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فهر�س احلروف
                                                                                                                             

حرف الباء

27البابلي ]حارة[ بق�سم حمرم بك

28الباجوري ]حارة[ بق�سم اللبان

29الباجي ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

30البارودي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

30البارودي ]�سارع[ بق�سم الرمل

30بارودي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، فو�سرت �سابًقا

30البازار ]�سارع[ بق�سم العطارين

31با�سا ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، اال�سرتاكية حاليًّا

31البا�سا ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، عبد الوهاب يو�سف حاليًّا

31البا�سوات ]�سارع[ بق�سم الرمل، عبد اجلليل �سعد حاليًّا

32بايل ]�سارع[ بق�سم الرمل

32البحريي )ال�سيخ( ]حارة[ بق�سم كرموز

32البخاري ]�سارع[ بق�سم الرمل

35بدر اجلمايل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

37بدر الدين ]حارة[ بق�سم اجلمرك

38بدر الدين ]�سارع[ بق�سم الرمل، فان لنيب �سابًقا

38بدوي ]�سارع[ بق�سم العطارين
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38بدوي بك ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

39بدوي �سامل ]زقاق[ بق�سم الرمل

39بدير ]حارة[ بق�سم اللبان

40الربامكة ]�سارع[ بق�سم العطارين

47برتوليه ]�سارع[ بق�سم املن�سية، النجدة حاليًّا

47برجوان ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

49الربدي ]حارة[ بق�سم باب �رشقي

49بركة ]حارة[ بق�سم حمرم بك

49الب�ستي ]�سارع[ بق�سم العطارين

52ب�رش فار�س )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم املنتزه، اأديب �سماع �سابًقا

52الب�رشي )ال�سيخ( ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

52الب�رشي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

53البطريركية اليونانية ]�سارع[ بق�سم العطارين

54بغداد ]�سارع[ بق�سم العطارين

54بغداد ]�سارع[ بق�سم الرمل، اأحمد حممد االأدهم حاليًّا

59البقلي ]عطفة[ بق�سم اجلمرك

59البقلي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

59البقلي بك ]�سارع[ بق�سم الرمل

63البلخي ]حارة[ بق�سم كرموز، ال�سيد عبد الكرمي �سعيد حاليًّا

65بلزوين ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، فاطمة اليو�سف حاليًّا

66البلقاء ]حارة[ بق�سم اجلمرك

66البلوي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

67البّنا ]حارة[ بق�سم اجلمرك



7

67بنها ]�سارع[ بق�سم العطارين

68بني �سويف ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

69بني العبا�س ]�سارع[ بق�سم العطارين

69بني العبا�س ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

69بهاء الدولة ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

71بهاء الدين ]�سارع[ بق�سم الرمل

72البهاء زهري ]حارة[ بق�سم اللبان

75بهجت با�سا ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

75بهجت با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

75البهن�سا ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

76بوتي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم العطارين، حممد مو�سى حاليًّا

76بور�سعيد ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، اأمربواز راللي �سابًقا

76بور�سعيد ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، �رشابيون �سابًقا

77بور�سعيد ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، جتران با�سا �سابًقا

82البوريني ]حارة[ بق�سم اجلمرك

84البو�سريي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

84بوكوك ]�سارع[ بق�سم الرمل، علي اجلارم حاليًّا

86بريوت ]حارة[ بق�سم العطارين

89بريونا ]حارة[ بق�سم العطارين، حامد علي اأبو جمعة حاليًّا

90البيهقي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
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حرف التاء

97التاج ]�سارع[ بق�سم كرموز

97الترب ]حارة[ بق�سم كرموز

97التربيزي ]�سارع[ بق�سم العطارين

99التتويج ]�سارع[ بق�سم اجلمرك، ال�سيد حممد كرمّي حاليًّا

99التتويج ]�سارع[ بق�سم املن�سية، ال�سيد حممد كرمّي حاليًّا

99التحرير ]ميدان[ بق�سم املن�سية، حممد علي �سابًقا

100التخطيط ]�سارع[ بق�سم اأبي قري

100تراجان ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، لطفي ال�سيد حاليًّا

101الرتجمان ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

101الرتجمان ]حارة[ بق�سم اللبان

101الرتمذي ]�سارع[ بق�سم كرموز

104تري�ستا ]�سارع[ بق�سم املن�سية، ال�سيخ اإ�سماعيل �سلبي حاليًّا

105ت�سودي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، يو�سف املنيالوي حاليًّا

105الت�سنيع ]�سارع[ بق�سم اأبي قري

105التعاون ]�سارع[ بق�سم الرمل

106التقدم ]�سارع[ بق�سم كرموز

106التقوى ]�سارع[ بق�سم كرموز

106تكال بك ]�سارع[ بق�سم الرمل

108التلم�ساين ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

110متراز )�سيدي( ]ميدان[ بق�سم اجلمرك

110متراز )�سيدي( ]حارة[ بق�سم اجلمرك
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110متراز )�سيدي( ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

110التمرازية ]حارة[ بق�سم اجلمرك

110التم�ساح ]حارة[ بق�سم اللبان

111متيم ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

118التميمي ]حارة[ بق�سم كرموز

120التنوخي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

122توتوجني ]�سارع[ بق�سم اللبان

123التهامي ]حارة[ بق�سم املن�سية

125تيبري ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، حممود اأحمد يو�سف حاليًّا

125تيتو با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل، م�سطفى �سادق الرافعي حاليًّا

125تيتو با�سا ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

126التيجاين ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

132تيمور ]حارة[ بق�سم اجلمرك

133تيمور لنك ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، اأحمد عالم حاليًّا

حرف الثاء

139ثابت با�سا ]�سارع[ بق�سم اللبان

139ثابت بن قرة ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

140ثروت با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

140الثعالبي ]حارة[ بق�سم اللبان
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حرف اجليم

147جابر )�سيدي( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

147جابر بن اأفلح ]�سارع[ بق�سم الرمل، العزيزي �سابًقا

147جابر بن حيان ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ليجران �سابًقا

152جابر عبد البا�سط بدوي ]حارة[ بق�سم كرموز، املقلب �سابًقا

152جاد احلق )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم كرموز

152اجلارحي )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم كرموز

152اجلارم ]حارة[ بق�سم كرموز

154جاريبالدي ]�سارع[ بق�سم الرمل، حممود اإ�سماعيل حاليًّا

157جاليتي ]�سارع[ بق�سم املن�سية، حممد رفعت اجلمال حاليًّا

158جالي�س بك ]�سارع[ بق�سم العطارين، م�سطفى حممد حافظ حاليًّا

158جالي�س بك ]�سارع[ بق�سم العطارين، جي�سي با�سا �سابًقا

158جاما ]�سارع[ بق�سم الرمل، حممد بدران حاليًّا

159جروترود ن�سيم )الدكتورة( ]�سارع[ بق�سم العطارين، بروك�س با�سا �سابًقا

159اجلرجاين ]حارة[ بق�سم حمرم بك

164جرك�س بك ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، حممد عماد الدين كامل حاليًّا

165جرير ]�سارع[ بق�سم الرمل

169اجلزايريل ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

171اجلزويل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، املجزومي حاليًّا

172جعفر ال�سادق ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

175جالل الد�سوقي )ال�سهيد( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، ال�رشاي منرة 3 �سابًقا

175جمال الدين يا�سني ]�سارع[ بق�سم العطارين، املريل �سابًقا
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176جميل الزهاوي ]�سارع[ بق�سم العطارين، ديوميد�س �سابًقا

177اجلواد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

179جودة ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

180جورج اأبي�س ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، جوبا بك �سابًقا

184جورج زيدان ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، برتيد�س �سابًقا

186جول جمال ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، اأنفيلد �سابًقا

187جونة االأنفو�سي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

191اجلويني ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

ا                           192جياكومو ملربوزو ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، ابن �سجاع حاليًّ

حرف احلاء

195احلامتي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، فران�سوا كو�ست �سابًقا

195احلاجري ]حارة[ بق�سم اجلمرك

197احلافظ ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

198حافظ با�سا خليل ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

198حافظ ح�سنني ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

199حامد بك ]�سارع[ بق�سم الرمل

اج ]زقاق[ بق�سم الرمل 200احلجَّ

اج ]حارة[ بق�سم اجلمرك 200احلجَّ

204حديني بك ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

205ح�سام الدين ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

207ح�سن با�سا حممود ]�سارع[ بق�سم الرمل
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208ح�سن الب�رشي ]�سارع[ بق�سم اللبان

212ح�سن بك ال�سعران ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

212ح�سن بك نور الدين ]حارة[ بق�سم حمرم بك

213ح�سن بك ها�سم ]�سارع[ بق�سم الرمل

214ح�سن جالل ]�سارع[ بق�سم الرمل

214ح�سن ذو الفقار ]�سارع[ بق�سم الرمل

214ح�سن الر�سيدي ]حارة[ بق�سم الرمل

215ح�سن �رشور ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، اأبو بكر �سابًقا

216ح�سن عامر ]حارة[ بق�سم الرمل

217ح�سن من�سور ]حارة[ بق�سم كرموز

217ح�سونة )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

217ح�سني با�سا فهمي ]�سارع[ بق�سم اللبان

219ح�سني رم�سان )املهند�س( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، املطاعنة �سابًقا

219ح�سني �سليمان )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم املنتزه

219ح�سني طه �سالح ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ابن �سعود �سابًقا

220احل�سيني ]�سارع[ بق�سم العطارين

220حفني نا�سف ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

230احلكمة ]�سارع[ بق�سم الرمل، الفريق اأول عبد املنعم ريا�س حاليًّا

231احلالج ]�سارع[ بق�سم العطارين

234حالوة ]حارة[ بق�سم اجلمرك

236حلب ]�سارع[ بق�سم العطارين

240حلمي بهجت بدوي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

241حمزة ]�سارع[ بق�سم اجلمرك
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241حمزة ]�سارع[ بق�سم اللبان

245حماد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

249احلمراء ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

250حمودة ]عطفة[ بق�سم اجلمرك

251احلميدي ]حارة[ بق�سم كرموز

حو�س الغزاالت ]حارة[ بق�سم اجلمرك، رفيعة ال�سال حاليًّا

احلويف  ]حارة[ بق�سم حمرم بك

252

252

حرف اخلاء

255خالد با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

255خالد بن يزيد ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر

256اخلالدي ]�سارع[ بق�سم الرمل، اأجاتون �سابًقا

257اخلزرجي ]حارة[ بق�سم الرمل

258اخل�رشي ]حارة[ بق�سم اجلمرك

260خطاب ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

260خطاب ]زقاق[ بق�سم الرمل

260خطاب ]زقاق[ بق�سم العطارين

261اخلطاط حممد اإبراهيم ]�سارع[ بق�سم املن�سية

261اخلطاط حممد اإبراهيم ]�سارع[ بق�سم العطارين، ملبار �سابًقا

263اخلطيب البغدادي ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

264اخللعي ]حارة[ بق�سم اللبان

269خليل اإبراهيم ]�سارع[ بق�سم الرمل

269خليل اإبراهيم ]�سارع[ بق�سم الرمل
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269خليل بك ]حارة[ بق�سم اجلمرك

270اخلليل بن اأحمد ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

273خمارويه ]�سارع[ بق�سم الرمل

277خري اهلل بك ]حارة[ بق�سم اجلمرك

حرف الدال

ا 281دار الوالدة ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، معهد الوالدة حاليًّ

281داود )�سيدي( ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

281داود ح�سني ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، باب جحا �سابًقا

287داود حلمي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، �سارب �سابًقا

287داود عمون ]�سارع[ بق�سم الرمل

289الدخاخني ]حارة[ بق�سم اجلمرك

289دروي�س بك ]�سارع[ بق�سم الرمل

290دروفيتي ]�سارع[ بق�سم العطارين، االأحرار حاليًّا

292دري بك ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

292الدريني ]�سارع[ بق�سم الرمل

294الد�سوقي ]حارة[ بق�سم العطارين

296الدكتور اإبراهيم �سالمة ]�سارع[ بق�سم الرمل، النكريت �سابًقا

298الدكتور اإبراهيم �سوقي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، بابيلون �سابًقا

298الدكتور اإبراهيم عبد ال�سيد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، نريوت�سو�س بك �سابًقا

300الدكتور اأحمد ال�سيد ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، هت�سو �سابًقا

300الدكتور بوتي ]�سارع[ بق�سم العطارين، حممد مو�سى حاليًّا
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301الدكتور زكي �سافعي ]�سارع[ بق�سم الرمل، جيميل �سابًقا

302الدكتور زكي مبارك ]�سارع[ بق�سم الرمل

303الدكتور �سامل با�سا ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

304الدكتور �سامي جنينة ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، اأبولون �سابًقا

305الدكتور �رشوف ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

306الدكتور عبد احلميد بدوي ]�سارع[ بق�سم العطارين

306الدكتور عبد احلميد بدوي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، ال�سلطان عبد العزيز �سابًقا

308الدكتور عبداهلل يو�سف ]�سارع[ بق�سم العطارين، فرينيه �سابًقا

310الدكتور عبد الرحمن عودة ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

312الدكتور م�سطفى رم�سان ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر

312الدكتور م�سطفى فهمي خمي�س ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل )الدخيلة(

314دكروري ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

315دمنهور ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر

316الدمنهوري )ال�سيخ( ]ميدان[ بق�سم مينا الب�سل

316دمياط ]�سارع[ بق�سم الرمل، قالن�سني با�سا �سابًقا

318الدمريي ]�سارع[ بق�سم الرمل

321دنتمارو ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، اأحمد �سديق حاليًّا

322دن�سواي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، كرومر �سابًقا

327الدواخلي )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

327دومريكر ]�سارع[ بق�سم الرمل، اللواء ي�رشي قمحة حاليًّا

329دياب ]�سارع[ بق�سم الرمل

331الديار بكريل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

331ديزك�س ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، عبد القادر رجب با�سا حاليًّا

332دينون ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، حممد �سفوت حاليًّا
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حرف الذال

337ذو الفقار ]زقاق[ بق�سم الرمل

337ذو الفقار ]�سارع[ بق�سم الرمل

حرف الراء

341راتب با�سا ]�سارع[ بق�سم املن�سية

342راجي عز العرب ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ابن حكمون �سابًقا

342رابعة العدوية ]�سارع[ بق�سم الرمل

347الراحة ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، كوفوت �سابًقا

348الرازي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

350راأ�س العرقوب ]�سارع[ بق�سم اأبي قري

351را�سد بك ]حارة[ بق�سم املن�سية

351الرا�سدين ]�سارع[ بق�سم العطارين

351راغب با�سا ]�سارع[ بق�سم كرموز

352الرافعي ]حارة[ بق�سم العطارين

353الراأفة ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

353الراك�سي ]�سارع[ بق�سم املن�سية

353الراك�سي ]زقاق[ بق�سم املن�سية، تراب �سابًقا

353الراك�سي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

353الراك�سي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، امل�ستكفي �سابًقا

354الراوندي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
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354الراوندي ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

355الرائد �سامح الرفاعي ]�سارع[ بق�سم العطارين، �سكور با�سا �سابًقا

355الرائد مهند�س منري بادير ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، جعفر �سابًقا

356ربيعة ]حارة[ بق�سم الرمل

359الرجاء ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

359الرحمة ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

359الرحمة ]�سارع[ بق�سم كرموز

359رحمي بك ]�سارع[ بق�سم العطارين

360ر�ستم بك العاليلي ]�سارع[ بق�سم العطارين

360الر�ساد ]�سارع[ بق�سم العطارين

361الر�ساقة ]حارة[ بق�سم كرموز

361ر�سوان ح�سن )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم الرمل، ح�سن فوؤاد �سابًقا

361الر�سيدي ]�سارع[ بق�سم الرمل

361الر�سيدي بك ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

362الرفاء ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

364الرفاعي ]حارة[ بق�سم العطارين

حرف الزاي

369زاوية االأعرج ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

369زاوية ح�سن القماح ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

370زاوية عبد الغني ]حارة[ بق�سم اجلمرك

370زاوية النقلي ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل
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371الزبيدي ]حارة[ بق�سم الرمل

371الزبيدي ]�سارع[ بق�سم العطارين

375زكي بك رجب ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

375زكي �سافعي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم الرمل، جيمل �سابًقا

375زكي مبارك )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم الرمل

375زنانريي با�سا ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، عزيز فهمي حاليًّا

377زنكروله ]�سارع[ بق�سم العطارين

377الزهراء ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

377زهران ]زقاق[ بق�سم الرمل

378الزهرة ]حارة[ بق�سم اللبان

378الزهرة ]�سارع[ بق�سم العطارين

378الزهرة ]�سارع[ بق�سم الرمل

381الزهري )�سيدي( ]حارة[ بق�سم اللبان

381الزيدية ]حارة[ بق�سم اللبان

387زين العابدين ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

387زين العابدين ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

387زين العابدين ]زقاق[ بق�سم الرمل

حرف ال�سني

399ال�سادات ]�سارع[ بق�سم الرمل

400�سامل با�سا )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

400�سامح الرفاعي )الرائد( ]�سارع[ بق�سم العطارين، �سكور با�سا �سابًقا
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400�سامي البارودي ]�سارع[ بق�سم كرموز

416�سامي جنينة )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، اأبولون �سابًقا

416�سامي روؤوف )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم املنتزه

416�سان �سابا ]�سارع[ بق�سم العطارين

417�سان فران�سوا دا�سيز ]�سارع[ بق�سم الرمل، معروف الر�سايف حاليًّا

417�سان مارك ]�سارع[ بق�سم املن�سية

420ال�سبكي ]حارة[ بق�سم العطارين

420ال�سبكي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

424�ستانلي باي ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، اخلليج حاليًّا

428�ست امللك ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

428�ست النعم ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

430�سرتابون ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، �سليم ح�سن حاليًّا

431�سرتو�س ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، األفريد ليان حاليًّا

431�سحنون ]زقاق[ بق�سم حمرم بك

435ال�سخاوي ]حارة[ بق�سم اللبان

438ال�رشخ�سي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

440�رشهنك با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

441�سعد زغلول ]�سارع[ بق�سم العطارين

441�سعد زغلول ]ميدان[ بق�سم العطارين

466�سعيد ]ميدان[ بق�سم حمرم بك

469�سعيد بن البطريق ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، بريج�س �سابًقا

470�سعيد اجلندي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، الغازي خمتار �سابًقا

471�سعيد ن�رش ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
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472ال�سكري ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

472�سالمة حجازي ]�سارع[ بق�سم العطارين

472ال�سلطان عبد العزيز ]�سارع[ بق�سم العطارين، الدكتور عبد احلميد بدوي حاليًّا

472ال�سلطان عبد العزيز ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

474ال�سلفي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

480�سليم الب�رشي )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

481�سليم قبطان ]�سارع[ بق�سم العطارين

481ال�سّمان ]حارة[ بق�سم �سيدي جابر

481ال�سمرقندي ]�سارع[ بق�سم الرمل

483ال�سمعاين ]�سارع[ بق�سم العطارين

484�سمري �سادق بن عبد اجلليل ]�سارع[ بق�سم الرمل، اأب�سخرون بك �سابًقا

484�سمية اأم عمار ]�سارع[ بق�سم الرمل

484�سنان با�سا ]�سارع[ بق�سم املن�سية

490ال�سنو�سي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

496�سوتري ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، الدكتور علي م�سطفى م�رشفة حاليًّا

534�سوق راتب با�سا ]�سارع[ بق�سم املن�سية

534�سولت ]�سارع[ بق�سم الرمل، حممود اأبو العال حاليًّا

534ال�سّيالة ]حارة[ بق�سم اجلمرك

535�سيبويه ]�سارع[ بق�سم املنتزه

537ال�سيد اإبراهيم جودة ]�سارع[ بق�سم املن�سية، الهماميل �سابًقا

538ال�سيد اأحمد مراد ]حارة[ بق�سم اللبان، بيني بك �سابًقا

538ال�سيد اخلويل ]�سارع[ بق�سم املنتزه، اإدوار راي بك �سابًقا

539�سيدي اأبو الدرداء ]�سارع[ بق�سم اللبان
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548�سيدي البو�سريي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

563�سيدي متراز ]ميدان[ بق�سم اجلمرك

563�سيدي متراز ]حارة[ بق�سم اجلمرك

563�سيدي متراز ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

567�سيدي جابر ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر

ْهري ]حارة[ بق�سم اللبان 570�سيدي الزُّ

571�سيدي ال�سوري ]�سارع[ بق�سم العطارين

573�سيدي الطرطو�سي ]حارة[ بق�سم اجلمرك

585�سيدي عبد الرازق ]�سارع[ بق�سم العطارين

585�سيدي عبد الرازق ]حارة[ بق�سم العطارين

587�سيدي املتويل ]�سارع[ بق�سم العطارين

587�سيدي املتويل ]�سارع[ بق�سم اللبان

587�سيدي حممد وكيع ]حارة[ بق�سم اجلمرك

588�سيدي املنري ]�سارع[ بق�سم اللبان

589�سيدي الوا�سطي ]�سارع[ بق�سم اللبان

589�سيدي ياقوت ]حارة[ بق�سم اجلمرك

592�سرييزي ]�سارع[ بق�سم العطارين، �رشكة م�رش حاليًّا

592�سريين ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، من�سور فهمي حاليًّا

593�سيزار ]�سارع[ بق�سم العطارين، اإمام اإبراهيم حاليًّا

293�سيف االإ�سالم ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل
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حرف ال�سني

599ال�ساذيل ]حارة[ بق�سم املن�سية 

599ال�ساذيل ]�سارع[ بق�سم العطارين

619ال�سا�سي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

619�سافعي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

619ال�سافعي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

625�سافعي رحمي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

626ال�سامي ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

627ال�سبا�سي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

627ال�سبا�سي بك ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

627�سحاتة عي�سى ]حارة[ بق�سم الرمل

627�سحاتة عي�سى ]حارة[ بق�سم حمرم بك

628ال�رشقاوي ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

628�رشيف ]ممر[ بق�سم العطارين، �سادق عمارة حاليًّا

628�رشيف ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، اخلديوي االأول �سابًقا

628�رشيف ]�سارع[ بق�سم العطارين، اخلديوي االأول �سابًقا

628�رشيف ]�سارع[ بق�سم كرموز، اخلديوي االأول �سابًقا

628�رشيف ]�سارع[ بق�سم اللبان، اخلديوي االأول �سابًقا

628�رشيف ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

631�رشيف با�سا ]�سارع[ بق�سم العطارين، �سالح �سامل حاليًّا

632ال�رشيف الر�سي ]�سارع[ بق�سم اللبان

638�سعبان هريدي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
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638�سكري القوتلي ]�سارع[ بق�سم الرمل، امللكة فريدة �سابًقا

640�سكور با�سا ]�سارع[ بق�سم العطارين، الرائد �سامح الرفاعي حاليًّا

640�سمبوليون ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

644�سم�س الدولة ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

646ال�سمو�س ]�سارع[ بق�سم كرموز

652ال�سنقيطي ]حارة[ بق�سم باب �رشقي

656�سهاب الدين ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

659ال�سهيد اإ�سماعيل عبد الرحمن فهمي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، االأمرية اأمينة �سابًقا

660ال�سهيد جالل الد�سوقي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، ال�رشاي منرة 3 �سابًقا

662ال�سهيد �سبحي اإبراهيم ن�رش ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، اإ�سماعيل خمتار  �سابًقا

663ال�سهيد �سالح م�سطفى ]�سارع[ بق�سم العطارين، ال�سلطان ح�سني كامل �سابًقا

663ال�سهيد �سالح م�سطفى ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ال�سلطان ح�سني كامل �سابًقا

665ال�سهيد علي �سالح ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، االأمرية نعمت �سابًقا

666ال�سهيد م�سطفى زّيان ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، االأبعادية �سابًقا

666ال�سهيدة اأم �سابر ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، اأديت كافيل �سابًقا

668ال�سوربجي ]حارة[ بق�سم اجلمرك

668ال�سيباين ]�سارع[ بق�سم العطارين

671ال�سيخ اإبراهيم اأبو قرطام ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، اأزوالدفني �سابًقا

672ال�سيخ اإبراهيم با�سا ]�سارع[ بق�سم املن�سية

678ال�سيخ اأحمد اأبو علي ]�سارع[ بق�سم الرمل

680ال�سيخ اإ�سماعيل �سلبي ]�سارع[ بق�سم املن�سية، تري�ستا �سابًقا

682ال�سيخ البحريي ]حارة[ بق�سم كرموز

682ال�سيخ الب�رشي ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل



24

682ال�سيخ البنا ]حارة[ بق�سم اجلمرك

684ال�سيخ ح�سونة ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

685ال�سيخ ح�سني �سليمان ]�سارع[ بق�سم املنتزه

685ال�سيخ خفاجة ]�سارع[ بق�سم كرموز

686ال�سيخ الدواخلي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

687ال�سيخ �سليم الب�رشي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

688ال�سيخ طموم ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

689ال�سيخ طنطاوي جوهري ]�سارع[ بق�سم كرموز

689ال�سيخ طنطاوي جوهري ]�سارع[ بق�سم العطارين

691ال�سيخ طه حممد ]�سارع[ بق�سم اجلمرك، ابن اأبي حامت �سابًقا

694ال�سيخ عبد املجيد اللبان ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

696ال�سيخ علي حممود ]�سارع[ بق�سم الرمل، كرياليو �سابًقا

696ال�سيخ علي يو�سف ]�سارع[ بق�سم اللبان، �سرييجو �سابًقا

699ال�سيخ حممد البنا ]حارة[ بق�سم الرمل

700ال�سيخ حممد بركة ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

703ال�سيخ حممد تاج الدين ]�سارع[ بق�سم العطارين

704ال�سيخ حممد اخلليجي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، الكاب �سابًقا

706ال�سيخ حممد عبده ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

717ال�سيخ اللقاين ]حارة[ بق�سم اللبان
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398- البابلي – حارة – بق�سم حمرم بك
هو حممد بن عبده �لبابلي بك �لذي كان من كبار جتار 
مدينة  وهي  بابل،  �إىل  ن�صبته  لقب  و�لبابلي  م�رص  �جلو�هر يف 
ببيلون �لقدمية على �صاطئ نهر �لفر�ت بالعر�ق، ويطلق �لعرب 
مدينة  موقع  يف  قائمة  كانت  �لتي  �ملدينة  هذه  على  بابل  ��صم 
بغد�د �حلايل وعلى �لإقليم �لذي ي�صم �لكوفة و�حللة، وين�صب 
�لعقول  يف  يعمل  �لذي  و�ل�صحر  �جليدة،  �خلمر  بابل  �إىل 

و�لنفو�ض. 

�لبابلي ولديه حممد و�أحمد يف مدر�صة  �أدخل عبده  وقد 
�لبولي�ض، وبعد �إمتامهما �لدر��صة بها �أحلقا ببع�ض �لأعمال يف 
�لعمل  �حلكومة �مل�رصية، ولكنهما مل ميكثا طوياًل حتى تركا 
بظرفه  �لبابلي  حممد  و��صتهر  لأعمالهما،  وتفرغا  �حلكومي 
وفكاهته �حللوة حتى �أن بع�ض �لأدباء قد جمع كتابًا ممتًعا يف 
�ملالزمني  �إبر�هيم  حافظ  �أ�صدقاء  من  وكان  وطر�ئفه،  نكته 

له. 

و�صع  ا  ع�صً ميلك  كان  �أنه  �لظريفة  �مل�صهورة  نكته  ومن 
 – )م  وهما  ��صمه  من  �لأولني  �حلرفني  �لأعلى  جانبها  على 
رجاه  يوم  وذ�ت  �ملنقو�ض،  بالذهب  �لبابلي  حممد  �أي  ب( 
�أن  �ل�صخي  عطائه  طلب  يلحون يف  كانو�  �لذين  �لثقالء  �أحد 
يهبه �لع�صا قائاًل: �إنها �أعجبته، فاأ�رصع �لبابلي قائاًل: �إنها م�ض 
�أنها  �لثقيل: »كيف ذلك و�أنا �أعرف عن يقيني  بتاعتي«، قال 
من مقتنياتك �لفخمة«، فرد �لبابلي: »�نظر �إىل �حلرفني �لذهبيني 
�أي  )بتاعتي(،  يعني  )ب(  و�لثاين  )م�ض(،  يعني  )م(  �لأول 

)م�ض بتاعتي(، ف�صحك �لثقيل و�ن�رصف. 

�إبر�هيم بهذه �لأبيات �لثالثة  وقد عاتبه �صاعر �لنيل حافظ 
خالل عام 1900م )1318هـ( قائاًل: 

�أخي َو�للَِّه قد ُملئ �لِوطاُب 
ْحبتَك �ْرتياُب  ود�َخلني بِ�صُ  

ًة وعتْبُت �أخرى   َرَجْوُتَك َمرَّ
فال �أَْجَدى �لرجاء ول �لعتاُب

تي فاْهناأْ بِبِْعِدي   َنَبْذَت َمَودَّ
فاآِخُر َعْهِدنا هذ� �لكتاُب   

يقا�صي  وهو  ن�صيانه  على  يلومه  �ل�صود�ن  من  �إليه  وكتب 
�لآلم �ملربحة و�حلرمان �ملرير: 

( غريًبا   كيف تن�َصى يا )بابليُّ
باَت بني �لظنوِن و�لأوهاِم 

�َض عادْت   وحزيًنا �إذ� َتَنفَّ
فحمُة �لليِل َجْمرًة من �رص�ِم   

بات حتت �لبالِء حتَّى متنَّى 
غاِم  لو يكوُن �ملبيُت حتَت �لرِّ  

�لق�صيدة  �لبيت �لأخري من  يعاتبه ويد�عبه يف  �إليه  وكتب 
�لتي منها قوله: 

ل كتاٌب منَك ُيطفُئ ما  
يف فوؤ�دي بات َي�ْصتعُل   
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ل َوَل َردٌّ ُيعلُِّلني   
�أَْو على �لت�صليم َي�ْصتمُل  

يا �صديقي ل ُموؤ�َخَذٌة  
�أنَت يابَْن �لبابلي...

399– الباجوري – حارة – بق�سم اللبان 
لقب �لباجوري ي�صتطيع كل من ينت�صب �إىل قرية �لباجور 
�أكرث من  �ملنوفية حمله، وبالإ�صكندرية  مركز �صبك مبحافظة 
جريدة  ي�صدر  �أفر�دها  �أحد  وكان  �للقب،  هذ�  حتمل  �أ�رصة 
ويتهافت  �ل�صباق  خيول  باأخبار  تعنى  ماتز�ل  �لتي  »�لريا�صة« 
على �رص�ئها هو�ة �ل�صباق �لذي ل يرحم جيوبهم، فمنهم من 
�ل�صهري  يفقدون ثروتهم يف �ملر�هنة، ومنهم من يفقد مرتبه 
وهو  د�ره  �إىل  فريجع  �حلر�م،  �لك�صب  بغية  �ليومي  �أجره  �أو 
من  �لنوع  هذ�  �لدولة  منعت  لو  وحبذ�  عياله،  قوت  ميلك  ل 

�ملر�هنات لتبقي على حياة �لأ�رص. 

ولعلَّ لقب �لباجوري �لذي حتمله هذه �حلارة بق�صم �للبان 
هو لقب �ل�صيخ �إبر�هيم بن حممد �لباجوري �لذي ولد يف بلدة 
�جلامع  يف  در�ض  وقد  )1783م(،  1198هـ  عام  �لباجور 
يف  و�عتكف  )1797م(  1212هـ  عام  من  �بتد�ء  �لأزهر 
�جليزة �إبان �لحتالل �لفرن�صي، ويف عام 1216هـ )1801م( 
رجع �إىل حت�صيل �لعلم بالقاهرة، وبعد ذلك بقليل بد�أ يف �إلقاء 
درو�ض بالأزهر، وحاز �صهرة علمية كبرية، فكان ي�صتمع �إىل 
درو�صه �ملئات من �لطالب، وقد قال عنه �أحد تالميذه �إنه كان  

�ض يف �لأزهر غري منازع. �أعلم من درَّ

ويف �صعبان عام 1263هـ )1847م( ُعنيِّ �صيًخا لالأزهر 
و�حتفظ بهذ� �ملن�صب �إىل وفاته يف ذي �لقعدة عام 1277هـ 
)يونية 1861م( بالًغا من �لعمر حو�يل 79 عاًما، ويف �أو�خر 
�حلكومة  فعينت  من�صبه،  باأعباء  �لقيام  عن  �لكرب  �أقعده  �أيامه 

�أربعة وكالء لأد�ء عمله. 

)�نظر  �لأول  �صعيد  عهد  يف  �حلاكمة  �ل�صلطات  وكانت 
هذه �ملادة(، قد بد�أت تتدخل يف �صوؤون �لأزهر بكيفية �صافرة 
بعد �أن كان هذ� �لتدخل م�صترًت� يف عهد حممد علي )�نظر هذه 
�ملادة(، و�أخذت �لأحد�ث تتتاىل �رص�ًعا يف كيان �لأزهر نف�صه 
مما �أدى �إىل وجوب �لإ�صالح يف �لنو�حي �لتعليمية و�لإد�رية، 
فقد كان �لنظام يف ذلك �حلني يعتمد يف فروعه و�أ�صوله على 
�صيخ �لأزهر نف�صه، فكان يقوم بتوزيع خم�ص�صات �لعلماء، 
على  مبا�رصة  وي�رصف  لالإد�رة  �لتنظيمية  �لإجر�ء�ت  ويتخذ 

�ل�صوؤون �ملختلفة �لأخرى.

ولكرب �صن �لباجوري وقت تعيينه �صيًخا بالأزهر مل ي�صتطع 
مترد  �لوقت  ذلك  �ملعهد، ووقع يف  على  ب�صيطرته  �لحتفاظ 
�ل�صيخ  فلجاأ  �ملخ�ص�صات،  توزيع  ب�صبب  �ملغاربة  �لطلبة  من 
�لباجوري �إىل �ل�رصطة بغية �إخماد هذ� �لتمرد �لعنيف، ثم حدث 
بعد ذلك بقليل �حتكاك بني طلبة �صوريا وطلبة �ل�صعيد �أدى �إىل 
تدخل قائد �لقاهرة �لع�صكري، فد�هم �لأزهر على ر�أ�ض قوة 
من �جلنود �لألبانيني فدخلو� �لأزهر باأحذيتهم منتهكني حرمته 
�لأول(  �خلديوي  مادة  )�نظر  با�صا  �إ�صماعيل  وكان  �لدينية، 
يتوىل �حلكم يف ذلك �لتاريخ لوجود �صعيد �لأول يف �حلج، 
�ل�صيخ م�صطفى  بريا�صة  �أربعة وكالء  فاأمر بتكوين جمل�ض من 
�لأزهر،  �صوؤون  لت�رصيف  �لعرو�صي(  مادة  )�نظر  �لعرو�صي 

وظل �ل�صيخ �لباجوري ل ميلك من �ل�صلطة �إل �ل�صم. 
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�مل�صائل  حول  تدور  �لكثرية  �لباجوري  �ل�صيخ  وموؤلفات 
ومعظمها  �لو�صطى  �لع�صور  يف  بها  يعنى  كان  �لتي  �لعلمية 
�لذي  �ملربزين  �لعلماء  من  مادتها  جل  �أخذ  وتعليقات  �رصوح 
�أبي  �رصح  على  »�حلو��صي  �ملوؤلفات:  هذه  و�أهم  تقدموه، 
�لأرجوزة  �رصح  على  و»�حلو��صي  قا�صم،  لبن  �صجاع« 
�لرحبية« لل�صن�صوري، و»�أم �لرب�هني« وهي حا�صية على �رصح 
�ل�صنو�صي، وحا�صية على �رصح �إبر�هيم �للقاين �مل�صمى »جوهرة 
�لتوحيد«، و�رصح لكتابه »كفاية �لعو�م فيما يجب عليهم من 
علم �لكالم« وهو ل�صيخه �لف�صايل، ولل�صيخ �لباجوري كتب 
�لرتمذي«،  �صمائل  على  »حا�صية  وهي:  �لنبوية،  �ل�صرية  يف 
و»حا�صية على مولد �بن حجر �لهيتمي«، و»حا�صية على تف�صري 

�بن ه�صام لق�صيدة »باَنْت �صعاد« وحا�صيات �أخرى عديدة.

400 – الباجي – حارة – بق�سم ميناء الب�سل 
الباجي: كان متكلًما جليل  ال�ليد �سليمان بن خلف  اأب�   )1
�حلادي  �لقرن  يف  �لأندل�ض  �أدباء  من  كبرًي�  و�أديًبا  �ل�صاأن، 
من  �أ�رصة  من  )1012م(  403هـ  عام  ولد  �مليالدي،  ع�رص 
يف  �حلديثة  »بيخا«  وهي  باجة  من  هاجرت  كانت  بطليمو�ض 
قرطبة  مبد�ر�ض  �أمره  �أول  �لباجي يف  وتعلم  �لربتغال،  جنوبي 
�ل�صعر.  نظم  يف  �لنجاح  بع�ض  و�أحرز  �ملادة(،  هذه  )�نظر 
�إىل �مل�رصق، وغاب عن  ويف عام 426هـ )1035م( �صافر 
�صنو�ت يف مكة  منها ثالث  عاًما؛ ق�صى  ثالثة ع�رص  �لأندل�ض 
حيث كان يعمل يف خدمة �حلافظ �أبي ذر �لهروي �لذي تعلم 
يف هر�ة ويلخ و�أماكن �أخرى يف خر��صان، وقد در�ض �لباجي 
وكان  و�حلديث،  �ملالكي  �لفقه  �لهروي  �حلافظ  يدي  على 
تهامة  بني  �جلبلي  �ل�صقع  وهي  بال�رصو�ت  موطنه  يف  يالزمه 
وجند و�ليمن، و�نتقل �لباجي بعد ذلك �إىل بغد�د ودر�ض فيها 

ثالثة �أعو�م �أخرى، على �لرغم من فقره �لذي �أجربه على �أن 
يعمل حار�ًصا بالليل، ثم رحل �إىل �ملو�صل حيث �أقام فيها عاًما 
�آخر، وقَّف خالله جهوده على در��صة علم �لكالم �لذي كان 

قد ��صتحدث منذ قريب يف حلب ودم�صق وم�رص. 

�أن  بعد  �لأندل�ض  �إىل  عاد  )1047م(  439هـ  عام  ويف 
تتلمذ عليه �لعامل �لورع �لتقي �بن �أبي ُرنُدقة �لُطرطو�صي )�نظر 
�لوفا�ض عند  �لباجي خايل  مادة �صيدي �لطرطو�صي(، وكان 
�إىل  رجع  �أنه  بيد  �مل�رصق،  �إىل  رحيله  عند  كان  كما  عودته 
وطنه بعقلية �أو�صع �أفًقا، ويف هذ� �لوقت تقريًبا نزل على ر�أي 
فقهاء �لأندل�ض فتناظر يف جزيرة ميورقة �إحدى جزر �أرخبيل 
�لبليار مع �بن حزم �مل�صهور )�نظر مادة �بن حزم(، وقد �عتزل 

�بن حزم �حلياة �لعامة بعد هذه �ملناظرة.

»�ملُْغِرُب«:  �ملادة( يف كتابه  )�نظر هذه  �صعيد  �بن  ويقول 
بالتجارة  �لباجي  ��صتغل  وقد  كتبه،  باإحر�ق  �بتلي  �لباجي  �إن 
يعمل  وكان  �لذهب،  طرق  يز�ول  فكان  عودته،  بعد  حتى 
يف �أوقات �أخرى موثًقا �أو قا�صًيا يف �لأرياف، وقد ر�صخت 
�صهرته تدريجيًّا، ومن ثم ح�صل على �ملال و�لرفاهية، و�ت�صل 
�لأندل�ض،  يف  �لأُموية  �خلالفة  �صقوط  منذ  �لطو�ئف  مبلوك 
ويظهر �أن هذ� �لت�صال يرجع �أ�صا�ًصا �إىل رغبته يف حث هوؤلء 
�قرت�حاته  �أن  �صالم، غري  مًعا يف  و�لعي�ض  �لحتاد  على  �مللوك 
على  �رصق�صطة  يف  �إل  بال�صتخفاف  قوبلت  �ل�صاأن  هذ�  يف 
�صاحب  هود  بن  �ملقتدر  وطلب  �ل�رصقية.  �ل�صمالية  �حلدود 
�رصق�صطة �لباجي فعمل يف خدمته وقًتا طوياًل يدل على ذلك �أن 
م�صنفاته ظهرت يف �رصق�صطة طو�ل مدة خدمته مللكها �ملقتدر 
�لذي حكم يف �ملدة من عام 1046 �إىل 1081م )438 – 
موؤلفاته  ومن  �لإنتاج،  غزير  موؤلًفا  �لباجي  وكان  474هـ(، 
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�أ�صماه »�ملنتقى« وقد نال هذ� �ل�رصح تقديًر�  �رصح ملوطاأ مالك 
يف  ور�صالة  �حلدود،  يف  ر�صالة  موؤلفاته:  من  وطبع  عظيًما، 
�إفرن�صه،  من  �لر�هب  ر�صالة  على  وجو�ب  و�حلديث،  �لفقه 
عام  بالأندل�ض  �ملرية  مبدينة  وتويف  �لكالم،  علم  يف  وهي 
ومن  عاًما،   70 حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1081م(  474هـ 
�مل�صادفات �لغريبة �أنه كان يف خدمة �ملقتدر بن هود يف ذلك 

ا هو:  �لوقت نف�صه عامل �آخر يحمل لقب �لباجي �أي�صً

كتاب  �أحد  كان  الباجي:  عمرو  اأب�  الكاتب  ال�زير   )2
لدى  دويالت  عدة  يف  بالكتابة  خدم  وقد  �لبلغاء،  �لأندل�ض 
ملوك �لطو�ئف، و�أخ�صهم �ملقتدر بن هود �صاحب �رصق�صطة، 
وقد كتب �أبو عمرو �لباجي ي�صف مطًر� نزل بعد قحط فقال: 
للف�صِل، ومنًحا  بالعدِل، وعطايا جامعًة  لله ق�صايا و�قعًة  »�إن 
َيْب�ُصُطها �إذ� �صاء ترفيًها و�إنعاما، ويقب�صها �إذ� �أر�د تنبيًها و�إلهاما، 
رْي�، وهو  ف�صاًد� و�صَ �آخرين  ويجعلها �صالًحا وخري�، وعلى 
�لويلُّ  بعد ما قنطو� وين�رص رحمته وهو  �لغيث من  ُينِزل  �لذي 
قيا  �ل�صُّ وتوقُِّف  �حلَيا،  �مت�صاك  من  ما كان  بعد  و�إنه  �حلميد، 
�لذي ِريَع به �لآِمُن، و��ْصُتطري له �ل�صاكُن، ورجفِت �لأكباُد 
ها، وَمنَعْت  فزًعا، وَذِهلت �لألباُب جزعا، و�أذكْت ُذكاُء َحرَّ
ها، و�كت�صت �لأر�ُض ُغرْبًة بعد ُخ�رْصة، وَلبِ�َصْت  �ل�صماُء َدرَّ
وُمدوُد  ُتْطوى،  �لأر�ِض  بُرود  وكادت  َن�رْصة،  بعد  �صحوبًا 
نَِعِم �للَّه ُتْزوى، ن�رص �للَّه تعاىل رحمته، وب�صط نِعمَته، و�أتاح 
�لِغمام  و�أر�صل  لو�قح،  �لرياح  فبعث  نَته،  حِمْ و�أز�ح  منَّته، 
��صتهلَّ  طبَق،  �صماء  من  َغَدٍق،  ورو�ٍء  دفٍق،  مباٍء  �صو�فح، 
ما  فنقع،  َوْيُلها  فهمع، و�صاب  دْفُعها  و�صحَّ  َفَدمع،  جفُنها 
ورئيا،  �أثاًثا  نباتها  من  و��صتكملت  ِريًّا،  �لأر�ُض  ��صتوفت 
�لرب  وِمنَُّة  منثورة،  �لرو�ض  وِحلَّة  م�صهورة،  �لأر�ِض  فزينُة 

موفورة، و�لقلوب ناعمٌة بعد بوؤ�ِصها، و�لوجوُه �صاحكٌة بعد 
عبو�صها، و�آثار �جلزع ممحوة، و�صورة �حلمد متلوة، ونحن 
ن�صتزيد �لو�هب نعمة �لتوفيق، ون�صتهديه يف ق�صاء �حلقوق �إىل 
�صو�ء �لطريق، ون�صتعيُذ به من �ملنَّة �أن ت�صرَي فتنة، ومن �ملِنحة 

نة، وهو ح�صبنا �لله ونعم �لوكيل«.  �أن تعود حِمْ

�لوزير  قوة  على  و��صح  دليل  �مل�صجوع  �لفني  �لنرث  وهذ� 
وبر�عة  �لأ�صلوب  وح�صن  �لتعبري  يف  �لباجي  عمر  �أبو  �لكاتب 
قر�ءتها  من  �مللل  �إىل  يوؤدي  ل  مما  �لت�صجيعات  نهايات  تو�فق 

و�لتمتع ب�صياقها �خلالب. 

