَّن روح
ال��غ��زي��ر ب��ن��ائ��ل��ه س��ق��ى م ال��غ��م��ا ض��نَّ إذا س��م��ٌح

١٣٣١ه. سنة املحرم من ١٩ يف املكرمة بمكة وتويف ١٢٦٠ه، سنة نحو مولده وكان
املطبوع املرضية» بالجداول اإلسالمية الدول «تاريخ كتاب أن أيًضا ابنُه أخربني كما
منه وأن الرتجمة، صاحب ألبيه هو دحالن زيني بن أحمد للسيد منسوبًا الحجر عىل

عنده. زالت ما عثمان الشيخ املؤلف بخط نسخة
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الِعلوي عقيل بن حممد

١٢٧٩–١٣٤٩ه

هللا: رحمه قال بخطه، ترجمة عىل له وقفُت
اإلخوان بعُض طلبه يحيى، هللا عبد بن عقيل بن محمد هللا إىل بالفقري تعريف هذا

منه:
بن طه بن بكر أبي بن عمر ابن البقرة، صاحب هللا عبد بن عقيل بن محمد هو
محمد بن علوي بن العناز عيل بن األحمر حسن بن يحيى بن أحمد بن شيخ بن محمد
صاحب محمد بن عيل ابن املقدَّم، الفقيه محمد بن علوي بن عيل ابن الدويلة، موىل
أحمد املهاجر بن هللا عبد بن علوي بن محمد بن علوي ابن قسم، خالع عيل ابن مرباط،
زين عيل بن الباقر محمد بن الصادق جعفر ابن العرييض، عيل بن محمد بن عيىس بن

طالب. أبي بن عيل بن الحسني بن العابدين
من إليها هاجر العلويني، من حرضموت سكن من أول هو عيىس بن وأحمد
وكثري مشهورة، به املعرف آباء من املذكورين وترجمة وترجمته ٣١٧ه، سنة البرصة
منهن بالزهراء اتصالهن سلسلة تُعرف والالتي أنسابهن، معروفة وأمهاتهن أمهاتهم من

تعاىل. هللا رحمهم سبعمائة، نحو
والدتُه وكانت بها، ونشأ شيخ آل مسيلة بقرية بحرضموت عقيل بن محمد ُولِد
فيربواري ١٨ املوافق ١٢٧٩ه سنة شعبان شهر من بقيَا ليومني األربعاء يوم ضحى
وعلًما، نفوذًا حرضموت أعيان أشهر من عقيل السيد والده وكان ١٨٦٣ه، سنة (فرباير)
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هللا عبد السيد والُده فيه ابتدأ ما تمَّ ه وجدِّ ونقوده وبنفوذه إصالحها، يف سعيًا وأكثرهم
يافع جلبها التي الجيوش وكرس عليها، كثري آل وتأمري حرضموت قلب من يافع طرد من
فمات حرضموت من كبري قسم لريِّ مهمٍّ سدٍّ إقامة بدأ وقد الثأر، ألخذ واليمن الهند من
وبعُضها مخطوطة ُجلُّها ة جمَّ ُكتبًا واقتنى ساة، قرية بجوار عيونًا وأجرى إتمامه، قبل
واآلداب. والفنون العلوم بشتى الحافلة مكتبته يف محفوظة تزل ولم ُطِبع، ما أقدم من

وجاوة والهند واليمن الحجاز يف املشهور هللا عبد السيد هو هذا عقيل السيد ووالد
والعمل العلم بني الجامعني األعالم أحد وهو واحد، من أكثُر له ترجم وقد البقرة، بصاحب
مخطوطة مكتبة وجمع نافعة، معتمدة وفتاوى رسائل عدة وله البالد، إصالح يف الساعني

بحرضموت. معروفة مكتبة أكربَ بقيتُها تزل لم
طاهر، بن الحسني بن هللا عبد السيد مة العالَّ بنت الزهراء هي املذكور محمد ووالدة
وإىل غريه) بحرضموت اللقب بهذا يُدَْع (ولم بحرضموت املؤمنني أمري أخيه وإىل وإليه
الرشعية. العلوم يف الحضارمة إسناُد ينتهي البقرة صاحب هللا عبد السيد شقيقتهما ابن
بيته يف والكتابة القراءة يُعلِّمه َمن والُده له جلب سنني ستَّ هذا محمد بلوغ وبعد
املصحف، يف الكريم القرآن قراءة ختَم أشهر بضعة ويف بالناس، االختالط من له حفًظا
يف اإلرشاد كتاب ربع من أكثر مع وغريها، العربية يف املتون مخترصات من عدًدا حفظ ثم
الحريري مقامات وأكثر الشعر، دواوين وبعض الفقهية، القواعد ونظم وامُللحة، الفقه،
السيد ه عمِّ دروَس وحرض به، وانتفع عليه وقرأ وفاته إىل والَده الزم وقد ذلك، وغري
بكر أبي السيد الجليل األوحد مة العالَّ من كثريًا وانتفع سنة، نحو هللا عبد بن محمد
وجاوة بحرضموت رعايته يف قضاها متفرقة أوقات يف الدين شهاب بن الرحمن عبد بن

والهند.
األربعاء ليلة سحر عقيل السيد والده لوفاة صغريًا وطنه عن للرحلة احتاج وقد
١٢٩٦ه سنة صفر يف فسافر عاًما، ٤٥ من أقل عن ١٢٩٤ه سنة صفر من بقني لثالث
أكرب العلوي يحيى بن عقيل بن هللا عبد بن عثمان السيد بنت فيه تزوج أن بعد وطنه من
ودخل ١٢٩٦ه، سنة األول ربيع منتصف سنغافورة فوصل األكرب، ومفتيها جاوة علماء
وبالتصدير، وبالزراعة بالتجارة جاورها وفيما نواحيها بعض يف واشتغل جاوة، جزيرة
وجزائر واليابان الصني يف متعددة بجهات األطراف واسعة تجارية صالٌت له فكانت
ومرص والحجاز واليمن وسيالن وبرما والسند والهند الجديدة وغينيا وسومطرة الفلبني
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النواحي تلك ببعض معارف وله أوروبا، وبعض واألناضول واآلستانة والعراق والشام
مدًدا وأقام بعضها، زيارة وكرَّر األصقاع، هذه من الكثري يف وساح ورحل وأصحاب،
وحرض أوروبا، عواصم وبعض وسومطرة والهند والحجاز واليابان كالصني بعضها يف
العربية اللغة بغري معرفة له تكن ولم ذلك، بعد إليها عاد ثم ١٩٠٠م سنة باريس معرض
فوائد وقيَّد أخرى، لغات من يُذكر ال وما الهندية أردو لغة من قليًال ويفهم ماليو، ولغة
بعضها. ضاع تُبيَّض لم مسودات يف سنة أربعني من أكثر مدة يف السياحات بتلك متعلقة
جزيرة أمراء من كثريًا وعرف األقدمني، آثار عن بًا منقِّ وغريها حرضموت يف طاف ثم
وحرض والصالحني، العلماء من بكثري وانتفع أخرى، جهات ومن وعلمائها، وكربائها العرب
وأجازه كاألمهات، ُكتُب وأوائل ومخترصات رسائل بعضهم عىل وقرأ معظمهم، دروس
محمد الربكة كالشيخ مالقاتُه، له يتيرس لم من بعُض أجازه كما بمروياتهم، منهم كثريٌ
اليمن محدث الجليل الحافظ ومنهم اإلجازة، مع لباًسا له وأرسل املدينة، نزيل العرب
يف وأسانيده ُطرقه ذكر وقد بالهند، يهويال نزيل اليمني السبعي محمد بن حسني الشيخ

إجازاته.
السقاف، سقاف بن علوي بن املحسن السيد الصويف مة العالَّ مشافهًة أجازه وممن
بن شيخ السيد العابد الصالح واملعمر بلفقيه، إبراهيم بن محمد السيد السلف وبقية
املتفنن املحقق والبارع املحضار، محمد بن أحمد السيد مة العالَّ والجهبذ السقاف، عمر
اإلمام الجليل والحافظ الدين، شهاب بن الرحمن عبد بن بكر أبو السيد العرص مة عالَّ
الحبيش، محمد بن عيل السيد الربكة والعالمة الرضير، العطاس حسن بن أحمد السيد
الحبيش، عمر بن عيدروس السيد العالمة الزاهد الوِرع األوصاف األسالفرشيف وأنموذج
الناسك والعابد بالهند، سورات نزيل العيدروس عمر بن أحمد السيد الربكة والصالح
الصوفية. خرقة هؤالء كل ألبسه وقد بالهند، باروده نزيل العطاس عمر بن املحسن السيد
الدكني الرحمن حبيب الشيخ املدينة مة عالَّ التصوف خرقة وألبسه أجازه وممن

املدني. مظهر محمد السيد املحدِّث العالمة أجازه وممن الهندي،
إليه وَحبَّب ومراجعة، ومباحثة ومكاتبة، محبٌة الفضالء من كثري وبني بينه وحصلت
فوائد فرائد بحرها من والتقط والرفيق، السمري هي فكانت النافعة الكتب يف املطالعَة ربُّه
الراحة. ساعات يف بكتابتها يشتغل التي والكتب الرسائل من جمعه فيما منها كثريًا أورد
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أفراد بعَض أرسل ١٣٣٨ه سنة ويف سنغافورة، جزيرة يف وتجارته إقامِته ُجلُّ وكان
لِحق ثم حاشيته، مع منهم بقي َمن أرسل ١٣٣٩ه سنة يف ثم املكرمة، مكة إىل أرسته
سنة صفر يف الحجاز من معه وَمن أهله بجميع رَحل ثم أشهر، ستَة بها وأقام فيها، بهم
بمنِّه عنه يرىض به ِلما هللا قه وفَّ بها، اآلن1 وهو حرضموت، أسكلة املكال إىل ١٣٤٠ه

وآله. محمد سيدنا عىل والسالم والصالة هلل والحمد وكرمه،

نصه: ما الرتجمة هذه بآخر بخطه باشا تيمور أحمد املحقق مة العالَّ له املغفور وكتب 1

القاهرة. يف به والتقيت الحج، إىل مسافر وهو ١٣٤١ه سنة ملرص عقيل ابن السيد حرض
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عيلحيدر

األمري ُسمو فينتمي الرشيفني الحرمني إمارة تولَّت التي األرسة من حيدر عيل الرشيُف كان
الحكُم هذا وانتهى ١٢٥٠ه، سنة إىل الحجاز حكموا الذين زيد آل أرسة إىل حيدر عيل
وعددها وحاشيته السبعة وأوالده هو نُفي الذي غالب الرشيف األمري عىل القبض بإلقاء
العثمانية الدولة فعينت واحد، يوم يف جميًعا وا فتُوفُّ سالنيك إىل شخًصا وثالثون أربعة
واألرشاف الحسني امللك جد عون بن املعني عبد محمد الرشيف األمريَ وجيزة بمدة بعده

القبة. جهات يف املقيمني
يف حكٌم عون آل ألرسة يكن فلم ا، جدٍّ عرش اثنَي بعد عون وآل زيد آل نسُب ويجتمع
الحكم، بسبب الفريقني بني منازعٌة وقعت فلذلك التاريخية؛ الحادثة تلك بعد إال الحجاز
الحرب حتى عون آل أرسة من أي العائلة هذه من مكة أمراء تُعنيِّ العثمانية الدولة فكانت

العظمى.
عيَّنت الخالفة عن استقالله وإعالن املعروفة بنهضته حسني امللك ثورة أثر وعىل
ى تلقَّ الحسني، من بدًال أمريًا حيدر عيل الرشيف األمري ُسموَّ ١٩١٥م سنة يف الحكومة
والرتكية العربية اللغات يُحسن فهو عثمان، آل أمراء مع السلطانية الرساي يف علوَمه
الشيوخ بمجلس عضًوا وكان أيًضا، واملوسيقى بالرسم ومشغوٌف واإلنكليزية، والفرنسية
من أحٌد يضارُعها وال قوية شخصية ذو هو مكة، عىل وأمريًا لألوقاف، ووزيًرا العثماني

عشريته. أبناء
الحرب يف الدولة النكسار ذ يُنفَّ ولم األمر به صَدر مما للحجاز رشيًفا تعيينُه كان وقد

بالحجاز. حسني الرشيف واستقالل العظمى
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الرشيف ابُن وهو ١٣٤٨ه، سنة سورية عىل مِلًكا انتخابه عىل العزُم أُشيع قد أنه كما
املطلب. عبد

التصافه واحرتاًما، إجالًال املرء يُكسب ما بكل ولوًعا والعلماء، للعلم محبٍّا كان وقد
الدأب يف واالجتهاد والبائسني، الضعفاء عىل عطفه ويف الحميدة، واملزايا الطيبة باألخالق
ما هللا سبيل يف منفًقا وإحسان، برٍّ من يبذله بما وأُخراهم دنياهم يف الناس يُفيد ما وراء