401– البارودي – �سارع - بق�سم اجلمرك 
�سارع - بق�سم الرمل  – البارودي   –402

 �طلب ترجمته يف »�صامي �لبارودي«. 

403– بارودي )الدكتور( – �سارع - بق�سم 
باب �رشقي )فو�سرت �سابًقا( 

�طلب ترجمته يف »�لدكتور بارودي«. 

404– البازار – �سارع- بق�سم العطارين 
باللغة  وهي  »�صوق«،  معناها  فار�صية  كلمة  »�لباز�ر« 
جمموعة  �لأ�صيل:  مبعناها  و�لباز�ر  »و�جار«،  تنطق  �لفهلوية 
�أو  �خل�صب،  من  ب�صقف  م�صقوف  �صارع  يف  �لدكاكني  من 
�لبناء، وله بابان يغلقان من طرفيه يف �لليل، وعندما يتقاطع 
مربًعا،  تقاطعهما  نقطة  ت�صمى  �آخر  �صارع  مع  �ل�صارع  هذ� 
�لأ�صو�ق  �أو  �ملربع،  �ل�صوق  �أي  بالفهلوية »جهار�صوك«  وهي 

�لأربعة، لأن لفظة »جهار« معناها �أربعة بالفار�صية. 
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وتفتح �أبو�ب �خلانات )�لدكاكني( عادة يف و�صط �لباز�ر، 
وينطبق هذ� �لو�صط متاًما على �ل�صوق �لكائنة بحي �لعطارين، 
وتطل �جلهة �ل�رصقية منها على �صارع �صفية زغلول، و�لغربية 
على �صارع �صكور با�صا )�لر�ئد �صامح �لرفاعي حاليًّا(، وت�صم 
�خل�رصو�ت  لبيع  �ملعدة  �ملحال  من  جمموعة  �ل�صوق  هذه 
و�ملو�د  و�ملعلبات  و�لأ�صماك  و�للحوم  و�لدو�جن  و�لفاكهة 
�لغذ�ئية �لأخرى، وهي تقوم بتموين �صكان �جلهات �ملحيطة 

بها طو�ل �لنهار وجزًء� كبرًي� من �لليل. 

405– با�سا – �سارع – بق�سم مينا الب�سل 
ا(  )اال�سرتاكية حاليًّ

406– البا�سا – �سارع – بق�سم مينا الب�سل 
ا(  )عبد الوهاب يو�سف حاليًّ

407– البا�ساوات – �سارع – بق�سم الرمل 
ا(  )عبد اجلليل �سعد حاليًّ

كلمة با�صا تركية ماأخوذة من �لكلمة �لفار�صية »باد�صاه«، 
ولفظة با�صا تدل على �أعلى �لألقاب �لر�صمية �لتي كانت م�صتعملة 
يف تركيا حتى قيام �جلمهورية فيها و�إلغاء �لألقاب، على غر�ر 
ما حدث يف م�رص عقب ثورة 23 يوليو عام 1952، وماز�ل 
�لتي كانت  �لإ�صالمية  �ملمالك  بع�ض  م�صتعماًل يف  �للقب  هذ� 
تابعة لالإمرب�طورية �لعثمانية مثل: �لأردن، و�ململكة �ملغربية، 
وكلمة با�صا ت�صتعمل د�ئًما مع ��صم �لعلم، �صاأنها يف ذلك �صاأن 
ولي�ض  �ل�صم  بعد  تذكر  �أنها  �إل  �لأوروبية،  �ل�رصف  �ألقاب 
مثل  يوّرث  ل  با�صا  ولقب  �أوروبا،  يف  �حلال  هي  كما  قبله 
�لألقاب �لأوروبية، ول يرتتب عليه خم�ص�صات للزوجات، 
ول يقرتن ذكره بذكر �إقطاع من �لإقطاعيات، فهو ذو طابع 

ع�صكري �أكرث منه �إقطاعي، غري �أن منحه مل يكن مق�صوًر� على 
�لع�صكريني، بل كان مينح لبع�ض كبار �ملوظفني �ملدنيني من 
غري رجال �لدين، وظهر لقب با�صا يف �أول �أمره خالل �لقرن 
»�ملوىل«،  على  �حلني  ذلك  يدل يف  �مليالدي، وكان  �لثامن 
ويف ذلك �لعهد كان مينح للن�صاء �أحياًنا مثل لقب �صلطان فيقال 

»�صلطانة«. 

ويف �أو�خر �لقرن �لثالث ع�رص �مليالدي �أ�صيف لقب »با�صا« 
�لتي  و�لرتكمانية  �لرتكية  �لدويالت  �أمر�ء  بع�ض  �أ�صماء  �إىل 
عددهم  وكان  )�لأنا�صول(،  �ل�صغرى  �آ�صيا  حكم  �قت�صمت 
حمدوًد�، ثم �أُ�صفي هذ� �للقب على �لوزر�ء �لأتر�ك، وكبار 

�ملوظفني مثل قبود�ن با�صا، ودفرتد�ر با�صا. 

»با�صا«  بلقب  �حتفظ  �لرتكية  �جلمهورية  عهد  �أول  يف 
�لكبري  �لوطني  �ملجل�ض  من  بقر�ر  �ألغي  ثم  فقط،  للع�صكريني 
لقب  با�صا  بلقب  و��صتبدل   ،1934 نوفمرب   26 يف  باأنقرة 

»جرن�ل«، وبلقب م�صري لقب »مار�صال«. 

مينا  بق�صم  �ل�صارع  يحملها  كان  �لتي  »با�صا«  وكلمة 
�لب�صل، وكلمة »�لبا�صا« �لتي كانت تطلق على �ل�صارع �لآخر 
�لبا�صاو�ت مل  �أطلقتا على غري م�صمى، لأن  نف�صه قد  بالق�صم 
يعد يف  �لذي كان  �لب�صل  مينا  ق�صم  �إىل  �صكناهم  ينزحو� يف 
 � �أو�ئل �إن�صاء �ملجل�ض �لبلدي خارج �أ�صو�ر �ملدينة، وكان مقرًّ
�أهل  �لأرياف و�ل�صعيد، وكان  و�لنازحني من  �لعاملة  للطبقة 
�لإ�صكندرية �خللَّ�ض يطلقون عليهم عبارة »�أهل خارج �ل�صور« 
وذلك  بامل�صاهرة،  »ينا�صبونهم«  �أو  يخالطونهم،  كان  وقلما 
�لبغي�صة  �لتفرقة  هذه  ذ�بت  ثم  �لع�رصين،  �لقرن  �أو�ئل  حتى 

�لآن. 
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�أما كلمة �لبا�صاو�ت �لتي كانت تطلق على �ل�صارع بق�صم 
�لرمل فلعلها تدل على �أن بع�ض �لإقطاعيني ممن يحملون لقب 
�لبا�صاوية كانو� يقيمون بهذ� �ل�صارع، فاأطلقت عليه �لبلدية هذ� 
�ل�صم �لد�ل على �لتفرقة بني �لنا�ض يف �ملقامات خمالفة لقول 

�لله تعاىل �أن عباده ميتازون لديه بالتقوى دون �صو�ها. 

�أما ترجمة �لأ�صماء �جلديدة لهذه �ل�صو�رع �لثالثة فاطلبها 
يف »�ل�صرت�كية، وعبد �لوهاب يو�صف وعبد �جلليل �صعد«.

الرمل  بق�سم   - �سارع   – بايل   –408
ا  �صخ�صً �ل�صبا �صادقت  مرحلة  وبد�ية  مرحلة طفولتي  يف 
ت�صكن  �أ�رصته  وكانت  بايل،  لقب  يحمل  تقريًبا  عمري  يف 
�صور  خلف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لعرب  با�صا  م�صطفى  ب�صارع 
»�لرت�صاخانة« )د�ر �ل�صناعة(، وكان �صديقي هذ� يز�ملني يف 
�لوثقى  �لعروة  جلمعية  �لتابعة  �لأول  �إبر�هيم  مبدر�صة  �لدر��صة 
�إىل  نزحت  تركي  �أ�صل  من  �أ�رصته  �أن  و�أعرف  �لإ�صالمية، 
يبق  �مليالدي، ومل  �لتا�صع ع�رص  �لقرن  بد�ية  �لإ�صكندرية يف 
من هذه �لأ�رصة ما �أ�صتطيع �لت�صال به للتعرف على تاريخ حياة 

�أفر�دها. 

�لله  �أولياء  من  ويّل  حياة  �صرية  ن  يدوِّ �لتاريخ  �أن  غري 
غازي  عثمان  �ل�صلطان  عهد  يف  �حلياة  بقيد  كان  �لأتر�ك، 
عام  بال�صلطنة  بويع  و�لذي  �لعثمانية،  �لرتكية  �لدولة  موؤ�ص�ض 
727هـ  عام  حتى  حكمه  و��صتمر  )1299م(،  699هـ 

)1326م(.

وويل �لله �لآنف �لذكر هو »�ملوىل �أده بايل«، ولد بالبالد 
�ل�صام  �إىل  ثم رحل  �لعلوم،  ا من  بع�صً هناك  وقر�أ  �لقر�مانية، 

حيث تفقه على م�صايخها، وقر�أ �لتف�صري و�حلديث و�لأ�صول 
على هوؤلء �مل�صايخ، ثم عاد �إىل بالده قر�مان و�ت�صل بخدمة 
يف  �إليهم  ُيرجع  ممن  فكان  �لأول،  عثمان  �لغازي  �ل�صلطان 
عاملًا  وكان  �لدولة،  �صوؤون  ويف  و�ل�رصعية،  �لدينية  �مل�صائل 
عاماًل وعابًد� وز�هًد�، وكانت له ثروة كبرية، ولكنه �صلك 
�لدولة  ز�وية يف  �لدنيا، وبنى  متاع  �ل�صويف يف زهد  �مل�صلك 
عثمان  �ل�صلطان  تزوج  وقد  �مل�صافرون،  فيها  ينزل  �لعثمانية 
عام  بايل«  �أده  »�ملوىل  وتوىل  �أولًد�،  له  فاأجنبت  �بنته  �لأول 
�لعمر حو�يل 120  من  بلغ  قد  وكان  )1325م(،  726هـ 

عاًما.  

409- البحريي )ال�سيخ( – حارة - بق�سم 
كرموز 

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ �لبحريي«. 

الرمل  بق�سم   – �سارع   – البخاري   –410
يحمل لقب �لبخاري �ثنان من مفكري �لعرب �لذين دون 

�ملوؤرخون �صرية حياتهم وهما: 

َبْرَدِزبه  بن  املغرية  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  بن  حممد   )1
�إىل  ن�صبة  بالبخاري(:  ولقب  الله  عبد  اأب�  )وكنيته  اجلعفي 
�ملدينة �لتي ولد فيها يف �لثالث ع�رص من �صهر �صو�ل عام 194هـ 
�ملو�فق 21 من يوليو عام 810 م، وهي بُخاَرى �لكائنة يف 
لنهر  �لأ�صفل  �ملجرى  على  �حلالية  باأوزبك�صتان  كبرية  و�حة 
زر�ف�صان وترتفع عن �صطح �لبحر مبقد�ر 722 قدًما �أي حو�يل 

222 مرًت�. 
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وكان جده �لأكرب »بَْرَدِزبه« فار�صيًّا على دين قومه، ثم 
�أ�صلم ولده �ملغرية على يد �ليمان �جلعفي �لذي كان وليًّا على 
بخارى، فن�صب �إليه ن�صبة ولء عماًل مبذهب من يرى �أن من 
للبخاري  قيل  ولذ�  له،  ولوؤه  كان  �صخ�ض  يد  على  �أ�صلم 

�جلعفي. 

وتويف و�لده وهو �صغري فن�صاأ يتيًما يف كنف و�لدته �لتي 
تولت رعايته بحنانها �حلادب. وكان �لبخاري نحيف �جل�صم، 
متو�صط �لقامة، وقد قال يف �حلديث عن نف�صه �إنه �أُلهم �لعناية 
بالأحاديث �لنبوية منذ كان يف �ملكتب �صغرًي� مل يتجاوز عمره 
ع�رص �صنني، وعندما بلغ �ل�صاد�صة ع�رصة كان قد حفظ كتب 
من  وهم  كالمهم،  وعرف  وغريهما،  ووكيع  �ملبارك  �بن 

�أ�صحاب �لر�أي. 

�إىل  �أمه  �لذي يكربه - ومع  �أحمد -  �أخيه  ثم خرج مع 
بخارى  �إىل  �أخوه  رجع  �حلج،  فري�صة  �أدو�  �أن  وبعد  مكة، 
بلغ  وملا  �حلديث،  لطلب  مبكة  هو  و�أقام  �ملنية،  و�فته  حيث 
و�لتابعني  �ل�صحابة  »ق�صايا  كتاب:  �صنَّف  ع�رصة  �لثامنة 
و�أقاويلهم«، وكتاب »�لتاريخ �لكبري«، وكان �إذ ذ�ك عند قرب 
�لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم، ويف �أثناء �إقامته مبكة �أخذ �حلديث 

عن �أ�صهر �صيوخه، كما �أخذ عن �أ�صهر �صيوخه باملدينة. 

وقبل ذهابه �إىل مكة �صمع �حلديث يف م�صقط ر�أ�صه بخارى 
ثم �صمعه من �صادة وقته يف بلخ، ومرو، وني�صابور، وبغد�د، 
�إىل م�رص، و�صمع  �صافر  ثم  و�لب�رصة، و�لكوفة، وو��صط، 
وع�صقالن،  وقي�صارية،  دم�صق،  �إىل  وعاد  م�صايخها،  من 
�إليه  ويعزى  �صادته،  عن  �حلديث  �أخذ  حيث  وحم�ض، 
�أ�صحاب  من  كلهم  نف�ًصا  وثمانني  �ألف  عن  كتب  »�إنه  قوله: 

�حلديث«. 

و��صتهر بالعلم، ورو�ية �لأحاديث �ل�صحيحة وهو مايز�ل 
يف ميعة �ل�صباب، وو�صفه علماء �حلديث و�لفقه باأنه من عمالقة 
و�لزهاد  �لفقهاء  »جال�صت  �صعد:  بن  قتيبة  فيه  فقال  �لعباقرة، 
زمانه  يف  فهو  �لبخاري،  مثل  عقلت  منذ  ر�أيت  فما  و�لعبَّاد 
ا: »لو كان �لبخاري يف  مثل عمر بن �خلطاب«، وقال فيه �أي�صً
�ل�صحابة لكان �آية«، وقال رجاء بن رجاء �حلافظ يف و�صفه: 
»�إنه �آية من �آيات �لله مت�صي على �لأر�ض«، وقال �إمام �لأئمة 
�أبو بكر حممد بن �إ�صحق بن خزمية فيه: »ما حتت �أدمي �ل�صماء 

�أعلم باحلديث من �لبخاري«. 

�حلياء  يف  غاية  كان  �أنه  �لكرمية  و�صجاياه  �صمائله  ومن 
وغاية يف �ل�صجاعة �لأدبية و�ل�صخاء و�لورع، وكان ز�هًد� يف 
�لبقاء و�خللود، يعمل  �لرغبة يف د�ر  �لدنيا ومتاعها، و�صديد 
ول  �لله  �ألقى  �أن  »�أرجو  قوله:  يردد  وكان  طاقته،  و�صع  لها 
�لقول  هذ�  �صدق  على  وي�صهد  �أحًد�«،  �غتبت  �أين  يحا�صبني 
لباقته �لفائقة يف �لت�صعيف، فاإن �أبلغ ما يقول يف �لرجل �ملرتوك 
باأن �لفقهاء »�صكتو� عنه«،  �أو ي�صفه  �ل�صاقط: »فيه نظر«،  �أو 

ول يقول: »فالن كذ�ب«.  

مفرًطا  �لنا�ض،  �إىل  �لإح�صان  �لأكل، كثري  قليل  وكان 
�لعلم،  طلب  يف  م�رص  �إىل  رحل  وقد  و�لكرم،  �جلود  يف 
ثم رجع  �آ�صيا،  ربوع  بني  �لتجو�ل  عاًما يف  �صتة ع�رص  وقطع 
على  �لقباب  له  فن�صبت  ر�أ�صه،  م�صقط  بخارى  مدينة  �إىل 
�أهلها، ونرثو� عليه �لدر�هم  فر�صخ من �لبلد، و��صتقبله عامة 
و�لدنانري، وظل مدة يحدثهم. فاأر�صل �إليه �أمري �لبلد خالد بن 
حممد �لذهلي نائب �خلالفة �لعبا�صية يتلطف معه وي�صاأله �أن ياأتيه 
بكتابه »�جلامع �ل�صحيح« ويحدث �لنا�ض به يف ق�رصه، فامتنع 
�لبخاري وقال لر�صوله: »قل له �أنا ل �أذل �لعلم ول �أحمله �إىل 
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�أبو�ب �ل�صالطني، فاإن كانت له حاجة �إىل �صيء منه فليح�رص 
�صلطان،  فهو  هذ�  يعجبه  مل  فاإن  د�ري،  �أو  م�صجدي  �إىل 
وي�صتطيع منعي من �ملجل�ض ليكون يل عذر عند �لله يوم �لقيامة 
�أين ل �أكتم �لعلم«، وب�صبب هذ� �لقول �لنبيل �ل�صجاع ح�صلت 
بينه وبني �لأمري جفوة فاأمره �لأمري باخلروج من �لبلد، وتقول 
�لأ�صطورة �لتي يرويها بع�ض كتاب �صريته كما هي عادتهم، 
ياأت  فلم  �لأمري  على  دعا  �لبخاري  �أن  �لأ�صطورة  هذه  تقول 
�أتان،  فوق  وهو  عليه  ينادى  باأن  �خلالفة  �أمر  ورد  �صهر حتى 
فنودي عليه وحب�ض �إىل �أن مات، ومل يبق �أحد ممن �صاعده �إل 

�بتلي ببالء �صديد. 

ولدى خروجه من بخارى كتب �إليه �أهل �صمرقند يرجونه 
من  فر�صخني  بعد  على  »بخرتنك«  فلما كان  �إليهم،  �حل�صور 
�صمرقند بلغه �أنه وقع بني �أهلها فتنة ب�صببه، فطائفة منهم يريدون 
ح�صوره، وطائفة �أخرى يكرهونه، وكان له �أقرباء بخرتنك 
فنزل عندهم حتى ينجلي �لأمر، و�أ�صابه �ملر�ض ولكنه قاومه 
فلب�ض  للح�صور  يدعونه  �صمرقند  �أهل  من  ر�صول  جاءه  عندما 
بالوهن  ْيه وعمامته و�أخذ يخطو متثاقاًل نحو د�بته ثم �صعر  خفَّ
و�صقط بني �أيدي �أقاربه، وتويف ليلة �ل�صبت 30 رم�صان عام 
256هـ )31 �أغ�صط�ض عام 870م( بالًغا من �لعمر 60 عاًما، 

ودفن بخرتنك. 

وتعتمد �صهرته يف �لعامل �لإ�صالمي ويف �لعامل باأ�رصه على 
�أجّل  وهو  �ل�صحيح«،  »�جلامع  وعنو�نه  �حلديث  يف  جامعه 
على  رتبه  وقد  �لكرمي،  �لقر�آن  بعد  و�أف�صلها  �لإ�صالم  كتب 
على  �حتوت  وت�صعني  �صبًعا  كتبه  عدة  فكانت  �لفقه  �أبو�ب 
مع  �ل�صالم  عليه  �لر�صول  و�صرية  و�ملعامالت  �لعباد�ت  ق�صمي 

مغازيه وما ورد من �ملاأثور يف تف�صري �آي �لذكر �حلكيم، وغري 
ذلك من �لأبو�ب. 

وقد روي عن �لبخاري قوله: »�أخرجت هذ� �لكتاب من 
نحو �صتمائة �ألف حديث، و�صنفته يف �صتة ع�رص عاًما، وجعلته 
حجة فيما بيني وبني �لله«، وقد ��صرتط �لبخاري على نف�صه �أن 
يخرج �حلديث �ملتفق على ثقة نقلته �إىل �ل�صحابي �مل�صهور من 
غري �ختالف بني �لثقات �لأَثبات، ويكون �إ�صناده مت�صاًل غري 
مقطوع، و�إن كان لل�صحابي ر�ويان ف�صاعد فح�صن، و�إن مل 

يكن �إل ر�ٍو و�حد و�صح �لطريق �إليه فكفى«.  

�لأحاديث  �إل  فيه  يورد  �أل  �ل�صحيح«  �لتزم »�جلامع  وقد 
و�لنكت  �لفقهية،  �لفو�ئد  يخليه من  �أل  ر�أى  ثم  �ل�صحيحة، 
�لكثرية،  �ملعاين  �ملتون  من  بفهمه  فا�صتخرج  �حلكيمة، 
وفرقها يف �أبو�ب �لكتاب بح�صب تنا�صبها، و�عتنى فيه باآيات 

�لأحكام. 

ب�صبط  �حلنبلي  �ليونيني  �لدين  �رصف  حممد  �عتنى  وقد 
�آقيفا  رو�ية »�جلامع �ل�صحيح«، وقابل �أ�صله �ملوقوف مبدر�صة 
�لهروي،  ذر  �أبي  �حلافظ  على  م�صموعة  باأ�صول  بالقاهرة 
ع�صاكر(،  �بن  مادة  )�نظر  ع�صاكر  �بن  �لقا�صم  �أبي  و�حلافظ 
و�أبي �لوقت، وذلك بح�رصة جمال �لدين بن مالك )�نظر مادة 

�بن مالك(، وذلك بدم�صق عام 676هـ )1277م(. 

ثم  فائقة،  بر�عة  لالأحاديث  �ختياره  �لبخاري يف  و�أظهر 
�إير�د �ملنت، وبذل  ها يف دقة، وكان �صديد �لأمانة يف  حم�صَّ
جهًد� كبرًي� لكي ي�صل �إىل �صبط ما ميكن �لو�صول �إليه، ومن 
جهة �أخرى مل يرتدد يف تف�صري �ملو�د بتعليقات موجزة متميزة 

عن �لن�صو�ض. 
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و�لن�صخة �ملتد�ولة حتى �لآن هي �لتي ن�رصها حممد �ليونيني 
�مل�صهور  �للغوي  مب�صاعدة  )1260م(  658هـ  عام  �ملتوفى 
»�جلامع  وطبع  )1273م(،  672هـ  عام  �ملتوفى  مالك  �بن 
�ل�صحيح« مر�ت كثرية يف بولق و�لقاهرة ودلهي وبومباي. 

وتعليقات  �رصًحا  له  وو�صع  �لفرن�صية،  �إىل  وترجمه 
�مل�صت�رصق »ل. بلتييه L. Peltier«، وطبعه يف باري�ض عام 
 Le livre des testaments du Qakik 1909م بعنو�ن

 .d’el-Bokkari

طبع  فقد  �ل�صحيح«  »للجامع  �لكثرية  �ل�رصوح  �أما 
حجر  لبن  �لبخاري«  �صحيح  �رصح  يف  �لباري  »فتح  منها: 
�لع�صقالين )�نظر مادة �لع�صقالين( عام 852هـ )1428م(، 
�لعيني  �أحمد  و»عمدة �لقاري يف �رصح �لبخاري« ملحمود بن 
 ،1909 عام  و�لآ�صتانة  بالقاهرة  )1451م(  855هـ  عام 
بن  �لبخاري« لأحمد  �ل�صاري يف �رصح  و»�إر�صاد  1910م، 
حممد بن �أبي بكر �لق�صطالين �ملتوفى عام 933هـ )1517م( 
�لقاهرة  �أعو�م 1275، 1276، 1288، ويف  ببولق يف 
�لأن�صاري  لزكريا  �لباري  حتفة  مع  1326هـ   ،1307 عام 
�ملتوفى عام 926هـ )1520م(، و�رصحه �أبو زيد عبد �لقادر 

�بن علي �لفا�صي، وذلك يف فا�ض عام 1307هـ. 

�إىل  وذهابه  �لأوىل  حجته  �أثناء  يف  �لبخاري  �صنَّف  وقد 
»�لتاأريخ  عنو�نه:  �ل�صند  رجال  تر�جم  يتناول  كتابًا  �ملدينة 
ومن  �ل�صحيح«،  »�جلامع  لكتابه:  مقدمة  يعد  وهو  �لكبري«، 

هذ� �لكتاب �قت�صب موجًز� �أ�صماه »�لتاأريخ �ل�صغري«.  

�حلديث  يف  جمموعة  تقدم  ما  على  عالوة  وللبخاري 
�إىل  حاجة  يف  ماز�ل  للقر�آن  وتف�صري  »�لثالثيات«،  عنو�نها: 

در��صة دقيقة، ومنه ن�صخة خمطوطة باجلز�ئر، وين�صب للبخاري 
كتاب بعنو�ن »تنوير �لعينني برفع �ليدين يف �ل�صالة«، ويوجد 
من هذ� �لكتاب ن�صخة مبدينة كلكته تاريخها عام 1256هـ مع 
ترجمة لها باللغة �لأردية، كما ين�صب �إليه كتاب »قرة �لعينني« 
خلف  �لقر�ءة  يف  �لكالم  »جدُّ  كتاب  هام�ض  على  �ملطبوع 
�لإمام«، وهو من تاأليفه، وقد طبع بالقاهرة عام 1320هـ. 

املكي  الدين  عالء  املعايل  اأب�  الباقي  عبد  بن  حممد   )2
البخاري:كان كاتًبا عربيًّا، �ألَّف ر�صالة يف حما�صن �لأحبا�ض 
ر�صالة  عن  تاأليفها  يف  �أخذ  وقد  )1583م(،  991هـ  عام 
�ملنقو�ض  »�لطر�ز  عنو�نها:  �لتي  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�صيوطي 
ر�صالة  ومن  غريه،  عن  �أخذ  كما  �جليو�ض«،  حما�صن  يف 
ود�ر  برلني  مكتبة  يف  حمفوظة  خمطوطات  عدة  �لبخاري 
�لكتب بالقاهرة، وقد ترجم هذه �لر�صالة �مل�صت�رصق »في�صفايلر 
وهناك  1924م،  عام  باأملانيا  بهانوفر   »M. Weisweiler

خمتار�ت من منت �لر�صالة وخمتار �آخر و�صعه نور �لدين �حللبي 
�ملتوفى عام 1044هـ )1635م( طبع بالقاهرة عام 1307هـ 

)1889م(.

411- بدر اجلمايل – �سارع – بق�سم حمرم بك 
كان بدر �جلمايل مملوًكا �أرمنيًّا من مماليك �لأمري �ل�صامي 
�إليه،  ن�صبة  باجلمايل  ولذلك عرف  �بن عمار«  �لدولة  »جمال 
لأنه  �لهجري  �خلام�ض  �لقرن  بد�ية  مولده يف  يكون  �أن  ولبد 
عندما بلغته �لوفاة عام 487 هـ )1904م( كان عمره قد جتاوز 

�لثمانني عاًما. 

�لوز�رة لدى  يتوىل  �أن  قبل  �ل�صام  وقد ذ�عت �صهرته يف 
دم�صق  ملدينة  حاكًما  ُعنيِّ  �إذ  م�رص،  يف  �لفاطميني  �خللفاء 
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مرتني، غري �أن معاملته �ل�صارمة للجند �لذين تعودو� على �للني 
من روؤ�صائهم �أوقعته يف كثري من �ملاآزق، وبعد ذلك �صار كبري 
هذه  )�نظر  ملك�صاه  جند  يحارب  �أن  عليه  وكان  قو�د عكا، 
�ملادة(، وكان لبدر �جلمايل حر�ض خا�ض من �لأرمن وجند 

من �ملخل�صني له من �لتتار. 

وكانت �لدولة �لفاطمية �لتي بلغت مرتبة عالية من �لرقي 
م�رصفة على �لنهيار يف عهد �خلليفة �مل�صتن�رص بالله �لذي طالت 
487هـ(  �إىل   427( من  عاًما  �صتني  فبلغت  خالفته،  مدة 
على  يزحفون  �ل�صالجقة  كان  فقد  1904م(،   –  1035(
�ل�صام و�ملرتزقة من �لأتر�ك يتمادون يف غلو�ئهم ويقاتلون �جلنود 
�ل�صود�نيني و�ملغاربة، ويحا�رصون ق�رص �خلليفة ويتحكمون يف 
�ألًفا.  �لثالثني  يربو على  �لدولة، وكان عددهم  �صوؤون  زمام 
وق�صت  مو�ردها.  و��صتنفد  بالبالد  حل  قد  �لقحط  وكان 
و�أ�صاب  و�صلطانها،  �حلكومة  هيبة  على  �لد�خلية  �ملنازعات 
مبا  و�لتخريب  �لعنف  �أعمال  وذهبت  و�ملر�ض،  �جلوع  �لنا�ض 
كان للدولة من �زدهار، وخيل للنا�ض �أن هذه �لدولة �صيع�صف 

بها �ل�صطر�ب و�لفو�صى فتذهب ريحها �إىل �لأبد. 

عن  �لدولة«  »ن�رص  �لأتر�ك  �ملرتزقة  رئي�ض  �غتيال  وعقب 
�مل�صتن�رص  �خلليفة  يجد  مل  به،  لالإطاحة  دبرت  موؤ�مرة  طريق 
� من �ل�صتنجاد »ببدر �جلمايل«، ف�صار »بدر« �إىل م�رص  بالله بدًّ
يف �صنة 466هـ )1073م( على ر�أ�ض جنود حر�صه �مل�صتبدين 
و�ملرتزقة �لأتر�ك، ومل يدرك هوؤلء �رص جميء »بدر �جلمايل«، 
ووقعو� يف �لفخ �لذي ن�صب لهم، و�رصعان ما ق�صى �جلمايل 
�لقو�ت �مل�صلحة  �إثر توليه قيادة  بالقتل �جلماعي  على زعمائهم 

و�لإ�رص�ف �لفعلي على �صوؤون �حلكومة. 

وقد �أعاد �جلمايل �لأمن �إىل ن�صابه مبجهود �صاق مل يخل 
من �ل�رص�مة، ومن ثم دخلت �لدولة �لفاطمية يف طور جديد 

من �أطو�ر عزها. 

للجيو�ض  �أمرًي�  ب  وُن�صِّ �ملوقف،  �صيد  �جلمايل  و�صار 
)�أي ِمْرجو�ض يف لغة �لعو�م( وقا�صًيا للق�صاة، ود�عًيا للدعاة 
�ملادة( كان  هذه  )�نظر  �جليو�ض«  »�أمري  لقب  ولكن  ووزيًر�، 

�أل�صق به من �لألقاب �لأخرى. 

»بدر  لأن  وذلك  �جليو�صي«  »بجبل  �ملقطم  جبل  ويعرف 
�جلمايل« �صيد م�صهًد� فوقه زعم عامة �لنا�ض �أن وليًّا من �أولياء 

�لله يدعى »�جليو�صي« قد دفن فيه. 

وبعد �أن �أعاد �جلمايل �لهدوء �إىل �لقاهرة �أخذ يف �لعمل 
��صتوىل  كما  غربها،  ثم  �لدلتا  �رصقي  �لنظام  ��صتتباب  على 
�صاقًّا  كان  �ل�صعيد  غزو  وكان  �رصعة،  �لإ�صكندرية يف  على 
وبني  هالل  بني  �إىل  بالأرومة  متت  �لتي  �لعربية  �لقبائل  لأن 
يف  �جلمايل  يوفق  ومل  �لدولة،  عن  با�صتقاللها  نادت  �ُصليم 
�إذ  م�رص،  يف  �لتمرد  �إخ�صاع  يف  ُوفِّق  مثلما  �ل�صام  �إخ�صاع 
�صقطت  فدم�صق  هناك،  �ل�صطر�ب  غاية  يف  كانت  �لأمور 
نهاية عام 468هـ )1076م(، ومل  �ل�صالجقة يف  �أيدي  يف 
ظهر  �لتايل  �لعام  ويف  ذلك،  بعد  �لفاطميني  حوزة  �إىل  تعد 
�لقائد �ل�صلجوقي »�أت�صيز« �أمام �لقاهرة نف�صها، ولكن �جلمايل 
وجد من �لوقت ما �صمح له بجمع قو�ته ورد �ل�صالجقة على 
�لالحقة  �ل�صنو�ت  يف  حماولته  من  �لرغم  وعلى  �أعقابهم، 
471 و478 و482هـ )1078 - 1085 - 1089م( مل 
يكن  ومل  �ل�صام،  على  و�ل�صتيالء  دم�صق  ��صتعادة  يف  يوفق 
غري  )1904م(  عام 487هـ  وفاته  عند  �لفاطميني  حوزة  يف 



حرف الباء

37

مدن قليلة يف جنوب �ل�صام، ومما �أ�صعف نفوذه هناك �لثور�ت 
�مل�صتمرة �لتي كان �ملوعز بها �أحد �أبنائه يف م�رص. 

وقد  �لأخالق،  ح�صن  كان  �إنه  �صريته  كتَّاب  ويقول 
دخل  ز�د  وقد  �متد�حه،  على  �لتاريخية  �مل�صادر  �أجمعت 
م�رص من �ل�رص�ئب يف عهده من مليونني �إىل ثالثة ماليني من 
�ل�صتفادة من  �ملالية على  �ملو�رد  �صاعدت هذه  �لدنانري، وقد 
�لقاهرة  ن  فح�صَّ �ل�صالجقة،  غزوة  من  تعلمها  �لتي  �لدرو�ض 
حمل  ماز�لت  �لتي  �ملنيعة  �لثالثة  �لأبو�ب  وبنى  ثاِن،  ب�صور 
�لإعجاب، وهي باب زويلة، وباب �لن�رص، وباب �لفتوح. 

– �إبريل  ويف �صهر ربيع �لأول من عام 487هـ )مار�ض 
1904م( ختمت حياته �جلمة �لن�صاط بعد �أن �أعد �بنه »�لأف�صل 
قالئل  �أ�صهر  وبعد  منا�صبه،  جميع  يف  يخلفه  كي  �صاهن�صاه« 

حلق به �خلليفة �مل�صتن�رص. 

ويرجع �لف�صل يف جتديد بناء م�صجد �لعطارين )�نظر هذه 
477هـ  عام  �لإ�صكندرية  ز�ر  فقد  �جلمايل،  بدر  �إىل  �ملادة( 
)1084م( فوجد �مل�صجد قد تخرب فاأمر بتجديده و�ل�رصف 
من  لوحة  وبامل�صجد  �ملدينة،  �أهل  من  �أخذها  �أمو�ل  من  عليه 
موجودة  وماز�لت  �حلادث  لهذ�  تذكاًر�  �جلمايل  ثبتها  �لرخام 
حتى �لآن، وتذكر �ملر�جع �لتاريخية �أن �مل�صجد �لقدمي �لذي 

جدده �جلمايل قام على �أنقا�ض كني�صة �لقدي�ض �أثنا�صيو�ض. 

وكان �لوزر�ء يف �لن�صف �لأول من عهد �مل�صتن�رص بالله 
وزر�ء تنفيذ، �إذ كانت كل �ل�صلطة يف يدي �خلليفة �لفاطمي، 
وكان على �لوزر�ء �أن ينفذو� �أو�مره، �أما يف �لن�صف �لثاين من 
ذلك �لعهد فقد �صار �لوزر�ء وزر�ء تفوي�ض، فكانت �لأمور 
و�أ�صبح  �إر�دتهم،  فيها مبح�ض  يت�رصفون  �إليهم  مفو�صة  كلها 

�خلليفة ل ميلك من �حلكم �إل �ل�صم، و�أول �لوزر�ء �ملفو�صني 
من  وزير  �أول  �جلمايل، كما كان  بدر  �حلني كان  ذلك  يف 
�أرباب �ل�صيوف لأن �لوزر�ء قبله كانو� من �أرباب �لقلم �أي من 
ث �بنه �لوز�رة، �إذ  �لعلماء و�ملفكرين، وكان هو �أول من ورَّ
ِفي عليه لقًبا جديًد� �آخر  تولها بعد موته �بنه �صاهن�صاه �لذي �أُ�صْ
هو »�لأف�صل« و�صار يدعى »�أمري �جليو�ض، وقا�صي �لق�صاة، 

ود�عي �لدعاة، �لأف�صل �صاهن�صاه« )�نظر مادة �لأف�صل(.

412- بدر الدين – حارة – بق�سم اجلمرك 
هو علي بك بدر �لدين �لذي كان من �أ�صهر رجال �ملحاماة 
يف �أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�رص و�أو�ئل �لقرن �لع�رصين �مليالديني. 
وكان ذ�ئع �ل�صيت يف مهنته لدرجة �أنه كان ي�صارع يف �صهرته 
�لهلباوي ويتفوق عليه يف  �إبر�هيم بك  لدى �ملحاكم معا�رصه 
�ل�صمعة �لطيبة ول�صيما بعد �أن توىل �لدفاع عن �لإجنليز �ملحتلني 
للبالد يف ق�صية دن�صو�ي �مل�صوؤومة مما جعل �صاعر �لنيل حافظ 
بك �إبر�هيم )�نظر هذه �ملادة( يدمغه بخامت �خليانة �لوطنية عندما 
مادة  )�نظر  دن�صو�ي  �مل�صهورة عن مذبحة  له يف ق�صيدته  قال 

دن�صو�ي(: 

ُدنا ول َتْن�َض �أنَّا   �أنَت جالَّ
قد َلبِ�ْصنا على َيَدْيَك �حِلد�د�   

هذه  )�نظر  ر�صيد  مدينة  من  �أ�صله  �لدين  بدر  بك  وعلي 
�ملادة(، وبعد تخرجه من مدر�صة �لإد�رة )�لتي ت�صارع مدر�صة 
�حلقوق �لقدمية( نزح �إىل �لإ�صكندرية، وفتح مكتًبا لأعماله، 
بحي  �لدين  بدر  ��صم  حتمل  �لتي  باحلارة  م�صكنه  يف  و��صتقر 
�جلمرك، وقد جني من مهنته �أرباًحا جمزية، ومايز�ل �لكثري 
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من �أفر�د �أ�رصته مبدينة ر�صيد، وكان �أحد �أولده ناظًر� ملدر�صة 
ر�صيد �لثانوية �إىل عهد قريب. 

413- بدر الدين – �سارع – بق�سم الرمل 
)فان لنيب �سابًقا( 

كل ما تو�صلت �إىل معرفته من �صرية »بدر �لدين« هو �أنه 
من مو�ليد مدينة �لإ�صكندرية، وقد نزح �إىل �لقاهرة لتلقي �لعلم 
�ملنا�صب  �أحد  وتوىل  هناك  ��صتقر  تخرجه  وعقب  بالأزهر، 

�لق�صائية. 

بالقاهرة خالل عام 1434م )838هـ(،  وكانت وفاته 
وقد �أطلقت جلنة ت�صمية �ل�صو�رع ��صمه )دون �ألقاب( على هذ� 
�لثورة  قيام  بعد  لنيب«  »فان  ��صم  يحمل  كان  �لذي  �ل�صارع 
�لوطنية يف يوليو عام 1952م )1372هـ(، وتقرير ��صتبد�ل 

�أ�صماء �لأعالم �لعرب بالأ�صماء �لأجنبية. 

العطارين  بق�سم   – �سارع   – بدوي   –414
بق�سم حمرم   – �سارع   – بدوي بك   -415

بك )امتداد ال�سارع االأول( 
هذ�ن �ل�صارعان يحمالن ��صم �ملرحوم حممد بك بدوي 
خالل  �ملن�صورة  مبدينة  ولد  بدوي،  حممد  بن  حممد  �بن 
�ملعروفة  بدوي  �أ�رصة  عام 1279هـ )1862م(، وهو عميد 
رجاًل  �أجنبت  و�لتي  و�ل�صناعة،  �لتجارة  �لد�ئب يف  بن�صاطها 

كان لهم �أثر قوي يف �حلركة �لقت�صادية و�لعلمية �مل�رصية. 