سبيًال. ذلك إىل وجد وما الجهد وسعه
قيِّمة، ومطبوعات نادرة مخطوطات من املؤلفات نفائس جْمع إىل يميل كان كما
بما األمثال مرضَب وكانت نوعها، يف الفريدة املؤلفات بشتى زاخرة مكتبة ترك إنه حتى

األخرى. املكتبات كربى يف وجوُدها يندُر التي املصنفات من احتوته
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واملغرب. والجزائر، تونس،

التاريخ األعالم أسماء مسلسل رقم

١٢٢٢–١٣٠٠ه الجزائري القادر عبد ١
١٢٤٥–١٣٢٢ه الشنقيطي الرتكزي محمود محمد ٢
١٢٤٦–١٣١٠ه التونيس الخوجة بن أحمد ٣
١٢٩٣–١٣٧٨ه حسني الخرض محمد ٤





اجلزائري القادر عبد

١٢٢٢–١٣٠٠ه

القادر عبد األمري ُسمو هو قال: الجزائري، طاهر األمري حفيُده كتبها ترجمة عىل له وقفُت
عني إنسان الحسنية، العصابة وبدر الزكية، الشجرة فرع الكبري الحسيني الجزائري
بل الحقيقة بدر تاجها، بل الرشيعة صدر األبرار، القادة ِجيد وِعقد األخيار، السادة
سماء أفق يف وأرشقت وأواخرهم، أوائلهم بالرشف اشتهرت بيٍت آل نخبة معراجها،
بوجوده وتباهْت األقالم، أوصافه حْرص عن عجَزت من ومفاخُرهم، فضائلُهم السعادة
الحمد آياِت النفوُس وتلت ومدائحه، مزاياه بغرر الطروس وتزيَّنت واأليام، الليايل
كعبة املجتنى، املجد شجرة وغصن املقتنى، الرشف ِعقد واسطة صحائفه، يف واإلخالص
مصطفى بن الدين محيي بن القادر عبد األمري الدين، نارص الخائفني، حَرم القاصدين،
بن أحمد بن خدة بن القادر عبد بن املختار أحمد بن القادر عبد بن املختار بن محمد بن
بن أحمد بن يوسف بن خالد بن القوي عبد بن أحمد بن عيل بن القوي عبد بن محمد
بن املثنى الحسن بن الكامل هللا عبد بن إدريس بن إدريس بن محمد بن أحمد بن بشار
السالم. وأكمل الصالة أفضل عليه األنام، خري بضعة الزهراء، فاطمة ابن السبط الحسن
التي القيطنة ببلدة وعرشين واثنتني ومائتني ألف سنة رجب يف ه رسَّ هللا قدَّس ُولِد
الرشيفة السيدة ووالدته والده أنجال ثاني الجزائر، أعمال من وهران بإيالة ه جدُّ اختطها
مدرسته ويف والده، ِحْجر يف تربَّى الحسيني، دوخة بن القادر عبد السيد بنت الزهراء

العرفان. أهل عن العلم وأخذ الكريم، القرآن حِفظ
الفنون. مختلف يف وبرع بها، ل وحصَّ وهران إىل سافر ١٢٣٦ه سنة ويف
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قاصدين الباهرة، والعلوم الكماالت ذي والده صحبَة برٍّا منها سافر ١٢٤١ه سنة ويف
الصلحاء لزيارة الشام، دمشق إىل رجَعا الحج وبعد القاهرة، طريق عن املكرمة مكة
املجدوي خالد الشيخ موالنا حرضة اإلمام الصالح الويل عن بها وأخذ األعالم، والعلماء
السيد عىل القادرية العلية الطريقة أخذ حيث بغداد إىل غادرها ثم النقشبندية، الطريقة
وبعد أخرى، مرة الحرام هللا بيت قَصد ومنها الشام، إىل برٍّا رجع ثم الكيالني، محمود
واأللف املائتني بعد واألربعني الثالثة السنة يف بلدته إىل الرب طريق من رجع املناسك أداء

الهجرة. من
سنة رجب ويف سنتني، معه فحارب الجهاد بأمر والُده قام ١٢٤٦ه سنة ويف
والرباعة، والصالح والعلم بالشجاعة الشتهاره عليهم أمريًا الجزائر أهل بايعه ١٢٤٨ه
وزانها والعدل، الفضل قدَمي عىل اإلمارة وأقام واألهوال، األخطار ورِكب األعمال، فبارش
لألسلحة املعامَل وأنشأ ونحاس، فضة من السكة ورضب والنقل، العقُل يؤيده بما
ووطنه، دينَه ويحمي فرنسا جيوش يحارب عاًما، عَرش ستَة الجهاد بأمر وقام واللباس،
يف ترجمتَه بسطُت وقد اآلفاق، يف اشتهر ما مجال كل يف والبسالة الشجاعة من وأظهر

القادر». عبد األمري مآثر يف الزائر «تحفة ب ى املسمَّ كتابي
من محرقة وألبسته فريجع املواقف، يف أصحابُه ويتقدَّم بنفسه، القتال يبارش وكان
خيول. عدُة تحته وماتت بأذنه، وآخر بكتفه ُجرح سوى يُصبْه ولم بالرصاص، الرمي

التسليم أن عِلم عديدة محاربات وبعد أخرى، جهة من مراكش جيوُش هاجمتْه ثم
محجوًرا وبقي ١٢٦٤ه، املحرم يف وذلك وعهود، مقرَّرة رشوط عىل لفرنسا فسلَّم أوىل،

عندها. عليه
إمرباطور الثالث نابليون «أمبواز» بمدينة إقامته محل يف زاره ١٢٦٦ه سنة ويف
آالف خمسة سنة كل يف له ورتَّب ًعا، مرصَّ سيًفا إليه وأهدى سبيله، بإطالق ه وبرشَّ فرنسا

فرنسية. لرية
فأكرم خان املجيد عبد السلطان قابل حيث اآلستانة إىل ومنها باريس إىل سافر ثم
ه وتوجَّ اآلستانة إىل ١٢٧٠ه سنة رجع ثم «بورصة»، بمدينة عظيمة داًرا ومنحه وفادتَه،
دمشق إىل فغادرها ١٢٧١ه، سنة حتى بها وبقي بورصة إىل رجع ثم باريس، إىل منها

بها. لإلقامة
دار يف رمضان شهر خالل وقرأ املقدس، بيت زيارة إىل ه توجَّ ١٢٧٣ه سنة ويف

الجقمقية. مدينة يف واإلبريز اإلتقان قرأ كما البخاري، هناك الحديث
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والصحيحني الشفاء وقرأ األموي، بالجامع اعتكف ١٢٧٥ه سنة رمضان شهر ويف
من وُمِنح وحماة، حمص زار ١٢٧٧ه سنة ويف عنه، هللا ريض الحسني اإلمام مشهد يف
تقديًرا مختلفة، دول من كثرية ونياشني األوىل، الرتبة من املجيدي النيشان العلية الدولة

السنة. تلك يف حدثت التي الفتنة يف للمسيحيني املساعدة من أبداه ِلما
سنة املنورة وباملدينة وبالطائف بها وأقام املكرمة مكة إىل ه توجَّ ١٢٨٠ه سنة ويف

الفايس. محمد الشيخ عن الشاذلية الطريقة بمكة وأخذ أشهر، وستة
ومنحه نُُزله فأكرم العزيز عبد السلطان وقابل اآلستانة قصد ١٢٨٢ه سنة ويف
نابليون اإلمرباطور له فزاد باريس إىل منها ه توجَّ ثم األوىل، الرتبة من العثماني النيشان

السابق. السنوي مرتَّبه عىل فرنسية لرية ٢٥٠٠ الثالث
«الفتوحات وقرأ السويس، خليج احتفال لحضور مرص إىل ُدعي ١٢٨٦ه سنة ويف
بخط املوجودة النسخة عىل لتصحيحها عاِلَمني أرسل أن بعد ١٢٨٩ه سنة مرتني املكية»
شيخ صربي الدرويش عىل املولوية العلية الطريقة وأخذ «قونية»، يف األكرب الشيخ مؤلفها

الدمشقية. بالديار املولوية طريقة
الصدقات، كثريَ الجماعة، شهود عىل عاكًفا نن، السُّ عىل محافًظا املذهب، مالكيَّ وكان
والجهر. الرس يف هللا بتقوى عامًال والفقراء، الصلحاء للعلماء شهر كل يف مرتَّبًا وجعل

املعارف وعوارف الحقائق دقائق من وأظهر القوم، علوم يف عمره آخر يف وتغلغل
معتزًال والزبيب، الكعك عىل رمضان شهر يصوم وكان قْدره، وعلوِّ مقامه بسموِّ يؤِذن ما
خالل وكان صحنايا، أرشفية بقرية قرصه يف بها يتحنث خلوة وله والغريب، القريب عن
الُكىل آالم اشتداد برغم تأوَّه وال أنَّ ما إنه حتى واملشاهدة، باملراقبة مشتغًال وفاِته مرض
من ١٩ السبت ليلة منتصف يف الكريم ربِّه رحمة إىل انتقل أن إىل يوًما، ٢٥ طيلة واملثانة

بدمشق. دمر بقرية قرصه يف ١٣٠٠ه سنة رجب
وُدفن امِللل، جميع من أُمٌم جنازته يف واجتمع كثري، خلٌق األموي بالجامع عليه وصىلَّ
يف الحاتمي العربي ابن الدين محيي سيدي األكرب الشيخ جوار إىل السبت يوم ظهر

حجرته.
جركسيات جواٍر وثالث بنات، وست ذكور أوالد وعرشة ه عمِّ ابنة زوجته عن تويف وقد
وجهه الجسم، ممتلئ الهامة، عظيَم القامة، معتدَل عنه هللا ريض وكان حبشية، وجارية
أشهل األنف، أقنى بالسواد، يخضب كان إذ أسود رأسه وشعر بحمرة، مَرشب أبيض

العينني.
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الكالم، علم يف خدة بن القادر عبد السيد ه جدِّ حاشية عىل تعليقات املؤلفات من وله
من اإلسالم دين يف الطاعن لسان لقطع الحاد واملقراض العاقل، وذكرى الغافل وتنبيه
ما الفائق والنثر الرائق الشعر من وله التصوف، علم يف واملواقف واإللحاد، الباطل أهل
ويُحسن بالشطرنج، اللعب يُجيد كان كما والطباع، األلباب ويستهوي األسماع، يطرب
نبيًال، نبيًها عامًال، عامًلا جليًال، إماًما كان وبالجملة الشبكة، خياطة سيما وال الخياطة
مثواه، الجنَة وجعل وأرضاه، عنه ريضهللا أوَّابًا، حليًما كريًما شجاًعا، مهيبًا وِرًعا، زاهًدا

آمني.
قريض يف الخاطر «نزهة اه: سمَّ اإلشارات، رائق العبارات، فائق شعر ديوان وله

القادر». عبد األمري
البيت: آل إىل بانتمائه مفاخًرا قوله ومنه

ق��دَرا ي��ط��اول��ن��ا ي��ب��غ��ي ال��ورى ف��ي ف��َم��ن ُط��رٍّا ال��ورى خ��ي��ر ال��ل��ه رس��وُل أب��ون��ا
ال��ك��ف��را ي��أم��ن ب��ه لُ��بٍّ ذي ك��ل ع��ل��ى م��ح��ت��ًم��ا وف��رًض��ا دي��نً��ا غ��ًدا والن��ا
ص��ف��را أو وب��ي��ض��اء ت��س��م��و رت��ب��ٍة وع��ن م��ن��ص��ٍب ك��ل م��ن ال��ف��خ��ر ب��ه��ذا وح��س��ب��ي

عىل بكتابته وأمر وقت، أرسع يف «طازه» حصن تشييد شاهد ملَّا ه رسَّ قدَّسهللا وقال
الحصن: باب

دل��ي��َال ال��ط��وي��ل األم��د ع��ل��ى م��نِّ��ي ي��ك��ن ل��م ه��ذا أنَّ أع��ل��م ال��ل��ُه
ج��دي��َال ال��ت��راب ف��ي وأص��ب��ح م��ن��ي ل��ق��ري��ب��ٌة م��ن��يَّ��ت��ي وإنَّ ك��الَّ
ط��وي��ال ثَ��مَّ ال��خ��ل��ق ان��ت��ف��اع ب��ع��دي م��ن وي��ك��ون ال��ُم��ن��ى، ه��و اإلل��ه ورض��ا