وقد ��صتغل حممد بك بدوي بالتجارة منذ �صباه ثم هاجر 
من �ملن�صورة �إىل �ملدينة �ملنورة حيث ز�ول �لجتار يف �لأقم�صة 

�ملختلفة، ومال �لقبان »�لبقالة« مدة ثالث �صنو�ت. 

بالإ�صكندرية  ��صتقر  )1895م(  1313هـ  عام  ويف 
�لقبان  مال  جتارة  يف  �لن�رص  �أبي  حممد  خاله  مع  و��صرتك 
ب�صارع �مليد�ن )حممود فهمي �لنقر��صي( حاليًّا، وكان حممد 
�أبو �لن�رص من كبار جتار �لإ�صكندرية يف هذ� �لنوع من �لتجارة، 

وله �صهرة و�صمعة طيبة بني �لنا�ض. 

ويف ذلك �حلني نف�صه خطا حممد بدوي �أوىل خطو�ته يف 
�صبيل �ل�صناعة، فكان من �لرو�د �لأَُول �لذين ناف�صو� �لأجانب 
لالإنتاج  �جل�صع  �حتكارهم  من  للتخل�ض  �لبالد  ت�صنيع  يف 
�ل�صناعي �لذي يدرَّ عليهم �لأرباح �لطائلة، ففي عام 1322هـ 
لإنتاج  كبرًي�  م�صنًعا  �جل�صور  �لع�صامي  هذ�  �أقام  )1904م( 
�أنو�ع �لإطريات �ملختلفة »�ملكرونة« �لتي كان �صنعها يف ذلك 
�حلني وقًفا على �لإيطاليني وبع�ض �ليونانيني، يحتفظون باأ�رص�ر 
�صنعها �إبقاًء على ما يح�صلون عليه من فو�ئد مالية مغدقة. �أن�صاأ 
��صمه  يحمل  �لذي  بال�صارع  �لإطريات  م�صنع  بدوي  حممد 
�لقدمية  �لعبا�صية  �ملدر�صة  خلف  غربال  باأر�ض  �ملعروفة  باجلهة 
�لتي حلت حملها �لآن كلية �لعلوم بجامعة �لإ�صكندرية، ويعد 
هذ� �مل�صنع من �أو�ئل �مل�صانع �مل�رصية �ل�صميمة �لتي تنتج هذه 

�لأ�صناف من �ملو�د �لغذ�ئية �ل�رصورية. 

ويف عام 1333هـ )1914م( خطا حممد بدوي خطوته 
�لثانية يف �صبيل �لت�صنيع �لغذ�ئي، فاأقام م�صنًعا لإنتاج �أ�صناف 
ور�حة  و�مللّب�ض،  )�ل�رصبات(  رة  �مل�صكَّ �لأ�رصبة  مثل:  �حللوى 
�حللقوم، وما �إليها، وماز�ل هذ� �مل�صنع يوؤدي ر�صالته �ل�صناعية 
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�لهامة، و�أ�صاف �إىل منتجاته �أنو�ع �لب�صكوت بكميات كبرية 
تغطي حاجة �لبالد من جميع هذه �لأ�صناف. 

ويف �صارع حممد بك بدوي نف�صه �أن�صاأ �لرجل �لع�صامي 
�أول م�صنع يف �لقطر �مل�رصي لإنتاج �لأو�ين �ملنزلية و�لالفتات 
من �ل�صاج �ملطلي بامليناء �مللونة، وت�صمل �لأدو�ت �ملنزلية �لتي 
�ل�صاي،  �لعجون و�ل�صلطانيات وبر�د�ت  �مل�صنع:  ينتجها هذ� 
وطفايات �ل�صجاير، و�ملغارف وما �إليها، وقد �أُمِّ هذ� �مل�صنع 
�لعام  �لقطاع  وحد�ت  من  وحدة  و�صار  قليلة،  �صنو�ت  منذ 
1353هـ  عام  خالل  �مل�صنع  هذ�  �إن�صاء  وكان  �ل�صناعي، 

)1934م(. 

و�ل�صناعية  �لتجارية  بدوي  �أعباء حممد  من  �لرغم  وعلى 
�لكثرية كان ل ينفك عن ق�صاء �أ�صهر من بع�ض �ل�صنني باملدينة 
وذلك  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  قرب  بجو�ر  �ملنورة 
حنيًنا لل�صنو�ت �لثالث �لتي قطعها من عمره يف عهد �ل�صبا يف 
كنف هذ� �لقرب �لطاهر، فكان يجاور يف هذه �لأ�صهر، ويقوم 

خاللها باأد�ء فري�صة �حلج. 

�أذ�ع  وحلبه لفقر�ء �ملدينة �ملنورة، وعطفه �حلادب عليهم 
� تكونت على �إثره جلنة من �ملح�صنني �صمت �لقت�صادي  ً ند�ًء خريِّ
�لكبري حممد طلعت حرب )�نظر هذه �ملادة(، و�ل�صيد خ�صبة، 
وحممد كامل �ل�صي�صيني للعمل على جمع �لتربعات، و�إيد�عها 
ببنك م�رص، ثم توزيع عائد �أ�صهمها على هوؤلء �لفقر�ء، فكان 
حممد بدوي يحمل هذ� �لعائد ويقوم بتوزيعه عليهم، عالوة 

على ما كان يتربع به من ماله �خلا�ض.

 وحممد بك بدوي هو و�لد �ملرحوم �لدكتور عبد �حلميد 
بدوي )�نظر هذه �ملادة( �مل�رصع �لقانوين �لذ�ئع �ل�صيت، و�لذي 

توىل من�صب �لقا�صي مبحكمة �لعدل �لدولية و�صار نائًبا لرئي�صها 
قبل وفاته، وو�لد حممد بهجت بدوي �لذي كان �أحد �أع�صاء 
جمل�ض بلدي �لإ�صكندرية، وهو و�لد �ملرحوم �لدكتور حلمي 
قناة  هيئة  ريا�صة  توىل  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر  بدوي  بهجت 
�أحد  بدوي  تاأميمها، وو�لد حممد كامل  �أو�ئل  �ل�صوي�ض يف 
ريا�صة  توىل  �ملنتخبني، وقد  �ل�صابقني  �لبلدي  �ملجل�ض  �أع�صاء 

جمل�ض �إد�رة �لغرفة �لتجارية ردًحا طوياًل من �لزمن. 

وتويف حممد بك بدوي عام 1366هـ )1946م( بالًغا 
من �لعمر 84 عاًما.

بق�سم الرمل   – زقاق   – �سامل  416- بدوي 
هو بدوي �صامل �أفندي �لذي تعلم يف مكاتب م�رص ودخل 
مدر�صة �لطب �لب�رصي بق�صم �ل�صيدلة، ثم وقع عليه �لختيار 
�لعلوم �لكيميائية ول�صيما يف  �إىل فرن�صا للتخ�ص�ض يف  لل�صفر 
بد�أ  وقد  �ملو�د،  من  �لع�صل وغريهما  و�صمع  �ل�صابون  �صناعة 
در��صته بفرن�صا عام 1845 م )1261 هـ( وعاد �إىل م�رص بعد 
�إمتام در��صته يف �أو�خر عام 1847 م )1263هـ( وكان ذلك 
�لثاين  �ملالزم  رتبة  منح  يف عهد حممد علي، وعقب عودته 
�مل�رصية،  �لطب  مبدر�صة  )�ل�صيدلية(  لالأقرباذين  �أ�صتاًذ�  وعني 

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته. 

اللبان  بق�سم   – حارة   - بدير   -417
)1323هـ(،  1905م  عام  تخرج  بدير  �أحمد  هو 
�لثانوية  �لعبا�صية  باملدر�صة  ثم  �لبتد�ئية  �لقربية  مبدر�صة  ودر�ض 
بالإ�صكندرية، ونقل بعد ذلك �إىل مدر�صتي �خلديوية و�ل�صعيدية 
�أن  يف فرتتني نقل، عقب �لثانية �إىل د�ر �لعلوم وظل بها �إىل 
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و�فته �ملنية عام 1929م )1348هـ( بالًغا من �لعمر 51 عاًما، 
�إذ ولد عام 1878م )1295هـ(، فاأبَّنه �لعلماء، وقد تتلمذ 
يف �صباه على �لإمام حممد عبده، كما كان م�رصًفا على طلبة 

�لأزهر من �أهل م�صقط ر�أ�صه بلقا�ض. 

وكلمة »بَُدْير« ت�صغري كلمة بدر �لتي تعني �لقمر يف �كتمال 
نوره يف �لليلة �لر�بعة ع�رصة من كل �صهر قمري، وقد يكون 
�ض  ��صم �ل�صارع لالأ�صتاذ �أحمد بدير �ملدونة ترجمته قبل لأنه درَّ
باملدر�صة �لعبا�صية فرتة من حياته �لعملية، �أو يكون لبدير �آخر 

�صكن هذه �حلارة، ومل �أ�صتدل على �أية معلومات عنه. 

418- الربامكة – �سارع – بق�سم العطارين 
من  كان  �لأ�صل  فار�صية  �أ�رصة  على  يطلق  ��صم  �لرب�مكة 
�أبنائها �لوزر�ء �لأول من �لفر�ض يف �خلالفة �لإ�صالمية، و��صم 
يف  �ملوبذ  على  يطلق  لقب  هو  و�إمنا  ل�صخ�ض،  لي�ض  )بَْرَمك( 
»َنْوَيهار« وهو من�صب كان ور�ثيًّا، وكانت �لأر��صي �مللحقة 
هذه  وم�صاحة  �لأ�رصة،  هذه  �أبناء  �أيدي  يف  »�ملوبذ«  مبعبد 
�مل�صاحة  هذه  وظلت  مربًعا،  مياًل   740 �إىل  ت�صل  �لأر��صي 
كتابه  يف  ياقوت  ويقول  طوياًل،  زمًنا  �لرب�مكة  حوزة  يف 
»معجم �لبلد�ن« �إن بليدة ر�ون من نو�حي طخار�صتان �رصقي 
 W. بلخ، وهي بليدة لي�صت كبرية، �أما �مل�صت�رصق »بارتولد
�أنها كبرية  �لإ�صالمية  �ملعارف  د�ئرة  فيذكر يف   »Barthold

كثرية �خلري�ت. وهذه �لبليدة كانت ملًكا ليحيى بن خالد بن 
برمك. 

�إىل  �إ�صارة  ومعنى كلمة »َنْوَيهار« تدل على �ملعبد �جلديد 
�ملعبد  هذ�  �لعرب  جغر�يف  بع�ض  عرف  وقد  بوذي،  معبد 
ومنهم �بن �لفقيه )�نظر هذه �ملادة( �لذي قال �إن نويهار تعبد فيه 

�لأوثان، ولي�ض بيًتا من بيوت �لنار، ومن �لو�صف �لذي جاء 
يف �مل�صادر يت�صح �أنه ينطبق متاًما على �ملعابد �لبوذية. 

ولقد حاول موؤرخو �لفر�ض �لربط بني هذه �لأ�رصة �لربمكية 
�ل�صا�صانية، فجعلو� معبد نويهار معبًد� من  �لدولة  وبني تاريخ 
بيوت �لنار، ون�صبو� �إن�صاءه �إىل ملوك �لفر�ض �لأقدمني، وما 
من �صك يف �أن هذ� �لزعم ن�صاأ بعد عهد هارون �لر�صيد، ثم 
�ملحليون  �لرو�ة  بها  تاأثر  �لتي  �ملتاأخرة  �ملوؤلفات  يف  �أمره  ذ�ع 

و�لعلماء �ملحدثون على �ل�صو�ء.

�ملادة( هو  )�نظر هذه  �ملقفع  �بن  �أن يكون  �ملحتمل  ومن 
�صاحب هذ� �لزعم، و�إن كان معا�رصه خالد �لربمكي مل يكن 
له من �لنفوذ �أيام �أبي �لعبا�ض و�ملن�صور، ما كان ليحيى �لربمكي 
يف عهد �خلليفة �لعبا�صي هارون �لر�صيد، غري �أن مكانة خالد 
وكرمه �لذي عمَّ خريه �أهل بيته جميًعا كانا من �ملغريات بو�صع 
من  وتعلي  �لرب�مكة،  �صاأن  من  تعظم  �لتي  �لفار�صية  �لرو�يات 

قدرهم.

بن  معاوية  عهد  هدم يف  »نويهار«  �إن  �لبالذري  ويقول 
�أبي �صفيان )�نظر مادة معاوية( يف حو�يل عام 42هـ )663 – 
664 م(، ويقول �لطربي �إن �لأمري نيزك �صلَّى يف َنْوَيهار عام 

90هـ )708 – 709م(.

ومل تذكر �مل�صادر �لتاريخية عن برمك �أبي خالد �لربمكي 
نطاق  يف  يدخل  عنهم  يعرف  ما  وكل  �صيًئا،  �أجد�ده  وعن 
ر�أ�ض  برمك  باأن  �جلزم  خلِّكان  �بن  ي�صتطع  ومل  �لأ�صاطري، 

�لأ�رصة �لربمكية قد �عتنق �لإ�صالم.
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�بنة  من  هذ�  برمك  بن  خالد  �أن  �إىل  �لفقيه  �بن  ويذهب 
�أمري جعفاين، ويقول �لطربي )�نظر هذه �ملادة( يف حديثه عن 
حملة قتيبة بن م�صلم �لع�صكرية على �لع�صاة يف بلخ عام 86هـ 
�أم�صت  و�أنها  �ل�صبايا،  من  كانت  �ملوبذ  زوجة  �أن  )705م( 
�لليلة،  قتيبة، وحملت بخالد يف هذه  �أخي  �لله  ليلة مع عبد 
�أطلق �رص�حها مع بقية �لأ�رصى يف �ليوم �لتايل، وو��صح  ثم 
مما ذكره �لطربي عن �أ�صل هذه �لق�صة �لطريفة �أنها من ت�صنيف 
بالدم  �لربمكية  �لأ�رصة  ت�رصِّف  ل  و�أنها  قتيبة،  �أخي  �لله  عبد 
�لعربي، بقدر ما كان غر�صها تقريب �لبيت �لعربي من �لرب�مكة 
معرفة  �ملحتمل  �لعبا�صي، ومن  �خلليفة  لدى  �حلظوة  �أ�صحاب 

تاريخ مولد خالد �لربمكي يف ثنايا هذه �لأ�صطورة.

�أنها كانت خالل عام  �أما وفاة خالد بن برمك فقد ذكر 
�أنه  على  �لتاريخ  ذلك  ويدل  782م(،   –  781( 165هـ 
كان يف �خلام�صة و�ل�صبعني عند وفاته، وكان �أبوه برمك عامِلًا 
ًز� يف �لفلك و�لطب و�لفل�صفة، وقد عالج �لأمري م�صلمة  ومربَّ
بن عبد �مللك بن مرو�ن من د�ء كان ي�صكو منه، وي�صتدل من 
ذلك على �أنه رحل �إىل د�ر �خلالفة يف عهد �خلليفة عبد �مللك 
فيه هذ� �خلليفة  �لذي تويف  �لعام  عام 86هـ )705م(، وهو 

�لأُموي، ويظهر �أن برمك عاد �إىل موطنه بعد ذلك.

�لتي  بلخ  بناء  �أعاد  – 726م(  ويف عام 107هـ )725 
بت، وذلك باأمر �لو�يل �أ�صد بن عبد �لله، فقام  كانت قد ُخرِّ
بالبناء على �أح�صن وجه. ومما تقدم يت�صح �أنه من �لع�صري معرفة 
تاريخ ولدة خالد بن برمك، ومر�حل تعليمه بال�صبط، ومن 
ا معرفة تاريخ تقربه من �خلليفة �بن �لعبا�ض عبد �لله  �لع�صري �أي�صً
�ل�صفاح بعد قتل �أبي �صلمة حف�ض �خلالل، �أو �صبب هذ� �لتقرب 
� جعل زوجة كل منهما  �لذي بلغ من توثق �لرو�بط بينهما حدًّ

تر�صع �بنة �لآخر، وبعد عام 132هـ )749م( �أ�صند �إىل خالد 
�لإ�رص�ف على ديو�ن �خلر�ج، وتقول بع�ض �مل�صادر ومن بينها 
كتاب »وفيات �لأعيان« لبن خلكان: »�إنه كان يلقب بالوزير 
حملو�  �لذين  �لكتاب  �أول  كان  �أنه  ويظهر  �حلني،  ذلك  يف 

لقب �لوز�رة«.

و�لو�قع هو �أن خالًد� مل يكن وزيًر� باملعنى �لذي دلت عليه 
هذه �لكلمة فيما بعد، ومل تكن �صهرته مق�صورة على �لقدرة 
يف �حلكم و�ل�صد�د يف �مل�صورة، و�إمنا تعدتهما �إىل �لرب�عة يف 
�صبيب  بن  قحطبة  وقائده  م�صلم  �أبي  �إىل  �ن�صم  فقد  �حلرب، 
ملنا�رصة �آل بيت ر�صول �لله وحماربة بني �أمية، ثم �صار عاماًل 
على طرب�صتان يف �ملدة من عام 148 �إىل 152هـ )765 – 
769م(، وخرَّب يف �أثناء ذلك م�صمقان يف جبل دماوند، 
ويقال �إن �أهل طرب�صتان نق�صو� - عقب هذ� �لنت�صار - �صورة 

خالد و�صالحه على دروعهم.

ويف عام 163هـ )779 – 780م( ظهرت بر�عته �حلربية 
يف �ل�صتيالء على �صمالو، وهو ح�صن من ح�صون �لروم، 

على �لرغم من �أنه كان قد تقدمت به �ل�صن.

عام  ففي  �ملن�صور،  �لعبا�صي  للخليفة  م�صرًي�  خالًد�  وجند 
�خلليفة مب�صورته يف تخطيط  �أخذ  – 764م(  146هـ )763 
يف  مب�صورته  �أُخذ  )764م(  147هـ  عام  ويف  بغد�د،  مدينة 
وُين�صب  �لعهد،  ولية  يف  حقه  عن  مو�صى  بن  عي�صى  تنازل 
خلالد عالوة على ذلك تخطيط كثري من �ملباين ببغد�د وتخطيط 

مدينة �ملن�صورة يف طرب�صتان يف �أثناء وليته عليها.

وقبيل وفاة �ملن�صور ُعنيِّ عاماًل على �ملو�صل، ون�صب �بنه 
�ملو�صل مل  �أهل  �أن  �ملوؤرخون  �أذربيجان، ويذكر  يحيى على 
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يوقرو� عامالكما وقررو� خالًد�، �إذ مل يكن يلجاأ �إىل �لق�صوة 
�أبنائه مل ي�صل  �أحًد� من  باأن  يف معاملتهم، ويقول �مل�صعودي 
�إىل درجة نيل �خل�صال �لتي كان عليها خالد، �لذي تويف عام 

165هـ )781 – 782م( كما تقدم �لقول.

ويقول �بن ع�صاكر )�نظر هذه �ملادة(: »�إن ولدته كانت 
بلغ  �لأ�صا�ض يكون قد  �صنة 90 هـ )708 هـ(، وعلى هذ� 

76 عاًما عند وفاته«.

ويذكر �بن خلِّكان �أن �بنه يحيى تويف يف 3 من �ملحرم عام 
190هـ )805م( بالًغا من �لعمر �ل�صبعني �أو �لر�بعة و�ل�صبعني، 
�أو قبل ذلك  ومن ثم يكون قد ولد عام 120هـ )738م(، 
�أبيه خالد مل ي�صتهر �إل باأنه كان  بب�صع �صنني، وعلى خالف 
عاماًل ووزيًر�، فلم ُيْرَو عنه غزو �أو فتح، و�أهم ما خلفه من 
�لأعمال قناة �صيحان بالب�رصة، وعهد �إليه �خلليفة �ملهدي بتاأديب 
�بنه هارون �لر�صيد عام 161هـ )777م(، وبعد عام 163هـ 
�لر�صائل لويل �لعهد  )779م( كان يحيى ي�رصف على ديو�ن 
�لذي ��صتعمل على جميع �لوليات �لتي تقع غرب نهر �لفر�ت، 
مبا يف ذلك �أرمينية و�أذربيجان، وتعر�صت حياة يحيى �لربمكي 
للخطر يف �لفرتة �لق�صرية �لتي حكم فيها �خلليفة �لهادي )�نظر 
�لذي رغب  �لر�صيد  بهارون  �لوثيق  �ت�صاله  ب�صبب  �ملادة(  هذه 
�لعهد،  ولية  يف  حقه  عن  �لتنازل  على  �إرغامه  يف  خ�صومه 
ولذلك مبجرد �أن و�صل هارون �لر�صيد �إىل عر�ض �خلالفة �تخذ 
من يحيى �لربمكي وزيًر� له، وكان ماز�ل يدعوه »يا �أَبَِت«، 
ومنحه �صلطة ل حد لها، ومكث يحيى يحكم مبعاونة ولديه 
188هـ  �إىل   170 عام  من  عاًما  ع�رص  �صبعة  وجعفر  �لف�صل 
�أما �بناه �لآخر�ن: مو�صى وحممد، فلم  )786 – 803م(، 

يكن لهما نفوذ يذكر يف �لدولة وت�رصيف �أمورها.

148هـ  عام  �ملولود  �لربمكي  يحيى  بن  �لف�صل  وكان 
)765– 766م( �أكرب �أبناء يحيى و�أعظمهم �صاأًنا، وقد عني 
 -  792( و180هـ   176 عامي  بني  �لو�قعة  �ملدة  يف  عاماًل 
809م( على �لوليات �لتي ت�صمل �جلبال وطرب�صتان ودنباوند 
�أرمينية  على  �لزمن  من  مدة  عاماًل  كان  كما  وقوم�ض، 
عام  �إىل  عام 178  من  خر��صان  على  وكذلك  و�أذربيجان، 
179هـ )794 - 795م(، ويقول �ليعقوبي )�نظر هذه �ملادة( 
بنوع خا�ض،  بد�غ�صتان  �أو  باأرمينية،  يوفق يف حروبه  �إنه مل 
وتن�صب �إليه يف خر��صان �أعمال لي�ض من �ملعقول �أن يكون قد 
�إنه  ويقال  �لبالد،  هذه  على  �لق�صرية  وليته  مدة  يف  بها  قام 
�ألًفا  �أر�صل ع�رصين  �ألف من �خلر��صانيني،  جنَّد للخليفة 500 
�أحرز  و�إنه  خر��صان،  يف  �لآخرين  و�أبقى  بغد�د،  �إىل  منهم 
و�لرباطات  �مل�صاجد،  من  �لكثري  و�صيد  باهرة،  �نت�صار�ت 
�لع�صكرية، وحفر قناة جديدة يف بلخ، و�صيد م�صجًد� جامًعا 
يف بخارى، وهو �أول من �أدخل �لقناديل يف �مل�صاجد خالل 
�صهر رم�صان، ويقول �مل�صعودي �إن �لف�صل كان منغم�ًصا يف 
�للهو و�ل�صيد يف �أثناء �لأيام �لأوىل من وليته، ولكنه �نتهى 

عن ذلك عندما و�صله كتاب من �أبيه يحيى ينهاه عن ذلك.

�أما جعفر بن يحيى فقد ��صتفا�صت �صهرته يف �لق�ص�ض، 
وقد ولد عام 150هـ )767م(، وكان يف �ل�صابعة و�لثالثني 
من عمره عند وفاة و�لده يحيى، ويقول �مل�صت�رصق »بارتولد« 
نقاًل عن �جلاحظ يف كتابه »�لبيان و�لتبيني« �جلزء �لثاين �صحيفة 
)�لأُربة  �لرقبة  رباط  ��صتعمل  من  �أول  كان  جعفًر�  �إن   151
�أباه  �إن  تاريخه  يف  �لطربي  ويقول  عنقه،  لطول  بالف�صحى( 
يحيى مل يكن ر��صًيا عن �صلته باخلليفة هارون �لر�صيد �لوثيقة 

� لأنها ُتردُّ �إىل رذيلٍة �صاذة!!. جدًّ
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149هـ  عام  حو�يل  يف  ولد  قد  �لر�صيد  هارون  �أن  ومبا 
)766م( �أي بعد ميالد جعفر بعام و�حد فاإن �لأمر يختلط على 
من  مع  �لرذيلة  هذه  ميار�ض  �لرجلني كان  من  �أي  �ملحقق يف 
�لآخر، ول ي�صتطيع – من جهة �أخرى – �أن يجزم باأن �لثنني 

كانا ميار�صانها على �لتناوب.

وعلى �لعك�ض من هذ� �لو�صف �ل�صائن �لذي ين�صبه �لطربي 
�إىل �لرجلني، فاإن �مل�صادر �لتاريخية �لأخرى حتيط كل منهما 
لو� جعفر �لربمكي،  �لذين بجَّ بالتجلة و�لتعظيم، ومن هوؤلء 
�بن خلِّكان �لذي ذكر يف كتابه »وفيات �لأعيان«: »�أن جعفر 
�بن يحيى �مللقب باأبي �لف�صل كان من علّو �لقدر ونفاذ �لأمر، 
وبعد �لهمة، وعظم �ملحل، وجاللة �ملنزلة عند هارون �لر�صيد 
بحالة �نفرد بها، ومل ي�صارك فيها، وكان �صمح �لأخالق، 
طلق �لوجه ظاهر �لب�رص، و�أما جوده و�صخاوؤه وبذله وعطاوؤه 
�لف�صاحة،  ذوي  من  وكان  يذكر،  �أن  من  �أ�صهر  فكان 
بح�رصة  ليلة  وقع  �إنه  ويقال  و�لبالغة،  بالل�صن  و�مل�صهورين 
�لر�صيد زيادة على �ألف توقيع، ومل يخرج يف �صيء منها عن 
يو�صف  �أبي  �لقا�صي  �إىل  �صمه  قد  �أبوه  �لفقه، وكان  موجب 
�حلنفي حتى علمه وفقهه«، فهل كل هذه  �ملادة(  )�نظر هذه 
�ملناقب ت�صتقيم مع ما ذكره �لطربي يف تاريخه مما ي�صني �صمعة 

جعفر و�لر�صيد على �ل�صو�ء؟.

جاءه  رجاًل  �أن  �أخالقه  �صماحة  يف  خلكان  �بن  ويذكر 
يعتذر عما بدر منه يف حقه فقال له جعفر: »قد �أغناك �لله بالعذر 
منا عن �لعتذ�ر �إلينا، و�أغنانا باملودة لك يف �صوء �لظن بك«، 
توقيًعا  �أر�صل  �إنه  و�لبالغة  �لعربية  �للغة  يف  ت�صلعه  عن  ويقول 
�لتوقيع  �لنا�ض، فقال يف هذ�  �أحد عماله وقد �صكت منه  �إىل 
للعامل: »قد كرث �صاكوك، وقل �صاكروك، فاإما �عتدلت و�إما 

�عتزلت«، وهذ� �لتوقيع ي�صبه �إىل حد كبري توقيع �أحد �خللفاء 
�لر��صدين �إىل �أحد �لعمال، وقد جاء به: »�أيها �لعامل كرثت 
�ل�صكوى، وعمت �لبلوى، فاإما عدلت و�إما عزلت«، ويثني 
�بن خلكان على كرمه و�صعة عطائه �لذي يفوق �لو�صف، ثم 
يق�ّض حكاية دخول عبد �مللك بن �صالح عليه وهو يف �إحدى 
�صالح  �بن  ياأكل  �أن  وبعد  وفادته،  فيكرم  ولهوه  �صمره  ليايل 
�خلليفة  من  يطلب  فيما  ي�صاأله  نبيذه  من  وي�رصب  مائدته  على 
بدر  ملا  عنه  �خلليفة  ي�صفح  �أن  يريد  �إنه  فيقول  �لر�صيد  هارون 
�ألف  �أربعة �آلف  منه، و�أن يدفع ما عليه من �لديون وقدرها 
�خلليفة،  �بنة  من  �بنه  يتزوج  باأن  هارون  ي�صمح  و�أن  درهم، 
و�أن يرفع على ر�أ�صه لو�ًء لرفع قدره، فكان جعفر يقول له عند 
كل و�حد من هذه �ملطالب لقد �أجيبت حاجتك، وقد �صفح 
�بنته  جه  وزوَّ دينه  عنه  ودفع  �صالح  بن  �مللك  عبد  �خلليفة عن 
�لربمكي  باأمر جعفر  �لعالية، ووله حكم م�رص، وكل ذلك 
�لفعلي  �حلاكم  هو  فكان  طلًبا،  له  يرد  ل  �خلليفة  كان  �لذي 
للدولة �لعبا�صية ياأمر فيطاع يف غري تردد، هذ� �إذ� �صحت هذه 

�لرو�ية، ومل تكن من و�صع �بن خلكان نف�صه.

جارية  ��صرتى  �أنه  جعفر  عن  تروى  �لتي  �حلكايات  ومن 
باأربعني �ألف دينار فقالت �جلارية ملولها �ذكر ما عاهدتني عليه 
�أنك ل تاأكل يل ثمًنا، فبكى �لرجل، وقال ��صهدو� �أنها حرة 
�أن وهب له �ملال ومل  �إل  وقد تزوجتها، فما كان من جعفر 
ياأخذ منه �صيًئا، و�إن دل ذلك على �صيء فاإمنا يدل على �ل�صفه 
�لذي �ندمج فيه هوؤلء �لرب�مكة �لفر�ض �لذين كانو� من �أو�ئل 
�ملعاول �لتي هدمت �لدولة �لعبا�صية بعد ذلك وقو�صت دعائم 
مر  على  �صالبتها  وتفتتت  متا�صكها  فتفكك  �لعربية،  �لدولة 

�ل�صنو�ت �لتالية.
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عند  متمكًنا  كان  جعفر  �أن  �لتاريخية  �مل�صادر  وتوؤكد 
علّو  من  وبلغ  منه،  و��صاًل  �أمره  على  غالًبا  �لر�صيد،  هارون 
�ملرتبة عنده ما مل يبلغه �إن�صان غريه، لدرجة �أنه يقال �إن �لر�صيد 
�تخذ ثوبًا له زيقان، فكان يلب�صه هو وجعفر جملة، ومل يكن 
للر�صيد �صرب عنه، وكل هذه �لأقو�ل قد يكون يف جانب ما 
م�صينة،  �لرجلني كانت  بني  �ل�صلة  �أن  من  �لطربي  �إليه  ذهب 

ول�صيما فيما يتعلق بزو�ج جعفر من �لعبا�صة �أخت �لر�صيد.

فالر�صيد كان �صديد �ملحبة لأخته �لعبا�صة لدرجة �أن بع�ض 
�لن�صاء  �أعز  كانت  وقد  يع�صقها،  كان  �إنه  يقولون  �ملوؤرخني 
عليه، وكان ل يقدر على مفارقتها، فكان متى غاب جعفر 
�أن  جعفر  على  عر�ض  ثم  ومن  �رصور،  له  يتم  ل  �لعبا�صة  �أو 
يتزوجها لري�هما د�ئًما مًعا، و��صرتط على جعفر �أل يجتمع بها 
�أبًد�، فتزوجها جعفر على هذ� �ل�رصط، وبقي هذ�  يف خلوة 
�أحبت  �لعبا�صة  �أن  �لزمن، غري  منفًذ� مدًة من  �لقا�صي  �ل�رصط 
جعفًر� ور�ودته عن نف�صه فاأبى وخاف بط�ض �لر�صيد، فعمدت 
ا  �لعبا�صة �إىل �خلديعة باأن �أغرت ُعتابة �أمه باأن تر�صلها �إليه عو�صً
لبنها  ليلة  منهن كل  و�حدة  تر�صل  �لتي كانت  �جلو�ري  عن 
عليه  دخلت  جعفر  �صكر  �أن  وبعد  زوجته،  عن  ليلهو  جعفًر� 
�لعبا�صة، وكان ل يعرفها معرفة و��صحة لأنه كان يخاف �أن 
ينظر �إليها يف ح�رصة �لر�صيد، وهكذ� ق�صى منها وطًر�، وملا 
عرف �لأمر طار �ل�صكر من ر�أ�صه، وقد حملت �لعبا�صة وولدت 
�لربمكي  يحيى  �إىل مكة. وكان  فاأر�صلته  ولًد� خافت عليه، 
و�لد جعفر �ملوؤمتن على حرمي �لق�رص، وكان ي�صّيق �خلناق على 
�رص  وف�صحت  �لر�صيد  زوجة  زبيدة  ف�صكته  وجو�ريها  زبيدة 
�لر�صيد  باأمر �لطفل، فخرج  �لر�صيد  جعفر و�لعبا�صة، و�أبلغت 
�إىل �حلج ومعه جعفر، وتق�صى �أمر �لطفل فعلم �أنه �صحيح، 

�ل�صوء  �أ�صمر  ثم  ومن  �ليمن،  �إىل  �أخرجته  �لعبا�صة  �أمه  و�أن 
للرب�مكة، وقد يكون يف هذه �لق�صة - �إن �صحت - ما يوؤيد 
ظنون �لطربي يف �أمر �لر�صيد وجعفر، وما يوؤيد قول �لآخرين 
�لأخ لأخته،  يتجاوز حب  مما  �لعبا�صة  باأخته  �لر�صيد  هيام  يف 

ويتعد�ه �إىل ما يدعو �إىل �صوء �لظن بهذه �لعالقة �ل�صاذة.

و�لثابت هو �أن جعفر مل يفارق �لر�صيد �إل يف رحلة ق�صرية 
�إىل �ل�صام عام 180هـ )796 – 797م( لكي ي�صلح بني قبائل 
يف  جعفر  �أ�رصف  فقد  هذ�  ومع  تتقاتل،  كانت  �لتي  �لعرب 
وقد  �إليه،  �لعودة  يف  ورغبته  �خلليفة  لفر�ق  حزنه  عن  �لتعبري 
��صتعمله �لر�صيد على وليات و��صعة عدة مر�ت، فكان يدير 

�صوؤونها بو�صاطة نو�ب عنه، وهو يف بغد�د ل يغادرها.

�أمور  باأن  �جلزم  �ل�صعب  من  �إنه  �مل�صادر  بع�ض  وتقول 
�لدول �لعبا�صية كانت كلها يف قب�صة يديه دون �خلليفة باعتباره 
�لبارزة  و�لأعمال  �ملباين  تعيني  كذلك  �ل�صعب  ومن  وزيًر�، 
�لتي قام بها، غري �أنه مما يدل على نفوذه �لكبري يف �لدولة ظهور 

��صمه على �صكة �لنقود بجانب ��صم �خلليفة �لر�صيد.

ومل يكن لأبيه يحيى �لربمكي خالل �لأعو�م �ل�صبعة ع�رص 
�لتي ق�صاها يف �حلكم من �صعة �لنفوذ ما يذكر، وقد كان على 
جعفر يف �لأعو�م �لأوىل حلكمه �أن يعر�ض �صوؤون �لدولة على 
172هـ  عام  وفاتها  حتى  �لر�صيد  هارون  �خلليفة  �أم  �خليزر�ن 
وُعهد  منه،  �خلامت  �أُخذ  وفاتها  وعقب  790م(،   –  789(
بكثري من �أمور �لرعية �إىل �لف�صل بن �لربيع �لذي كان مناف�صه، 
ثم خلفه يف �لوز�رة فيما بعد عقب نكبة �لرب�مكة، كما �صياأتي 

يف �لقول عن ذلك.
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�خلليفة  �إن  فيقول  جعفر  قتل  ق�صة  خلكان  �بن  ويروي 
هارون �لر�صيد دعا غالمه �ملدعو »يا�رص« و�أمره باأن يذهب �إىل 
يا�رص  فدخل  عاجاًل،  بر�أ�صه  ياأتيه  ثم  فوًر�،  يحيى  بن  جعفر 
قبَّل  قتله  بخرب  علم  وملا  ار،  مَّ و�ل�صُّ �ملغّنون  ولديه  جعفر  على 
للر�صيد،  وقدمها  ر�أ�صه  قطع  ما  و�رصعان  جبًنا،  يا�رص  قدمي 
وقد رثاه كثري من �ل�صعر�ء ملا كان يغدق عليهم من �لعطايا من 
�أمو�ل �لدولة ليبقى يف مكان �لعظمة و�لأبهة هو و�أفر�د �أ�رصته، 

م�صتغالًّ �صعف �خلليفة، وحبه �ملفرط له.

�لف�صل  خلف  796م(   –  795( 179هـ  عام  ويف 
وكان  �حلجاية،  يف  �لربمكي  خالد  �بن  حممًد�  �لربيع  �بن 
��صتعمال علي بن عي�صى بن ماهان على خر��صان خمالًفا لرغبة 
هذ� �لوزير، ويف حجة عام 181هـ )897م( �أجيب �إىل طلبه 
بغد�د يف  �إىل  �عتز�ل �حلكم و�لبقاء يف مكة، ولكنه عاد  يف 

�لعام �لتايل، ويبدو �أنه توىل �لوز�رة مرة �أخرى.

ويت�صح من �صياق هذه �حلو�دث �أن نكبة �لرب�مكة �صبقتها 
ممهد�ت عدة، �أدت يف �لنهاية �إىل وقوعها، ومن ثم فاإن هذه 

�لنكبة مل تكن نتيجة لرغبة فجائية للخليفة �لر�صيد.

يناير  �لليلة �لأوىل من �صهر �صفر عام 187هـ )29  ففي 
عام 803م( قتل جعفر �لربمكي وزج �أبوه يحيى و�إخوته �لثالثة 
لأقارب  �لأمان  و�أُعطي  �أمالكهم،  و�صودرت  �ل�صجن،  يف 
جعفر، ومل يلحق مبحمد بن خالد �أخي يحيى �أو باأفر�د �أ�رصته 

مكروه.

بغد�د  ج�رص  على  جعفر  ر�أ�ض  فعلق  �لر�صيد  �أمر  وقد 
�لآخرين،  �جل�رصين  على  ج�صمه  ن�صفا  علق  كما  �لأو�صط، 
به  ق�صد  �لر�صيد  هارون  �أن  �لب�صع  �لتنكيل  هذ�  من  ويظهر 

�لتنفي�ض عن �صيق نف�صه و�أعماق وجد�نه �ملغمور باخلزي، ملا 
كان بينه وبني جعفر من �صالت م�صبوهة، وما كان بينه وبني 
�أنه  �لنا�ض  �إبالغ  به  ق�صد  كما  عجيب،  �أمر  من  �لعبا�صة  �أخته 

ماز�ل �خلليفة �حلقيقي و�أمري �ملوؤمنني دون منازع ول �رصيك.

ول  �لر�صيد،  قبل  �لف�صل  و�بنه  �لربمكي  يحيى  ومات 
نعرف عن م�صري �بنيه �لآخرين مو�صى وحممد �صيًئا.

فكان  بغد�د،  عن  بعيًد�  �لربمكية  �لأ�رصة  �أفر�د  وتفرق 
عمر�ن بن مو�صى بن يحيى �ملد�فع عن �ملد�ئن بلد �آل �صا�صان 
لعامل  نائًبا  كان  ثم  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �ملاأمون  جي�ض  �أمام 
عبا�ض  �لقا�صم  �أبو  �ل�صند يف عام 216هـ )831م(، وُذكر 
وزر�ء  �آخر  من  و�حد  �أنه  على  �لربمكي  يحيى  بن  �بن حممد 

�لدولة �ل�صامانية.

�إح�صاء  على  ي�صاعد  ما  �لتاريخية  باملر�جع  يوجد  ول 
و�ل�صائع  وم�صاوئهم،  حما�صنهم  وتقدير  �لرب�مكة،  �أعمال 
بحجهم  و��صتهرو�  بالتقوى  معروفني  م�صلمني  كانو�  �أنهم  هو 
وباملباين �لتي �صيدوها، وذلك يف بع�ض �ملر�جع �لتي تتعر�ض 
ل�صريتهم، �أما �ملر�جع �لأخرى فتتهمهم بال�صتخفاف بالتعاليم 
�لإ�صالمية وبالإ�صالم نف�صه، و�أورد �جلاحظ )�نظر هذه �ملادة( 
جمهول  ل�صاعر  �ل�صعر  من  بيتني  و�لتبيني«  »�لبيان  كتابه   يف 

)ن�صبهما �لأ�صمعي لبن قتيبة( )�نظر هذه �ملادة(، قال فيهما:

�إذ� ُذِكَر �ل�رِصُْك يف جمل�ٍض  
�أنارْت ُوجوُه بَني بَْرمـِك  

�آية   عْندهم  ُتِلَيْت  ْن  و�إ
�أَُتو� بالأحاديِث عن َمْزَدِك  
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ولي�ض من �لغريب �أن ين�صب �إليهم هذ� �ل�رصك، فاإ�صالمهم 
مايز�ل  �لفار�صية كان  �ملزدكية  بالديانة  وتاأثرهم  كان حديًثا، 
ر��صًخا يف نفو�صهم، يعتمل يف قر�رة عقلهم �لباطن ويف عمق 

وجد�نهم.

يف  خرج  وقد  �ملزدكية،  �لديانة  �صاحب  هو  ومزدك 
َقبَّاذ بن فريوز فبدل �رصيعة زر�د�صت، و��صتحل �ملحارم  �أيام 
ى بني �لنا�ض يف �لأمو�ل و�لن�صاء و�لعبيد، وكرث �أتباعه،  و�صوَّ
يزل كذلك حتى ويل  ومل  نف�صه،  َقبَّاذ  وتبعه  �صاأنه،  وعظم 

ك�رصى �أنو�رصو�ن �حلكم فقتله، و�أباد �أتباعه.