الجهاد: أيام يف مراكش إىل هوا وتوجَّ إخوتُه تركه ملا وقال

ال��س��ن��د ِن��ع��م ي��ا ال��ق��ل��ب رب��ي��َع ي��ا ال��ج��س��د روَح ي��ا ال��ع��ي��ن س��واَد ي��ا
وول��د ب��م��اٍل ال ق��ل��ب��ي راح وب��ه��ا ع��ي��ن، ُق��رََّة ل��ي ك��ن��َت
أح��د ف��ي��ه��ا أرى ال ن��أي��ت��م ُم��ذ أس��ه��ًم��ا ب��ع��ي��ن��ي ال��ده��ُر ف��رم��ى

280



الجزائري القادر عبد

ملسو هيلع هللا ىلص: بالنبي ومتوسًال مستغيثًا وقال

م��ددي وي��ا ِح��ص��ن��ي وي��ا رج��ائ��ي وي��ا س��ن��دي ي��ا ال��ل��ه رس��وَل ي��ا س��ي��دي ي��ا
رَش��ِد وم��ن ُه��َدى م��ن ن��ج��واي أم��ام ع��م��ل وال ��ي��ه أرجِّ ع��ن��دي ع��ْل��َم ال
ي��دي واص��ف��راِر وذُلِّ��ي اف��ت��ق��اري س��وى أُق��دُِّم��ه ش��يءَ وال رض��اَك أب��غ��ي

منفاه يف زاره حني القسطنطيني الشاذيل محمد السيد املتفنن بالعاِلم بًا مرحِّ وقال
بفرنسا:

م��واس��ِم خ��ي��ُر ل��ديَّ ال��ن��ه��ار ه��ذا ال��ق��ادم ب��ال��ح��ب��ي��ب وس��ه��ًال أه��ًال
م��الزم��ي ق��ب��ل ك��ان ق��د م��ا وان��زاَح ل��ق��دوم��ه م��ص��اح��بً��ا ال��س��روُر ج��اء
ب��ن��ادِم ول��س��ُت م��نٍّ م��ا غ��ي��ر م��ن زائ��ًرا ال��ن��ف��ي��س��ة ب��ال��ن��ف��س أف��دي��َك
ال��م��ت��ع��اظ��ِم وج��ه��ك رؤي��ة ل��ج��م��ال ت��ش��وًق��ا ال��رك��اب م��س��اءل��ت��ي ط��ال��ت
ال��ع��ال��ِم ج��م��اُل أن��ت��م ش��اه��دت��ك��م م��ا ق��ب��ُل م��ن أح��ب��ب��تُ��ك��م إْن غ��رَو ال
م��ك��ارِم وِخ��دن ف��ض��ل ذا ب��ال��س��ع��د ط��ال��ًع��ا ال��ن��ق��ي��ب��ة م��ي��م��وَن زل��ت ال

هللا: بنعمة متحدثًا وقال

ال��ن��س��ن��اس ال ال��ن��اس ك��لِّ ب��ص��ف��ات ��ن��ي خ��صَّ ق��د ال��ذي ل��ل��ه ال��ح��م��ُد
ال��ب��اِس اش��ت��داد ل��دى ال��ص��ب��وُر ألن��ا وإن��ن��ي ال��ن��ف��ي��س وال��ع��ل��ُم ال��ج��وُد
ال��ن��اس ج��م��ي��ُع ض��م��ن��ي ف��ي ك��ان إذ خ��ال��ق��ي ل��ن��ع��م��ة ش��ك��ًرا وت��ح��دَّث��ي
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الشنقيطي1 الرتكزي حممدحممود

١٢٤٥–١٣٢٢ه

أحمد بن محمود محمد شيخنا عرصه يف اللغويني إمام الثقة الحجة مة العالَّ األستاذ هو
عىل ذلك وسبُب — املهملة بالدال — بالتالميد والُده اشتهر الشنقيطي، الرتكزي محمد بن
يقول: عنه يسأل َمن كلُّ فكان بها، انفرد خيمٍة يف تالميذَه يُقرئ كان أنه به أخربني ما
السادات من للواحد السادات يقال: كما عليه اللقب هذا أُطلق ثم التالميد؟ خيمُة أين
ولهذا النسب؛ أمويُّ األصل يف وهو قبيلته، اسم فسكون: بضم وتُْركز، بمرص، الوفائية
بمرص. أقام ملا كتابتَه ترك ثم شمس، عبد إىل نسبة «العبشمي» توقيعه: يف يكتب كان

العلوم ملؤتمر نظمها التي ميميته يف ذلك إىل أشار كما أقاربه، وبعَض أبيه عىل قرأ
فقال: ِباستكهلم، الرشقية

غ��مِّ ع��ل��ى تُ��ِب��تْ��ن��ي ل��م أُمٍّ وأرح��م وال��ٍد أرأف ال��ع��ل��م ب��درِّ غ��ذان��ي
واألُمِّ وال��خ��ال األخ ث��م األب ع��ن روي��ت��ه ح��ت��ى ع��ن��ه ي��ف��ط��م��ان��ي ول��م
ف��ْدِم وال ع��ي��يٍّ ال ن��ق��يٍّ ت��ق��يٍّ س��م��ي��دٍع ح��ب��ر ك��ل م��ن غ��ي��ره��م وع��ن

األحمر. بامِلداد عنوانُها وكان باشا، تيمور أحمد املحقق مة العالَّ له املغفور بخطه كتبها 1
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عن الحديث ى تلقَّ ثم ج، تخرَّ وعليه بأجدود ب امللقَّ الوهاب عبد الشيخ أيًضا والزم
حفظه من يذهب لم كثريًا شيئًا العرب وأشعار املتون من واستظهر الجلني، بلعمش ابن

بهما. وانفرد واألنساب باللغة واشتهر مات، حتى
عون بن محمد بن هللا عبد الرشيف مكة بأمري واجتمع وحجَّ املرشق إىل رحل ثم
عليها والواردين مكة علماء وبني بينه تقع وكانت فأجاب، عنده البقاءَ منه وطلب فأكرمه
إىل واملدينة مكة بني اإلقامة يف ُد يرتدَّ وصار األمري، مجلس يف علمية ومحاوراٌت مناظراٌت
١٣٠٤ه سنة وأوفده قدَره، وعَرف الحميد عبد السلطاُن فأكرمه القسطنطينية قَصد أن
وتقييد النادرة العربية الكتب من خزائنها يف ما عىل لالطِّالع واألندلس ولندن باريس إىل
وكان خاصة، باخرة عىل فسافر لتُستنسخ، القسطنطينية بخزائن منها يوجد ما أسماء
رشع ملا ثم عودته، بعد أُهمل املرشوع ولكن العثمانية، السفارات بدور حلَّ حيثما ينزل
الرشقية العلوم من الثامن املؤتمر عقد يف والنرويج السويد ملك الثاني أسكار امللك
فانتدبه إليه، الشيَخ ينتدب أن الحميد عبد السلطان من طلب ١٣٠٦ه سنة استكهلم
للمؤتمر، ليُقدِّمها امليمية قصيدتَه الشيخ ونَظم الشهري، الرتكي الكاتب أفندي مدحت مع