وقال �جلاحظ يف كتابه )�لبيان و�لتبيني( �لآنف �لذكر، 
�إن �صاعًر� �آخر – مل يذكر ��صمه – قال عن نف�صه:

�إن �لفر�َغ دعاين   
�إىل �بتناِء �مل�صاجد

و�إنَّ ر�أيي فيها 
كر�أي َيْحَيى بن خالد  

وهذ� يدل على �أن �لنا�ض كانو� يرون يف هوؤلء �لرب�مكة 
زنادقة يد�رون مروقهم بت�صنع �لتقوى، و�ملحافظة على �لدين 
�خلليفة  �أن  �لتاريخ  لنا  يروي  �أخرى  جهة  ومن  �لإ�صالمي، 
�لفر�ض،  مع  هو�ه  باأن  خالًد�  وزيره  �تهم  �ملن�صور  �لعبا�صي 
من  ولي�ض  بالكفر،  يحيى  �لهادي  �خلليفة  �أن  �لطربي  ويذكر 
�مل�صتبعد �أن هارون �لر�صيد تبني يف �صديقه وحبيبه جعفر نزعة 
�لزندقة خالل جمال�صهما �ملاجنة، وملا ثاب �خلليفة �إىل ر�صده بعد 
� من �لفتك بهوؤلء �لزنادقة جرثومة  مرور �ل�صنني، مل يجد بدًّ
�لف�صاد يف �لأمة �لعربية منذ �أن تظاهرو� باعتناق �لإ�صالم لتحقيق 

هدمت  �لتي  �ملعاول  �أقوى  من  فكانو�  �لنفعية،  �ملادية  ماآربهم 
كيان �لدولة �لعبا�صية.

�حلكم  على  �لرب�مكة  �صيطرة  �صقوط  �أن  على  يدل  ومما 
كان فاحتة �لعودة �إىل تعاليم �لإ�صالم �حلقة �أن �ل�صكة بعد عام 
187هـ )802م( مل تكن حتمل ��صم �خلليفة �أو ويّل عهده كما 

كان منذ عهد �خلليفة �ملهدي.

و�إذ� كان �لرب�مكة قد منّو� مو�رد �لدولة �ملالية ب�صبب �ت�صاع 
�أغدقو� �لرث�ء على مو�ليهم،  رقعة �لفتوحات �لإ�صالمية فاإنهم 
وعلى كل من كان يدين لهم بالولء و�لطاعة، ومن ثم جند 
�أن كثرًي� من �ملوؤرخني �لذين �أعماهم �لعطاء �جلزيل ي�رصفون يف 

مدح �لرب�مكة، وي�صكتون عن معظم م�صاوئهم وخمازيهم.

ولي�ض �صحيًحا �أن يقال �إن عهد هارون �لر�صيد كان عهد 
�لوز�رة،  �أعباء  �لرب�مكة ميار�صون  �لذهبي حينما كان  �خلالفة 
�لربمكية،  �لرعاية  �صملتهم  �لذين  �ملوؤرخني  بع�ض  يقول  كما 
ومن �لغريب �أن �صاحب �لأغاين - وهو �أبو �لفرج �لأ�صفهاين 
وما  ومتجيدهم  �صفاتهم  �أطنب يف   - �لفرج(  �أبي  مادة  )�نظر 
كان لهم من ف�صائل على حد قوله، وكل ما يذكر لهم باخلري 
هي  خال�صة  عربية  ولية  يف  عهدهم  يف  توطد  �لنظام  �أن  هو 

ولية �ل�صام.

�للذين  و�بن خلكان  �لأ�صفهاين،  �لفرج  �أبا  �أن  ويالحظ 
ت�صيعهما  ن�صتبني  هنا  ومن  �لفر�ض،  من  للرب�مكة  �ملديح  كال 
للرب�مكة يف غري حتفظ، ومن جهة �أخرى فاإن �بن خلكان من 

�أ�رصة �لرب�مكة، �إذ �إنه يلقب بالربمكي �لإربلي.
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419– برتوليه – �سارع – بق�سم املن�سية 
ا( )النجدة حاليًّ

 Claude Louis برتوليه  لوي�ض كونت دى  هو »كلود 
 »Talloire »تالو�ر  مبدينة  ولد   »Comte de Berthollet

1784م  عام  خالل   ،»Annecy »�آن�صي  من  بالقرب 
�مل�صهورين،  �لفرن�صيني  �لكيمائيني  �أحد  )1161هـ(، وكان 
من  �نتهائه  عقب  بونابرت  لنابوليون  �لكيمياء  مادة  �ض  درَّ وقد 
معارك �إيطاليا �لتي حالفه �لن�رص فيها، وقد كلفه بونابرت بتعبئة 
لغزو م�رص من مهند�صني وعلماء، وذلك من  يلزم حلملته  ما 
مدر�صة �لهند�صة بباري�ض، ومن معهد �لتاريخ �لطبيعي، ومن 

.»Collège de France كلية فرن�صا«

�إذ� كان نابوليون بونابرت يف حاجة لهوؤلء �لأخ�صائيني 
�لذي  �خلفي  هدفه  وهو  عليه،  �عتزم  فيما  غريهم  من  �أكرث 
�أن  دون  �لهند  طريق  وفتح  �ل�صوي�ض،  قناة  حفر  يف  يرتكز 
تعلم بريطانيا بنو�ياه، ولذلك كان »برتوليه« يتحدث عن هذ� 
�مل�رصوع بعبار�ت مبهمة غام�صة ل تف�صح عن هذه �لنو�يا بكيفية 

و��صحة.

مادة  يف  �مللونة  �خلو��ض  �إز�لة  مكت�صف  هو  وبرتوليه 
ومكت�صف  �لأقم�صة،  تبيي�ض  يف  ذلك  و��صتخد�م  �لكلور، 
��صتخد�م �لفحم يف تر�صيح مياه �ل�رصب، ومكت�صف �مل�صحوق 
تفكك  قو�نني  وو��صع  �لبوتا�ض،  كلور�ت  مادة  من  �ملفرقع 

�لأمالح، وغريها من �لقو�نني �لطبيعية.

وقد تبع نابوليون بونابرت يف حملته على م�رص بعد �أن عباأ 
�لكثري من �لعلماء و�ملفكرين �لذين �ن�صمو� �إىل �لبعثة �لتي �أطلق 
عليها ��صم »قوم�صيون �لعلوم و�لفنون«، وكان معظم �أع�صائها 

من �ل�صبان �لذين مل تثنهم �ملخاطر و�ل�صعاب عن �لنخر�ط يف 
�أكرث  عني  قد  بونابرت  وكان  �لعلمية،  �لبعثة  هذه  �صلك 
�لن�صمام  طلبو�  �آخرين  خم�صني  ولكن  �لبعثة،  يف  مائة  من 
دينون  »فيفان  بينهم  من  وكان  �حلملة،  �صفر  قبيل  �إليها 
Vivant Denon« )�نظر مادة دينون(، وبعد رحيل �حلملة 

�أغ�صط�ض  �إىل فرن�صا يف 23  �لفرن�صية عن م�رص عاد »برتوليه« 
عام 1799م )1214هـ(.

420- الربجوان – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
هو �لأ�صتاذ �أبو �لفتوح برجو�ن، وقد �أطلق ��صمه منذ زمن 
برجو�ن، وي�صتدل من  ت�صمى حارة  بالقاهرة  بعيد على حارة 
�صرية حياته �أنه كان �أحد �لذين خدمو� �لدولة �لفاطمية يف عهد 
�لعزيز بالله، خام�ض خلفائها )�نظر مادة �لفو�طم(، ويف عهد 
�بنه �حلاكم باأمر �لله كان يدير �صوؤون �لدولة و�صوؤون م�رص، 
و�حلجاز، و�ل�صام، و�ملغرب، عالوة على �أعماله �لرئي�صية يف 
�أنه كان  من  �لرغم  على  مطاًعا،  �لأمر  نافذ  وكان  �لقاهرة، 
زجنيًّا �أ�صود �للون، مما يدل على �أن �حلكم �لإ�صالمي ل يفرق 
�أن  غري  جميًعا،  �آدم  لبني  بالن�صبة  و�لأجنا�ض  �لألو�ن  بني 

�بن �لقالن�صي يقول �إنه كان �أبي�ض �للون.

ما كتب  �مل�رصي يف جملة  �لكاتب  �ل�صرييف  �بن  وذكر 
عن �أخبار وزر�ء م�رص: »�أن برجو�ن عني وزيًر� و�أخذ ينظر يف 

�أمور �لدولة �بتد�ًء من �صهر رم�صان عام 387هـ )997م(«.

390هـ  عام  �لأوىل  جمادى   15 �خلمي�ض  يوم  ويف 
)1000م( �أمر �حلاكم باأمر �لله �لذي عرف ب�صذوذه �لعقلي، 
بقتل وزيره برجو�ن، ف�رصبه �أبو �لف�صل ريد�ن �ل�صقلي �صاحب 
مظلة �خلليفة يف جوفه ب�صكني، فمات يف �حلال، ويقول �بن 
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�ل�صرييف: »�إن برجو�ن هذ� ترك عدًد� من �ل�رص�ويل نيف على 
�حلرير،  تكة من  باألف  �لديبقي  �ل�رص�ويل  من  �لألف وكانت 
و�لكتب  و�لآلت  و�لفر�ض  و�لأثاث  �ملالب�ض  من  خلف  كما 

و�لطر�ئق عدًد� ل ي�صتطاع ح�رصه«.

�لريد�نية  باب  �إليه  ين�صب  برجو�ن  قاتل  �ل�صقلي  وريد�ن 
�أحد �أبو�ب �لقاهرة خارج باب �لفتوح يف �لزمن �لغابر.

وقد ��صتوىل �حلاكم باأمر �لله على جميع ممتلكات برجو�ن 
بن  �حل�صني  �لله  عبد  �أبي  قو�ده  لقائد  ومنحها  �غتياله،  عقب 
�لقائد جوهر )�نظر هذه �ملادة(، ثم �أمر �حلاكم باأمر �لله بقتل 
ريد�ن يف �أو�ئل عام 393هـ )1003م(، فقتله م�صعود �ل�صقلي 

�صاحب �ل�صيف، وهكذ� ق�صى على �ملقتول و�لقاتل.

ن�صبته  �أما  بالأ�صتاذ،  ولقب  هذ� خ�صيًّا،  برجو�ن  وكان 
فغري حمققة، ويقول �ملقريزي �إنه �صقلبّي �أو �صقلّي �لأ�صل، 
وقد جعله �لعزيز بالله �لفاطمي و�صيًّا على ويلَّ عهده �لطفل، 
�أقام برجو�ن �بنه خليفة ولقب »باحلاكم  فلما مات �لعزيز بالله 
�أول �لأمر على �لو�صاية  �لله«، و�قت�رص دور برجو�ن يف  باأمر 
على �خلليفة �حلدث، �أما �ل�صلطة فكانت يف يد »�لو��صطة« وهو 
�ملغربي،  �لرببري  �لرببر و�حلزب  �لكتامي قائد جند  �بن عمار 
�لله  باأمر  �حلاكم  للخليفة  مزعجة  عّمار  �بن  �صيا�صة  وكانت 
ولو�صيه برجو�ن، وما من �صك يف �صيا�صة �لرببر قد �أغ�صبت 
�صكان  جميع  و�أغ�صبت  بل  �جلي�ض  يف  و�مل�رصيني  �لأتر�ك 

م�رص.

وقد �نحاز برجو�ن �إىل �مل�صارقة �صد �لرببر �ملغاربة فكتب 
�لقدوم  �إىل  يدعوه  دم�صق  على  �لرتكي  �لو�يل  منكوتكني  �إىل 
فتقدم  �لرببر،  طغيان  من  و�خلليفة  م�رص  لتخلي�ض  بجي�صه 

و�لعرب  و�ل�صود�ن  و�لديلم  �لأتر�ك  من  جي�ض  منكوتكني يف 
�بن عمار  �أنفذه  بربري  �أمام جي�ض  ولكنه هزم قرب ع�صقالن 
بقيادة �صليمان بن جعفر بن فالح، ومن ثم ��صطر برجو�ن �إىل 
�خل�صوع حيًنا لبن عمار، غري �أنه ��صتطاع بعد ذلك بقليل �أن 
يتحدى �بن عمار مرة �أخرى، وجنح يف هذ� �لتحدي و�أحلق 
�لهزمية بابن عمار، وتوىل �لو�صاطة مكانه بعد �ختفائه، و�صار 
رم�صان  يف  وذلك  �لفاطمية،  �لدولة  ل�صوؤون  �لفعلي  �ملدير 
�لرببر يف رفق، وكانت  عام 387هـ )997م(، وقد عامل 

�صوكتهم قد حتطمت �إىل غري رجعة.

ويف �ل�صام ذبح �جلنود �لرببر �لكتامية، و��صتطاع برجو�ن 
كما  �صور،  ويف  فل�صطني  يف  �ملتمردين  �لعرب  يخ�صع  �أن 
� وبحًر�، و�نتهت �ملفاو�صات  جنح يف �صد هجمات �لروم برًّ
�لدبلوما�صية بعقد �صلح بني �لإمرب�طوريتني �لبيزنطية، و�لفاطمية 

مدته ع�رص �صنو�ت.

�أما يف �لغرب فقد جنح برجو�ن يف غزو برقة وطر�بل�ض، 
طر�بل�ض  فتح  �أن  غري  خ�صيًّا،  �ملقاطعني  من  كل  على  وويّل 

كان ق�صري �لأبد.

موقف  �تخاذ  على  برجو�ن  �لنت�صار�ت  هذه  و�صجعت 
�لت�صدد و�لتحكم حيال �خلليفة �ل�صاب؛ فمنعه من ركوب �جلياد 
ومن �لإنفاق على �لعطايا و�ملنح، وذهب يف هذ� �لتحكم �إىل 
�مل�صني  �للقب  هذ�  فاأثار  »�لَوَزَغة«  باأنه  �لله  باأمر  �حلاكم  نعت 
حفيظة �خلليفة، وهكذ� �أمر �خلليفة �ململوك �خل�صي �أبا �لف�صل 

ريد�ن �ل�صقلي بقتل برجو�ن فقتله.

وقد �أثار م�رصع برجو�ن غ�صب �لعامة وغ�صب �لأتر�ك، 
�إذ خ�صو� عودة �حلكم �لرببري، غري �أن �خلليفة ظهر لهم عند 
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باب ق�رصه، ود�فع عن ت�رصفه موؤكًد� �أن برجو�ن كان يريد 
عزله فاأخذ يتاآمر عليه.

ويقال �إن برجو�ن كان ذو�قة حمبًّا ملناعم �حلياة، وكانت 
عقب  معا�رصوه  وده�ض  و�ملو�صيقيني،  �ل�صعر�ء  ملتقى  د�ره 
قتله من �صنوف �ملالب�ض و�لكتب و�ل�صطبالت و�لأمتعة �لتي 

تركها.

421- الربدي – حارة – بق�سم باب �رشقي
��صمه �أحمد بن حممد بن عبد �لرحمن �أبو عبيد �لربدي، 
�ملوؤدب  بالعبدي  ويلقب  »�لغريبني«،  كتاب  موؤلف  وهو 
برز  وقد  �لعلماء،  �أكابر  من  وكان  �لفا�صاين،  �لهروي 
ومن  �لذكر،  �لآنف  كتابه  يف  �لأفق  �لو��صع  �لغزير  علمه 
�لأزهري  من�صور  �أبي  �أ�صحاب  من  كان  �إنه  �لقليلة  �أخباره 
يديه. على  ج  وتخرَّ به  و�نتفع  عليه  تتلمذ  وقد  �للغوي، 

�لقر�آن  غريب  تف�صري  بني  جمع  »�لغريبني«  كتابه  ويف 
�لكرمي، و�حلديث �لنبوي �ل�رصيف، فذ�ع �صيت هذ� �لكتاب 

يف كافة �لبلد�ن �لإ�صالمية لنفعه �جلزيل.

ويقول موؤرخو �صريته �إنه كان يحب �لتبذل، ويتناول يف 
و�لطرب،  �مللذ�ت  �لأدب يف جمال�ض  �أهل  ويعا�رص  �خللوة، 
وقد �أ�صار �لباخرزي �إىل ذلك عندما تعر�ض لرت�جم بع�ض �أدباء 

خر��صان.

مدن  �إحدى  هر�ة  مدينة  �إىل  »�لهروي«  لقبه  ويرجع 
قرية  وهي  »فا�صان«  �إىل  »�لفا�صاين«  ولقبه  �لكربى،  خر��صان 
»بفا�صان«  ولد  �أنه  �للقبني  من هذين  ويت�صح  هر�ة،  قرى  من 

بالقرب من هر�ة بخر��صان.

)1010م(  401هـ  �صنة  رجب  �صهر  يف  وفاته  وكانت 
وماز�ل تاريخ ميالده جمهوًل.

بك حمرم  بق�سم   – حارة   – بركة   –422
لقب بركة حتمله �أ�رصة من �أ�رص �لإ�صكندرية �لقدمية، كان 
جدها �لأكرب يقطن بحي �جلمرك، ولعل »بركة« �لذي �أطلق 
��صمه على هذه �حلارة بق�صم حمرم بك، �أحد �أفر�د هذه �لأ�رصة.

»�ل�صيخ حممد  ��صم  يحمل  �صارع  �جلمرك  بق�صم  �أن  ومبا 
نقلت  �لذين  �ل�صكندريني  �لله  �أولياء  �أحد  �أن  ومبا  بركة«، 
�أ�رصحتهم �إىل جممع �لأ�رصحة �لكائن بجو�ر م�صجد �صيدي 
�أبى �لعبا�ض �ملر�صي يدعى »�صيدي حممد بركة«، وملا كانت 
فاإن  �جلمرك،  بحي  �أفر�دها  مقر  كان  �ل�صهرية  »بركة«  �أ�رصة 
�أن �ل�صيخ حممد بركة  �لغالب على �لظن و�ملرجح عندي هو 
هو جد �لأ�رصة �لتي نحن ب�صددها، ومن َثمَّ ي�صتطيع �لقارئ 

�أن يطلب ترجمة هذه �لأ�رصة يف »�ل�صيخ حممد بركة«.

423– الُب�ستي – �سارع – بق�سم العطارين
من  �لباء(  )ب�صم  بُ�صت  مدينة  �إىل  ين�صب  �لُب�صتي  لقب 
خلكان  �بن  ويقول  �لفر�ض،  ببالد  وكانت  �صج�صتان،  �إقليم 
يف كتابه »وفيات �لأعيان« �إنها مدينة من بالد كابل بني هر�ة 
وغزنة، كثرية �لأ�صجار و�لأنهار، ولقب �لُب�صتي يحمله �أكرث 

من و�حد ممن عرف �لتاريخ �صرية حياتهم و�أهمهم:

1( اأب� �سليمان حمد بن حممد بن اإبراهيم بن اخلطابي الب�ستي: 
كان �أديًبا جميًد�، وفقيًها �صليًعا، وحمدًثا من �ملوثوق بهم، 
وله موؤلفات بديعة منها: »غريب �حلديث«، و»معامل �ل�صنن يف 
�رصح �صنن �أبي د�ود«، و»�أعالم �ل�صنن يف �رصح �لبخاري«، 
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�لدعاء«، و»�إ�صالح غلط �ملحدثني«،  و»�ل�صجاج«، و»�صاأن 
وغريها من �ملوؤلفات �لفقهية �ملفيدة.

�ل�صفار،  علي  �أبي  من  �لعر�ق  يف  �حلديث  �صمع  وقد 
�حلديث  وروى  �لفقهاء،  من  وغريهما  �لرز�ز  جعفر  و�أبي 
�لغفار  �لني�صابوري، وعبد  �لربيع  بن  �لله  �أبو عبد  �حلاكم  عنه 
�صهل  �أبي  بن  �لوهاب  عبد  �لقا�صم  و�أبي  �لفار�صي  �بن حممد 

�خلطابي وغريهم.

�لقا�صم بن �صالم )�نظر  باأبي عبيد  ُي�صبَّه يف ع�رصه  وكان 
وتاأليًفا،  وتدري�ًصا  وورًعا  وزهًد�  و�أدبًا  علًما  �صالم(  �بن  مادة 
�إىل �حلكمة و�لوعظ، ومن هذ�  وكان �صاعًر� مييل يف �صعره 

قوله:

�رصُّ �ل�ِصياع �لَعو�دي ُدْوَنه َوَزُر  
و�لنا�ُض �رصَّهم ما دونُه َوَزُر  

كم َمْع�رٍص �صلمو� مل يوؤِذهْم �ُصُبعٌ 
وما ترى ب�رًص� مل ُيوؤِذه بَ�رَصُ   

ومن قوله يف لوؤم �لنا�ض وخيالهم و�لن�صح مبد�ر�تهم ليوؤمن 
�رصهم:

ماُدْمَت حيًّا فد�ر �لنا�َض ِكلُِّهمو 
فاإمنا �أنَت يف د�ِر �ملد�ر�ِة   

َمْن َيْدِر د�َرى، ومن مل يْدِر �صوف ُيَرى  
ا قليٍل َندمًيا للند�ماِت َعمَّ  

ويقول يف �حلكمة �لتي جتعله غريًبا عن �أهل بُ�صت، على 
�لرغم من �أنه يعي�ض يف كنفهم:

ِة �لنَوى  وما ُغْربة �لإن�صاِن يف �صقَّ
ولكنَّها و�للَِّه يف َعِدم �ل�َصْكِل  

و�إينِّ غريٌب بني بُ�ْصٍت و�أْهِلها  
و�إْن كان فيها �أُ�رْصتي وبها �أهلي

�أ�صياء  �ل�صعر  من  �ملقتطفات  وهذه  �ملوؤلفات  هذه  وله غري 
كثرية يف �لعلم و�لأدب، وكانت وفاته يف �صهر ربيع �لأول 

عام 388هـ )988م( مبدينة بُ�ْصت.

360هـ  عام  ولد  الُب�ْستي:  حممد  بن  علي  الفتح  اأب�   )2
)971م( مبدينة ب�صت باإقليم كابل، وكان من كبار �لكتاب 
�لبديع ول�صيما  �أنو�ع  و�لإمعان يف  �ل�صناعة  بح�صن  �ملعروفني 
ل، وكان من  �جلنا�ض، وهو �صاعر مغنّت مييل �إىل �ل�صنعة و�لتعمُّ
كبار �أدباء زمانه، و�أعرفهم باللغة و�لأدب، وقد توىل �لكتابة 
�ملدينة  هذه  �صُبُكْتِكني  �أن دخل  وبعد  بُ�ْصت،  مدينة  ل�صاحب 
و�أ�رص�ره،  ديو�نه  �أمور  من  كثرًي�  �إليه  فوكل  له،  كاتًبا  �صار 

فكان بذلك معظًما مبجاًل معرتًفا له بالف�صل.

�أن  �صُبُكْتِكني  بن  حممود  �جلديد  بُ�ْصت  حاكم  ورغب 
ي�صحبه �لُب�صتي �إىل تركيا، ولكن �ل�صاعر تويف يف �أثناء �لطريق 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1010م(  401هـ  عام  بخارى  يف 

40 عاًما، �أي يف عنفو�ن رجولته.

�أبو �لفتح �لُب�صتي �صاعًر� وكاتًبا فح�صب، و�إمنا  ومل يكن 
ناثًر� مبدًعا ول�صيما يف �ل�صجع �لق�صري، مما يدخل نرثه �ل�صجعي 
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�ملمتعة،  �ملعاين  �جلنا�ض ذ�ت  باأنو�ع  �ملر�صعة  �لأمثال  باب  يف 
�قتب�ض  وقد  و��صحة،  تدبيجها  يف  تظهر  �ل�صنعة  كانت  و�إن 

بع�صها من �حلكم �ملعروفة �أو �لأمثال �مل�رصوبة مثل قوله:

فا�ِصَده  َلَح  �صْ �أَ َمْن  �لعاد�ْت،  �صاد�ُت  �ل�صاد�ِت  »عاد�ت 
�لِدَعة  ك،  َحدِّ ِعْند  ك وقوُفك  َجدِّ �صعادِة  ِمْن  �أَْرَغَم حا�ِصده، 
عة، من يكن لك ن�صيًبا فال َتْرُج ِمْنه ن�صيًبا، �إذ� بقي ما  ر�ئُد �ل�صَّ

قاُتَك فال َتاأْ�َض على ما فاُتك«.

ومن هذه �جلمل يت�صح تعمله يف �صناعة �لألفاظ و�ختيارها 
بال�صناعة  �لآخر  هو  فيت�صم  �صعره  �أما  نطاق،  �أو�صع  على 
�جلزلة،  �ملعاين  من  كثرية  طائفة  ي�صم  كان  و�إن  �ملتكلفة، 
ومن ثم فهو من �ل�صعر�ء �لفنيني �لذين يعنون باختيار �لألفاظ، 

وح�صن �لأ�صلوب.

وله �صعر رقيق �حلا�صية يف �لو�صف و�لغزل، ومقطوعات 
طريفة يف باب �حلكم و�لأمثال، وعلى هذ� �لأ�صا�ض ي�صتطاع 
�أكرث منه �صاعًر� موهوبًا، و��صع �خليال  باأنه كان ناظًما  �لقول 

مطبوع �لإدر�ك �ل�صعري.

باأملانيا،  ليدن  مكتبة  يف  جزء  �إل  ديو�نه  من  يبق  ومل 
وق�صيدتان حمفوظتان يف مكتبة جوته.

�حللم«،  »عنو�ن  با�صم  تعرف  �لتعليمية  منظوماته  و�أ�صهر 
وقد �رصح هذه �ملنظومة عبد �لله بن حممد بن �أحمد �لنقركار 
�لرحمن  عبد  عام 776هـ )1374م(، كما �رصحها  �ملتوفى 
�لعمري �مليالين عام 780هـ )1377م(، وكتب عيدرو�ض 

ر�صالة يف �رصح �لبيتني �لأولني من هذه �لق�صيدة.

ومن �صعره يف �حلكم قوله:

بنَْيَ من ُيعطي ومن ياأُخُذ  
يف �لتقديِر َعْر�ُض  

�ِصماءٌ  �ملُْعطي  َفَيُد 
َوَيُد �لآِخِذ �أَْر�ُض  

وعلى �لآِخِذ �أن ي�صكرُ 
�إنَّ �ل�صكر َفْر�ُض  

ا: وقال يف هذ� �للون �أي�صً

�أَِفْد طبعَك �ملكدوَد بالهمِّ ر�حةً 
َيِجمُّ َوَعلِّْلُه ب�صيٍء من �ملَْزِح  

ولكن �إذ� �أعطيته ذ�َك فليُكنْ 
مبقد�ِر ما ُيْعِطَي �لطعاَم من �ملِلِح  

وقال يف �ل�صكوى:

�ُعٌة َخلوُب  �لَدْهُر خدَّ
ْفُوه بالِقَذى َم�ُصوُب َو�صَ  

و�أكرُث �لنا�ِض فاعتزلُهمْ 
قو�لٌب ما لها قلوُب  

نَك �لليايل   فال َتُغرَّ
وبَْرُقها �خللب �لكذوُب  
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ففي قفا �أُْن�صها كروٌب 
ويف ح�صا �ِصْلِمها حروُب  

وقال يف �لفخر بنف�صه:

يقولون ِذْكُر �ملرء يحيا بَِن�ْصلِه  
ولي�ض له ذكر �إذ� مل يكن َن�ْصُل

فقلُت لهم َن�ْصلي بد�ئُع ِحكمتي 
فاإْن فاتنا َن�ْصٌل فاإنَّا بها َن�ْصلو  

ومن هذين �لبيتني يتبني �أن �صاعرنا مل يرزق ن�صاًل.

يتجاوز  وملَّا  مات  �أنه  مع  و�لكرب  �ل�صيب  يف  قوله  ومن 
�لأربعني �صنة من عمره:

َدْع دموعي ت�صيل �صْياًل بد�ر�  
َلنْي بالوْجِد نار� لوعي َي�صْ و�صُ

قد �أعاد �لأ�صى نهاري ليالً 
ُمْذ �أعاد �مل�صيُب ليلي نهار�  

424- ب�رش فار�س )الدكتور( – �سارع – 
بق�سم املنتزه )اأديب �سماع �سابًقا(

�طلبه ترجمته يف »�لدكتور ب�رص فار�ض«. 

بق�سم   – حارة   – )ال�سيخ(  الب�رشي   –425
مينا الب�سل

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ �صليم �لب�رصي«.

426– الب�رشي – �سارع – بق�سم حمرم بك
يطلق لقب »�لب�رصي« على ثالثة ممن ذكر �ملوؤرخون �صرية 

حياتهم وهم:

1( اأب� احل�سن بن اأبي احل�سن ي�سار )امللقب باحل�سن الب�رشي(: 
وهو �لعامل �لعربي �جلليل، من �أكابر �لتابعني. و�طلب ترجمته 

يف »ح�صن �لب�رصي« �إذ بق�صم �للبان �صارع يحمل ��صمه.

بن جعفر  بن حممد  الطيب  بن  بكر حممد  اأب�  القا�سي   )2
ابن القا�سم الباقالين الب�رشي: كان على مذهب �أبي �حل�صن 
منا�رصيه،  �أ�صد  ومن  عقيدته،  موؤيدي  ومن  �لأ�صعري، 
وقد �صكن مدينة بغد�د، و�ألف كتًبا كثرية م�صهورة يف علم 
وغز�رته  علمه  �صعة  يف  وكان  �لأخرى،  و�لعلوم  �لكالم، 
من  فكان  �ملعتزلة،  مذهب  ريا�صة  �إليه  و�نتهت  زمانه  �أوحد 
�ل�صتنباط و�رصعة  بح�صن  �ملرموقني، وكان مو�صوًفا  �أئمتهم 
�لبديهة يف �جلو�ب و�لإطالة يف �ملناظرة، وله كتب قيمة يف 

�لفقه.

�لقعدة عام 436هـ  وكانت وفاته يف 23 من �صهر ذي 
)1044م( ببغد�د، ول يعرف تاريخ ميالده �أو مكانه، و�صلى 
عليه �بنه �حل�صن ودفن يف مقربة باب حرب، ون�صبة �لباقلي �لتي 

هي من �ألقابه ترجع �إىل �لبقل وبيعه وحرفت �إىل �لباقالين.

وقد رثاه بع�ض �صعر�ء ع�رصه بقوله:

�ُنظْر �إىل جبٍل مت�صي �لرجاُل به  
َلِف و�نظر �إىل �لقرِب ما َيْحِوي من �ل�صَ  
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و�نظر �إىل �صارِم �لإ�صالِم ُمغتمًد� 
َدِف ِة �لإ�صالِم يف �ل�صَ و�نظر �إىل ُدرَّ   

3( حممد القا�سم بن عبد الله الب�رشي: ذكره �ل�صعر�ين يف 
كتابه »طبقات �ل�صوفية« فقال �إنه كان من �أعيان م�صايخ �لعر�ق 
ي�صدر  وكان  �إليه،  �ملقربني  و�أجالء  بالله  �لعارفني  وعظماء 
�لفتاوى على مذهب �لإمام مالك، ويتكلم يف علوم �ل�رصيعة 
وله  �لب�رصة  يف  عال  كر�صي  على  يجل�ض  وكان  و�حلقيقة، 
كالم كثري وحكم م�صهورة متد�ولة بني �لنا�ض، وكان - على 
حد قول �ل�صعر�ين - �صاحب كر�مات �صتى على غر�ر معظم 

�ل�صوفيني �لذين �صم تر�جمهم كتاب �ل�صعر�ين )�لطبقات(.

وتويف حممد �لقا�صم �لب�رصي مبدينة �لب�رصة عام 508هـ 
)1114م(، ودفن بها، وقربه يز�ر للتربك به.

مر�حل  ول  ومكانه  ميالده  تاريخ  �ل�صعر�ين  يذكر  ومل 
تعليمه وموؤلفاته.

427– البطريركية اليونانية – �سارع – 
بق�سم العطارين

�لبطريركية �أو �لبطريقية عند �لعرب هي مكان �إقامة �لبطريق 
�لذي هو كبري �لق�صاو�صة يف �ملدينة �أو �لإقليم، وين�صبه كبري 

�لبطارقة وهو »�لبابا« عند �مل�صيحيني.

�لبطريركية �ليونانية
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لوجود  �ليونانية  �لبطريركية  با�صم  �ل�صارع  هذ�  و�صمي 
�صابا  وللقدي�ض  فيها،   »Saint Sabas �صابا�ض  »�صان  كني�صة 
مكان  �نتقل  وقد  �ليونانية،  �لبطريركية  ل�صارع  مو�ٍز  �صارع 
ب�صارع  �جلديد  �لبطريرقية  مبنى  �إىل  �ليوناين  �لبطريق  �إقامة 
�أمامها مبنى  �لرمل، و�أقيم  بور�صعيد بحي �لإبر�هيمية ب�صاحية 
ملكتبة �لبطريرقية ت�صم طائفة كبرية من �لكتب �ليونانية �لقدمية 

و�حلديثة، وبع�ض �ملخطوطات �لتاريخية �لهامة.

)�أو �صان �صابا( فاطلبه يف  تاريخ كني�صة �صان �صابا�ض  �أما 
كلمة »�صان �صابا«.

العطارين بق�سم   – �سارع   – بغداد   –428
429– بغداد – �سارع – بق�سم الرمل )اأحمد 

ا( حممد االأدهم حاليًّ
مدينة بغد�د هي عا�صمة �لقطر �لعر�قي، وتقوم يف مكان 
مدينة »بابل« �لقدمية �لتي كانت عا�صمة دولة بابل �لتاريخية، 
وقد  مربًعا،  كيلومرًت�  �خلم�صني  تتجاوز  ل  م�صاحتها  وكانت 
كانت بغد�د عا�صمة خلفاء بني �لعبا�ض �لز�هرة وعا�صمة �لعامل 

�لإ�صالمي باأ�رصه، ويخرتقها نهر دجلة.

ويختلف �لرو�ة يف م�صدر ��صم »بغد�د« فالبع�ض يقول �إنه 
م�صتق من �لكلمتني �لفار�صيتني �لقدميتني »بغ« ومعناها �لب�صتان، 
�أي  »بغد�د«  ��صم  فجاء  للعجم  �صنم  ��صم  على  وتدل  و»د�د« 
ويدح�صونه  �لر�أي  هذ�  �لكثريون  ويناق�ض  �ل�صنم،  ب�صتان 
عام  منذ  �أي  حمور�بي  ع�رص  من  وثيقة  على  عرث  �أنه  بحجة 
1800ق.م. عليها كلمة »بغد�دو« مما يقطع باأن �ل�صم كان 
م�صتعماًل قبل حمور�بي، ومن َثمَّ يكون قد ظهر قبل �ل�صيطرة 

�لفار�صية، ويذهب �ملوؤرخون �ملعا�رصون �إىل �أن �أ�صل �لكلمة 
و»كد�د�«  �لبيت،  �أي  »ب«  هما:  كلمتني  من  موؤلف  �آر�مي 
�أي �لغنم، ويكون معنى �لكلمة �ملركبة »بيت �لغنم«. غري �أن 
�لقائلون  ويرتجم  و�لجتهاد،  �لتخمني  جمال  يعدو  ل  �لأمر 
باأن �ل�صم فار�صي لفظة »بغد�د« باأنها تعني بالفار�صية »هبة �لله« 

�أو »عطية �لله«.

�أبو جعفر �ملن�صور  �أطلقه �خلليفة �لعبا�صي  �أما �ل�صم �لذي 
»د�ر  وهو  )762م(،  145هـ  عام  �أن�صاأها  �لتي  �ملدينة  على 
ثم  �لر�صمية، ومن  �ل�صوؤون  ��صتعماله على  فقد ق�رص  �ل�صالم« 
وذيلت  و�ملكاييل،  �ملو�زين  على  ونق�ض  به،  �ل�صكة  �رصبت 
�أ�صهر  �ل�صالم«  لت�صييد »د�ر  �ملن�صور  به �ملكاتبات، وقد جمع 
�ملهند�صني يف عهده ومائة �ألف عامل وبنَّاء من خمتلف �لبالد، 
وكان يف جملة �مل�رصفني على �لعمل �لإمام �أبو حنيفة �لنعمان، 
ولها  »�ملن�صورية«،  فتدعى  من�صئها  �إىل  �أحياًنا  بغد�د  وتن�صب 
هذ�  ذكر  وقد  »�لزور�ء«،  هو  م�صدره  يعرف  ل  �آخر  ��صم 
�ل�صم يف بع�ض �لق�صائد و�أخ�صها لمية �لعجم للطغر�ئي )�نظر 

مادة �لطغر�ئي( �إذ يقول:

�أ�صالُة �لر�أي �صانتني عن �خَلَطلِ 
وحليُة �لف�صِل ز�نتني لدى �لعطِل  

ِدي �أخرًي� وجمدي �أوًل �رصع  جَمْ
حى كال�صم�ض يف �لطفِل و�ل�صم�ض َر�أَْد �ل�صُ  

فيما �لإقامُة بالزور�ِء ل �صكني 
بها ول ناقتي فيها ول جملي  
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وقد �نتهى �لعمل يف ت�صييد بغد�د بعد �أربعة �أعو�م، وتكلف 
ت�صييدها �أربعة ماليني و�ألف درهم، وقامت يف �صكل د�ئري 
لنهر دجلة، وظلت  �لغربية  �ل�صفة  �أ�صو�ر على  ثالثة  بها  حتيط 
هذه �ملدينة �لعتيدة عا�صمة ل�صبعة وثالثني خليفة عبا�صي خالل 
من  متفاوتة  عي�صة  �ملدة  هذه  طو�ل  وعا�صت  قرون،  خم�صة 
بذخ وترف وتبذير وعلم وثقافة �إىل في�صان وحريق وحروب 
وفنت �أهلية، ويف عهد �خلليفة �ملعت�صد بالله �رصع يف هدم �صور 
وهكذ�  �ملنازل،  لبناء  �لنا�ض حجارته  ونقل  �لد�ئري،  �ملدينة 
رة، وتدل �لأخبار �لتاريخية  �صاع �لكثري من معامل �ملدينة �ملدوَّ
على �أن هذه �ملدينة كانت ذ�ت �أبو�ب �أربعة، وفوق كل باب 
د�ئرتها  قطر  و�أن  �لريح،  �جتاه  مع  يتجه  متثال  قمتها  على  قبة 
2352 مرًت�، وقد �ندثرت »بغد�د �ملن�صورية« �أو »د�ر �ل�صالم« 

متاًما لتحل مكانها بغد�د �حلديثة.

�لو�صطى  �لقرون  �لرحالة �لأوروبيون يف  وكثرًي� ما خلط 
وبني  بينها  �لأحيان  بع�ض  يف  خلطو�  كما  وبابل،  بغد�د  بني 
با�صم  موؤلفاتهم  يف  بغد�د  وردت  فقد  وطي�صفون،  �صلوقية 
»بابل Babel« و»بابلونيا Babellonia« وغريهما من �لأ�صماء 
�مل�صابهة، و�إطالق هذه �لت�صمية على بغد�د �صائع يف �لتفا�صري 
ويف  �لعبا�صي  �لع�رص  يف  �لبابلية  �لع�صائر  ل�صيوخ  �لتلمودية 

م�صنفات �ليهود �ملتاأخرين.

ثاين  �ملن�صور  �أبو جعفر  �خلليفة  �أقام  بغد�د  بناء  وعندما مت 
بباب  يعرف  وكان  و�صطها،  يف  ق�رصه  �لعبا�صيني  خلفاء 
�لذهب، �أو �لقبة �خل�رص�ء كما بنى �مل�صجد �جلامع، وجلبت 
معظم �لأحجار �لتي ��صتخدمت يف بنائها من �أطالل طي�صفون 
�ملجاورة، وملا بد�أت بغد�د تزدحم بال�صكان �صيد �ملن�صور ق�رًص� 
�آخر خارجها هو »ق�رص �جللد«، ويف عام 151هـ )768م( 

�ملهدي،  لولده وويل عهده  �ملدينة  �صمال  مبان يف  �صيد عدة 
و�أهم هذه �ملباين ق�رص �لر�صافة.

�ملن�صور  �أبي جعفر  بعهد  يبد�أ  �لذي  بغد�د  تاريخ  وينق�صم 
�لذي د�م  �لعبا�صيني  �لأول عهد �خللفاء  �إىل عهدين عظيمني: 
خم�صمائة �صنة، وكانت فيه بغد�د عا�صمة دولة �إ�صالمية عظيمة 
ومكاًنا  �لعقلية،  للحياة  ا  هامًّ ومركًز�  �لأطر�ف،  �صا�صعة 
احة  �لو�صَّ �صم�صها  فك�صفت  �لأدنى،  �ل�رصق  لتجارة  مرموًقا 
عو��صم �لوليات يف �لعامل �لإ�صالمي �ملتمدن يف ذلك �حلني 
بف�صل �ت�صاعها وعمر�نها و�زدهارها وثر�ئها، �أما �لعهد �لثاين 
�لتالية،  �لقرون  عرب  وي�صتمر  �لعبا�صية،  �خلالفة  ب�صقوط  فيبد�أ 
باعتبارها  �ملكانة  عالية  طويلة  مدة  بقيت  �لرتكي  �لعهد  ففي 
تعادل  �لو�صف  بهذ�  �لرتكية و�أهمها، فكانت  �لوليات  �أكرب 
�لقاهرة �أو تاأتي بعدها يف �لرتتيب مبا�رصة، ثم تقل�صت رقعتها 
بو�صف كونها ولية، و�صعف تبًعا لذلك �صلطانها �ل�صيا�صي، 
�لكثري من  �لتجارية فا�صتعادت  �لناحية  �أهميتها يف  و�نح�رصت 
جمدها �لقدمي وظلت حمتفظة به �إىل �أن عاد لها جمدها �ل�صيا�صي 

يف �لع�رص �حلا�رص بو�صف كونها عا�صمة �لقطر �لعر�قي.

ولقد بلغت بغد�د �أزهى ع�صورها يف عهد خلفاء �ملن�صور 
�خلم�صة من �ملهدي �إىل وفاة �ملاأمون �أي من عام 159 �إىل عام 
218هـ )775 - 833م(، فقد كانت م�صاحتها ل تتجاوز 
�صتة �أميال مربعة عندما �رتقى �ملهدي عر�ض �خلالفة، وملا نقل 
�ل�رصقي  �ل�صاطئ  على  �لر�صافة  ق�رص  �إىل  بالطه  �خلليفة  هذ� 
لدجلة �ت�صع هذ� �جلزء من �ملدينة �رصيًعا، �إذ ��صتقرت به �لأ�رص 
�آلف،  يبلغ عدة  �ملو�يل، وكان عددهم  و�أتباعها من  �لغنية 
و�صيدت بهذ� �جلزء ق�صور فخمة �أجملها ق�رص �لرب�مكة �لذي 
كان م�رصًحا للهو و�ل�رصور، و�لذي �نتقل �إىل بيت �خلالفة بعد 
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نكبة �لرب�مكة، وعقب وفاة هارون �لر�صيد قام �لنز�ع �مل�صلح 
مرة يف  لأول  بغد�د  فحو�رصت  و�ملاأمون،  �لأمني  ولديه  بني 
�أربعة ع�رص �صهًر�، ويف عام 196هـ  تاريخها ود�م ح�صارها 
)812م( هاجمها هرثمة وطاهر قائد� �ملاأمون، ورزح �جلانب 
�ل�صمايل،  �لغربي منها حتت �ملجانيق، فتخرَّب معظم ن�صفها 
�أو�ئل عام 198هـ )813م( فرفع �حل�صار  ثم قتل �لأمني يف 
�أحياء  �لنري�ن  دمرت  �إذ  ورماًد�،  خر�ئب  �ملدينة  و�أ�صبحت 

باأكملها و�أتت على �صجالت �لدولة باأ�رصها.