وأولها:

ال��ع��ج��ِم أَُم��ِم ف��ي األوط��ان ع��ن غ��ري��بً��ا ال��ن��ج��ِم م��ط��ل��ع ف��تً��ى م��يٌّ ط��رق��ْت أال

املرشق، إىل ورحلته باملغرب للعلم تحصيله وابتداء الرحلة هذه سبَب بها ذكر
ولكنه املشهورة، العربية القبائل بذكر وختَمها فيها، نفَسه ورثى علمية، مسائل نها وضمَّ
إىل قِدم ومنها املدينة، إىل بسفره فأمر السلطان، أغضبت رشوًطا الشرتاطه يسافر لم
املطالعة عىل وأقبل املدينة، من وُكتبَه أهَله واستحرض التَّْسيار، عصا بها وألقى القاهرة
شوال ٢٣ الجمعة يوم من الغروب ُقبيل األزهر من القريبة سكنه بدار تُويفِّ أن إىل واإلفادة

قليلة. أياًما إال يمرْض ولم عالية، سنٍّ عن ١٣٢٢ه سنة
عىل ولو للحق قوَّاًال نَّة بالسُّ ك التمسُّ شديد اللون، أسمَر نحيًفا هللا رحمه وكان
ليًال املطالعة يملُّ ال وكان القليلون، إال به ينتفع لم ولهذا زائدة؛ طبْع حدَّة مع نفسه،
بتصحيح اشتغل ملا سيما وال وآالًما، أمراًضا له وسبَّبت الجلوس كثرُة أضنته حتى ونهاًرا
داره، من السفىل الطبقة يف رطب بمكان آخر شخص مع يُقابله كان وأنه املخصص
املخصص، قتيل «أنا يقول: كان ما وكثريًا أطرافه، يف الرثية وألُم الصدر مرُض به فاشتدَّ
العلمية الرحلة يف املزية الكاملة السنية «الحماسة إال اآلثار من يرتك ولم الكتب»، قتيل أنا
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بعض يف خالفه َمن عىل وردوده وقصائده أخباره من شيئًا نها ضمَّ الرتكزية»، الشنقيطية
اها: سمَّ أرجوزة وله ،١٣١٩ سنة املوسوعات مطبعة يف بالقاهرة وُطِبعت العلمية، املسائل
مما العرب وتربيء الحق و«إحقاق تُطبع، لم ثعل» رصف ى املسمَّ واملعل املنهل «عذب
لعاكش العرب المية رشح عىل حاشية وهي العرب»، والمية لغتهم يف اليمني عاكش أحدث
الرشح، هذا له وقدَّم بمكة عون بن محمد بن هللا عبد الرشيف عىل وفد قد وكان اليمني،
وهي أغالطه، فيها وبنيَّ الحاشية هذه فكتب عليه يكتب أن الشيخ من الرشيف فطلب
أوهام يف املرصص العلم «بنيان اه: سمَّ كتاب تأليف يف رشع وكان تُطبع، لم مخطوطة
األوهام بعَض ح صحَّ وكان املخصص، حوايش عىل ُطِبع ما إال منه يكتب لم املخصص»
حوايش من فجرَّدها فيه، ما كلَّ يستوعب ولم األغاني، من البوالقية الطبعة يف الواقعة
بالقاهرة الجمالية باملطبعة وطبعها األصمعي الجواد عبد محمد الفاضل الشيُخ نسخته

األغاني. تصحيح بعنوان: ١٣٣٤ سنة
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التونيس اخلوجة بن أمحد

١٢٤٦–١٣١٠ه

سنة ُولِد خوجة،1 عيل بن محمد بن حمودة بن أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو هو
واألصول والفقه النحَو اإلسالم شيخ والده عىل فقرأ وفضل، علٍم ِحْجر يف ونشأ ،١٢٤٦
عامة إجازة وأجازه العظيم، القرآن عليه وجوَّد البخاري، صحيح عنه وروى الكالم، وعلم

ها: نصُّ هذا

ببابه، خاضًعا ضارًعا ووقف جنابه، إىل انقطع من وَصل الذي هلل الحمد
نرجو وسالًما صالًة وأصحابه، آل وعىل محمد سيدنا عىل والسالم والصالة

عذابه. وأليم حسابه مناقشة من هللا عىل العرض يوم النجاة بهما
العلوم من الحائز األريب، الذكي الزكي النجيب، الفاضل ولدي فإن وبعد،
أحمد، العباس أبا األنجد، األمجد مصيب، بسهم ميدانها يف الرامي نصيب، أوفر
والصديقني النبيني من عليهم هللا أنعم الذين مع وإياه وحرشني توفيًقا، هللا زاده
فيما له أُجيز أن مني التمس قد رفيًقا، أولئك وحُسن والصالحني والشهداء
ت وصحَّ لدي هو ما سائر ويف كتبت أو أمليت مما وغريه الثبت هذا نه تضمَّ

مذكراته عن نقًال حسني الخرض محمد السيد الجليل العالم صديقنا بخطه كتبها ترجمة عىل له وقفت 1

الخاصة.
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من بأنها مني علًما كلِّه، ذلك يف تامة إجازة له أجزت قد أنا فها إيلَّ، نسبتُه
حياضه، من الكرع أراد َمن يُجيَز أن أيًضا له وأجزُت محله، يف اليشء وْضع
فإنه وعالنيته، ه رسِّ يف هللا بتقوى ولدي وأويص رياضه، أزهار من واالقتطاف
يف دعواته، بصالح ينساني وأال نيته، وعىل فعله عىل مطَّلٌع وتعاىل سبحانه
إال قوة وال حول وال مستقيم، رصاط إىل يشاء من يهدي وهللا وجلواته، خلواته

العظيم. العيل باهلل
ربه إىل الفقري الفانية بيده كتبه
الخوجة بن محمد
١٢٧١ه عام صفر ١٩ اإلثنني يوم يف

وهو العلم مسائل من مسألٌة باله يف خطرت إذا كان أنه به والِده عناية من بلغ وقد
عنه. أخذها الرتجمة صاحب يفوَت لئال إليه ويُلقيها النوم من ابنَه يُنَبِّه رسيره يف