ويف عهد �ملعت�صم خليفة �ملاأمون �لذي د�م حكمه من عام 
�ل�صغرية  �لبلدة  �إىل 277هـ )833 - 842م( �صارت   218
�لدجلة  نهر  منبع  من  �أيام  ثالثة  م�صرية  على  �لو�قعة  »�صامر�ء« 
�صنة،  وخم�صني  خم�ًصا  كذلك  وظلت  �خلالفة،  عا�صمة 
251هـ  عام  وذلك  �أخرى،  مرة  بغد�د  خاللها  حو�رصت 
منها  �ل�رصقي  �جلانب  و�أ�صيب  �مل�صتعني  عهد  يف  )865م( 
ا�صية  �أحيائه كالر�صافة و�ل�صمَّ �أهم  باأ�رص�ر ج�صيمة، وتخربت 
عام  ويف  ذلك،  بعد  فقط  منها  �أجز�ء  بناء  و�أعيد  م،  و�ملخرِّ
وجعلها  بغد�د  �إىل  �ملعتمد  �خلليفة  عاد  )892م(  279هـ 
حا�رصة �لدولة للمرة �لثانية، وبقيت كذلك �إىل �صقوط دولة 
بني �لعبا�ض، وقد بذل �ملعت�صد و�ملكتفي و�ملقتدر ن�صاًطا كبرًي� 
�ملدينة، ف�صيدت يف عهودهم عدة ق�صور وحد�ئق  يف تعمري 
و�كتظت  منها  �ل�رصقي  �جلانب  يف  جديدة  �أحياء  ون�صاأت 
يف  �خللفاء  �صلطة  �أخذت  �ملكتفي  وفاة  وعقب  بال�صكان، 
�لتدهور �ل�رصيع و�زد�دت �لقالقل على مر �لأيام يف �لعا�صمة 
�ل�صلب  و�أعمال  باحلر�ئق،  �مل�صحوبة  �جلند  ثور�ت  وبخا�صة 

و�لنهب مما �أدى �إىل ��صمحاللها �ل�رصيع.

�أحمد  �لدولة  معز  عليها  ��صتوىل  عندما  �أحو�لها  وحت�صنت 
�حلكم يف  و��صتمر  عام 334هـ )942م(،  �لبويهي  �لديلمي 
بيته �أكرث من قرن، �صيد يف خالله - هو وخلفاوؤه - �لق�صور 
�أن  غري  �ل�رصقي،  �جلانب  من  �ل�صمايل  �جلزء  يف  �لفخمة 
فف�صلت  بغد�د،  �إىل  �لزدهار  �إعادة  ي�صتطيعو�  مل  �لبويهيني 
بعد وفاة ع�صد  �لفو�صى  �ل�صبيل، و�صادت  جهودهم يف هذ� 
ب�صبب  ول�صيما  بغد�د  مدينة  )983م(  372هـ  عام  �لدولة 
�لن�صال بني �ل�صيعة و�أهل �ل�صنة، مما كان �صبًبا يف وقوع �لكثري 
447هـ  عام  ويف  و�لتخريب،  و�لنهب  �ل�صلب  حو�دث  من 
)1055م( دخل بغد�د طغرل بك �ل�صلجوقي ومن ثم �صارت 
�خلالفة يف حماية �آل �صلجوق �لأقوياء �لذين قامو� ببع�ض �لعمائر 
و�ملد�ر�ض، ومنها �ملدر�صة �لنظامية �لتي �صيدها �لوزير �مل�صهور 

نظام �مللك عام 457هـ )1065م(.

و�صاد �ل�صالم بغد�د ب�صفة عامة يف �لقرنني �لأخريين من 
�لعهد �لعبا�صي وكانت �حلر�ئق – على �لرغم من ذلك – ت�صب 
و554   466 �أعو�م  يف  حدث  كما  و�لآخر  �حلني  بني  فيها 
و614هـ )1074، 1159، 1217م( كما غمرها �لفي�صان 

�خلطر عدة مر�ت.

فا�صت�صلم  د�همها هولكو  ويف عام 656هـ )1258م( 
�آخر �خللفاء �لعبا�صيني دون قيد �أو �رصط، ثم قتل ومل يخربها 
جند هولكو من �ملغول و�لأتر�ك كما خربو� غريها من �ملدن 
��صتوىل  ثم  مللكه،  عا�صمة  �تخاذها  يريد  كان  هولكو  لأن 
مرة  لأول  )1392م(  795هـ  عام  بغد�د  على  لنك  تيمور 
ومل يحدث بها �أ�رص�ًر�، ولكنه ذبح �أهلها يف �ملرة �لثانية عام 
و�ملن�صاآت  �مل�صاكن  من  كثرًي�  خرب  ثم  )1410م(  803هـ 
�لعامة، ثم فتحها �لرتكماين �أوزون ح�صن، ويف عام 914هـ 
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�ل�صفوي وظلت يف حوزة  �إ�صماعيل  �ل�صاه  )1507م( غز�ها 
خلفائه �إىل عام 941هـ )1534م(، ويف عام 941هـ نف�صه 
دخلها �ل�صلطان �صليمان �لأول �لرتكي وظل يحكمها من ذلك 

�حلني و�ل تركي.

وقد �صد �ل�صلطان مر�د �لر�بع باب �لظلم ورم عدة �أ�رصحة 
مثل �رصيح �أبي حنيفة و�رصيح عبد �لقادر �جليالين، ويف هذ� 
�لعهد �نحط قدر بغد�د و�نخف�ض عدد �صكانها �إىل 14.000 
ن�صمة فقط، ثم �أخذت بعد ذلك يف �لنهو�ض ون�صط رخاوؤها 
�لتا�صع ع�رص،  �لقرن  �إىل 150.000 يف  �صكانها  فز�د عدد 
مل يبق منهم بعد �لطاعون �لذي �جتاحها عام 1831م �صوى 
30.000 ن�صمة، ثم تز�يد عدد �ل�صكان عرب �ل�صنني �إىل �أن 

�أ�صبح �أكرث من مليون ن�صمة.

��صتمرت  �ملغول  �قرتفها  �لتي  �ملذ�بح  �أن  �لتاريخ  ويو�صح 
�ل�صكان  من  �ألًفا  ثمانني  من  �أكرث  خاللها  قتل  يوًما،  �أربعني 

ودمرت مكتبتها ودور �لعلم فيها.

وقد �أثرت هذه �لنكبة �لوح�صية يف نفو�ض �ل�صعر�ء فرثاها 
�ل�صاعر �لر�صايف بقوله يف جنود هولكو:

َفَظلَّت بهم بغد�ُد ثكلى ُمِرنَّة 
ع بني �لقتِل و�ل�صبي و�لنهِب ُتَفجَّ  

وجا�صو� خالل �لدوِر ينتهبونها 
ا �صبِّ و�صّبو� عليها بَْط�َصُهم �أميَّ  

ومل مت�ض 139 �صنة على هذه �ملذبحة حتى حدثت مذبحة 
تيمور لنك �لذي فتك باأهلها فتًكا ذريًعا، و��صتحل جنده �ملدينة 

�أ�صبوًعا كاماًل �قرتفو� فيه من �ملنكر�ت ما تق�صعر له �لأبد�ن.

و�أحلقت بغد�د بالإمرب�طورية �لعثمانية عام 941هـ و��صتمر 
حكمهم حتى عام 1335هـ )1917م(، �إذ دخلتها جيو�ض 
�حللفاء، وكان �حلكم �لعثماين نقطة �صود�ء �أخرى يف تاريخ 
�ملدينة، �إل �أن بع�ض �لولة قامو� بعدة �إ�صالحات يف �لبالد مثل 
�لزدهار،  من  ق�صرية  وم�صات  كانت  ولكنها  با�صا  مدحت 
من  �حلادي ع�رص  ليلة  بغد�د يف  مدينة  �لأتر�ك عن  وقد رحل 
�صهر مار�ض 1917م )1336هـ( ولي�ض فيها من معامل �لعمر�ن 
�إل �لقليل، ولول �ملباين �لتي متت يف عهد مدحت با�صا �لذي 
د�مت وليته على �لعر�ق من عام 1286 �إىل عام 1290هـ 
فتحه  بد�أ  �لذي  �لوحيد  �ل�صارع  ولول  1873م(   –  1869(
�إن  �لقول  لأمكن  )1916م(  1335هـ  �صنة  يف  با�صا  خليل 
�لإجنليز  ودخلها  �ملدينة،  يف  �أثًر�  له  يرتك  مل  �لرتكي  �حلكم 
فتح  �إمتام  �صوى  عمر�ين  بعمل  يقومو�  ومل  �لتايل،  �ليوم  يف 
هذ� �ل�صارع، و�إقامة بع�ض �لأبنية، و��صتقر �حلكم �لوطني يف 
هذه  فاأخذت  )1340هـ(،  عام 1921م  �أغ�صط�ض  من   23
�لعا�صمة �لعربية �لعتيدة ت�صرتجع جمدها، فقد كانت م�صاحتها 
مرت�ت،  كيلو  �ل�صتة  تتعدى  ل  �لع�رصين  �لقرن  م�صتهل  يف 
فامتدت يف عام 1954م )1374هـ( �إىل ثمانني كيلو مرًت�، 

ثم و�صلت �إىل 810 من �لكيلومرت�ت يف �لوقت �لر�هن.

يقيمون  فكانو�  �لفي�صانات،  يخ�صون  �ملدينة  �أهل  وكان 
ثم  بالعا�صمة،  يحيط  �لرمال  من  �صد  منطقة  د�خل  منازلهم 
حدث في�صان عام 1374هـ )1954هـ( �لذي قدرت خ�صائره 
»�لرثثار«  �صد  عقبه  فاأقيم  �لدينار�ت،  من  مليوًنا   18 بحو�يل 
فحمى  �لدينار�ت  من  مليوًنا   16 نفقاته  وبلغت  �ملدينة  �صمال 
بغد�د من خطر �لفي�صانات �جلاحمة، ونتيجة للخوف من �أ�رص�ر 
كيلومرًت�،   25 بحو�يل  طوليًّا  �ملدينة  �ت�صاع  �متد  �لفي�صانات 
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ويخرتقها نهر دجلة �لذي تقوم �ملباين على �صفتيه، ومنذ عام 
1380هـ )1960م( �أخذ �ل�صكان يف �إن�صاء �لدور �لتي ز�دت 
يف عر�ض �لعا�صمة �إىل حد كبري، عالوة على �مل�صاكن �ل�صعبية 
�لكثرية �لتي تعدى عددها �لألفني، و�أقيمت �جل�صور على نهر 

دجلة مما �صهل م�صكلة �ملو��صالت.

ولقد �ندثرت مدينة �أبو جعفر �ملن�صور متاًما وحلت حملها 
�حلافالت  تخرتقها  �لتي  �لرحبة  �مليادين  ذ�ت  �حلديثة  بغد�د 
�لنو�حي  �صتى  لتتجه يف  �لطابقني  ذ�ت  �حلمر�ء  )�لأتوبي�صات( 
وتنه�ض حركة  �لأجرة،  و�صيار�ت  �خلا�صة  بال�صيار�ت  وتعج 
فاأخذ  �حلديثة  بغد�د  رقعة  لتو�صيع  �لنطاق  و��صعة  عمر�نية 
�لقائمون على تنظيمها يف �صق �ل�صو�رع وبناء �لأحياء �جلديدة، 
»�لإ�صتاد«  �لعظيم  �لريا�صي  �مللعب  �لكبرية  �لهامة  �لأبنية  ومن 
قناة طولها حو�يل  �ألف �صاهد، وحفرت  يت�صع لثالثني  �لذي 
نهري  بني  لت�صل  بغد�د  من  �ل�رصقي  �جلزء  يف  كيلومرًت�   30
دجلة ودياىل ولرتوي �لأر��صي �لرملية، فتجعل منها منتزهات 
يف  �ملدينة  �متد�د  �ت�صاع  على  �لقناة  هذه  و�صاعدت  ن�رصة، 
ناحية �لعر�ض و�أقيمت عليها �جل�صور و�صقت يف �أنحائها �لطرق 
و�ل�صو�رع �لتي ربطت بغد�د ب�صو�حيها، �لتي منها �لكاظمية، 
و�لدريعات، و�لو�صا�ض، ومدينة �لبياع وبغد�د �جلديدة ومنطقة 

�لكرخ.

و�أكرب ميادين �ملدينة �جلديدة هو ميد�ن �لتحرير ول�صيما 
�صو�رع  خم�صة  تلتقي  �مليد�ن  هذ�  ويف  �لت�صاع،  حيث  من 
رئي�صية هي: �لر�صيد، و�جلمهورية، و�ل�صعدون، و�لكفاح، 
و�أبو متام، وج�رص �جلمهورية، وت�صم �ملدينة عدًد� كبرًي� من 

�مل�صاجد �لأثرية و�حلديثة.

�ل�رصقي  �أولهما  ق�صمني،  �إىل  بغد�د  دجلة  نهر  ويق�صم 
»مدينته  �ملن�صور  جعفر  �أبو  �صيد  وبجو�ره  »�لكرخ«  وي�صمى 
�ملدورة«، وكان �لكرخ منطقة جتارية، �إذ �إن �خلليفة �ملن�صور 
�لكرخ على  وي�صتمل حي  مدينته،  د�خل  و�ل�رص�ء  �لبيع  م  حرَّ
و�أما  و�حلديثة،  �لقدمية  �مل�صاجد  وبع�ض  �لكاظمية،  ق�صاء 
�لق�صم �لغربي في�صمى �لر�صافة، ويرتبط ق�صم �لر�صافة بالكرخ 
باأربعة ج�صور حديثة �لت�صييد، وهو �أكرب من �لكرخ من حيث 
�مل�صاحة وي�صم معظم دور �لوز�ر�ت و�ل�رصكات وهو ع�صب 

�حلياة �لتجارية لزدحامه باملتاجر و�لبنوك و�حلو�نيت.

من  �لو�صطاين«  »�لباب  ببغد�د  �لباقية  �لقليلة  �لآثار  ومن 
�صور �ملدينة �ل�رصقي �لذي بد�أ �إقامته �خلليفة �مل�صتظهر بالله عام 
488هـ )1095م( و�أكمله �خلليفة �مل�صرت�صد بالله عام 517هـ 
)119م(، ومن هذه �لآثار �لهامة »طاق ك�رصى« وهو �لأثر 
�لتاريخي �لباقي من مدينة طي�صفون �ل�صا�صانية وقد �أطلق عليها 
�إيو�ن  بقية  هو  و»طاق«  �لإ�صالمي،  �لفتح  بعد  »�ملد�ئن«  ��صم 
بناه ك�رصى، وقد �نهار �جلناح �لأمين من �لطاق يف �إبريل عام 
1305هـ )1887م( �إثر في�صان نهر دجلة مل يتحمله هذ� �لأثر 
مرًت� وعر�صه 25.6 من  قو�صه 37  �رتفاع  يبلغ  �لذي  �لكبري 
ببناء  �لآثار  م�صلحة  تد�ركته  فقد  �لأي�رص  �جلناح  �أما  �لأمتار، 
عام 1359هـ )1940م(  وذلك خالل  �حلجر  من  له  دعامة 
وحمت �لرياح و�لأمطار �لكثري من �لتماثيل �لر�ئعة �لتي كانت 
�لبحرتي  �ل�صاعر  خلدها  وقد  �لإيو�ن،  �أجنحة  على  منقو�صة 

)�نظر هذه �ملادة( بقوله من ق�صيدته �ل�صينية �ل�صهرية :

ُف �لعنُي �أنهم ِجدُّ �أْحياءُ   َت�صِ
لهم بينهم �إ�صارُة خر�ض  
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َيْغتلي فيهم �رتيابَي، حتَّى 
�هـم يد�ي بَِلْم�ِض تتقرَّ  

من  �مل�صنوع  خز�مة«  �أبو  »مدفع  قدًما  �لأقل  �لآثار  ومن 
�لنحا�ض، وقد �صبك عام 1047هـ )1637م(، و�أطلق عليه 
هذ� �ل�صم لوجود �رصخ يف فوهته، وقد نق�ض على هذ� �ملدفع 
زخارف هي عبارة من جنوم �صد��صية �ل�صكل و�أ�صماك و�أطو�ق، 
ويبلغ طوله �أربعة �أمتار و�صتة وخم�صني �صنتيمرًت�، وقطر فوهته 
52 �صنتيمرًت�، وهو �أحد مد�فع �ل�صلطان مر�د �لر�بع �لعثماين 
��صتعمله يف ح�صار �لق�صطنطينية، ثم ��صتخدمه يف دك �أ�صو�ر 
بغد�د، وماتز�ل بع�ض ن�صاء بغد�د يحملن �أطفالهن ويدرن بهم 
فوهته  يف  �لأطفال  روؤو�ض  يدخلن  ثم  مر�ت،  ثالث  حوله 

�عتقاًد� باأنهم �صي�صبحون �أقوياء عند �لكرب.

وعند �لأ�صيل من كل يوم تظهر �أل�صنة �لنري�ن على �متد�د 
�أكلة  لتناول  �ل�صكان  من  �إليها كثري  يهرع  دجلة،  نهر  �صاطئ 
»�مل�صقوف« �ملكونة من �لأ�صماك �لتي ت�صوى يف �ل�صفود على 
ثمار  خملل  وهي  »�لَعْمَية«  مع  وتوؤكل  �لنري�ن،  هذه  لهب 

�ملاجنو.

�ل�صود�ء  �لعباءة  �ملحافظات  و�لفتيات  �لن�صاء  وترتدي 
�حلريرية، �أما �لفتاة �حلديثة فرتتدي �لزي �لإفرجني على �أحدث 
�لطرز، و�رتفع م�صتوى �لتعليم �لن�صوي ف�صارت �لفتاة �لعر�قية 

ت�صارك �لفتيان يف جميع �ملر�حل �لتعليمية من �أدبية وعلمية.

وتزدهر �حلياة �لجتماعية و�لقت�صادية و�لدفاعية على مر 
لياأخذ  �لتقدمية  �لعر�ق  ثورة  بف�صل  �حلا�رص  �لوقت  �ل�صنني يف 
�لتي  �ملا�صية  �أجماده  وي�صتعيد  مكانه،  �ملجيد  �لعر�قي  �ل�صعب 

اح قروًنا عدة، وينبثق �صياء بغد�د  �أنارت �لدنيا ب�صوئها �لو�صَّ
�لالمع كما كان يف عهودها �لذهبية.

اجلمرك بق�سم   – عطفة   – البقلي   -430
431 – البقلي – �سارع – بق�سم حمرم بك
432- البقلي بك – �سارع – بق�سم الرمل

مبديرية  �لبقلي  ز�وية  بلدة  �إىل  �لبقلي  �أ�رصة  لقب  يرجع 
�ملنوفية )حمافظة �ملنوفية حاليًّا(، وفيما يلي ترجمة من يحملون 
�حلركة  تطوير  يف  �أ�صهمو�  ممن  لأنهم  وعرفو�  �للقب،  هذ� 
�لفكرية �لعلمية مب�رص، �أو ممن كانو� ينتمون لفرع هذه �لأ�رصة 

بالإ�صكندرية، و��صتهرو� باحل�صب وعر�قة �لن�صب:

�لبقلي،  بلدة  �أعيان  من  وكان  الكبري:  البقلي  ال�سيخ   )1
�أولية  مدر�صة  و�أقام  بها،  �لبلدة  �لتي عرفت  �لز�وية  بها  و�صيد 
لتعليم �أطفال بلدته، وما جاورها من �لقرى و�ل�صياع، �لكتابة 

و�لقر�ءة و�لقر�آن �لكرمي.

�أر�صلهم حممد  �لذين  �لطالب  �أحد  وكان  البقلي:  خليل   )2
علي يف بعثة تعليمية �إىل فرن�صا، لتعلم �صناعة »ب�صم �ل�صيت« 
يف  در��صته  بد�أ  وقد  �مللونة،  بالر�صومات  �لقما�ض  تزيني  �أي 
يناير عام 1830م )1246هـ(، و�صافر �أثناء �لبعثة �إىل �إجنلرت� 
مل�صاهدة م�صانعها، و�لتدرب عمليًّا على �لر�صم و�لنق�ض، ثم 
عاد �إىل فرن�صا، و�أمت در��صته، وعاد �إىل م�رص يف �أو�ئل عام 
1836م )1252هـ( فتكون بعثته قد ��صتغرقت �صتة �أعو�م، 
ول  �لوطن،  �إىل  رجوعه  بعد  �لعملية  حياته  �صري  يعرف  ول 

�لوظائف �لتي �صغلها، ول تاريخ ومكان وفاته.
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�لبقلي عام 1815م  3( حممد علي البقلي با�سا: ولد بز�وية 
)1231هـ(، وتعلم �لكتابة و�لقر�ءة، وحفظ �صيًئا من �لقر�آن 
�ملدر�صة  هو  �ملكتب  هذ�  )ولعل  ر�أ�صه  م�صقط  بكتاب  �لكرمي 
�لتحق  �لبند �لأول(، ثم  �لتي �صيدها جده �ملدونة ترجمته يف 
حممد مبكتب �حلكومة باأبي زعبل، وو��صل در��صته �لتجهيزية 
مبدر�صة �أبي زعبل، ودخل مدر�صة �لطب هناك، وهي �ملدر�صة 
�لتي �أ�ص�صت يف عهد حممد علي عام 1826م )1242هـ(، 
وبعد  لها،  ناظر  �أول  �ملادة(  هذه  )�نظر  بك«  »كلوت  وكان 
�لطبية  �لبعثة  يف  ع�صًو�  �ختري  �ملدر�صة  هذه  يف  تعليمه  �أمت  �أن 
�لتي �أر�صلت �إىل فرن�صا، وبد�أ در��صته يف نوفمرب عام 1832م 
)1248هـ(، وكان مرتبه �ل�صهري150 قر�ًصا، خ�ض نف�صه 
منها مبائة قر�ض، و�لباقي لو�لدته، وقد بذل ق�صارى جهده يف 
مع  �أقر�نه  من  �لكثريين  وفاق  و�جلر�حية  �لطبية  �لعلوم  حت�صيل 
ر�صالة يف  �ألف  �لعالية  �أمت علومه  وملا  �صنًّا،  �أ�صغرهم  �أنه كان 
�لرمد �ل�صديدي �مل�رصي، ونال �ل�صهادة وعاد �إىل م�رص عام 
وظيفة  يف  �لعيني  ق�رص  مب�صت�صفى  فعني  )1254هـ(  1838م 
و�لكربى  �ل�صغرى  �جلر�حة  عمليات  ومدر�ض يف  �أول  �ح  جرَّ
و�لت�رصيح �جلر�حي برتبة )�صاغقول �أغا�صي( �أي ر�ئد، ثم رقي 

بعد قليل �إىل رتبة �لبكبا�صي )�ملقدم(.

بع�ض  وبني  بينه  مناف�صة  حدثت  �لأول  عبا�ض  عهد  ويف 
وظيفة طبيب  �إىل  �أثرها  على  نقل  �لأوروبيني  �مل�صت�صفى  �أطباء 
�لوظيفة  هذه  �صغل  على  و��صتمر  �لقاهرة،  مدينة  �أق�صام  باأحد 
�لتي ل تتفق وموؤهالته وعلمه مدة خم�ض �صنو�ت، ويف عهد 
�صعيد �لأول رقي �إىل رتبة قائمقام )عقيد(، و�صار كبري �أطباء 
�جلي�ض، وبعد �أن لزم بيته فرتة من �لزمن �أعيد تعيينه مب�صت�صفى 
�جلر�حة،  ومدر�ض  �جلر�حني،  كبري  وظيفة  يف  �لعيني  ق�رص 

ووكيل �مل�صت�صفى، و�ملدر�صة �لطبية، ورقي �إىل رتبة �أمري�لي 
ا له مع بقائه يف  )عميد(، ثم �ختاره �صعيد �لأول طبيًبا خا�صًّ
اه �إىل رتبة �ملتمايز، ويف عهد �خلديوي �إ�صماعيل  وظائفه ورقَّ

عني رئي�ًصا للم�صت�صفى و�ملدر�صة �لطبية مًعا.

منزله  ولزم  �لعمل  ترك  )1292هـ(  1875م  عام  ويف 
دون �صبب معروف، ثم طلب �ل�صفر �إىل بالد �حلب�صة �صحبة 
ح�صن با�صا �بن �خلديوي �إ�صماعيل، و��صت�صهد يف تلك �لبالد 
�لو�صام  منح  قد  وكان  )1293هـ(،  1876م  عام  خالل 
من خدمات  �أد�ه  ما  على  له  مكافاأة  �لثالثة  �لرتبة  من  �ملجيدي 
�أثناء وباء عام 1865م )1282هـ(، ومنح رتبة  طبية جليلة 

�لبا�صاوية يف �أو�خر �أيام حياته.

�لتالية:  �لكتب  �لبقلي  علي  حممد  �لدكتور  �ألف  وقد 
»رو�صة �لنجاح �لكربى يف �لعمليات �جلر�حية �ل�صغرى« طبع 
�ح«  عام 1843م )1259هـ(، و»ُغَرر �لنجاح يف �أعمال �جَلرَّ
يف جملدين، وطبع عام 1846م )1263هـ(، و»غاية �لفالح 
و»ن�رص  )1281هـ(،  1864م  عام  طبع  �ح«،  �جَلرَّ فن  يف 
�لكالم يف جر�حة �لأق�صام« )مل يطبع(، و»قانون �لطب« )وقد 
تويف قبل �أن يتمه(، و»قانون �لألفاظ �ل�رصعية و�ل�صطالحات 
باعه  علو  على  يتمه(، وعالوة  �أن  قبل  تويف  )وقد  �ل�صيا�صية« 
�أ�صدر عام 1865م )1282هـ( جملة  و�لتاأليف  �لطب،  يف 
يف  ي�صاعده  وكان  »�لَيْع�ُصوب«،  ��صم  عليها  �أطلق  �صهرية 
حتريرها �ل�صيخ �إبر�هيم �لد�صوقي )�نظر مادة �لد�صوقي، �ل�صيد 
�إبر�هيم عبد �لغفار �لد�صوقي(، وكانت �أول جملة طبية ت�صدر 

باللغة �لعربية يف م�رص ويوجد منها جملد بد�ر �لكتب.
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�لبقلي  �ل�صيخ  �أحفاد  �أحمد  بك:  البقلي  م  �سالَّ اأحمد   )4
�أن تخرج من مدر�صة  �لكبري �صاحب �لرتجمة �لأوىل، وبعد 
�ملهند�صخانة �صغل بع�ض �لوظائف �حلكومية �إىل �أن و�صل �إىل 
كبري مهند�صي �لتنظيم مبدينة �لإ�صكندرية، وكان ق�صم �لتنظيم 
تقابلها  �إيطالية  كلمة  وهي  )�لأرناطو(  ي�صمى  �حلني  ذلك  يف 
كلمة )�أورنيمان ornement( �لفرن�صية �لتي تعني �لتجميل 
و�فته  �أن  �إىل  وظيفته  يف  �لبقلي  �أحمد  وبقي  �لتح�صني،  �أو 
بالإ�صكندرية، و�بن  �ملنية عام 1904م )1322هـ(، ودفن 
توفيق  �لدكتور حممد  �لبقلي هو  �صالم  �أحمد  �ملهند�ض  �صقيق 
�لبقلي �لذي كان طبيب م�صلحة �جلمارك، و�لدكتور حممد 
عبا�ض �صليمان �لبقلي �لذي كان وكياًل لوز�رة �ل�صحة ل�صوؤون 

�لرمد، و�أحيل على �لتقاعد منذ وقت غري بعيد.

�لن�صب  ب�صالت  �لإ�صكندر�نية  �لبقلي  �أ�رصة  وترتبط 
هذه  )�نظر  و�لديب  و�لكيال  �لدخاخني  باأ�رص  و�مل�صاهرة 

�ملو�د(، وجميعها من �أ�رص �لإ�صكندرية �لقدمية.

)بَْقل(  كلمة  من  ا  م�صتقًّ يكون  �أن  لبد  �لبقلي  ولقب 
بقول  وجمعه  ثابت  �أ�صل  يف  ل  بزره  يف  ينبت  ما  كل  وهو 
م�رص  �صكان  من  وغريهم  �لإ�صكندرية  �أهل  وماز�ل  و�أبقال، 
على  تطلق  �لأ�صل  يف  وهي  ال(  )�لبقَّ بكلمة  )�لبد�ل(  يدعون 
بائع �لبقول، ولعل �ل�صيخ �لبقلي كبري �أ�رصة �لبقلي كان يتاجر 

يف �لبقول �أثناء حياته فاأك�صبه ذلك لقب �لبقلي.

علي  حممد  �لدكتور  �أخو  هو  بك:  البقلي  علي  ح�سنني   )5
�لبقلي �صاحب �لرتجمة �ملدونة بالبند �لثالث من هذه �لرت�جم، 
تعلم يف مد�ر�ض م�رص، وملا �أمت علومه بها، وو�صل �إىل درجة 
مبدر�صة  فدر�ض  �مل�رصية،  باملد�ر�ض  مدر�ًصا  ُعنيِّ  �لأ�صتاذية 

�أبي زعبل، وق�رص �لعيني، و�ملهند�صخانة مت �ختري لل�صفر �إىل 
باري�ض وهو برتبة )�ل�صاغقول �أغا�صي( )�لر�ئد( فتعلم بها علوم 
�لعلوم،  هذه  يف  �صهادة  على  وح�صل  و�لطبيعية،  �لكيمياء 
وعاد �إىل م�رص وتزوج من �صيدة تركية وعني �ص�صنجيًّا، وهو 
�لذي �أن�صاأ �لدمغة على �مل�صوغات و�ملقتنيات �لذهبية و�لف�صية 
يف م�رص، ثم عني ناظًر� لد�ر �ل�رصب بالقلعة مع بقائه �ص�صنجيًّا 
من  �لرتكية  زوجته  وفاة  بعد  وتزوج  للحكومة،  عموميًّا 
�لري  مهند�ض  �لكبري  �أفندي  عفيفي  عمه  بنت  فطومة  �ل�صيدة 
يف عهد حممد علي، وجّد �أحمد با�صا عفيفي رئي�ض حمكمة 
كامل،  ح�صني  عهد  �ل�صلطانية يف  �خلا�صة  وناظر  �ل�صتئناف 
�أحد  ح�صنني  حافظ  بابنه  فطومة  زوجته  من  �لبقلي  رزق  وقد 
ح�صنني  وكان  �لأول،  �صعيد  عهد  يف  �لعملية  �لبعثة  طالب 
يف  مرتبه  وبلغ  وذريته،  علي  حممد  �حرت�م  مو�صع  �لبقلي 
من  �أد�ه  ما  على  وملكافئته  �ل�صهر،  �صعيد 45 جنيًها يف  زمن 
باأن يخ�ص�ض له جزء من دخل �لدفعة  �أمًر�  �أ�صدر �صعيد  �لنفع 
�لذي حت�صل عليه �حلكومة وترقى يف �لرتب �لع�صكرية �إىل رتبة 
�لقائمقام )�لعقيد(، ويقول �ل�صيخ حممد عمر �لتون�صي )�نظر 
مادة �بن �لتون�صي(، �إن ح�صنني �لبقلي كان يدر�ض علم �لنبات 
و�إنه ��صرتك يف ترجمة كتاب فرن�صي يف �ل�صطالحات �لطبية 
مهرة  �إىل  به  وتقدم  فرن�صا،  من  بك«  »كلوت  جلبه  و�لعلمية 
�ملعلمني �مل�رصيني مبدر�صة �لطب، و�أو�صاهم برتجمته �إىل �للغة 
ومن  �لكتاب،  هذ�  من  جزء  برتجمة  منهم  كل  فقام  �لعربية 

بينهم ح�صنني �لبقلي.

بع�ض  ي�صكن  كان  �جلمرك  بق�صم  �لكائنة  �لبقلي  وبعطفة 
�أقاموه  مبنزل  بالإ�صكندرية  ��صتقرو�  �لذين  �لبقلي  �أ�رصة  �أفر�د 

و�صميت �لعطفة بلقبهم.
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علي  �لدكتور حممد  �بن  هو  بك:  البقلي  اأحمد حمدي   )6
�أ�رصة  تاريخ  من  �لثالث  بالبند  ترجمته  �ملدونة  با�صا  �لبقلي 
�لأول  �صعيد  عهد  يف  �لبعثة  طلبة  �صمن  �أر�صل  وقد  �لبقلي، 
�إىل فرن�صا يف يونية عام 1861م )1277هـ(، وهو حديث 
مدر�صة  تالميذ  �صلك  فانتظم يف  �لعلوم،  مبادئ  ليتعلم  �ل�صن 
�لطب  مبدر�صة  فاأحلق  بها،  درو�صه  �أمت  �أن  �إىل  »�صا�صفان« 
�لدكتور�ه  نال �صهادة  �أن  �إىل  بباري�ض، وبقي يو��صل در��صته 
�لعلمية  بعثته  عام 1868م )1285هـ(، ومن ثم تكون مدة 
قد ��صتغرقت �صبع �صنو�ت، وعاد �إىل م�رص يف عهد �خلديوي 
�إ�صماعيل وعني معلًما مبدر�صة �لطب ثم ُرقِّي �أ�صتاًذ� يف �جلر�حة 
�لعيني،  ق�رص  مب�صت�صفى  �جلر�حة  ق�صم  لأطباء  وكبرًي�  �لعليا، 
ونال  �لثالثة،  �لرتبة  منح  )1294هـ(  1877م  عام  ويف 
يونية  من  و�مليد�لية يف 2  �لر�بعة  �لدرجة  من  �ملجيدي  �لو�صام 
�لثانية  �لدرجة  �لبكوية من  ثم رقي  عام 1878م )1295هـ( 
يف 14من دي�صمرب عام 1879)1297هـ(، وكان قد و�صل 
ذلك  بعد  عني  ثم  �لعيني،  �لق�رص  جر�حي  كبري  وظيفة  �إىل 
�لطبي، وظل  بالقوم�صيون  ع�صًو�  و�ختري  لل�صحة  ا  عامًّ مفت�ًصا 
ميار�ض هاتني �لوظيفتني �إىل �أن �أدركته �لوفاة يف �صهر مايو عام 
عامِلًا  �لبقلي  بك  حمدي  �أحمد  وكان  1899)1317هـ(، 
�إىل جانب مهار�ته �لفائقة يف طب �جلر�حة على غر�ر و�لده، 
وقد ترك �ملوؤلفات �لتالية: »ر�صالة باللغة �لفرن�صية يف د�ء �لفيل 
�صهادة  نال  �لر�صالة  وبهذه  �لعرب«،  عند  �ل�صاقني(  )ت�صخم 
�ل�صغرى  �جلر�حية  �لعمليات  يف  �حلبيب  و»حتفة  �لدكتور�ه، 
�لقاهرة  يف  �لكتاب  هذ�  طبع  وقد  و�لتع�صيب«،  و�لأربطة 
�جلر�حة«،  �أعمال  يف  »�لر�حة  )1297هـ(،  1879م  عام 
وطبع يف �لقاهرة عام 1880 )1298هـ(، و»�ملنتخب« وهو 
جملة طبية وكان ي�صدرها وكانت تطبع يف �لقاهرة يف �ملدة 

�لو�قعة بني عامي 1881 و1882م )1299 - 1300هـ(، 
�لت�صنعية و�لدعائية«، وطبع  �لأمر��ض  �لعبا�صية يف  و»�لتحفة 
حمدي  �أحمد  وكان  )1311هـ(،  1893م  عام  بالقاهرة 

�لبقلي بك طبيًبا ذ�ئع �ل�صيت و��صع �ل�صهرة.

7( حمم�د ر�سدي البقلي: تلقى �لعلم مبد�ر�ض م�رص ثم �ختري 
وهو برتبة )�لأ�صبري�ن( �أي تلميذ �صابط لل�صفر �إىل ميونخ �صمن 
�لبعثة �لثانية، �لتي �أر�صلت يف عهد �صعيد �لأول بالنم�صا، ثم 
بد�أ  وقد  �إ�صماعيل،  �خلديوي  عهد  بفرن�صا يف  در��صتها  �أمتت 
در��صته مبدينة ميونخ يف �إبريل عام 1862م )1279هـ( لتلقي 
�لعلوم �ل�صحية، وكان مرتبه �ل�صهري 70 قر�ًصا تنازل لو�لده 
من هذ� �ملرتب �ل�صئيل عن 40 قر�ًصا كان يتناولها بالإنابة عنه 
يف م�رص حممد �أفندي بدر �لطبيب بق�رص �لعيني، وظل يدر�ض 
�إذ  )1280هـ(،  1863هـ  عام  �أغ�صط�ض  �أو�خر  �إىل  مبيونخ 
نقل �إىل فرن�صا حيث �أمت علومه، وعاد �إىل م�رص يف �أكتوبر عام 
1870م )1287هـ(، فعني م�صاعد خوجة للت�رصيع مبدر�صة 
فق�صمها،  باملدر�صة  �لعلم  لهذ�  �أ�صتاذ  �إىل  �رتقى  ثم  �لطب، 
وظيفة  و�آخر  بالأقاليم،  �لطبية  �لوظائف  �إىل  ذلك  بعد  ونقل 
)حمافظة  �ملنوفية  مديرية  �أطباء  كبري  وظيفة  هي  ي�صغلها  كان 

�ملنوفية حاليًّا(، وذلك خالل عام 1887م )1305هـ(.

�لطب  رجال  �أمهر  من  �لبقلي  ر�صدي  حممود  وكان 
كتبه  �لذي  �مل�صهور  �لطبي  �لقامو�ض  موؤلف  وهو  م�رص،  يف 
باللغتني �لعربية و�لفرن�صية، وقد �نتفع بهذ� �لقامو�ض �لأطباء يف 

ع�رصه، وماز�ل يعد من �ملر�جع �لهامة �لطبية.

وقد �أ�صيب �أثناء توظيفه مبديرية �ملنوفية با�صطر�ب ع�صبي 
وهو  �لتقاعد  على  فاأحيل  د�وؤه،  و��صتفحل  طوياًل،  لزمه 
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�صاغ  برتبة  وكان  )1307هـ(،  1889م  عام  بعد  م�صاب 
)ر�ئد(.

8( حافظ ح�سنني البقلي: وهو �بن ح�صنني علي �لبقلي �صاحب 
�لرتجمة �ملدونة بالبند �خلام�ض من تاريخ �أ�رصة �لبقلي، وحافظ 
�ملدونة  �لرتجمة  �صاحب  با�صا  �لبقلي  علي  حممد  �صقيق  �بن 
بالبند �لثالث، و�طلب ترجمة حافظ ح�صنني �لبقلي يف )حافظ 

ح�صنني( �إذ �إن له �صارًعا با�صمه بق�صم مينا �لب�صل.

9( علي حممد البقلي بك: هو �بن �ملرحوم حممد علي با�صا 
�لبقلي �صاحب �لرتجمة �ملدونة بالبند رقم )3( من تر�جم �أ�رصة 
�لبقلي، وهو �أكرب �أولد �لدكتور حممد علي با�صا من جارية 
مدر�صة  يف  �لبقلي  حممد  على  تعلم  وقد  تزوجها،  �صود�نية 
قليلة  مدة  �لعيني  ق�رص  مبدر�صة  �لتحق  ثم  باخلرنف�ض،  �لفرير 
هو  ير�صله  �أن  �لأول  �صعيد  من  عقبها  و�لده  �لتم�ض  �لزمن  من 
بالبند  �ملدونة  �لرتجمة  �صاحب  �لبقلي  حمدي  �أحمد  و�أخاه 
رقم )6( �إىل �أوروبا مبنا�صبة ما كان قد عزم عليه بالن�صبة �إىل 
�ملرحوم ح�صنني  �بن  �ملادة(  )�نظر هذه  �إر�صال حافظ ح�صنني 
علي �لبقلي بك �إليها �إثر موت �أبيه، كما مو�صح برتجمته بالبند 
علي  و�أر�صل  �لطلب،  هذ�  �لأول  �صعيد  فاأجاب   ،)5( رقم 
بعد  �إ�صماعيل  �خلديوي  �أر�صل  فرن�صا، وقد  �إىل  �لبقلي  حممد 
ذلك �بن حممد علي با�صا �لبقلي �لثالث حامد حممد علي �لبقلي 
�إىل فرن�صا لتعلم �حلقوق، وقد بد�أ علي حممد �لبقلي �صاحب 
تاأهل  �أن  �إىل  خ�صو�صية،  مدر�صة  يف  تعلمه  �لرتجمة  هذه 
لدخول �ملد�ر�ض �لعليا فاأحلق مبدر�صة �لعلوم �لطبيعية و�لكيميائية 
وكان  �لثاين  �ملالزم  برتبة  )1279هـ(  1862م  عام  بفرن�صا 
وعاد  �ملدر�صة  بهذه  علومه  و�أمت  قر�ض،  �ل�صهري 500  مرتبه 
فتكون  )1287هـ(،  1870م  عام  �أكتوبر  يف  �لوطن  �إىل 

��صتغرقت  و�لكيميائية  �لطبيعية  �لعلوم  مبدر�صة  در��صته  مدة 
مبدر�صة  لل�صيدلة  مدر�ًصا  عني  رجوعه  ولدى  �أعو�م،  ثمانية 
ما  خري  على  عمله  يوؤدي  �لوظيفة  هذه  يف  وظل  �لعيني  ق�رص 
�لثناء  عليه  ��صتحق  مما  �لنزيه،  �لكفء  �ملوظف  من  يطلب 
و�لتقدير من زمالئه وروؤ�صائه لغز�رة علمه ودماثة �أخالقه، �إىل 
�أن حل �لوباء مب�رص عام 1883م )1301هـ( فر�ح �صحيته، 
وهو يوؤدي و�جبه �لإن�صاين، وكانت وفاته يف 21 من يوليو 
�إىل رتبة �ل�صاغ  عام 1883م )1301هـ(، وكان قد و�صل 
)�لر�ئد( وذكرت وظيفته �لأخرية يف �لوقائع �مل�رصية على �أنها 

)�أجزجي و�ص�صنجي ومعلم �لتحليالت �لكيميائية(.

كرموز   بق�سم   – حارة   – البلخي   -433
ا( )ال�سيد عبد الكرمي �سعيد حاليًّ

لقب �لبلخي ين�صب �إىل بلخ وهي مدينة من مدن خر��صان 
خالفة  يف  �لتميمي  قي�ض  بن  �لأحنف  فتحها  وقد  �لعظيمة، 
عثمان بن عفان )�نظر هذه �ملادة(، ويحمل لقب �لبلخي ثالثة 

ممن دون �لرو�ة �صرية حياتهم وهم:

1( اأب� زيد اأحمد بن �سهل البلخي: جغر�يف عربي، ولد يف 
�لتدري�ض  يز�ول  وكان  بلخ،  مدينة  �أعمال  من  )�صام�صتيان( 
يف م�صقط ر�أ�صه، و�عتنق يف �صبابه مذهب �لإمامية، ودر�ض 
�لفل�صفة بعد ذلك، هو و�أبو يو�صف �لكندي )�نظر هذه �ملادة( 
�أن  �أبي علي �جليهاين وزير �ل�صامانيني، غري  وعا�ض يف رعاية 
�لوح�صة و�جلفوة دبَّتا بينهما بعد ذلك، ثم دعي لزيارة بخارى 

فلم ياأن�ض من نف�صه �جلر�أة على عبور نهر جيحون.

وقد ذكر �صاحب �لفهر�صت بياًنا باأ�صماء 43 موؤلًفا للبلخي 
ي�صل  فلم  �أما حاجي خليفة  متقدم،  فقدت جميعها يف عهد 
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�إىل علمه �إل �صتة من هذه �ملوؤلفات، ومن بينها كتاب »�صور 
�لبلخي يف  �أخرى جاء ذكر  �لإ�صالمية«، ومن جهة  �لأقاليم 
يتعلق بكتابه �لآنف  موؤلفات �ملقد�صي وم�صتوفى، وذلك فيما 
�لذكر، وقد ن�صب �إليه خطاأ كتاب »�لبدء و�لتاريخ« �لذي �ألفه 
طريق  عن  �لبلخي  �إىل  ن�صب  وقد  �ملقد�صي،  طاهر  بن  مطهر 

�خلطاأ منذ �لقرن �لثالث ع�رص �مليالدي.

�لكندي،  يو�صف  �أبي  مع  �لفل�صفة  تلقى  �لبلخي  �أن  ومبا 
ومبا �أن �لكندي تويف عام 260هـ )873م( فيكون �لبلخي قد 
عا�رص يف تلك �لفرتة من �لزمن �لتي عا�ض فيها �لكندي، وقد 

عاد �لبلخي يف رجولته �إىل �ملذهب �ل�صني.

من  كان  البلخي:  عمر  بن  حممد  بن  جعفر  مع�رش  اأب�   )2
�ملنجمني �مل�صهورين يف زمانه وله م�صنفات يف هذ� �لفن �لذي 
يرتكز على �لدجل و�حليل، ومن هذه �ملوؤلفات كتاب »�ملدخل 
�لبلخي  لهذ�  �إنه كان  �بن خلكان  و�لزيج« وغريهما، ويقول 
�أن  يزعم  مبا  يخربهم  بامللوك  مت�صاًل  وكان  عجيبة،  �إ�صابات 

�لنجوم �أو�صحته له.

من  �لعامة  �أل�صنة  على  ترتدد  مع�رص«  »�أبو  كنية  وماز�لت 
�لنا�ض ول�صيما �لذين يوؤمنون بالتنجيم و�لز�ر ومعرفة �مل�صتقبل 
يف �لفنجانات، ويف خطوط �لكف، وماز�ل �ل�صبية ي�صيحون 
مع�رص،  »�أبو  قائلني:  فكاهية  �صخرية  �آخر يف  �إىل  وقت  من 

يابو مع�رص �للي عليها عفريت يح�رص«.

وكانت وفاة �أبي مع�رص �لبلخي يف �صنة 272هـ )885م(، 
ول يعرف تاريخ ميالده.

3( اأب� القا�سم عبد الله بن اأحمد بن حمم�د )املعروف بالكعبي 
البلخي املعتزيل(: ولد ببلخ، وعا�ض زمًنا طوياًل ببغد�د )�نظر 
مادة بغد�د(، حيث تتلمذ على �أبي �حل�صن �خلياط �ملعتزيل. ثم 
�أقام مدر�صة يف »ن�صف«، وجنح بعد ذلك يف هد�ية عدد من 
م�صنفاته:  ومن  �لإ�صالمي،  �لدين  �عتناق  �إىل  خر��صان  كان 
»�ملقالت«، وكتاب »حما�صن خر��صان«، وقد ذكر  كتاب 

فيه �صرية حياة �بن �لر�وندي.

و��صتهر �أبو �لقا�صم �لبلخي بدفاعه �لقوي عن نظرية �ملعتزلة 
�ملتفائلة �لتي تقول: »�إن �لله ل يقدر �أن يرتك �لأ�صلح �إىل �لأقل 
�صالًحا، و�لإن�صان يقدر ويجب عليه �أن يفعل �لأ�صلح، �أما 
�لله فال يقدر لأنه لي�ض فوقه تعاىل من يجربه على فعل �أ�صلح 
�لله �صفات  �ملعتزلة فال يجد يف  �لبلخي مع  مما فعل«. ويتفق 
متميزة عن ذ�ته، وهو يقول: �إن �لعدم �ملمكن �لوجود �صيء 
�أن  يرى  وهو  ب�صيط،  جوهر  �أنه  �أي  �لوجود،  خارج  ثابت 
�صفات  و�أن  بذ�تها،  تقوم  �صفات  من  ممتدة خالية  �لذرة غري 
�جل�صم منتزعة من جمموعة من �لذر�ت، ومن ثم فهي عار�صة 
غري �أ�صيلة، وهو يفرق بني �لإدر�ك وبني تاأثريه، وذلك حني 
ولكن  �ملح�صو�صة،  �لأ�صياء  بفعله  يدرك  �لإن�صان  �إن  يقول: 
�لتي ت�صل  �لأدو�ت  و�إمنا هي  �صيًئا،  نف�صها ل تدرك  �حلو��ض 
�لعقل  �إن  يقول:  ثم  �لعقل،  �إىل  �جلوهرية  �لتاأثر�ت  بو�صاطتها 
�لإن�صان  �لرتدد و�حل�صم وهما من خ�صائ�ض  ي�صتلزم  �لإر�دي 
ل  �لفعل  هذ�  مثل  فاإن  �لله  �إىل  بالن�صبة  �أما  �لناق�ض،  �ملخلوق 
�إىل  ترتد  �أن  �لإمامة يجب  �إن  ا  �أي�صً له مطلًقا، ويقول  وجود 
قري�ض، فاإذ� ��صتبه يف قيام موؤ�مرة ميكن �أن يبايع بالإمامة غري 

�لقر�صي. 
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�ملعتزلة  فال�صفة  من  �لبلخي  �لقا�صم  �أبا  �أن  يت�صح  وهكذ� 
�لر�جحي �لعقل، و�أن له نظريات فل�صفية عميقة. 

يف  فاطلبها  للحارة  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�ل�صيد عبد �لكرمي �صعيد«. 

434- بلزوين – �سارع – بق�سم باب �رشقي 
ا( )فاطمة اليو�سف حاليًّ

 »Jean Baptiste Belzoni هو »جان بابتي�صت بلزوين
�إيطايل ولد مبدينة »بادو Padoue« باإيطاليا عام  عامل ورحالة 
�مل�رصية  �لآثار  لبحث  حياته  وكر�ض  )1192هـ(  1778م 
ومات مبدينة »جاتو Gato« عام 1823م )1239هـ(، بالًغا 

من �لعمر حو�يل 46 عاًما.

وقد ح�رص �إىل م�رص عام 1815م )1231هـ( وبعد �أن 
عر�ض على حممد علي ت�صميماته وم�رصوعاته �ملتعلقة بالآلت 
�لهيدروجنية وهي �لتي مل ت�صادف قبوًل من حممد علي، �جته 
بكليته �إىل �لأبحاث �لأثرية و�لك�صف عنها حل�صاب �إجنلرت� وذلك 
بالإ�صكندرية   »Salt »�صالت  �لإجنليزي  �لقن�صل  وتاأييد  مبعاونة 
وحتت رعايته، وقد ز�ر �أطالل �صاحل �لبحر �لأحمر و�لأطالل 

�لأثرية يف و�حة �صيوة.

ويف عام 1817م )1233هـ( �كت�صف قرب »�صيتي �لأول« 
و�أر�صل �أمنوذًجا م�صغًر� لهذ� �لقرب �إىل باري�ض، وكان له �لف�صل 
بعد  �ملادة(  هذه  )�نظر  �صمبل«  �أبو  »معبد  عن  �لرمال  �إز�لة  يف 
�أن كانت هذه �لرمال تغطي و�جهته �ملنحوتة يف �ل�صخر، ثم 
�ملعبد  د�خل  يف  �لولوج  من  ومتكن  بابه  فتح  على  يعمل  �أخذ 
بعد عناء �صاق، �إذ كان يخلع جميع مالب�صه لي�صتطيع �لدخول 

يده  ب�صعلة يف  ينريه  د�م�ض كان  �صديدة وظالم  و�صط حر�رة 
يرفعها نحو متثال رم�صي�ض �لثاين �لهائل، وبعد ذلك متكن من 
دخول هرم خفرع ومن ثمَّ ذ�ع �صيته يف كثري من بلد�ن �أوروبا 

ول�صيما يف باري�ض.

عمالق  يدعى  كان  ولذلك  �لقامة  فارع  عمالًقا  وكان 
��صرتعى  �لعادية  غري  وهيئته  وجهه  تقاطيع  وبف�صل  »بادو«، 
�أنظار �لنا�ض �إليه و�إىل �ملعر�ض �لقيم �لذي �أقامه ب�صارع �لإيطاليني 

بباري�ض.

وقد ظل �ثنان من �لفنانني يعمالن مدة 27�صهًر� لتج�صيم 
�أهم �لآثار �لتي عر�صها بلزوين باحلجم �لطبيعي، ومن ثمَّ تدفق 
�أهل باري�ض ثم �أهل لندن على �ملعر�ض يف تز�حم �صديد لي�صاهد� 

تلك �لآثار �لعجيبة ومن بينها �أمنوذج لقرب �صيتي �لأول.

هذه  )�نظر  »�صامبوليون«  �ملعرو�صات  هذه  بهرت  وقد 
�ملادة( و�أبدى �أ�صفه ملا قاله »جومار Jomard« مناف�ض بلزوين 
مبعبد  تتعلق  بلزوين  �كت�صفها  �لتي  �لآثار  �أن  ي�صك يف  �أنه  من 
على  و�عتماًد�  قيمة،  �أثرية  قيمة  لها  و�أن  حقيقة  �صمبل  �أبو 
هذ� �لر�أي �خلاطئ �لذي �أبد�ه »جومار« مل تعط �للجنة �لعلمية 
�لأهمية �لتي ي�صتحقها ك�صف بلزوين �لأثري، فكان يقال يف 
�لبالط �إن �لأمر يتعلق ب�صخافات ل قيمة لها، غري �أن �لنا�ض يف 
م�صاهدة  بعد  مب�رص  �خلا�صة  باملعلومات  يهتمون  �أخذو�  باري�ض 

معر�ض بلزوين �لذي �صار ��صمه على كل ل�صان.

وكانت حياة بلزوين يف �صبابه حياة مزعزعة غري م�صتقرة 
م�صوح  ولب�ض  �لدير  دخل  فقد  �لأفاقني،  �صفوف  يف  ت�صعه 

�لق�صاو�صة ثم عمل مهند�ًصا قبل �أن يوجه �هتمامه لالآثار.
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يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحبة  ترجمة  �أما 
»فاطمة �ليو�صف«.

اجلمرك بق�سم   – حارة   – البلقاء   –435
�إقليم �رصق  للن�صف �جلنوبي من  �لعربي  �لبلقاء هو �ل�صم 
حاليًّا،  �لأردنية  �ململكة  من  �جلنوبي  �جلزء  �أي  �لأردن  نهر 
ووفاًقا ملا ذكر يف كتب �لتاريخ عن غزوة موؤتة فاإن �إقليم �لبلقاء 
 »Arnon �لتي تقع يف �جلنوب من »�أرنون  �لبالد  ا  �أي�صً ي�صم 
لأن قرى: ماآب، وموؤتة، وم�صارف، تقع د�خل حدودها، 
على  �جلنوبية  حدودها  �إن  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لو�قدي  ويقول 
م�صرية يوم و�حد من ذ�ت �أطالح... ويطلق على �إقليم �رصق 
وتذكر  حور�ن،  �أو  �لبثينية  �أو  »�لبلقاء«  ��صم  باأ�رصه  �لأردن 
�أن  نالحظ  �أننا  غري  �لبلقاء،  مدن  من  �أنها  على  »�أربد«  مبدينة 
�لبلقاء مبعناها �ل�صيق عند �جلغر�فيني هي �لناحية �لتي عا�صمتها 
فل�صطني، وكانت عادة من  بالد  بني  ان«، وكانت من  »َعمَّ
ان  �أعمال دم�صق، ولو �أن �ملقد�صي )�نظر هذه �ملادة( يذكر َعمَّ

من بني وليات فل�صطني. 

ذكر  وقد  عامل،  يتوله  منف�صاًل  ق�صاًء  �لبلقاء  وكانت 
كانت  �لبلقاء  �إن  �لدم�صقي  ويقول  �لأحيان،  بع�ض  ذلك يف 
تابعة ململكة �لكرك وذلك يف حو�يل عام 700هـ )1300م( 
هذه  )�نظر  �ملماليك  عهد  يف  �أخرى  مرة  بدم�صق  �أحلقت  ثم 
يتحدث  ما  وكثرًي�  »ُح�صبان«،  عا�صمتها  وكانت  �ملادة(، 
�أحياًنا ��صم  �لبلقاء، ولذلك يطلق عليها  �جلغر�فيون عن ظاهر 

»�لظاهر« بدًل من �لبلقاء. 

ان،  و�لبلقاء مبعناها �ملحدد ت�صمل �لبالد �لتي بني زرقاء َعمَّ
�لقدمية   »Peraea »بري�يا  بالتقريب  وهي  معني،  وزرقاء 

على  �لبلقاء  ��صم  يطلق  ليز�ل  ولكن  ْلط«  »�ل�صَّ وعا�صمتها 
�لأقاليم �لتي �إىل �جلنوب من »�أرنون«. 

و�لبلقاء لها �صهرة و��صعة �لنطاق بالن�صبة �إىل جودة �حلنطة 
�لتي تنبت يف �أرجائها. 

436– البلوي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
�أحدهما  �لعرب  مفكري  من  �ثنان  �لبلوي  لقب  يحمل 
منهما وفاًقا  ترجمة كل  يلي  �أندل�صي، وفيما  م�رصي و�لآخر 

لوجودهما يف قيد �حلياة: 

1( اأب� حممد عبد الله بن حممد املديني الَبَل�ي: كان موؤرًخا 
من موؤرخي م�رص يف �لقرن �لر�بع �لهجري )�لعا�رص �مليالدي( 
ول يعرف تاريخ ومكان ميالده، ول تاريخ وفاته على وجه 
�لتحديد، فكان ينتمي بالن�صبة �إىل قبيلة )بَلي( �لعربية من قبائل 
�ليمن ون�صبها هو »بَلي بن �حلايف بن ق�صاعة«، وكان �أفر�دها 
ومن  وم�رص؛  و�ل�صام  �حلجاز  من  خمتلفة  �أجز�ء  يف  متفرقني 
بالقطر  ��صتقر  �لذي  �لقبيلة  هذه  فرع  من  »�لبلوي«  يكون  ثم 

�مل�رصي. 

�لفهر�صت  كتاب  يف  ذكرت  �لتي  موؤلفاته  من  يبق  ومل 
مادة  )�نظر  طولون«  بن  �أحمد  »�صرية  بعنو�ن  كتابه  �صوى 
هذه  )�نظر  علي  كرد  حممد  �كت�صفه  �لذي  طولون(  �بن 
�ملادة( خالل عام 1354هـ )1935م( ون�رصه عام 1358م 

)1939م( و�صدره مبقدمة وبتعليقات ح�صيفة مفيدة. 

وذكرت  حياته  �صرية  تناولت  �لتي  �لرت�جم  وجميع 
�ملادة(،  هذه  )�نظر  للذهبي  �لعتد�ل«  »ميز�ن  كتب:  يف 
�مليز�ن«  و»ل�صان  �ملادة(،  هذه  )�نظر  للطو�صي  و»�لفهر�صت« 
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كان  �أنه  على  جتمع  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لع�صقالين  لبن حجر 
ملفًقا يف رو�ية �حلديث، ومن ثم ل يوثق يف رو�يته �إذ� كان 
�لع�صقالين  �بن حجر  �لكاذبة، ويقول  �لأحاديث  بع�ض  ي�صع 
ورد  ما  معظم  فجاء  لها  فطوَّ �ل�صافعي  رحلة  كتب  �لبلوي  �إن 

فيها خمتلًقا.

�ملر�جع  �أهم  �لآن من  فيعد  �بن طولون«  �أما كتابه »�صرية 
بني  �لو�قعة  �لفرتة  عا�ض يف  �لذي  �حلاكم  هذ�  تاريخ  لدر��صة 
عامي 221 و271هـ )835 - 844م( وكان �أول ولة م�رص 
�إل بال�صم،  �لعبا�صية  و�ل�صام �لذين مل يكونو� تابعني للخالفة 
تاريخ م�رص و�خلالفة  �إىل  بالن�صبة  �مل�صادر  �أقوى  يعد من  كما 
�لعبا�صية و�ل�رصق �لأو�صط ب�صفة عامة، يف �لن�صف �لثاين من 
�أكرث  �أنه  ول�صيما  �مليالدي(  )�لتا�صع  �لهجري  �لثالث  �لقرن 
»�صرية  مثل  �ملو�صوع  هذ�  يف  �لأخرى  �ملر�جع  من  تف�صياًل 
�مل�رصي«  �صيبويه  »�أخبار  وكتاب  �لد�ية،  لبن  طولون«  �بن 
و�لق�صاة«  »�لولة  وكتاب  �ملادة(،  هذه  )�نظر  زولق  لبن 

للكندي )�نظر هذه �ملادة(. 

وما من �صك يف �أن �ل�صبه كبري بني كتاب �لبلوي وكتاب 
�بن �لد�ية، و�ملرجح هو �أن �لثنني �عتمد� يف تاأليف كتابيهما 
بن  �أحمد  �أن�صاأه  �لذي  �لإن�صاء  لديو�ن  �لر�صمية  �لوثائق  على 

طولون. 

)941م(  330هـ  عام  بعد  تويف  قد  �لد�ية  �بن  �أن  ومبا 
هذ�  بعد  طولون  �بن  عن  كتابه  �صنَّف  �لبلوي  �أن  �جللي  فمن 

�لتاريخ.

تاريخ نظم �لإد�رة يف  �ل�صوء على  �لبلوي  وُيلقي كتاب 
ذلك �حلني من �لتاريخ �لإ�صالمي مثل �حلر�ج و�ل�رصطة و�لربيد 

�أنه  �لنظم، عالوة على  �إىل ذلك من  و�لتج�ص�ض وما  و�لعدل 
بذلك  �خلا�صة  �لر�صمية  �لوثائق  من  كبرية  طائفة  على  ينطوي 

�لع�رص. 

2( ي��سف البل�ي بن ال�سيخ: كان معلًما و�أديًبا، ولد مبدينة 
مالقا بالأندل�ض، و�ألف كتابه �مل�صهور بعنو�ن »�ألف باء« وهو 
زمانه.  يف  �ملعروفة  للعلوم  بالن�صبة  معارف  د�ئرة  عن  عبارة 

وكانت وفاته خالل عام 604هـ )1207م(.

اجلمرك  بق�سم   – حارة   – ا  البنَّ  –437
�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ �لبنا«.

العطارين  بق�سم   – �سارع   – بنها   –438
بنها من كربيات مدن م�رص �لو�قعة يف �لوجه �لبحري �أي 
يف دلتا نهر �لنيل، وتقع على �ل�صفة �ل�رصقية من فرع دمياط، 
وهي �لآن عا�صمة حمافظة �لقليوبية )�نظر هذه �ملادة( ومركز هام 
ملحطات �ل�صكة �حلديدية �لرئي�صية بني �لقاهرة و�لإ�صكندرية، 
�لقاهرة، وكانت يف  �صمال  كيلومرًت�  م�صافة 45  على  وتقع 
�لقرون �لو�صطى جزًء� من مديرية �ل�رصقية من �لناحية �لإد�رية، 
وي�صل عدد �صكانها يف �لوقت �لر�هن �إىل �أكرث من 60.000 

و��صمها �لعربي »بنها« حتريف للكلمة �لقبطية »بََنُهو«.

ولهذه �ملدينة �لعريقة �صاأن يف �لتاريخ �ملاأثور وذلك بالن�صبة 
عليه  �لله  ر�صول  بني  دبلوما�صيًّا  توثقت  �لتي  �لعالقات  �إىل 
�ل�صالم وبني �ملقوق�ض )قري�ض( �لذي ذكر باأنه كان ملًكا للقطر 
�مل�رصي، ومن �لهد�يا �لتي بعث بها �ملقوق�ض �إىل �لنبي �لكرمي 
�لقبطية  ماريا  ت�صمنت  �لتي  �لهد�يا  وهي  بنها  ع�صل  من  كمية 
و�لدة �إبر�هيم �بن �لر�صول �لذي تويف �صغرًي�، و�ملعروف هو 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

68

�أن ذكر ع�صل بنها بالذ�ت �صمن تلك �لهد�يا هو �لذي جعل من 
هذه �ملدينة مكاًنا يعرف با�صم »بنها �لع�صل«.

)�نظر هذه  فاليعقوبي  بعيد،  زمن  من  ��صتهر  بنها  وع�صل 
ُتخِرُج  بنها  �أن  يذكر  �لعرب  جغر�فّيي  �أقدم  من  وهو  �ملادة( 
ع�صاًل ذ�ئع �ل�صيت، ومن جهة �أخرى ميتدح ياقوت �حلموي 
)�نظر هذه �ملادة( جودة ع�صلها �لذي كان من مفاخر م�رص، 
ذ�عت  �لع�رصين  �لقرن  وبد�ية  ع�رص  �لتا�صع  �لقرن  �أو�خر  ويف 
مرجعاتها  بني  من  وكان  �لبنهاوي  �لع�صل  جودة  توؤيد  �أغنية 
قول �لنا�ض �جلماعي »و�لع�صل َجاَنا َياُرّز بنها« دللة على �لأرز 

�ملطبوخ بالع�صل �لبنهاوي �للذيذ.

�لع�صل  ومنية  »بنها«  مدينة  تعريف  يف  �لإدري�صي  ويقول 
وهي منية جليلة كثرية �لأ�صجار و�لفو�كه وتت�صل بها عمار�ت 
�إىل  �ملن�صوبة  �لكربى  منيتها  للنيل  �لغربية  �ل�صفة  يف  وتقابلها 
»بِِّنة« ويت�صح من هذه �لعبارة �أن ��صم بنها كان »بِِّنة« يف زمن 

�لإدري�صي )�نظر هذه �ملادة(.

وفيما عد� ذلك فلي�ض ملدينة بنها جذور يف �لتاريخ �لقدمي 
مما يدل على قلة �صاأنها، ويف نهاية �لقرن �لتا�صع ع�رص كانت 
يف  �لف�صل  يرجع  �إليها  �لتي  �ل�صلع  من  كبرية  كميات  ت�صدر 
لهما  وكانت  و�ليو�صفي  �لربتقال  ت�صدر  كانت  كما  �أ�صمائها 

�صهرة جلودة �صنفهما.

وكربي بنها من �لكباري �لهامة �مل�رصية، وباملدينة �لآن 
�بتد�ئية  ومد�ر�ض  كبرية  �صكنية  وعمار�ت  كثرية  من�صاآت 
�ملحلي  للحكم  هامة  ودور  و�لبنات  للبنني  وثانوية  و�إعد�دية 
و�لق�صاء، ومن ثمَّ �صارت هذه �ملدينة ذ�ت �أهمية خا�صة من 
خطوط  بع�ض  جتمع  مركز  �أنها  ناحية  ومن  �لعمر�نية  �لناحية 

�لنهار  طو�ل  وغربها  �لدلتا  �رصق  �إىل  �لذ�هبة  �حلديد  �ل�صكة 
و�لليل.

439- بني �سويف – �سارع – بق�سم باب 
�رشقي 

�لعا�صمة  �صويف  بني  مدينة  على  �صويف  بني  ��صم  يطلق 
)�ل�صعيد(  �لقبلي  �لوجه  حمافظات  من  �لثالثة  �ملحافظة  وعلى 
وتقع يف �صمالها حمافظة �جليزة ويف غربها حمافظة �لفيوم ويف 
�لأطال�ض  بع�ض  تكتب يف  كما  �ملنية  �أو  �ملنيا  جنوبها حمافظة 

�جلغر�فية )�نظر مو�د �جليزة و�لفيوم و�ملنيا(.

ب�صم  �ُصَوْيف(  بني  ��صمها  )وير�صم  �صويف  بني  ومدينة 
�لغربي  �ل�صاطئ  على  تقوم  �لياء،  و�صكون  �لو�و  وفتح  �ل�صني 
لنهر �لنيل وهي حمطة من �أهم حمطات �ل�صكة �حلديدية �لو�قعة 
على �خلط �لرئي�صي �لذي ي�صل �لقاهرة بجميع حمافظات �لوجه 

�لقبلي.

غري  وقت  منذ  �إل  �صويف  بني  مدينة  �أهمية  تظهر  ومل 
م�صتغرق يف �لقدم، ويقول �ملوؤرخ �ل�صخاوي )�نظر هذه �ملادة( 
بني  ف�صار  ُحرِّف  ثم  »بِنم�ْصُوَيْه«  كان  �لقدمي  �ملدينة  ��صم  �إن 
�صويف، و��صم بِنم�ْصُوَيْه �لذي ذكره �ل�صخاوي قد يقارن با�صم 
»َمْنَف�صويْه« �لذي �أورده �بن �جليعان يف كتابه »�لتحفة �ل�صنية«، 
�أما �ل�صم �خلا�ض »منقو�صنه« �لذي ذكره �بن دقماق )�نظر هذه 
�ملادة( يف كتاب »�لنت�صار« فيدل ويثبت �أن �ملدينة لها تاريخ 
قدمي، ويف عهد �أقدم من ذلك كانت »�أهنا�صية �ملدينة« �لكائنة 
ومل  �ملركز،  ق�صبة  �صويف  بني  غربي  كيلومرت�ت  عدة  على 

ترتفع �أهمية بني �صويف �إل يف عهد حممد علي.
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�صويف  بني  �صارت  مديريات  �إىل  م�رص  ق�صمت  وملا 
��صم  �أطلق  ثم  �لعليا  �لثانية من مديريات م�رص  �ملديرية  عا�صمة 
مر�كز،  ثالثة  �إىل  ق�صمت  �لتي  باأ�رصها  �ملديرية  على  �ملدينة 
 161 ي�صكنون  ن�صمة   315.000 من  �أكرث  ت�صم  وكانت 
من  �أكرث  �صويف  بني  مبركز  وكان  حملة،  و259  قرية 
140.000 ن�صمة وكان باملدينة نف�صها �أكرث من 15.000 
ن�صمة وكان لها 15 �صاحية بها حو�يل 8000 �صاكن، ويبلغ 
عدد �صكان مدينة بني �صويف يف �لوقت �لر�هن �أكرث من مائة 
ومكاتب  �لر�صمية  و�ملن�صاآت  �ملباين  من  وت�صم  �صاكن،  �ألف 
�لربيد و�لتلغر�ف �ل�صيء �لكثري، ولها ن�صاط جتاري و�صناعي 
مطرد �لزدهار كما �أنها من �ملر�كز �لزر�عية �لهامة يف �لوجه 
�لقبلي، ويبد�أ منها خط �لقو�فل �ملتجه �إىل �لأديرة �لقبطية على 
�إحدى  �لعربية  �لنيل عند قرية �جلزيرة  �لبحر �لأحمر بعد عبور 
�أهم  �ملوجود يف  حورية  �ل�صيخة  مقام  وبها  �ملدينة،  �صو�حي 
م�صاجدها وجامع �لبحر �لقدمي �ملبني من �ل�صخور، وبالقرب 

منها حمجر ل�صتخر�ج �لرخام �ملرق�ض. 

�أق�صى  يف  »ببا«  مدينة  �صويف  بني  حمافظة  مر�كز  و�أهم 
يف  و�لو��صطة  و�أ�صمنت،  وبو�ض،  و�ل�صّناوية،  �جلنوب، 
�صمال مدينة بني �صويف، وتخرتق �ملحافظة من �جلنوب �إىل 

�ل�صمال ومبحاذ�ة �ل�صكة �حلديد �لرتعة �لإبر�همية.

440 – بني العبا�س – �سارع – بق�سم العطارين
441– بني العبا�س – �سارع – بق�سم حمرم 

بك )امتداد(
�طلب ترجمتهما يف »�لعبا�صيني«. 

لأن  هكذ�  كتبتا  و�لعبا�صيني«  �لعبا�ض،  »بني  وجملتنا 
على  �ملو�صوعة  �لالفتة  »�صارع« يف  بكلمة  م�صبوق  منهما  كالًّ 
�لعبا�صيني، ومن  و�صارع  �لعبا�ض  بني  �صارع  �ل�صارعني وهما: 
للقاعدة  وفاًقا  بالإ�صافة  �صحيحة  �لالفتتني  كتابة  تكون  ثم 

�لنحوية. 

442- بهاء الدولة – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

ويحمله  بويه  بني  �أمر�ء  �أحد  �لدولة«  »بهاء  لقب  يحمل 
وزيره، وفيما يلي ترجمة كل منهما: 

�بن  وهو  الدولة(:  ببهاء  )امللقب  فريوز  ن�رش  ب�  اأ  )1
عام  من  �صو�ل  يف  �ملنية  و�فته  �لذي  �لبويهي  �لدولة  ع�صد 
372هـ )مار�ض 983م( فاأقيم �صم�صام �لدولة �أحد �أبنائه �أمرًي� 
�أخيه؛  بولية  يعرتف  �لدولة مل  �أخاه �رصف  �أن  غري  لالأمر�ء، 
�إىل �ل�صرت�ك  �لدولة  بر�ء  �أخاهما  بينهما حرب جرت  فن�صبت 

فيها، وكان عمره وقتذ�ك خم�صة ع�رص عاًما. 

�أخيه  حلكم  �لدولة  �صم�صام  خ�صع  عنيف  قتال  وبعد 
)987م(  376هـ  عام  �ل�صجن  يف  به  و�ألقي  �لدولة،  �رصف 
يع�ض  مل  ولكنه  لالأمر�ء،  �أمرًي�  �لدولة  �رصف  ب  ُن�صِّ وعندها 
بهاء  فخلفه  )989م(،  عام 379هـ  وتويف  ذلك  بعد  طوياًل 
�لدولة �لذي بادر �إىل �إطالق �رص�ح �أخيه �صم�صام �لدولة، وبد�أ 
�لن�صال بني �صم�صام وبني �بن �أخيه �أبي علي بن �رصف �لدولة. 
ويف �لعام �لتايل �أمر بهاء �لدولة بقتل �أبي علي، وحتول �ل�صجار 
�إىل �لأخوين بهاء �لدولة و�صم�صام �لدولة، مت بينهما �صلح بعد 
مدة من �لزمن �تفق فيه �لطرفان على �أن تكون فار�ض و�أرجان 
من ن�صيب بهاء �لدولة. وكان �أهل بغد�د م�صدر متاعب وقلق 
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لبهاء �لدولة يف ذلك �حلني، وقد ��صطر من جهة �أخرى �إىل 
�لأمري  مع  حتالف  �لدولة  فخر  ولكن  �لدولة،  فخر  عمه  قتال 
بهاء  فاأنفذ  �لأهو�ز،  غزو  و��صتطاع  ح�صنويه  بدري  �لكردي 
�لدولة جي�ًصا لقتاله، فا�صطر فخر �لدولة �إىل �لفر�ر، و�إخالء 

�لأهو�ز بعد �أن طغى في�صان نهر دجلة على مع�صكره. 

ويف عام 381هـ )991م( خلع �خلليفة �لعبا�صي �لطائع عن 
�لعر�ض بتحري�ض من بهاء �لدولة �لذي كان يطمع يف ثروته، 
وظل بهاء �لدولة �حلاكم �حلقيق للدولة يف عهد خلف �لطائع 

ولو �أن بهاء �لدولة نف�صه كان �آلة طيعة يف �أيدي جنده. 

ثم جتدد �لنز�ع بني بهاء �لدولة، و�أخيه �صم�صام �لدولة عام 
383هـ )993م( فهزم �صم�صام �لدولة جي�ض �أخيه، و�حتل 
خوز�صتان، ثم ��صتعاد �لأمري �لرتكي طغادر هذه �لولية لبهاء 
�لب�رصة وقعت عام 386هـ )996م( يف قب�صة  �لدولة ولكن 

�صم�صام �لدولة، فطرد �لرتكي من خوز�صتان. 

و�نعك�صت �لآية بعد ذلك بقليل، �إذ قتل �صم�صام �لدولة 
عام 388هـ )998م(، و�رصعان ما �نحاز قائده �أبو علي �بن 
خوز�صتان  فتح  ��صتطاع  �لذي  �لدولة،  بهاء  �إىل  هرمز  �أ�صتاذ 
ذلك  بعد  منها  �لدولة  بهاء  عامل  طرد  �لتي  وكرمان  وفار�ض 

بعامني. 

غري �أن عامل بهاء �لدولة �لذي خلف �لعامل �ملطرود متكن 
من �إعادة كرمان �إىل �أمريه بهاء �لدولة. 

�أر�د  �إذ  بني عقيل  ن�صال عنيف مع  �لأمري يف  ووقع هذ� 
�أن يحد من ��صتقالل �أبي �جلو�د �لعقيلي �أمري �ملو�صل فاأنفذ �إليه 
جي�ًصا بقيادة �أبي جعفر �حلجاج �لذي ُهِزَم يف عدة مو�قع دون 

�أن تك�رص �صوكته، ويف عام 386هـ )996م( تويف �أبو جعفر 
�لوقت  يف  �لع�صاة  وتاألب  �لإمارة،  على  �أخو�ه  فتقاتل 
نف�صه د�ئبني على �لتاآمر يف خوز�صتان، وقد حا�رص حا�رصتها 
�لأمري�ن بدري ح�صنويه و�أبو جعفر �حلجاج بال�صرت�ك مع �بن 
�أُ�رص  ثم  �لدولة،  بهاء  �لذي كان قد خرج عن طاعة  و��صل 
�بن و��صل �آخر �لأمر فرفع �حل�صار من بغد�د وعقد �ل�صلح مع 

بهاء �لدولة. 

وتويف �لأمري �لبويهي بهاء �لدولة يف جمادى �لأوىل عام 
403هـ )1002م( باأرجان بالغ من �لعمر حو�يل 43 عاًما، 
ومن ثم يكون قد ولد عام 360هـ )970م( ولي�ض يف �صرية 
هذ� �لأمري ما ي�صتحق �لتخليد و�إطالق ��صمه على �أحد �صو�رع 

�لإ�صكندرية. 

وكان بنو بويه قد بلغو� يف عهد ع�صد �لدولة، و�لد بهاء 
��صمحل  �ملجد  هذ�  ولكن  و�صلطانهم  �صطوتهم  �أوج  �لدولة 
للحروب �لطاحنة �لتي ن�صبت بني �أبنائه عقب وفاته كما تقدم 

ومن ثم �أخذت �أمور دولتهم تزد�د �صوًء� على �صوء. 

2( اأب� ن�رش �ساب�ر بن اأرد�سري )امللقب ببهاء الدولة(: كان 
و�أو�صعهم  �أكفاأهم  ومن  �لروؤ�صاء  و�أماثل  �لوزر�ء  م�صاهري  من 
مدحه  وقد  �ل�صعر�ء  �آمال  حمط  بيته  وكان  بالأمور.  در�ية 

�لكثريون منهم – فقد قال �أبو �لفرج �لببغاء يف مدحه: 

ملُت �لزماَن على تاأخري مطلبتي   
فقال ما وجه لومي وهو حمظور

فقلت لو �صئَت ما فات �لغنى   
�أملي فقال �أخطاأت بل لو �صاء �صابور
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ُلذ بالوزير �أبي ن�رص و�صل �صطًطا  
�أ�رِصْف فاإنك يف �لإ�رص�ف معذور   

وقد تقبلت هذ� �لن�صح من زمني 
و�لن�صح حتى من �لأعد�ء م�صكور  

�لثعالبي( ملدحه  مادة  )�نظر  �لثعالبي  من�صور  �أبو  �أفرد  وقد 
�إليها  �أ�صار  ببغد�د  د�ر  له  وكان  »�ليتيمة«  كتابه  ا يف  خا�صًّ بابًا 
�أبو �لعالء �ملعري )�نظر مادة �ملعري( بقوله يف �إحدى ق�صائده 

�مل�صهورة: 

وغنت لنا يف د�ر �صابور قينة   
من �لورق مطر�ب �لأ�صائل ميهال

وقد ولد هذ� �لوزير ب�صري�ز ببالد �لعجم ليلة �ل�صبت 15من 
ذي �لقعدة عام 336هـ )947م( وتويف ببغد�د عام 416هـ 
)1025م( بالًغا من �لعمر �إىل 79 عاًما. وقد توىل �لوز�رة لأبي 

ن�رص فريوز �مللقب ببهاء �لدولة �ملدونة ترجمة حياته قبل. 

�لتي  �لهامة  باملو�قف  �أو  بالعلم  �لرجل  هذ�  ي�صتهر  ومل 
على  �صاحبها  بتخليد  جديرة  وتكون  �ل�صعوب  حياة  يف  توؤثر 
مر �لأعو�م، ومن ثم ي�صعب معرفة �ل�صبب �لذي حد� ببلدية 
فريوز  ن�رص  �أبي  ��صم خمدومه  �أو  ��صمه  لإطالق  �لإ�صكندرية 
�لبويهي على �ل�صارع بق�صم مينا �لب�صل �للهم �إل �إذ� كان هناك 
بهاء �لدولة �آخر ي�صتحق �لتخليد، ومل �أعرث على ترجمة حياته 
لأن �لإخبار�ت )�مللفات( �ملتعلقة باأ�صماء �ل�صو�رع مل يبق منها 
�إىل  يدعو  �أمر  وهو  �لإ�صكندرية  بلدية  حمفوظات  يف  �صيء 

�لأ�صف �ل�صديد.

443 – بهاء الدين – �سارع – بق�سم الرمل 
�ملوؤرخون مر�حل  �لدين عدد ممن دون  بهاء  لقب  يحمل 

حياتهم ومن بينهم: 

�حلق«  »بهاء  لقب  عادة  عليه  ويطلق  زكريا:  الدين  بهاء   )1
بالقرب  �ل�صهروردية، وقد ولد  �لطريقة  �أولياء  �أحد  لأنه كان 
من ُمْلتان خالل عام 565هـ )1169م(، وكان من �أخل�ض 
مريدي �ل�صيخ �صهاب �لدين �ل�صهروردي �صاحب تلك �لطريقة 

�ل�صوفية �لتي �أن�صاأها يف بغد�د ثم �صار خليفته بعد وفاته. 

ُمْلتان و��صتقر بها، وبنى  ورحل بهاء �حلق بعد ذلك �إىل 
فيها �رصيًحا له، ثم مات. ولهذ� �لويل �صيت ذ�ئع يف جنوب 
بالباك�صتان،  �ل�صند  مقاطعة  ويف  »�لبنجاب«  مقاطعة  غرب 
�ل�صند،  نهر  يف  يعملون  �لذين  �لقو�رب  �أ�صحاب  ويقد�صه 

ولّيهم �لذي يرعاهم ويحميهم. 

�لر�ئع  �لفن  �آيات  من  �آية  بناه  �لذي  �ل�رصيح  �أ�صبح  وقد 
بقلعة ُملتان �لقدمية، وتعلوه قبة على هيئة ن�صف �لكرة وتزينه 

نقو�ض من �لقرميد �جلميل �ملطلي بامليناء. 

ومبا �أنه �أ�رصف على �ملائة من عمره فتكون وفاته قد حدثت 
يف حو�يل عام 665هـ )1266م(. 

وهو  زهري«  »�لبهاء  ترجمته يف  �طلب  زهري:  الدين  بهاء   )2
ق�صم  يف  �ل�صم  بهذ�  �صارع  وله  به،  ��صتهر  �لذي  �ل�صم 

�للبان. 