الستاري، محمد والشيخ البارودي، حسني والشيخ الخوجة، بن حسني ه عمِّ عن وأخذ
والشيخ عاشور، بن محمد والشيخ ملوكة، ابن والشيخ الرياحي، إبراهيم والشيخ
الشاهد، والشيخ الخضار، والشيخ معاوية، والشيخ النيفر، محمد والشيخ سالمة، ابن

الشنقيطي. محمد والشيخ
فيها: قال منظومة، إجازة الرابع بريم الشيخ اإلسالم شيخ له وأجاز

ج��الَال يُ��ورِّثُ��ه ل��ص��اح��ب��ه ف��خ��ٌر ال��ع��ل��ِم ن��ي��َل ف��إنَّ وب��ع��ُد
م��آال يُ��ح��م��د ول��م ي��زاول��ه ش��خ��ص وأي ال��ح��دي��ث س��ي��م��ا وال
وج��اَال م��ط��ارف��ه م��ن ت��ردَّى ح��ت��ى ال��ت��وف��ي��ُق ق��اده ��ن وم��مَّ
ف��ن��اَال ت��ط��لُّ��ب��ه ف��ي وب��ال��غ اك��ت��س��ابَ��ا ف��ي��ه ج��ف��نَ��ه وأس��َه��ر
م��ث��اَال ل��ه ط��ل��ب��َت إذا ع��ج��زَت ق��د م��ن وْه��و أح��م��د ال��ع��ب��اس أب��و
اح��ت��ف��اال ح��وى ال��ه��م��ام م��ح��م��د أب��ي��ه األس��م��ى ال��خ��وج��ة وي��اب��َن
ال��رج��اَال ال��ج��ه��اب��ذة س��ب��ق ف��ق��د ش��ب��ًال ال��ل��ي��ث ل��ذاك أض��ح��ى وم��ن
ال��ف��ع��اال وأح��س��ن��ت م��ن��ه زك��ت ن��ف��ٌس اإلس��ن��اد إل��ى ط��م��ح��ت وق��د
ال��ك��م��اال ظ��نَّ وق��د إج��ازت��ه م��ن��ه ي��روم ال��ف��ق��ي��ر ذا ��ْم ف��ي��مِّ
ال��س��ؤاال ع��ن��اي��ت��ه ف��ي وك��رَّر زم��انً��ا ِده ت��ردُّ ف��ي وأف��ن��ى
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ال��م��ط��اال ال��م��ع��ن��ى ل��ذا وأوس��ع��ه ح��ي��اءً إج��اب��ت��ه ع��ن ف��أح��ج��م
أق��اال وال ال��ُم��ل��ح أع��ف��ى وال ا بُ��دٍّ ذاك م��ن ي��ج��د ل��م ول��م��ا
وق��اال ل��راغ��ب��ه م��س��اع��ف��ة ب��أه��ل ل��ه��ا ول��ي��س ت��ج��ش��م��ه��ا
ج��ب��اال ك��ان��وا وق��د أس��ات��ذة ل��ي روى م��ا رواي��ة ل��ه أج��زُت

وبراعة بتحقيقه العقول فبهر الزيتونة، بجامع التدريس خطَة الرتجمة صاحب توىل
إنشائه من وخطب الشماعية، املدرسة ومشيخة باي، محمد بجامع اإلمامة وتوىلَّ أسلوبه،
قيام، أحسَن بأعبائها فقام ١٢٧٧ سنة األول ربيع يف القضاء خطَة وتوىلَّ البليغة، الخطب
وال والفتوى، التدريس بني يجمع التدريس إىل ورجع ،١٢٧٩ سنة املحرم يف اإلفتاء وتوىلَّ

والتدريس. القضاء بني الجمُع يصح
يف اإلسالم شيخ منصَب باي الصادق محمد املشري ه والَّ معاوية الشيخ تُويف وملا
يف فأبدع اإلسالم مشيخة واليته عام البيضاوي تفسري لدرس وانتصب ،١٢٩٤ سنة صفر
عىل الحكيم عبد حوايش عىل الكتابة يف ورشع العلماء، ألذكياء مورًدا درُسه وكان التقرير،

صمم. من سمعه عىل طرأ ما الدرس ذلك عىل االستمرار عن عاقه ولكن التفسري، هذا
عايل الرشعية، السياسة مذاهب يف النظر حسن املحارضة، لطيَف هللا رحمه وكان

اللقاء. حسن الهمة،
األنهار، ومعظم البحار بشواطئ االنتفاع حكم يف ورسالة املرشد، منها: «مؤلفاته»
ألن أولها من الدرر عىل والده حاشية لتكميل وتصدَّى املصدور. ونفثة املبني، والصبح

النكاح. كتاب عىل الحاشية تلك ابتدأ اإلسالم شيخ والده
النظر طريقة عىل يصوغها وكان استيعابَه، القلُم يسع ال ما الفتاوى من وحرَّر
األحوال، ومقتضيات املصالح رعاية مع الوقائع عىل والقواعد األصول فيطبِّق املستقل،

واملالكي. الحنفي املذهبني بني أكثرها يف ويجمع
عاملة، الفتاوى تحرير عىل وبراعته حافلة، واألدب العلم بأهل مجالُسه برحت وما

ورضوانه. برحمته هللا ده تغمَّ ١٣١٠ه، سنة تُويف أن إىل
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١٢٩٣–١٣٧٨ه

سنة رجب ٢٦ يف التونيس بالُقطر نقطة بمدينة حسني،1 الخرض محمد الشيخ ُولِد
ويف ببلده، االبتدائية الكتب بعض فقرأ القرآن، حفظ أن بعد بالعلم واشتغل ١٢٩٣ه،
الزيتونية الكلية فدخل التونسية، القاعدة إىل وأُرسته أبيه مع رحل ١٣٠٦ه سنة آخر
ونبغ واللغوية، الدينية العلوم يف عليهم وتخرَّج أساتذتها، أشهر عىل وقرأ ١٣٠٧ه سنة
وواظب أبى لكنه دراسته، إتمام قبل العلمية الخطط بعض لتويل فُطِلب غريها، ويف فيها
وكانا النجار، محمد والشيخ الشيخ، بن عمر مثل: واألكابر، العلماء دروس حضور عىل

البخاري. صحيح يُدرِّس وكان بوحاجب، سالم والشيخ التفسري، يُدرِّسان
الرجوع إىل اضطر حتى طرابلس يبلغ لم ولكنه ١٣١٧ه، سنة الرشق إىل رحل ثم
فيها فأنشأ ١٣٢١ه، سنة إىل ويستفيد يفيد الزيتونة جامع فالزم أياًما، بها أقام أن بعد
هذا سلك َمن كلُّ يلقاه ما اإلصالحي رأيه بثِّ سبيل يف ولقي العظمى، السعادة مجلة

السبيل.