ترجمته حممد  ذكر  وقد  حنا:  بن  الدين  بهاء  ال�ساحب   )3
�بن �أحمد بن �إيا�ض )�نظر مادة �بن �إيا�ض( يف �جلزء �لأول من 
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�مللك  �إن  فقال  �لدهور«  وقائع  �لزهور يف  »بد�ئع  �لقيم  كتابه 
�مل�رصية  �لديار  �لذي حكم  بيرب�ض(  مادة  )�نظر  بيرب�ض  �لظاهر 
يف �ملدة من 658 �إىل 679هـ )1259-1280م( ف�صل عن 
�لوز�رة وعني  �لزبري من  �لدين بن  �ل�صاحب زين  تولية �حلكم 
مكانه �ل�صاحب بهاء �لدين بن حنا وزيًر� للديار �مل�رصية، و�أن 
بهاء �لدين بن حنا هو �لذي بنى مكان �لآثار �لنبوية �ملطلة على 
نهر �لنيل، وكان قد ��صرتى هذه �لآثار �ل�رصيفة بجملة كبرية 
�لنا�ض  و�صار  �صيده،  �لذي  �ملكان  ذلك  و�أودعها  �ملال،  من 
�أربعاء، وماز�ل هذ� �ملكان يعرف  يق�صدونه للزيارة كل يوم 
با�صم »�آثار �لنبي« �أو »�أثر �لنبي يف لغة �لعامة«، ويف 4 �صعبان 
�ملطرية،  �إىل  بيرب�ض  �لظاهر  خرج  )1259م(  658هـ  عام 
و�لأمر�ء بني يديه، و�صعد �لقا�صي فخر �لدين بن لقمان على 
بيرب�ض  لل�صلطان  �مل�صتن�رص  �لعبا�صي  �خلليفة  تقليد  �ملنرب، وقر�ء 
ثم لب�ض بيرب�ض �خللعة وهي جبة �صود�ء بطوق ذهب، وعمامة 
�صود�ء بعذبة ذهب و�صيف، ثم �صار موكبه، وكان بهاء �لدين 
�بن حنا يحمل �لتقليد على ر�أ�صه، ويدل ذلك على �أن �بن حنا 

كان وزيًر� عندما توىل �لظاهر بيرب�ض �حلكم يف م�رص. 

444- البهاء زهري – حارة – بق�سم اللبان 
�لأزدي  �لعتكي  �ملهلبي  علي  حممد  بن  �لف�صل  �أبو  هو 
بهاء �لدين زهري �لكاتب، و��صتهر بني �لنا�ض »بالبهاء زهري«، 
ا، ومن  وكان من ف�صالء ع�رصه، و�أح�صنهم نظًما ونرًث� وخطًّ

�أكربهم مروءة وكرًما. 

�ليوم  يف  �حلجازية  بالأقطار  ملكة  مبدينة  ولدته  وكانت 
عام  فرب�ير   27( 581هـ  عام  �حلجة  ذي  �صهر  من  �خلام�ض 
1186م( وينتهي ن�صبه �إىل �ملهلب بن �أبي �صفرة، وقد رحل 

يف �صغره �إىل م�رص ودر�ض يف مدينة قو�ض من �أعمال �ل�صعيد 
عام  بالقاهرة يف حو�يل  �لأمر  �آخر  و��صتقر  و�لأدب،  �لقر�آن 

625هـ )1227م(. 

�ل�صالح  �مللك  خدمة  �لعملية  حياته  بد�ية  يف  وتوىل 
جنم �لدين �أبي �لفتح �أيوب بن �مللك �لكامل )�نظر مادتي �مللك 
�ل�صالح و�لكامل( بالديار �مل�رصية، ثم �صحبه يف حملته على 
�ل�صام و�جلزيرة �لعليا و�لبالد �ل�رصقية و�أقام بها �إىل �أن ��صتوىل 
�مللك �ل�صالح على دم�صق فانتقل �إليها يف �صحبته، و��صتمر على 
�لإقامة هناك �إىل �أن وقعت �لكارثة للملك �ل�صالح ب�صبب خيانة 
جنوده، ففقد دم�صق وقب�ض عليه �بن عمه �مللك �لنا�رص د�وود 
�صاحب �لكرك و�عتقله بقلعتها، فاأقام �لبهاء زهري بنابل�ض ردًحا 
من �لزمن وظل على وفائه ملليكه ومل يت�صل بغريه، ومل يزل 
على هذ� �حلال �إىل �أن ��صرتد �مللك �ل�صالح �أيوب ملكه للديار 
�مل�رصية فعاد �إليها بهاء �لدين ليو��صل خدمته ل�صيده �لذي عينه 
وزيًر� بعد �أن كان �صاحب ديو�ن �إن�صائه، و�أغدق عليه �لنعم 
و�آيات �لت�رصيف، وكانت عودته �إىل �لقاهرة يف �أو�خر �صهر 
ذي �لقعدة عام 637هـ )1239م(. ويقول �بن خلكان )�نظر 
هذه �ملادة( يف كتابه »وفيات �لأعيان«: »�إنه �جتمع بالبهاء زهري 
من  عنه  �صمع  ما  فوق  فوجده  �إليها  عودته  عقب  �لقاهرة  يف 
مكارم �لأخالق، ودماثة �ل�صجايا، وقال �إنه كان مكيًنا عند 
�أ�رص�ره غريه  �صاحبه �مللك، كبري �لقدر لديه، ل يطلع على 

وكان ل يتو�صط عنده �إل يف فعل �خلري و�لنفع للنا�ض«. 

يف  )1246م(  646هـ  عام  خالل  زهري  �لبهاء  وجند 
يقاتل  وهو  �أيوب  �ل�صالح  �مللك  موله  جانب  �إىل  �ملن�صورة 

�حلملة �ل�صليبية �ل�صابقة �لتي قادها �لقدي�ض لوي�ض. 
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�صعره  وميتاز  �لعرب،  �ل�صعر�ء  م�صاهري  من  زهري  و�لبهاء 
بالرقة وخفة �لروح، وهو يف هاتني ن�صيج حده ل ي�صابهه فيهما 
م�صابه، حتى �أ�صبح �صعره م�رصب �ملثل يف �لعذوبة و�ل�صهولة 
�صوره،  �أجمل  �مل�رصي يف  لل�صعر  ومثاًل  �جلر�ض،  وحالوة 
لطيف  جمون  وله  و�أغر��صه،  �ل�صعر  فنون  ديو�نه  تناول  وقد 
ومز�ح مقبول، وكان بينه وبني �بن مطروح )�نظر هذه �ملادة( 

مودة وحماور�ت �أدبية �صيقة. 

و�أنه  �ملمتنع،  �ل�صهل  من  �صعره  �إن  خلكان  �بن  ويقول 
متد�ول بني �لنا�ض ين�صدونه ويطربون ل�صماعه.

لول  �ل�صياق  �لعذب  �لنرث  ي�صبه  �لذي  �لغزيل  �صعره  ومن 
وزنه وقافيته: 

�إْن �صكا �لقلب هجركم  
د �حلب ُعْذركم َمهَّ  

لو ر�أيتم حملَّكم   
من فوؤد�ي ل�رَصَّكم  

و� مدة �جلفا    ق�رصِّ
ل �لله عْمركم طوَّ  

ومن و�صفه �لغزيل يف حمبوبه، و�صكو�ه من هوى ذلك 
�ملحبوب قوله: 

كيف خال�صي من َهَوًى  
مازج روحي و�ْختلْط  

وتائٍه �أقب�ُض يف   
حبي له وما �ْنب�صْط  

يا بدُر �إن ُرمت به 
ت�صبًُّها ُرْمُت �صطْط  

ودعه يا غ�صن �لبقا   
ما �أنت من ذلك �لنمْط

�لكامل  �ل�صورة  �جلميل  �ملحبوب  هذ�  يف  يقول  �أن  �إىل 
�ملحا�صن: 

ما فيه من عيٍب �ِصَوى 
فتوُر َجْفنيه فقْط  

يا قمر �ل�صعد �لذي  
جنمي عليه قد هبْط

يا مانعي حلو �لر�صا  
ومانِحي ُمرَّ �ل�َصَخْط

حا�صاك �أن تر�صى باأن  
�أموَت يف �حلب َغَلْط  

بهذه  �أ�صدقائه  �أحد  بَغلة  و�صف  �للطيف،  جمونه  ومن 
�لأبيات �خلفيفة �لروح �لتي يتطرق فيها �إىل و�صف هذ� �ل�صديق 

�لثقيل �لظل �لغبي: 
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لك يا �صديقي بغلٌة   
لي�صت ت�صاوي خردَلْه  

مت�صي فتح�صبها �لعيون  
لْه  على �لطريق ُم�صكَّ   

وحتال مدبرة �إذ�   
ما �أقبلت م�صتعَجلْه  

مقد�ر خطوتها �لطويلة   
حني ت�رصع �أمُنله  

تهتز وهي مكانها    
فكاأمنا هي َزلَزله  

�أ�صَبْهتها بل �أ�صبهْتك   
له كاأن بينكما �صِ  

حتكي �صفاتك يف �لثقا 
لة و�ملهانة و�لبلْه  

ومن قوله يف �لرثاء: 

يا و�حًد� ما كان يل غريُه  
بعَدَك و�فّلَة �أن�صاري  

يل ويا ُم�صتكى   يا منتهى �ُصوؤْ
حزين ويا حافظ �أ�رص�ري  

�لد�ر من بعدك قد �أ�صبحْت  
يف وح�صٍة يا موؤن�ض �لد�ِر  

�إن كنَت قد �أ�صبحَت يف جنة   
�إيَن من فقدك يف ناِر

جارك قلبي كيف �أحرقته  
و�للَّه �أو�صى �جلاَر باجلاِر    

وقال عندما تقدمت به �ل�صن: 

قالو� َكرِبَْت عن �ل�صبا   
وقطعَت تلك �لناحيه  

فدع �ل�صبا لرجالِه  
و�خلع ثياَب �لعاريه   

ونعم كرْبُت و�إمنا   
تلك �ل�صمائُل باقيه  

وتفوح من عطفي   
�أنفا�ض �ل�صباب كما ِهَيْه  

ومييل بي نحو �ل�صبا  
قلب رقيق �حلا�صيه   

فيه من �لطرب �لقدمي   
بقية يف �لز�ويه  
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�أدى  تفاهم  �صوء  ب�صبب  جفوة  مليكه  وبني  بينه  وحدثت 
�ل�صالح  �مللك  وفاة  وعقب  موله،  لدى  �حلظوة  فقد�نه  �إىل 
�أمري  يف  مد�ئحه  �أح�صن  نظم  حيث  �ل�صام،  �إىل  �لبهاء  رحل 
�إىل  فعاد  بعطاء،  منه  يو�صف، ولكنه مل يظفر  �لنا�رص  دم�صق 
�لقاهرة بائ�ًصا حم�صوًر�، وكابد فيها �لوحدة و�لفقر مالزًما لبيته 

ل يربحه. 

وباء  حدث  )1258م(  656هـ  عام  �صو�ل  �صهر  ويف 
بالقاهرة فاأ�صيب �لبهاء زهري به، وتويف يف يوم �لأحد �لر�بع 
من ذي �لقعدة من ذلك �لعام بالًغا من �لعمر 74 عاًما، ودفن 

بالقر�فة �ل�صغرى بالقرب من قبة �لإمام �ل�صافعي.

445 – بهجت با�سا – �سارع – بق�سم حمرم بك 
446– بهجت با�سا – �سارع – بق�سم الرمل 
بعد  فيما  عرف  �لذي  حمرجمي  حممد  م�صطفى  هو 
)1809م(  1224هـ  عام  بالقاهرة  ولد  با�صا،  بهجت  با�صم 
�لذين  �لطالب  لل�صفر �صمن  �ختري  عاًما  �ل�صابعة ع�رص  بلغ  وملا 
)1242هـ(   1826 عام  �لعلوم  لتلقي  علي  حممد  �أر�صلهم 
له  �لذي عمل  �أدى �لمتحان  �لثالثة، وقد  �لعلمية  �لبعثة  وهي 
ولزمالئه ونال جائزة قدمها �إليه �لكونت بليار �أحد قو�د �حلملة 
�جلرن�ل  قيادة  حتت  �لقائد  هذ�  وكان  م�رص،  على  �لفرن�صية 
�لتقرير  يف  وجاء  �ملادة(،  هذه  )�نظر   »Desaix »ديزك�ض 
بنجاح،  �لهند�صية  �لعلوم  در��صة  يو��صل  �أنه  در��صته  �صري  عن 
رفاعة  منهم  �لذين  ورفاقه  هو  �صنًّا  �لطالب  �أ�صغر  من  وكان 
بك )�نظر هذه �ملادة(، وحممد �صنن )�نظر هذه �ملادة(، وقد 
Hydraulique«، ويف  �ملائية  �لقوى  »هند�صة  تخ�ص�ض يف 
�أكتوبر عام 1835م )1251هـ( �صافر من باري�ض �إىل �إجنلرت� 

لل�صياحة وتطبيق �لعلم على �لعمل، وكان ر�تبه �ل�صهري �أثناء 
عام 1835م  �أو�خر  �لوطن يف  �إىل  وعاد  قر�ض،  مائة  �لبعثة 
باآثاره  م�صطفى حمرجمي  با�صا  بهجت  و��صتهر  )1251هـ(، 

�لهند�صية، وقد توىل نظارة �ملعارف و�لأ�صغال. 

مبدر�صة  بالتدري�ض  قام  �لبعثة  من  م�رص  �إىل  عودته  ولدى 
هذه  يف  لدرو�صه  معيًد�  فائد  با�صا  �أحمد  وكان  �لطوبجية، 

�ملدر�صة )�نظر مادة �أحمد با�صا فايد(. 

1872م  عام  با�صا  بهجت  حمرجمي  م�صطفى  وتويف 
)1289هـ( بالًغا من �لعمر 63 �صنة ميالدية. 

447- البهن�سا - �سارع - بق�سم مينا الب�سل
�لقرون  يف  �مل�صهورة  �مل�رصية  �ملدن  من  �لبهن�صا  كانت 
�ملت�صلة  �لتالل  يو�صف و�صفوح  تقع بني بحر  �لو�صطى، وهي 
ب�صل�صلة جبال ليبيا يف م�رص �لو�صطى وتبعد عن مدينة »بني مز�ر« 
لل�صكة  �لغرب، وبها حمطة  مب�صافة قدرها 15 كيلومرًت� نحو 
�حلديدية على بعد 198 كيلومرًت� جنوب �لقاهرة و��صمها يف 
�للغة �مل�رصية �لقدمية »برمزيت Permezet« وبالقبطية »بِْنجه« 

وباليونانية »مببـني« �أو »�أوك�صرينيكو�ض«.

بكنائ�صها  �مل�صهورة  �ملزدهرة  �ملدن  من  �لبهن�صا  وكانت 
يف  كان  �إنه  ويقال  �لبوزنطي  �لع�رص  �إبان  �لكثرية  و�أديارها 
�أن  قبطية  رو�ية  يف  وجاء  �أ�صقفية،  تتبع  360كني�صة  حيزها 
مرمي �لعذر�ء و�لطفل ي�صوع �أقاما بها يف �أثناء �لفر�ر من م�رص.

وكان لها �صاأن عظيم خالل �لفتح �لعربي �إذ كانت مو�صًعا 
ح�صيًنا �صخم �لأ�صو�ر، ويبدو �أن حاميتها �لبوزنطية قد بذلت 
جهوًد� جبارة يف �لدفاع عنها مما جعل �لنا�ض يذكرونها طوياًل 
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تفا�صيلها  �صحة  يف  ُي�َصك  حربية  ق�صة  دفاعها  حول  ون�صجو� 
و�أطلقو� على هذه �لق�صة ��صم »فتوح �لبهن�صا« وهي ق�صة �صعبية 

من �إلهام �لق�صا�ض �مل�رصي يف ذلك �حلني.

وكانت �لبهن�صا يف مبد�أ �لأمر ق�صبة كورة فنعمت برخاء 
مزدهر يف �لع�صور �لو�صطى وظلت كذلك �إىل �أن �أعيد �لتنظيم 
�لوزير  �أ�صدره  �لذي  �لذي نفذ وفاًقا لالأمر  �لإد�ري يف م�رص 
�خلليفة  عهد  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �جلمايل«  »بدر  �لفاطمي 
)�حلادي  �لهجري  �خلام�ض  �لقرن  نهاية  �أي يف  بالله  �مل�صتن�رص 
باأنها  في�صفها  وطة«  بطُّ »�بن  عنها  ويتحدث  �مليالدي(،  ع�رص 

مدينة كبرية حتيط بها �لب�صاتني �لكثرية ذ�ت �لثمار �لوفرية.

كانت  مبا  ذ�ئع  �صيت  ذ�ت  �لقدمية  �ملدينة  هذه  وكانت 
تنتجه من �لأقم�صة �لفاخرة �لتي كانت ت�صنع من �أنف�ض �لأن�صجة 
ومنها �حلر�ئر �ملو�صاة بالذهب �إىل جانب �ل�صتائر و�أغطية �خليام 
و�أ�رصعة �ملر�كب و�لأقم�صة �لكبرية �حلجم من �ل�صوف و�لكتان 
�إىل  ترمز  �لثابتة  بالألو�ن  �صور  عليها  ر�صمت  وقد  و�لقطن 
�حليو�نات �ملختلفة من �حل�رص�ت �إىل �لفيلة، ويقول �لإدري�صي 
)�نظر هذه �ملادة( �إن �لأقم�صة �لتي ت�صنع بالبهن�صا كانت حتمل 
��صمها، ويدل على ذلك ويوؤكد �صحته �أن قطعة من �ل�صوف 
�آدمية  رءو�ض  لها  �صغرية  �أر�نب  �صور  �لألو�ن وحتمل  متعددة 
�أثنى  بالقاهرة، وقد  �لإ�صالمي  �لفن  ماز�لت حمفوظة مبتحف 

�بن بطوطة على قما�صها �ل�صويف �ملمتاز.

ومل تعد �لبهن�صا تلك �ملدينة �لز�هرة - فاأ�صابها �ل�صمحالل 
على مر �ل�صنني - ف�صارت بلدة ل �أهمية لها ف�صمت يف �لقرن 
�لتا�صع ع�رص �إىل مديرية بني �صويف )�نظر هذه �ملادة( )حمافظة 
بني �صويف حاليًّا(، قبل �أن تلحق مبديرية �ملنيا )�نظر هذه �ملادة( 

)حمافظة �ملنيا حاليًّا(.

هذه  م�صاهدة  �مل�صتطاع  من  كان  1890م  عام  ويف 
و�أجز�ء من  �جلر�نيت  �أعمدة من  ت�صم  نوع  �لأنقا�ض من كل 
�لأر�ض  ملقاة على  �لأعمدة وبقايا متاثيل وفخار و�آجر  تيجان 
�لأطالل  �لآن عبارة عن كومة من  �لبهن�صا، وهي  يف مكان 

وفاًقا ملا ذكر يف دليل �لآثار �لذي ن�رص حديًثا.

�إن منطقة �لبهن�صا كانت حافلة بالغابات يف عهد �لفاطميني 
حيز  يف  وتقوم  جة  مدرَّ �لغابات  هذه  وكانت  و�لأيوبيني، 
�أخ�صابها  وكانت  �حلكومية  �لإد�رة  ت�صتغلها  �لتي  �لأمالك 
�عتمد  وقد  �ل�صفن،  لبناء  يلزمها  مبا  �لبحرية  لتزويد  ت�صتخدم 
�ملقريزي )�نظر هذه �ملادة( يف نقل هذه �لرو�ية على ما ذكرُه 
�بن ممَّاتي ولكنه ي�صيف قائاًل: �إن ذلك كله قد �ندثر متاًما ومل 
يعد �ملرء ي�صمع �أحًد� يتحدث عن هذ� �لنظام لأن �لأفر�د قطعو� 

هذه �لأ�صجار.

448– بوتي )الدكتور( – �سارع - بق�سم 
ا(  العطارين )حممد مو�سى حاليًّ

�نظر ترجمة بوتي يف »�لدكتور بوتي«.

وحممد مو�صى يف حرف »م«. 

باب  بق�سم   – �سارع   – بور�سعيد   -449
�رشقي )اأمربواز راللي �سابًقا(

باب  بق�سم   – �سارع   – بور�سعيد   -450
�رشقي )�رشابيون �سابًقا(
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�سيدي  بق�سم   – �سارع   – بور�سعيد   -451
جابر )جتران با�سا �سابًقا(

»بور«  وهو  �لأول  معنيني،  على  تدل  »بور�صعيد«  عبارة 
ويعني »ميناء« باللغة �لعربية وهو بالفرن�صية »Port«، ومن ثمَّ 
فمدلول �لعبارة عربيًّا هو »ميناء �صعيد« ن�صبة ل�صعيد �لأول �لذي 
�لفرن�صي  �لدبلوما�صي  منح  وقد  �لأول  عبا�ض  بعد  م�رص  حكم 
 »Ferdinand De Lesseps ديل�صب�ض  فردينان  »�لفيكونت 

�متياز حفر قناة �ل�صوي�ض.

وميناء �صعيد يقع على �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط عند �ملدخل 
�ل�صمايل لقناة �ل�صوي�ض وبينه وبني �لقاهرة 145 مياًل عن طريق 
مياًل   125 �لإ�صكندرية  وبني  وبينه  و�لزقازيق،  �لإ�صماعيلية 

ا  منخف�صً �حلايل  �ملدينة  موقع  وكان  �ل�صاطئ،  مبحاذ�ة  بحريًّا 
عن �صطح �لبحر ماعد� �لل�صان �لرملي �لذي يف�صل �ملنزلة عن 
�لبحر �ملتو�صط ويرت�وح عر�صه بني 200 و300 ياردة، وقد 
�ختار موقع �ملدينة فريق من �ملهند�صني �لفرن�صيني على ر�أ�صهم 
ولأنها  عندها  �لبحر  مياه  لعمق  وذلك   »Laroche »لرو�ض 
�أقرب نقطة عرب �لربزخ �إىل �ل�صوي�ض وهو �لربزخ �لذي جرت 

فيه بعد ذلك �لقناة.

وما �إن بُدئ بالعمل يف �لقناة حتى بنيت خم�صة م�صاكن 
من �خل�صب �أقيمت على خو�زيق و�أن�صئ خمبز وجهاز لتقطري 

�ملياه �لالزمة حلاجة �لقائمني بالعمل.

كلية �صان مارك ب�صارع بور�صعيد
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�مليناء  مياه  تعميق  يف  �لكر�كات  بد�أت  و�حد  عام  وبعد 
و��صتخدم �لرت�ب �مل�صتخرج من �لتعميق يف بناء �مل�صاكن �لتي 
بجانبها 150 كوًخا،  �إىل 150،  عددها  و�صل  ما  �رصعان 
و�لأخرى  للكاثوليك  �إحد�هما  وكني�صتان،  وم�صت�صفى، 
لالأرثوذك�ض وم�صجد هذ� �إىل جانب �مل�صانع �خلا�صة مبتطلبات 
ي�صد  مل  بني  ما  فاإن  �لعمر�ن  هذ�  كل  ومع  �لقناة،  حفر 
ول�صيما  ب�رصعة  ي�صطرد  تز�يدهم  �أخذ  �لذين  �ل�صكان  حاجة 
�إىل مكان  �لقناة حتى و�صلت  �أعمال �حلفر يف  عندما تقدمت 

�لإ�صماعيلية )�نظر هذه �ملادة(.

و  وملا كانت �ملحاجر بعيدة عن �مليناء فقد بد�أ »�إخو�ن َد�صُّ
Dassaud Frères« يف �صنع �لأحجار �ل�صناعية �لتي ت�صتطيع 

مقاومة �لتيار�ت �لبحرية وكان تاأ�صي�ض هذه �ل�رصكة خالل عام 
1865م.

كتابه  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  مبارك  با�صا  علي  ويقول 
�ثنني  يزن  �لأحجار  هذه  من  �لو�حد  »�إن  �لتوفيقية:  �خلطط 
�للذين  �ل�صخمني  �ل�صدين  بناء  وع�رصين طنًّا، و��صتعملت يف 
يف �مليناء �خلارجي ويف تهيئة �أر��صي �مليناء«. و��صتطاعت �صفن 
�لربيد يف �لعام نف�صه �أن ت�صق �لقناة �إىل �لإ�صماعيلية على حني 
بور�صعيد، ويف  �إىل  �لو�رد�ت  �لأخرى جتلب  �ل�صفن  �أخذت 
حفر  مت  1869م  عام  ويف  �ل�صدين،  بناء  متَّ  1868م  عام 
وغريهم  بالقنا�صل  �ملدينة  �كتظاظ  ذلك  على  وترتب  �لقناة 
�إىل  �ل�صكان  من مبعوثي �لأم �ملختلفة، ومن ثمَّ و�صل عدد 

ع�رصة �آلف.

وبد�أ تاريخ وجود »بور�صعيد« عندما غا�ض �أول معول يف 
�لأر�ض حلفر �لقناة يف 25 �إبريل عام 1859م )�نظر مادة قناة 

�ل�صوي�ض(.

�أن  �إل  �لعربية  م�رص  جمهورية  مدن  �أحدث  من  �أنها  ولو 
ر لها  �لتاريخ �مل�رصي، فقد قدِّ �أعماق  لها جذوًر� متغلغلة يف 
�أن يكون موقعها يف �لطرف �ل�صمايل �ل�رصقي مل�رص �لفرعونية 
)�نظر  »بيلوز«  با�صم  �لتاريخ  عرفها  �لتي  �ملنطقة  يف  �لقدمية، 
هذه �ملادة(، وكان يجري يف غربها وجنوبها فرع من فروع 
�ملن�رصمة  �لقرون  مر  وعلى  »�لبيلوزي«،  بالفرع  يعرف  �لنيل 
ذلك  عن  وتخلف  �لفرع،  هذ�  على  �ل�صحر�ء  رمال  جارت 
بع�ض �لبحري�ت �لد�خلية �ل�صغرية، ويف �لعهد �لبطلمي و�لعهد 
�لروماين يف م�رص �صار ��صم منطقة »بيلوز« �لفرما �لتي �صارت 
ا على �حلدود �مل�رصية  يف عهد �لفتح �لعربي مركًز� دفاعيًّا هامًّ
�ل�رصقية، غري �أن قلة في�صان �لنيل يف �لفرع �لبيلوزي وطغيان 

رمال �ل�صحر�ء على هذه �ملنطقة �أفقد� �لفرما قيمتها.

وبقيت �ملنطقة على حالها من �ل�صعف �إىل �أن �رُصع يف حفر 
�أقيمت  �لوجود وقد  �إىل حيز  بور�صعيد  �ل�صوي�ض فظهرت  قناة 
على �صبه جزيرة رملية على �ل�صفة �لغربية ملدخل �لقناة تف�صل 
بحرية �ملنزلة عن �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط على بعد 28كيلومرًت� 

من �أطالل �لفرما �لباقية.

�لعن�رص  �أن  �أعمال �حلفر و�لإن�صاء بطيئة، ولول  و�صارت 
على  و�صبور  قوي  �ل�صاقة  �لأعمال  بهذه  قام  �لذي  �لب�رصي 
�ملحن لقامت يف وجه �مل�رصوع �صعاب كان من �لع�صري �لتغلب 

عليها.
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وي�صف �أهل بور�صعيد مدينتهم باأنها �لوجه �لبا�صم �جلميل 
�لذي تطل به م�رص على �صفن �أهل �لدنيا �لتي متر بقناة �ل�صوي�ض، 
وتقول عنها �ملر�جع و�لكتب �إنها نقطة �ت�صال �ل�رصق بالغرب، 
�لعامل  يف  خم�ض  مدن  �إحدى  �أنها  �حلديث  �لتاريخ  ويذكر 
بالبطولة  ��صمها يف �صجل �خللود وذلك  �أن ت�صجل  ��صتطاعت 
�لغا�صم  �لثالثي  �لعتد�ء  �أثناء  يف  �صكانها  �أبد�ها  �لتي  �لفذة 

عام 1956م.

للطق�ض  بالن�صبة  وموقعها �جلغر�يف يجعلها ذ�ت جّو ممتاز 
حتف  بجزيرة  �أ�صبه  فهي  �مل�رصي،  �لقطر  ي�صود  �لذي  �لعام 
�ملنزلة  وبحرية  �صماًل  �ملتو�صط  و�لبحر  �رصًقا  �ل�صوي�ض  قناة  بها 
غربًا بجنوب، ومن ثمَّ تلطف هذه �مل�صاحات �ملائية �ل�صا�صعة 
جوها يف جميع ف�صول �ل�صنة وجتعلها �صاحلة لأن تكون م�صيًفا 

ومنطقة ��صتجمام مريحة على مّر �لف�صول.

و�صطر �لزمن فوق جبينها �صطوًر� من �ل�صقاء منذ مولدها، 
فقد �صهدت ماأ�صاة حفر قناة �ل�صوي�ض وما فعلته �ل�صخرة �لب�صعة 
باملو�طنني �مل�رصيني طو�ل �أعمال �حلفر ف�صقط منهم �لآلف يف 
غري �صفقة �أو رحمة من �حلكام ومن منفذي �مل�رصوع على �ل�صو�ء 
فكانت �لكر�مة �لإن�صانية متتهن و�أمو�ل �لبالد ت�صتنزف يف غري 
مبالة، ثم ُقدر عليها �أن تر�بط �لقو�ت �لإجنليزية �ل�صتعمارية 
على مقربة منها فرتة غري ق�صرية من تاريخها، هذ� �إىل جانب 
ما عانته من �لنفوذ �لأجنبي �ملمقوت قبل ثورة �ل�صعب يف يوليو 
بور�صعيد  كانت  �ل�صعبية  �لثورة  هذه  قيام  فقبل  1952م  عام 
ا  خم�ص�صً وكان  �لإفرجن  حي  وهي:  �أحياء  ثالثة  �إىل  مق�صمة 
غريه  عن  ومف�صاًل  �لأجنا�ض  خمتلف  من  �لأجانب  لإقامة 
ا لإقامة  بالرعاية و�لعناية �لفائقة، وحي �لعرب وكان خم�ص�صً
وكان  �ملتو�صطة  �لطبقة  و�أفر�د  �ملو�رصين  �مل�رصيني  �ملو�طنني 

�ملناخ  �لإفرجن، ثم حي  �أقل من ن�صيب حّي  �لعناية  ن�صيبه من 
ا ل�صكنى �لطبقة �ملتو��صعة من �ل�صعب �مل�رصي  وكان خم�ص�صً
وحمروًما من كل عناية وكانت تتخلله �أكو�خ خ�صبية وم�صاكن 

متو��صعة لي�ض فيها �أية و�صائل للر�حة �أو �ل�صحة �لعامة.

�لقناة  مدخل  من  قريًبا  �ملحظوظ  �لأوروبي  �حلي  وكان 
�حلي  �أما  �ل�رصقي،  و�ل�صمال  �ل�صمال  ناحية  من  �ل�صاطئ  ومن 
�لوطني فكانت رقعته تزد�د ناحية �لغرب و�جلنوب �لغربي حول 
�جلامع �لذي �فتتح ر�صميًّا لل�صالة يوم �جلمعة 14 �صعبان عام 

1300هـ )1883م(.

 ومتد ترعة �لإ�صماعيلية �لتي يبد�أ ماأخذها من �لنيل �ملدينة 
يف  �ملياه  هذه  وتخزن  �أنابيب،  بو�صاطة  وذلك  �لعذبة  باملياه 

�صهريج كبري يكفي �ل�صكان عدة �أيام.

على  �ل�رصيع  بور�صعيد  �صكان  عدد  تز�يد  ويدل 
هذ�  و�صل   1907 عام  ففي  �لوثَّاب،  �لعمر�ين  تقدمها 
�إىل   1950 عام  يف  قفز  ثم  ن�صمة   49.784 �إىل  �لعدد 
�صنويًّا،   %4 مبعدل  يزد�د  �لتعد�د  و�أخذ  178.432ن�صمة، 
�أنه مل يتجاوز  بلغ ما يقرب من ربع مليون على حني  �أن  �إىل 

�لألفي ن�صمة يف عام 1859.

ومل مي�ِض على هذه �ملدينة �حلديثة وقت طويل حتى عظم 
�صاأنها باعتبارها مركًز� من مر�كز �لتجارة يف م�رص ل تفوقها 
يف ذلك �إلَّ �لإ�صكندرية بل �إنها �أ�صبحت - من جهة �أخرى - 
من �أهم حمطات �لنقل �لبحري بني �ل�رصق و�لغرب، ومن ثمَّ 
�صارت �حلاجة ما�صة �إىل تو�صيع مينائها �خلارجي �لذي ي�صغل 
بحيث  بنيا  �للذين  ر�صيفيها  ومّد  فد�ًنا   570 قدرها  م�صاحة 
يحميان �لقناة من �ندفاع �ملياه �مل�صتمر وطغيان مياه �لبحر �لد�ئمة 
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عائم كبري  �صيد حو�ض  ولذلك  �لرمال،  تر�كم  �لتد�فع ومن 
طوله 259 قدًما وعر�صه 85 قدًما وعمقه 18 قدًما ي�صتطيع 
�أن يرفع 3500 طن، ثم �أن�صئت �أحو��ض �أخرى على �ل�صفة 
و1909   1903 عامي  بني  �لو�قعة  �لفرتة  يف  للقناة  �ل�رصقية 
�إىل  ن�صبة   »Port Fouad فوؤ�د  �ملدينة �جلديدة »بور  و�أقيمت 
�مللك �ل�صابق فوؤ�د �لأول وذلك يف �لناحية �ل�رصقية توفرًي� لر�حة 

�لعمال �لأجانب ومعظمهم من عمل �رصكة �لقناة �ل�صابقة. 

منار�ت  �أربع  �أقيمت  �إ�صماعيل  �خلديوي  عهد  ويف 
يف  و�لثاين  ر�صيد  يف  و�حد  �حلكومة  نفقة  على   »Phares«
بالقرب من دمياط و�لر�بع يف  �لعزبة  �لربل�ض و�لثالث يف برج 
بور�صعيد وهو بارتفاع 174 قدًما وُيرى نوره على بعد ع�رصين 
�ملتجه  طرفه  وعلى  �لغربي  �لر�صيف  قاعدة  عند  ويقوم  مياًل 
نحته  �لذي  لي�صيـب�ض  دي  فردينان  متثال  ينت�صب  كان  للبحر 
�ملثال �لفرن�صي »�إ. فرمييه E. Fermiet« و�أزيح عنه �ل�صتار 
عام 1899م، وقد �أحاطت به �لثورة عند تاأميم قناة �ل�صوي�ض 

عام 1956.

�أ�صهر �لأبنية يف �ملدينة هي من�صاآت �رصكة �لقناة  وكانت 
�لتي �أقامتها مببالغ باهظة لر�حة موظفيها وعمالها وكانت �لغالبية 
�لعظمى منهم فرن�صيني و�أجانب من جن�صيات عديدة؛ ولذلك 
�لتاأميم  قبل  �جلن�صيات  خمتلف  من  �أنا�ًصا  ت�صم  �ملدينة  كانت 
�لوطنيني  �ل�صكان  �إذ كان معظم  ب�صناعة خا�صة،  ت�صتهر  ول 
يبيعونها  و�لتحف  �ل�رصقية  �مل�صنوعات  يف  �لجتار  ميار�صون 

لل�صياح يف �أثناء عبورهم �لقناة.

لها  كان  �أحد�ث  ثالثة  بور�صعيد  مدينة  تاريخ  وي�صجل 
قيام  يف  �لأول  �حلدث  ويتمثل  �لعام  كيانها  يف  قوي  تاأثري 

بانقالب جذري  �إيذ�ًنا  قيامها  كان  �إذ  ثورة 23يوليو 1952 
�أرجائها  يف  و�لأف�صلية  �ل�صيادة  كانت  �أن  فبعد  حياتها،  يف 
�مل�صاو�ة  قدم  �لعربي على  �ملو�طن  و�لدخالء، �صار  لالأجانب 
�ل�صحية و�لجتماعية  �لطبية و�خلدمات  �لرعاية  معهم ف�صملت 
�أخذت  �أخرى  ومن جهة  �ملناخ،  �لعرب وحي  و�لثقافية حي 
�لتي كانت  تلك  �قت�صادية غري  �إىل حتقيق مو�رد  تتطلع  �ملدينة 
�ل�رصكة تفر�صها عليها بو�صف كونها ميناء على �لقناة، ومن 

ثمَّ دبت يف �أرجائها بو�در نه�صة �صناعية وزر�عية.

فاأ�رصعت �حلكومة يف بناء حو�يل 6000 م�صكن �صحي 
حيَّ  متالأ  كانت  �لتي  �لأكو�خ  عن  ا  عو�صً �لكادحة  للطبقة 
�ملناخ، وحددت لهذه �مل�صاكن �إجارة ترت�وح بني جنيه وجنيه 
وربع �جلنيه وبني ثالثة جنيهات ون�صف يف �ل�صهر هذ� عالوة 
على نحو 300 م�صكن تعاوين ل�صكنى �ملوظفني ومتَّ كل هذ� 
من  �لرغم  على  وذلك  و1960م،   1953 بني  �لفرتة  يف 
�ل�صطر�بات �لتي �أحدثتها حرب �لعدو�ن �لثالثي �لغا�صم عام 
1956 وهو �حلدث �لثاين يف تاريخ �ملدينة �إذ �ختار �لقدر �أن 
تكون بقعتها �ملكان �لذي يرحل منه �آخر جندي �إجنليزي عن 
�أر�ض �لوطن بعد �أن جثم �لحتالل �لربيطاين على �صدر م�رص 
ذلك  من  نوفمرب   6 فوقع يف  �لثالث  �حلدث  و�أما  عاًما،   74
�لعام نف�صه عندما �حتلت �لقو�ت �لفرن�صية و�لإجنليزية بور�صعيد 
�لثالثي  �لعدو�ن  �صبقت  وقد  �ل�صوي�ض،  قناة  تاأميم  على   � ردًّ
�أحياء  من  كثري  �لدمار يف  �أ�صاعت  جوية  غار�ت  عدة  �لب�صع 
�ملدينة، ولكن هذ� مل ينق�ض من ب�صالة �أهل بور�صعيد فقاومو� 
�ملعتدين �إىل �أن �أجلوهم عن مدينته �حلبيبة �لتي �أخذت لنف�صها 

مكاًنا مرموًقا يف �صجل �خللود.
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 1956 عدو�ن  قبل  للمدينة  �لعمر�نية  �مل�صاحة  وكانت 
كان  مربع،  مرت   3.260.500 �أي  فد�ن   800 حو�يل 
�لثمن  بينما خ�ص�ض  �أثمانها  لل�صكنى نحو �صبعة  ا منها  خم�ص�صً
�لباقي للمر�فق �لعامة من �صو�رع ومتنزهات و�صاحات وحد�ئق، 
�ملتو�صط وهي  للفد�ن يف  �ل�صكان 270 ن�صمة  وكانت كثافة 

� لأن �لن�صبة �لعادية ل تتجاوز 200 ن�صمة. ن�صبة عالية جدًّ

وما �إن ز�ل كابو�ض �لعدو�ن حتى بُدئ يف تنفيذ �مل�رصوعات 
�لعمر�نية على �أو�صع نطاق م�صتطاع، فاأقبل �ل�صباب �ملتطوعون 
�صعبي  م�صكن   3200 فاأقيم  فيها،  لال�صرت�ك  فج  كل  من 
و�صممت  �ل�صو�رع  و�صقت  �ملناخ،  حي  يف   1500 منها 
�لإ�صكان  خطة  وتق�صي  �لطرق،  �أحدث  على  �لعامة  �ملر�فق 
�أقيمت  �لتعليم  جمال  ويف  �صنويًّا،  م�صكن   1000 باإن�صاء 
و�أقيمت  �لبتد�ئية  �ملرحلة  �أبناء  ت�صتوعب جميع  �لتي  �ملد�ر�ض 
�صكانها وهي  لكل 200 من  �مل�صت�صفيات مبعدل �رصير و�حد 

ن�صبة ل تقل عن مثيلتها يف �صوي�رص�.

ومن �ملفيد �أن يعرف �لقارئ مر�حل �لعدو�ن �لثالثي �لذي 
�لذي  و�لفرن�صي  �لربيطاين  �ل�صتعمار  يوؤيدها  �ل�صهيونية  دبرته 
على  �حلني  ذلك  يف  �جلز�ئر  ثو�ر  مل�صاعدتها  م�رص  على  حقد 

��صرتد�د حقهم يف �ل�صتقالل و�حلياة �حلرة �لكرمية.

ففي 29 �أكتوبر 1956 بد�أت قو�ت �ملظالت �لإ�رص�ئيلية 
30 �أكتوبر  ويف  �مل�رصية،  �صيناء  جزيرة  �صبه  يف  ت�صقط 
م�رص  رف�صته  وقد  �لفرن�صي  �لربيطاين  �لإنذ�ر  م�رص  تلقت 
على �لفور، ويف 31 �أكتوبر �نتهت مدة �لإنذ�ر عند �ل�صاعة 
بد�أت  و�لن�صف  �لتا�صعة  �ل�صاعة  وعند  و�لن�صف،  �ل�صاد�صة 
�لطائر�ت �لربيطانية و�لفرن�صية �إلقاء �لقنابل على م�رص، ويف 2 

نوفمرب مت �ن�صحاب �لقو�ت �مل�رصية �إىل غرب قناة �ل�صوي�ض، 
من  بدًل  بالعمل  و�لقد�ض  دم�صق  �إذ�عتا  قامت  نوفمرب   3 ويف 
بالقنابل،  �لعرب وذلك لإ�صابة �لإذ�عة �مل�رصية  �إذ�عة �صوت 
ويف 5 نوفمرب نزل رجال �ملظالت �ملعتدون يف بور�صعيد خالل 
باإنذ�ر  �ل�صوفيتي  �لحتاد  بعث  نف�صه  �لوقت  �مل�صاء، ويف  فرتة 
�إىل بريطانيا وفرن�صا، وقيل �إن هذ� �لإنذ�ر يحذر �لدولتني من 
مل  �إذ�  �ملدى  �لبعيدة  �لذرية  بال�صو�ريخ  �صت�رصبهما  رو�صيا  �أن 
يكفا فوًر� عن �لعتد�ء على م�رص، ومن جهة �أخرى ح�صدت 
متى  فوًر�  لل�صفر  ��صتعد�ًد�  �ملتطوعني  و�ل�صديقة  �لعربية  �لدول 
طلبت م�رص ذلك، ويف 6 نوفمرب عند �لفجر بد�أ نزول �لقو�ت 
جمل�ض  �أ�صدر  نوفمرب   7 ويف  بور�صعيد،  �صاطئ  �إىل  �ملعتدية 
�لأمن �أمًر� باإيقاف �إطالق �لنار، وبقيت مدينة بور�صعيد تد�فع 
يوم  حتى  �لظاملة  �حلرب  تلك  مدة  طو�ل  نادرة  بطولة  يف 

22 دي�صمرب يوم �ن�صحاب �لقو�ت �ملعتدية منها نهائيًّا.