الشيخ أنشأ وقد جواره، إىل يُدفن بأن وأوىص صديَقه، وكان املرتَجم، حياة يف الرتجمة هذه املؤلف كتب 1

وعضًوا بدمشق العربي العلمي باملجمع عضًوا وُعنيِّ لها، مجلة وأصدر اإلسالمية الهداية جمعية الخرض
سنة وتويف ،١٩٥٢ سنة يوليو ٢٣ ثورة بداية يف لألزهر شيًخا اختري ثم بالقاهرة، العربية اللغة مجمع يف

١٩٥٩م.
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الكبري، بجامعها والخطابة والتدريس بنزرت، بمدينة القضاء وِيلَ ١٣٢٣ه سنة ويف
أُحيل ثم الزيتونة، بجامع للتدريس ع وتطوَّ التونسية، القاعدة إىل ورجع استقال ثم
جمعية تأسيس يف اشرتك ١٣٢٥ه سنة ويف املذكور، بالجامع الكتب خزائن تنظيم إليه

بالجامع. املعيَّنني املدرسني من ُجِعل املدة هذه ويف زيتونية،
بالخلدونية. بالخطابة وُكلِّف بالصادقية، مدرًسا ُجِعل ١٣٢٦ه سنة ويف

إلعانة الدعاة أعظم من كان والعثمانيني الطليان بني الطرابلسية الحرب قامت وملا
مطلعها: التي قصيدتَه الزاهرة بجريدة ونَرش الدولة،

ُح��ق��بَ��ا دَه��ى ن��وٌم م��ض��اج��ع��ن��ا ي��ك��ف��ي ذه��ب��ا ال��ذي ال��ذِّك��ر م��ج��دن��ا ع��ل��ى ُردُّوا

إىل عاد ثم املفيدة، الدروس بها وألقى مدنها، أمهاِت فزار الجزائر إىل رحل ثم
الصحف. يف واألدبية العلمية املقاالت ونرش الزيتونة، جامع يف دروسه وعاود تونس،

فدخلها القسطنطينية إىل سافر ثم بمرص، مارٍّا دمشق إىل سافر ١٣٣٠ه سنة ويف
الحجة ذي يف تونس إىل عاد ملا ثم مكاتبها، وزار بأهلها فاختلط البلقان حرب إعالن يوم

الصحف. ببعض بها االجتماعية الحالة وعن عنها املفيدة رحلته نرش السنة هذه من
تاريخ يف حقائق عن للبحث تونس حكومُة ألَّفتها التي اللجنة يف عضًوا ُجِعل ثم
بعض وعرف مرص ونزل إليه فرحل الرشق، إىل املهاجرة عىل عزم ملا ذلك ترك ثم تونس،
مدرًسا معيَّنًا دمشق إىل عاد ثم للقسطنطينية، ثم للمدينة ثم الشام إىل سافر ثم فضالئها،
الحرب مدة اتهمه أن إىل كذلك وبقي بها، السلطانية باملدرسة والفلسفة العربية للغة
أشهر ستة واعتقله الدولة، عىل املتآمرين حال بكتم سورية حاكُم باشا جمال العظمى
سنة الثاني ربيع شهر يف سبيلُه فأُطلق التهمة من فربئ ُحوكم ثم يوًما، عرش وأربعة

١٣٣٥ه.
الكتابة: أدوات وبني بينه حالوا وكانوا حبسه، يف شعره ومن

ف��ن��ام��ا ال��طِّ��ْرس ع��ن ي��ص��ح��و ال ك��ان ق��ل��ٍم ع��ن ي��دي ال��ح��ب��ُس غ��لَّ��ل
ال��زؤام��ا ال��م��وت ب��ع��ده ي��الق��ي أو ُم��ق��ل��ت��ه ع��ن ال��غ��م��ض ي��ذوُد ه��ل
ال��ِح��م��ام��ا آث��رُت اإلس��الم خ��دم��ة إل��ى ت��ح��دو ه��م��ٌة ل��وال أن��ا
ج��ه��ام��ا أو س��رابً��ا إال زه��ره��ا م��ن يُ��ق��س��م وم��ا ال��دن��ي��ا ل��ي��س��ت

292



حسني الِخرض محمد

١٣٣٦ه سنة القسطنطينية إىل ُدعي أن إىل بدمشق، باملدرسة التدريس يف استمر ثم
١٣٣٧ه، سنة إىل كذلك فبقي الفاتح، بجامع وواعًظا الحرب، بوزارة عربيٍّا منشئًا فُجِعل

ذلك: يف وقال دمشق، إىل وعاد اآلستانة ففارق

ك��ال��س��ق��اة ب��ي ت��ط��وف وال��م��ط��اي��ا ن��اٍد واألرض ال��ك��ري��م ك��أُس أن��ا
وال��ل��ه��اة تُ��دي��ره��ا ك��ف ب��ي��ن ص��دًع��ا األرض إل��ى ه��وْت ك��أس ُربَّ
ب��ال��س��ب��ات ط��اف��ح س��اَق��ي��ه ج��ف��ن ل��ب��خ��ي��ل ب��ي ح��ب��اُة ي��ا ف��اس��م��ح��ي

يبارش فلم املدارس، ببعض ومدرًسا بدمشق العربي العلمي باملجمع عضًوا وُعنيِّ
بدار الفهارس وعمل التصحيح، فويل بها، ونزل مرص، قاصًدا سافر بل ذلك، من شيئًا

املرصية. الكتب
يف والخيال خلدون، ابن وحياة الحكم، وأصول اإلسالم كتاب نقض مؤلفاته: ومن

وغريها.2 العربية، اللغة وحياة العربي، الشعر

رجال احتفل وقد بالجامع، جثمانه عىل وُصيلِّ ١٩٥٩م، سنة املوافق ١٣٧٨ه سنة هللا رحمة إىل تويف 2

بمدافن باشا تيمور أحمد مة العالَّ له املغفور جثمان بجوار وُدِفن جنازته، بتشييع ونحوهم والعلماء الدين
بذلك. وصيته عىل بناءً عنه؛ هللا ريض الشافعي، باإلمام التيمورية األرسة
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