تخطيط  و�صع  يف  �أخذ  �لغا�صمة  �حلرب  هذه  وعقب 
�لأر��صي  من  فد�ن   500 ��صت�صالح  فتم  �لبا�صلة  �ملدينة  لنمو 
�إنتاجها يكفي  �ملاحلة يف �جلنوب لزر�عتها باخل�رص�و�ت ف�صار 
لتجفيف  �لالزمة  �ملر�حل  و�صع  يف  وبُدئ  �ل�صكان،  حلاجة 
بال�صرت�ك  وذلك  للزر�عة  �ملنزلة  بحرية  من  فد�ن   30.000
�مل�رصوع  هذ�  لإمتام  وقدر  ببور�صعيد  �ملحيطة  �ملحافظات  مع 

15 مليوًنا من �جلنيهات.

 ويف 23 دي�صمرب عام 1961م �فتتح ميناء �ل�صيد �لذي 
مزود  وهو  �ملتو�صط  بالبحر  �ل�صوي�ض  قناة  ملتقى  عند  �أن�صئ 
باأر�صفة ت�صد �لأمو�ج عن مر�كب �ل�صيد �لتي بلغ عددها يف 
ذلك �حلني 300 مركب بني �رص�عي وجتاري، وجهز �مليناء 
للثلج  مب�صنع  جهز  كما  �لأ�صماك  حلفظ  �لكبرية  بالثالجات 
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قيمة  تبلغ  �جلمربي  حلفظ  م�صنعان  �أقيم  ثم  نف�صه،  للغر�ض 
�إىل  هذ�  �لدولر�ت،  من  �ألف  مائة  �ل�صنوية حو�يل  �صادر�ته 
للن�صيج ين�صج �خليام و�ملظالت وقلوع �ملر�كب  جانب م�صنع 
�ل�صباك  لإنتاج  وم�صنع  و�لرحالت،  �ل�صو�طئ  ومعد�ت 
�لريا�صية  و�لألعاب  �ل�صتائر  و�صباك  و�لطيور  �لأ�صماك  ل�صيد 
�حلربية،  �ملعد�ت  بها  تغطى  �لتي  �لعدو  على  �لتمويه  و�صباك 
تو�فر  لعدم  للت�صدير  ي�صلح  �لذي ل  �لب�صل  لتجفيف  وم�صنع 
�خلارج  �إىل  �لإنتاج  وي�صدر  �خلارج،  �ملطلوبة يف  �ملو��صفات 
وم�صنع  1961م،  عام  يف  طنًّا   390 مقد�ره  بلغ  وقد 
)�لرتيكو(،  �ل�صويف  �لغزل  وخيوط  �ل�صوفية  للمن�صوجات 
بال�صمع على  �ملو�لح وتغليفها  لتعبئة  �مللح و�آخر  لتنقية  وم�صنع 
�أحدث �لأ�صاليب، وكل هذه �مل�صانع تعد نو�ة حلركة ت�صنيع 
و��صعة �لنطاق يوؤ�زرها كثري من مر�كز �لتدريب �ملهني وتقوم 
�ملالب�ض و�لأحذية و�لأدو�ت  تعاونية لإنتاج  بجانبها جمعيات 
�ملعدنية و�لغ�صالت �لكهربية و�خلالطات. وي�صل عدد �ل�صفن 
1967م  عام  عدو�ن  قبل  بور�صعيد  ميناء  تدخل  كانت  �لتي 
�لإ�رص�ئيلي �إىل 54 �صفينة �أي �صعف ما يدخل ميناء نيويورك 
يف �ليوم، وباملدينة مطار وحيد هو مطار �جلميل ويقع على بعد 
ثمانية كيلومرت�ت من �لبلدة وي�صتقبل �لطائر�ت ذ�ت �ملحركني 
على  دقيقة  و�لقاهرة يف 40  بور�صعيد  بني  �مل�صافة  تقطع  �لتي 
حني �أن �لقطار يقطعها يف �أربع �صاعات، و�أهم �صو�رع �ملدينة 
�خل�رص  لتجارة  �صوق  �أكرب  وبه  �لتجاري  �حلميدي  �صارع  هو 

و�لفاكهة.

�ل�صباك  م�صنعي  ول�صيما يف  �مل�صانع  �لفتيات يف  وتعمل 
وخيوط �ل�صوف )�لرتيكو(، ومدر�صة بور�صعيد �لثانوية للبنات 
و�لنادي  �لعربية،  م�رص  جمهورية  مد�ر�ض  �أح�صن  من  تعد 

ويت�صع  و�صالة  ملعًبا   15 ي�صم  بور�صعيد(  )��صتاد  �لريا�صي 
حلو�يل 25 �ألف م�صاهد وتقام فيه �ملباريات �لكربى و�حلفالت 
فيه  وتز�ول  متفرج  �آلف  تت�صع خلم�صة  مغلقة  قاعة  وبه  �لعامة 

�لألعاب �لريا�صية غري لعبة كرة �لقدم.

على  �حلرب  �إ�رص�ئيل  �صنت  1967م  عام  يونية   5 ويف 
لهجمات  �أخرى  مرة  بور�صعيد  و��صتهدفت  �لعربية  �لدول 
يوم  يف  �ل�رصيعة  �حلرب  هذه  و�نتهت  �لإ�رص�ئيلي  �لعدو 
�لنار  �إطالق  وقف  على  م�رص  و�فقت  �إذ  يونية،   8 �خلمي�ض 
بعد �أن و�صلت �لقو�ت �لإ�رص�ئيلية �إىل �ل�صفة �ل�رصقية من قناة 
�إ�رص�ئيل و�لعرب حتى  قائمة بني  �ل�صوي�ض، وماز�لت �حلرب 
كتابة هذ� �لبحث يف 19�صبتمرب عام 1972 ولله �لأمر، وما 
من �صك يف �أن بور�صعيد �لبا�صلة تو��صل �صمودها يف �ملعركة 
�صكانها  من  �لكثري  وهجرة  للمخاطر  تعر�صها  من  �لرغم  على 

ب�صبب هذه �حلرب �جلائرة.

452– البوريني – حارة – بق�سم اجلمرك 
يحمل لقب »�لبوريني« �ثنان ممن وفقت �إىل �لوقوف على 

بع�ض نو�حي �صريتيهما وهما: 

)1556م(  963هـ  عام  ولد  الب�ريني:  احل�سن  ال�سيخ   )1
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1615م(  1024هـ  عام  وتويف 
حياته  من  ق�صًما  وق�صى  و�صاعًر�.  موؤرًخا  وكان  عاًما،   60
�أنباء  من  �لأعيان  »تر�جم  موؤلف كتاب:  وهو  �لتدري�ض،  يف 
�رصح  وله  �لآ�صتانة،  مبدينة  خمطوط  ديو�ن  وله  �لزمان«، 
لديو�ن عمر بن �لفار�ض )�نظر مادة �بن �لفار�ض( وقد طبع هذ� 
بالكامل  و��صمه  )1862م(،  1279هـ  عام  بالقاهرة  �ل�رصح 
�لبوريني،  �لدين  بدر  �ل�صّفوري  �لدم�صقي  حممد  بن  �حل�صن 
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وكان �ل�صيخ �حل�صن �لبوريني من تالميذ �لعالمة �أحمد �ملقري 
بهذه  �إليه  فبعث  يجيزه  �أن  منه  وقد طلب  �ملقري(  مادة  )�نظر 

�لأبيات من �صعره: 

يا �صيدي ومالذي  
وعامل �لثقلنِي  

وَمْن غد� مبكاٍن   
عال على �لفرقديِن  

�أََجْزَت بالدر�ض قوًما  
فاقو� به �لنريين  

ا    فزيِّن �لعبد �أي�صً
من مثل ذ�ك بزين  

و�إن يكن يف ختاٍم  

فذ�ك قرُة عيني   

فاأجازه �لعالمة »�ملقري« يف �لتدري�ض بق�صيدة من 60 بيًتا، 
�أن �حل�صن  بال�صام، ويدل هذ� على  �ملقري  وذلك حني كان 
�لبوريني ولد وتويف بالبالد �ل�صامية، و�إن كان �أ�صله من �صمال 

�إ�صبانيا �لإ�صالمي، وكانت ولدته ب�صفورية باجلليل. 

�لإ�صكندرية  ملدينة  مفتًيا  الب�ريني: وكان  ال�سيخ حمم�د   )2
على �ملذهب �حلنفي، وتوىل قبل ذلك ريا�صة �ملحكمة �ل�رصعية 
باملدينة، ويقول �أفر�د �أ�رصة �لبوريني �لذين ماز�لو� من �صكان 
�لبوريني  لقب  �إن  يقولون  �ل�صهرية،  �أ�رصها  �لإ�صكندرية ومن 

هم �لأكرب من �أ�صل �إ�صباين، وكانت عائلته  يرجع �إىل �أن جدَّ
»�لبريينية«  �لقريبة مدنهم وقر�هم من جبال  �ل�صمال  �أهايل  من 
على  وهي  �لرب�ن�ض«،  »جبال  جملة  �لعرب  عليها  �أطلق  �لتي 
كلمة  ومن  وفرن�صا،  �إ�صبانيا  بني  �لفا�صلة  �ل�صمالية  �حلدود 
»�لبريينييه« ��صتق لقب �لبوريني ن�صبة �إىل هذه �جلبال بعد حتريفه 

بع�ض �ل�صيء. 

جدهم  �صرية  بالإ�صكندرية  �لبوريني  �أ�رصة  �أفر�د  ويتناقل 
�لبو�خر  لإحدى  »قبود�ًنا«  رباًنا  كان  �إنه  فيقولون  �لأكرب 
»�لقبود�نية«  مهنة  ورث  وقد  �لبوريني،  �أحمد  يدعى  وكان 
عن و�لده، وقد هوجمت �صفينته مبجموعة من قر�صان �لبحار 
ولكنه ��صتطاع بحيله �ملاهرة �لقب�ض عليهم، وحب�صهم يف �أحد 

عنابر �ل�صفينة. 

و�ل�صيخ حممود بن �أحمد قبود�ن �لبوريني �أول من ��صتقر 
بالإ�صكندرية من �لأ�رصة، وكان من �لعلماء وله م�صنف بعنو�ن 
�أفر�د  من  بقي  من  لدى  ماز�ل خمطوًطا  �لقبور«  �أهل  »�أحو�ل 
�لأ�رصة يف قيد �حلياة. وتويف �ل�صيخ حممود عن 70 عاًما، 
فيها  �صيعه  �إذ  م�صهورة،  جنازته  وكانت  بالإ�صكندرية  ودفن 
�ألًفا من �أهايل �لإ�صكندرية، وكان �خلديوي  �أكرث من ثالثني 
توفيق يرتجل من عربته ليقبل يده ملا كان يت�صف به من �لتقوى 
�صميت  �جلمرك  بق�صم  �حلارة  �أن  يف  �صك  من  وما  و�لورع، 

با�صمه. 

ومن �أبرز �أولد �ل�صيخ حممود �ل�صيخ حممد �لبوريني �لذي 
كان �إماًما مل�صجد �لبو�صريي )�نظر مادة �صيدي �لبو�صريي( ثم 
ل�رص�ي  �إماًما  ثم  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لعبا�ض  �أبي  م�صجد 
�لتني(، وتوىل �لإمامة يف  �لتني )�نظر مادة ق�رص ر�أ�ض  ر�أ�ض 

�لباخرة �ملحرو�صة يف عهد �خلديوي عبا�ض �لثاين. 
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�لآ�صتانة  يف  �ل�صيف  ف�صل  لق�صاء  �خلديوي  �صافر  وملا 
�خلديوي  مع  وبقي  معيته،  يف  �لبوريني  حممد  �ل�صيخ  �صافر 
�حلرب  �أو�ئل  يف  م�رص  �إىل  �لرجوع  من  له  �لإجنليز  منع  بعد 
�لعاملية �لأوىل �لتي بد�أت يف �أو�خر عام 1914م، ثم ذهب 
�إىل �لآ�صتانة و��صتقر بها �إىل نهاية تلك �حلرب، وعند عودته 
�إىل �لإ�صكندرية توىل �لإمامة بز�وية �ل�صيخ �صالمة �لر��ض )�نظر 
هذه �ملادة( ب�صبب غ�صب �ل�صلطات �لإجنليزية عليه، وكذلك 
�إمامة  يتوىل  �أن  �ل�صخ�صي  بجهده  ��صتطاع  ثم  فوؤ�د،  �مللك 
م�صجد يحيى با�صا بالرمل، وبقي يز�ول مهام هذه �لإمامة �إىل 
�أن و�فته �ملنية خالل عام 1359هـ )1940م( بالًغا من �لعمر 
حو�يل 65 عاًما، وكان من موؤ�ص�صي جمعية �ل�صبان �مل�صلمني 
حيث  خربته  بقرية  وفاته  وكانت  ن�صاأتها،  منذ  بالإ�صكندرية 

هاجر �إليها يف �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية، ودفن هناك. 

453– البو�سريي – �سارع – بق�سم اجلمرك 
�طلب ترجمته يف »�صيدي �لبو�صريي«. 

الرمل  بق�سم   – �سارع   – بوكوك   -454
ا( )علي اجلارم حاليًّ

��صمه �لكامل »�إدو�ر بوكوك Edward Pocoche« وهو 
�أتقنو� تعلم  �أقدم �مل�صت�رصقني �لذين  �إجنليزي يعد من  م�صت�رصق 
�للغة �لعربية، وقد ولد مبدينة �أك�صفورد وتعلم يف مرحلة تثقيفه 
�إىل كلية »كورب كري�صي  �نت�صب  �لأوىل مبدر�صة جمانية ثم 
كولييج«؛ حيث ح�صل عام 1624م )1034هـ( على �صهادة 
�أ�صتاًذ�  �نتخب  ونبوغه  ذكائه  ول�صدة  �لآد�ب،  يف  �ملاج�صتري 
لتدري�ض �لتور�ة يف �لكلية �لتي تخرج منها، ويف عام 1629م 

)1039هـ( �صار ق�صي�ًصا.

ولرغبته �ل�صادقة يف �لتزود باملعرفة على �أو�صع نطاق تاقت 
نف�صه �إىل در��صة �للغة �لعربية متهيًد� لرحلة يقوم بها �إىل �ل�رصق 
با�صتور�« �لأملاين  �أول �لأمر على »ماتيا�ض  �لعربي، فتتلمذ يف 
�أتقن  �إذ�  حتى  �لعربية  �للغة  مبادئ  يديه  على  يدر�ض  و�أخذ 
�أبجديتها وتعلم بع�ض كلماتها �ت�صل بامل�صت�رصق »وليم بيدويل« 
ترجم  من  و�أول  �حلني  ذلك  يف  بالعربية  �لإجنليز  علماء  �أ�صهر 

�لقر�آن �إىل �للغة �لإجنليزية.

بلغة  معرفته  د�ئرة  يو�صع  �أن  ذلك  بعد  »بوكوك«  و�أحب 
�ل�صاد و�أن يحيط علًما بدقائقها وقو�عدها، فر�أى �أن لبدَّ له 
لتحقيق بغيته من رحلة �إىل بالد �ل�رصق �لعربي لينهل من ينابيع 
�أن  �عتزم  ملا  �أ�صتاذيه  تع�صيد  ذلك  على  و�صاعده  �لعربية  �للغة 

يحققه من رحلته.

وكان ملدينة حلب يف ذلك �لوقت مركز جتاري مرموق 
فكانت مكتظة بالتجار �لأوروبيني عالوة على �أنها كانت طريق 
وملتقى  �ل�رصق  �إىل  �لغرب  وجتارة  �لغرب  �إىل  �ل�رصق  جتارة 
و�لعر�ق، وظلت  �لعربية  �جلزيرة  و�ل�صام يف  �آ�صيا  بني  �لطرق 
�كت�صاف طريق  قبيل  �إىل  �لهام  �لتجاري  �ملركز  بهذ�  حمتفظة 
ر�أ�ض �لرجاء �ل�صالح يف جنوب �لقارة �لإفريقية وقبل حفر قناة 
�لإجنليز و�لفرن�صيني  �لتجار  ثمَّ كانت مق�صد  �ل�صوي�ض، ومن 
و�لهولنديني و�لإيطاليني لدرجة �أن �لبيوتات �لتجارية �لأوروبية 

كانت ثمانني بيًتا يف عام 1775م )1189هـ(.

وتذكر بع�ض �ملر�جع �لتاريخية �أن �لإجنليز كانو� من �أو�ئل 
من  تتاألف  جتارية«  »وكالة  حلب  يف  �أ�ص�صو�  �لذين  �لأجانب 

قن�صل وع�رصة جتار ووكيل قن�صل وحاجب وق�صي�ض.
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ثوبه �جلامعي  �ل�رصق  �إىل  قبيل �صفره  نزع »بوكوك«  ولقد 
رجال  من  �أ�رصة  �إىل  ميّت  لأنه  �لكهنوتي  �للبا�ض  و�رتدى 
�لدين، ومن ثمَّ ميكن �لفرت��ض باأنه ��صتقر بحلب ب�صفة ق�صي�ض 

للقن�صلية �لإجنليزية.

وعقب و�صوله �إىل هذه �ملدينة �أخذ يف �لبحث عن �أ�صتاذ 
�صليع يف �أ�صول �للغة �لعربية ليتتلمذ عليه، ومل يطل بحثه �إذ 
لزمه  �لذي  �لله«  فتح  »�ل�صيخ  على  �ختياره  وقع  ما  �رصعان 
طول مدة �إقامته يف حلب، ولقد بحث �لأ�صتاذ �صامي �لكيايل 
�لذين  مفكري حلب  من  �لكثريين  بني  �لله«  فتح  »�ل�صيخ  عن 
يحملون هذ� �ل�صم، ثم �هتدى بعد طول �لبحث يف �ملر�جع 
�حللبية �لتي توؤرخ تلك �حلقبة من �لزمن �إىل �لقتناع �لأكيد باأن 
ذلك �لعامل �لذي تلقى »بوكوك« على يديه درو�ض �للغة �لعربية 
فنبغ فيها هو »�ل�صيخ فتح �لله �لبيلوين« �لذي كان على جانب 
�صاعًر�  ناقًد�  �أديًبا  كان  �أنه  جانب  �إىل  �لعربية  علوم  من  وفري 
ومتحدًثا، وكان من �لرجالت �ملربَّزين يف �لعهد �لعثماين، 
فاألَّف �لكتب وتوىل �لإفتاء بالقد�ض و�صافر �إىل خمتلف �ملدن 
�ل�صلطان  ندبه  �لذي  با�صا«  »ن�صوح  حلب  و�يل  عليه  وتتلمذ 
�جلنود  �قرتفها  �لتي  و�ل�صطر�بات  �لفنت  لقمع  �لأول  �أحمد 
وكان  �حللبيني،  حب  ونال  مهمته  يف  فاأفلح  �لإنك�صاريون 
�إليه ف�صحبه معه عندما  �ملقربني  �لبيلوين« من  �لله  فتح  »�ل�صيخ 
�لأعظم  �ل�صدر  توىل وظيفة  بكر وعندما  ديار  و�لًيا على  عني 

يف �لآ�صتانة.

حميد  �أثر  با�صا  ن�صوح  �صحبة  يف  �لرحالت  لهذه  وكان 
يف �صقل �صخ�صية »�ل�صيخ �لبيلوين« و�ت�صاع �أفق ثقافته وذيوع 
على  حلب  يف  �لإجنليزية  �لقن�صلية  رجال  حفز  مما  �صيته 

�ختياره - عقب عودته من تلك �لرحالت �إىل وطنه - ليكون 
�أ�صتاًذ� »لإدو�ر بوكوك«.

يالزمه  فكان  وتلميذه  �لأ�صتاذ  بني  �ل�صالت  توثقت  وقد 
مدة  و�ملعرفة  �لعلم  منه  وياأخذ  عليه  ويقر�أ  يومه  طو�ل 
�لعربية  �للغة  يحذق  �أن  فا�صتطاع  كامالت  �صنو�ت  خم�ض 

�لف�صحى بعد �أن حذق �لعامية من �أفو�ه �حللبيني. 

�لنفي�صة  �ملخطوطات  من  حلب  بكنوز  »بوكوك«  و�هتم 
�لنادرة وكانت مبعرثة يف خمتلف مد�ر�ض �ملدينة وم�صاجدها 
وبيوتها �لقدمية يعلوها �لرت�ب، فعمل جاهًد� على �رص�ء �ملئات 
من �لكتب �ملخطوطة باأثمان زهيدة ونقلها �إىل لندن، وماز�ل 
حتى  �لنادرة  �ملخطوطات  من  يده  حتت  يقع  ما  كل  ي�صرتي 
تعدت  �أنها  �أخرى  رو�ية  ويف  �لألف،  من  �أكرث  عددها  بلغ 

�لألفني.

�صاحب   »Oubrey �أوبري  �أ.  »ج.  �لدكتور  ويقول 
كتاب »�مل�صت�رصقني �لربيطانيني« يف �صياق حديثه عن »بوكوك« 
حلب  يف  عا�صها  �لتي  �خلم�ض  �ل�صنو�ت  �أثناء  يف  جمع  »�إنه 
ق�صًما  �لآن  ن  تكوِّ �لعربية  �ملخطوطات  من  نفي�صة  جمموعة 
�أ�صتاذه  �إىل  )ن�صبة  �لبودلية  باملكتبة  �لعربية  �ملخطوطات  من 
جامعة  �إىل  مكتبته  �أهدى  �لذي  �لقر�آن  مرتجم  بدويل(  وليم 

�أك�صفورد«.

� بعلمه ومبا نقله من كنوز  وعاد »بوكوك« �إىل �إجنلرت� مزهوًّ
ثقافية فذ�عت �صهرته و�أ�صند �إليه يف 10 �أغ�صط�ض عام 1636م 
)1046هـ( �لكر�صي �جلديد لأ�صتاذية �للغة �لعربية فاأخذ يلقي 
على طالبه حما�رص�ت يف �لأدب �لعربي و�لنحو و�لبالغة مبتدًئا 

ببالغة �لإمام علي بن �أبي طالب.
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مع  �لآ�صتانة  �إىل  �صافر  �لدر��صية  �ل�صنة  نهاية  وعقب 
�مل�صت�رصق �لربيطاين �ملتخ�ص�ض يف �صئون �لفلك »وليم جريفز« 
رجع  �لآ�صتانة  ومن  و�لفار�صية،  �لعربية  �للغتني  يجيد  وكان 
�أخرى من �ملخطوطات  ��صتطاع جمع طائفة  �إىل حلب حيث 
�ل�صابقة  �ملجموعة  �إىل  لت�صم  �إجنلرت�  �إىل  �لنادرة ونقلها  �لنفي�صة 
بجامعة �أك�صفورد، كما نقل �صجرة تني غر�صها يف حرم هذه 

�جلامعة وظل يركن �إىل ظلها طو�ل حياته.

فاأخذ  �لأدبية  �حلياة  �إىل  ذلك  بعد  »بوكوك«  و�ن�رصف 
�لتي  �لكتب  ومن  �ملخطوطات،  بع�ض  وين�رص  �لكتب  يوؤلف 
1649م  عام  �صدر  �لذي  �لعربية«  »�حل�صارة  كتاب  �ألفها: 
»خمت�رص  وكتاب  بريطانيا،  ملك  �إىل  و�أهد�ه  )1059هـ( 
�لتاريخ �لعام« لبن �لبطريق )�نظر هذه �ملادة( وقد �صدر عام 
للميد�ين  �لأمثال«  »جممع  وترجمة  )1069هـ(،  1658م 
)�نظر هذه �ملادة(، وترجمة لمية �لعجم مع در��صة نقدية لهذه 
ومقالة  �ملادة(،  هذه  )�نظر  »�لطغر�ئي«  نظمها  �لتي  �لق�صيدة 
عام 1659م  ن�رصها  عربي  من كتاب طب  �لقهوة  مز�يا  عن 

)1070هـ(.

ويرقد �أ�صتاذ »�إدو�ر بوكوك« »�ل�صيخ فتح �لله �لبيلوين« يف 
تربة مهجورة يف ز�وية متهدمة تقع يف زقاق �لبيلوين ور�ء خان 
�ملي�رص مبدينة حلب، وكان لهذ� �ل�صيخ �جلليل �لف�صل يف �إنارة 
�لطريق لرجل تعتربه دو�ئر �ل�صت�رص�ق من �لرو�د �لذين و�صعو� 

هذ� �لعلم على دعائم وطيدة.

خمت�رص  »تاريخ  بطبع  بوكوك«  »�إدو�ر  قام  �أن  وبعد 
�لطفيل  لبن  يقظان«  بن  »حّي  ور�صالة  �لعربي  لبن  �لدول« 
)�نظر هذه �ملادة( مع ترجمتها �لالتينية و�فته �ملنية عام 1691م 

)1103هـ(.

�أما ترجمة �صاحب �ل�صم �جلديد لل�صارع فاطلبها يف »علي 
�جلارم«.

455- بريوت - حارة – بق�سم العطارين 
��صمها  و��صتق  �للبنانية،  �جلمهورية  عا�صمة  هي  بريوت 
من كلمة بئروت �لعربية �لتي تعني »�لبئر«، وكانت هذ� �لبئر 
وقد  �لروماين،  �لع�رص  حتى  باملاء  �صكانها  ملد  �لوحيد  �ملورد 
على  �أخرًي�  �لبحث  و��صتقر  ��صمها  ��صتقاق  حول  �جلدل  طال 
��صتقاقه من �لكلمة �لعربية �لآنفة �لذكر، وتقع يف �صفح جبل 
لل�صكنى  �صالح  وموقعها  �ملتو�صط،  �لأبي�ض  �لبحر  على  يطل 
منذ ما قبل �لتاريخ، ويدل على ذلك �لآثار �لباقية من �لع�رصين 

�لأ�صيلي، و�لليفالو�ري. 

�لقرن  يف  �أي   - �لعمارنة  تل  �ألو�ح  يف  ��صمها  ويذكر 
�أنها  على   »Beruta »بريوتا  بلفظ   - �مليالد  قبل  ع�رص  �لر�بع 
�لبعيد  �حلني  ذلك  يف  وكانت  �لفينيقي،  �ل�صاحل  على  ميناء 
من  طويلة  فرتة  خالل  »بريوتا«  وتعر�صت  متو��صعة،  بليدة 
�لقادمة  �جليو�ض  لجتياح  قرًنا  ع�رص  �ثني  بنحو  تقدر  تاريخها 
من م�رص، �أو �لآتية من بالد �جلزيرة، ومن بني هذه �جليو�ض 
�لثالث  �لقرن  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لثاين  رم�صي�ض  جي�ض 
ع�رص قبل �مليالد، وجي�ض »�أ�صار حدون« ملك �أ�صور يف �لقرن 

�ل�صابع قبل �مليالد. 

�لأكرب  �أنطيوخ�ض  �نت�رص  200ق.م.  عام  وخالل 
�ل�صلوقية  �ململكة  �إىل  »بريوتا«  و�صم  �خلام�ض  بطليمو�ض  على 
»تريفون  يد  على  ق.م.   140 عام  دمرت  ثم  و�صوريا، 
هذه  من  �لرغم  وعلى  �صوريا،  عر�ض  مغت�صب   »Tryphon

�لتجاري  نه�صة عظيمة لرتباطه  ميناء بريوت  �لكو�رث �صهد 
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بريوت  �صاأن  �ت�صح  �حلني  ذلك  ومن  و�لإيطاليني،  بالرومان 
بو�صف كونها همزة و�صل بني �لغرب و�ل�رصق. 

و��صتوىل عليها »�أجريبا« )�نظر هذه �ملادة( با�صم �لإمرب�طور 
جميلة،  �صخمة  عمار�ت  و�صمت  بناوؤها،  فاأعيد  �أغ�صط�ض 
و��صتقرت بها كتائب من �جلنود �لرومانيني �ملحنكني، ورفع 
م�صتو�ها عام 14 ق.م. �إىل مرتبة م�صتعمرة رومانية، و�رصعان 
�إد�ريًّا كبرًي� وحمطة هامة للتبادل �لتجاري،  ما غدت مركًز� 
مدر�صة  �صارت  ثم  ومن  �لد�ر�صون،  يق�صدها  علم  ومدينة 
�لقانون بها تناف�ض بعظمتها �لإ�صكندرية وقي�رصية و�أثينا، و�أدت 
ها باملاء )هي قناطر  �لزيادة يف عدد �ل�صكان �إىل �صق قناة هامة ملدِّ

زبيدة( يف و�دي ماكور��ض )نهر بريوت(. 

�أهم  من  بريوت  كانت  �مليالدي  �لر�بع  �لقرن  نهاية  ويف 
�ملدن �لفينيقية ومقر �لأ�صقفية، غري �أن �لزلز�ل �لعنيف وموجة 
�ملدينة  وفقدت  551م،  عام  يوليو  يف  دمرتها  �لقا�صية  �ملد 
عبيدة  �أبو  جي�ض  ��صتطاع  �لتح�صينات  من  وخللوها  رو�ءها، 
عندما  وذلك  )635م(،  14هـ  عام  عليها  �ل�صتيالء  �جلر�ح 
�حلكم  حوزة  يف  �لرومانية  �ل�صبغة  ذ�ت  �ملدن  معظم  دخلت 
�لأموي  �خلليفة  �أمر  فقد  تعمريها  �إىل  �أ�رصع  �لذي  �لإ�صالمي 
م�صتوطنني  بجلب  �ملادة(  هذه  )�نظر  �صفيان  �أبي  بن  معاوية 
من بالد �لفر�ض لإعادة عمر�نها وعمر�ن �ملنطقة �ملحيطة بها، 
و��صتوؤنفت عالقاتها  �لقز  دود  تربية  من جديد  فيها  فازدهرت 

�لتجارية مع دم�صق )�نظر هذه �ملادة( وم�رص. 

رباًطا  تعد  �لهجري  �لأول  �لقرن  يف  بريوت  وكانت 
)975م(  364هـ  عام  ويف  كنفها،  يف  �ملحاربني  لإعد�د 

��صرتدوها  �لفاطميني  ولكن  عليها  تزمي�صك�ض«  »يوحنا  ��صتوىل 
بعد ذلك بوقت ق�صري من �لبيزنطيني )�لروم(. 

ويذكر �ملوؤرخون �لذين عا�رصو� �لقرنني �لر�بع و�خلام�ض 
يف  �ملدينة  �أن  �مليالدي(  ع�رص  و�حلادي  )�لعا�رص  �لهجريني 
وجاءت  دم�صق،  جليو�ض  وخا�صعة  حم�صنة  كانت  عهدهم 
عام  للتموين  مركًز�  �ل�صليبيون  فجعلها  �ل�صليبية  �حلروب 
492هـ )1099م( ثم عادو� �إليها عقب �ل�صتيالء على مدينة 
�لقد�ض، ويف عام 503هـ )1110م( حا�رصها بلدوين �لأول 
� وبحًر�، ولكن �لأ�صطول �مل�رصي  وبرتر�ن دي �صان جيل برًّ
�أن مدًد� ع�صكريًّا من �صفن  جنح يف تقدمي �ملوؤن لأهلها، غري 
بيزة وجنوة ��صتطاع �ل�صتيالء عليها يف 21 �صو�ل عام 203هـ 

)13 مايو عام 1110م(. 

لها،  لتيني  �أ�صقف  �أول  تعيني  مَتَّ  1112م،  عام  ويف 
ومن ثم �صيدت يف �أرجائها كني�صة يوحنا �ملعمد�ين �لتي �صارت 

�مل�صجد �لعمري فيما بعد. 

578هـ  عام  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لدين  �صالح  و�صعى 
)1182م( �إىل ف�صل كونتية طر�بل�ض عن مملكة �لقد�ض با�صرتد�د 
بريوت، ولكن �ملدينة مل ت�صت�صلم �إل يف حماولة �صالح �لدين 
)�أغ�صط�ض  �لثانية عام 583هـ  بها يف جمادى  قام  �لتي  �لثانية 
عام  عليها  �للوزنياين«  »�أمالريك  ��صتوىل  ثم  1187م(،  عام 

539هـ )1197م( وخرجت منها �حلامية �لأيوبية. 

ق�صري مل  بوقت  م�رص  �حلكم يف  �ملماليك  توىل  �أن  وبعد 
� من �خل�صوع لهم عن طريق �ملفاو�صات  يجد �أمر�ء بريوت بدًّ
قطع  وقد  �لفرجن،  من  لغريهم  بالن�صبة  ��صتغاللهم  على  حفاًظا 
ب�صمان  عهًد�  نف�صه  على  بيرب�ض(  مادة  )�نظر  بيرب�ض  �لظاهر 
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عام 667هـ )1269م(، ويف  لبريوت، وذلك يف  �ل�صالم 
هذه  )�نظر  قالوون  �ل�صلطان  �أبرم  )1285م(  684هـ  عام 
للمدينة،  �لتجاري  �لن�صاط  با�صتئناف  �صمحت  هدنة  �ملادة( 
�لأمري  �حتل  �أن  )1921م(  690هـ  عام  يف  حدث  و�أخرًي� 
�مللك  با�صم  بريوت   - دم�صق  من  �لقادم   - �صجاع  �أبو  �صنجر 

�لأ�رصف خليل. 

وظلت �ملدينة ولية هامة يف عهد �ملماليك تقيم فيها حامية 
كبرية من جي�ض دم�صق، وظل �متالكها ورقة ر�بحة يف �أيدي 
�حل�صول  ل�صتطاعة  �لو�صطى  �لع�صور  طو�ل  عليها  �ملتناف�صني 
�ل�صرت�تيجية  �خلام  �ملو�د  من  هامتني  مادتني  على  منها  على 
هما �خل�صب من غابات �ل�صنوبر جنوب �ملدينة، و�حلديد من 

�ملناجم �ملوجودة على مقربة منها. 

�مليالدي(  ع�رص  )�لر�بع  �لهجري  �لثامن  �لقرن  ويف 
��صطربت �حلركة �لتجارية يف �ملدينة ب�صبب �ملناف�صة بني �أهايل 
ى  جنوة يف �إيطاليا، و�أهايل قطالونيا، ويف ذلك �حلني نف�صه قوَّ
�أمر�ء �ملماليك ��صتحكاماتها، ول�صيما يف عهد برقوق )�نظر 
�لهجري  �لتا�صع  �لقرن  طو�ل  بريوت  وبقيت  �ملادة(،  هذه 
)�خلام�ض ع�رص �مليالدي( ملتقى �لتجار �لغربيني ل�رص�ء �لأقم�صة 
�حلريرية وكانت �أنو�ع �لفاكهة و�لثلج ُت�صدر يف �لوقت نف�صه 

�إىل م�رص. 

وخالل �لقرن �لعا�رص �لهجري )�ل�صاد�ض ع�رص �مليالدي( 
�لذين  للنهب و�ل�صلب من ولة بريوت  �لفرجنة  �لتجار  تعر�ض 
كانو� يتمتعون بال�صتقالل �لذ�تي لأنهم كانو� يعينون من قبل 

�لباب �لعايل �لعثماين. 

ويف عهد فخر �لدين عام 1595هـ )1634م( �صهدت 
�لبنادقة  مع  �لتجارية  عالقاتها  فتجددت  ز�هًر�  ع�رًص�  بريوت 
�ملو�لح،  من  �صادر�تها  على  �حلرير  من  �صادر�تها  وز�دت 

وكانت ت�صتورد �لأرز و�لكتان من م�رص. 

وكانت هذه �ملدينة �أعظم �ملدن �ل�صاحلية كثافة يف �ل�صكان 
�لر�بع ع�رص،  �لقرن  �ل�صام، وذلك يف منت�صف  بعد طر�بل�ض 
وكان �ملو�رنة �مل�صيحيون نو�ة �لأهايل يحميهم �أمر�ء �لدروز. 

بريوت  تعر�صت  رو�صيا  �صد  �لرتكية  �حلرب  �أثناء  ويف 
�لرو�ض يف  �حتلها  ثم  بالقنابل مر�ت عدة  للهجمات و�رصبت 
�أكتوبر عام 1773م، وظلو� بها حتى فرب�ير عام 1774م. 

حممد  �بن  با�صا  �إبر�هيم  �صنها  �لتي  �حلمالت  وق�صت 
�لتجارة  على  1831م  عام  �لأول(  �إبر�هيم  مادة  )�نظر  علي 
من  بالقنابل  ب�رصبها  �نتهت  �لتي  �حلمالت  وهي  �ملدينة،  يف 
عام  �مل�صرتكة  و�لرتكية  و�لنم�صاوية  �لإجنليزية  �لأ�صاطيل 
1840م، و�أدت مذبحة �لن�صارى يف �ل�صام على �أيدي �لرتك 
�ملدينة  �كت�صبت  ثم  ومن  بريوت،  �إىل  معظمهم  خروج  �إىل 
�ل�صغرية �لتي كان عدد �صكانها 20.000 ن�صمة طابًعا م�صيحيًّا 

بيًِّنا. 

حو�يل  من  قيامها  منذ  م�صتمرة  بريوت  نه�صة  وظلت 
�صهرتها  وفاقت  �رصيًعا،  رقعتها  و�ت�صعت  �لزمن،  من  قرن 
عا�صمة  �لآن  و�صارت  �لروماين  عهدها  يف  عليه  كانت  ما 
�لبالد  �لنيابي و�حلكومة يف  للمجل�ض   � جمهورية م�صتقلة ومقرًّ
� للمندوب �ل�صامي �لفرن�صي لدى حكومات  بعد �أن كانت مقرًّ
�إىل  �لذي د�م من 1920  �لفرن�صي  �أثناء �لنتد�ب  �ل�رصق يف 
1943م، وبتز�يد عدد �ل�صكان �ملختلفني يف �جلن�صية و�لطباع 
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�لوقت  يف  فو�صل  �لعرب،  من  وغالبيتهم  كبري،  حد  �إىل 
ن�صمة،   300.000 من  يقرب  ما  �إىل  )1973م(  �حلا�رص 
�لقرويني و�لتجار و�لعمال  �أعد�ًد� كبرية من  يوميًّا  ويفد عليها 

مما يزيد يف تعد�دها. 

وت�صم بريوت ثالث جامعات )�أمريكية وفرن�صية ولبنانية(، 
موؤ�ص�صات  عدة  ت�صم  كما  �لإ�صكندرية،  جامعة  من  وفرًعا 
عظيمة،  قومية  مكتبة  وبها  �جلن�صيات،  من خمتلف  �أكادميية 
ا لالإ�صعاع �لفكري يف �ل�رصق  وكل ذلك يجعل منها مركًز� هامًّ

�لأو�صط �لعربي.

وهي �لآن مركًز� كبرًي� للتجارة و�لتبادل �لتجاري، ومبا 
�أنها ميناء يت�صع بحالة مطردة �لنمو وذلك منذ عام 1893م، 
وتربطه ب�صوريا و�لأردن �صكة حديدية، فاإن هذ� �لت�صاع �أتاح 
ي�صل  �لأهمية  من  قدر عظيم  على  جتارية  مبعامالت  �لقيام  لها 
حجمها ت�صدير و��صتري�د �إىل حو�يل ثالثة ماليني من �لأطنان 

�صنويًّا. 

بور�صة  �إن�صاء  �إىل  �لتجارية  �ملعامالت  هذه  حجم  و�أدى 
للعقود وفتح فروع ملعظم �مل�صارف �لدولية �لكربى، وباملدينة 
�صوق  وبها  �لعامل،  دول  بكافة  ي�صلها  دويل  مطار  �لآن 
و�ملن�صاآت  �ل�صخمة  �لعمار�ت  �أرجائها  يف  وتقوم  للذهب، 
�لذي  �ل�صائحني  ل�صتقبال  �لكبرية  و�لفنادق  �لطر�ز،  �حلديثة 
مبناظر جبال  لال�صتمتاع  �صنة  �لآلف كل  مبئات  عليها  يفدون 

لبنان �جلميلة �خلالبة. 

وما من �صك يف �أنها �لآن مركز مرموق للتجارة و�لتوزيع، 
وتعد - مبا لها من �صاأن كبري - حلقة �ت�صال بني �لغرب و�ل�رصق 

ول�صيما �أنابيب �لبرتول �لعربي متر بلبنان لت�صديره �إىل خمتلف 
�لأقطار �لغربية. 

العطارين  بق�سم   – حارة   – بريونا   -456
ا(  )حامد علي اأبو جمعة حاليًّ

 »Alexandre Perona بريونا  »�ألك�صندر  �مل�صيو  هو 
�لن�صف  خالل  بالإ�صكندرية  �أملانيا  قن�صل  من�صب  �صغل  �لذي 
�لثاين من �لقرن �لتا�صع ع�رص �مليالدي، وكان �أول من �صجل 
بو�صاطة  �لأربعة  �ل�صنة  ف�صول  مد�ر  على  �ملدينة  مناخ  تقلبات 
�آلت �لر�صد �لدقيقة �لتي جلبها من �أملانيا لهذ� �لغر�ض �لعلمي، 
وكان  حاليًّا(،  عر�بي  )ميد�ن  �لقنا�صل  مبيد�ن  منزله  وكان 
�لتغري�ت  تبني  �لتي  »�مليتورولوجية«  �لت�صجيالت  باأخذ  يقوم 
من  وذلك  �ليوم،  يف  مرتني  �لإ�صكندرية  �أنحاء  يف  �جلوية 
�أجهزة �لر�صد �لتي و�صعت بد�ر �لقن�صلية �لنم�صاوية �لتي كان 
ذلك  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لعطارين  م�صجد  ب�صارع  مقرها 
�حلني. وظلت هذه �لأجهزة توؤدي عملها طو�ل �لفرتة �لو�قعة 
بني عامي 1875 و1896 �أي على مدى 23 عاًما، وكان 
�لتا�صعة �صباًحا  �ل�صاعة  �لت�صجيالت عند  ياأخذ  �مل�صيو »بريونا« 
�ليومية وذلك  و�لتا�صعة م�صاًء، وين�رصها يف �جلريدة �لفرن�صية 

دون �أية مقابلة مالية. 

وكانت م�صلحة �ملو�نئ و�ملنائر قد �أن�صاأت يف �صهر �صبتمرب 
كوم  فوق  جوية  �أر�صاد  حمطة  )1302هـ(  1884م  عام 
�ملعروف  �لأخ�رص  �لباب  �صارع  منت�صف  �لو�قع يف  �لنا�صورة 
على  وذلك  �لأخ�رص(،  �لباب  مادة  )�نظر  �جلديدة  بال�صكة 
�رتفاع 32 مرًت� عن �صطح �لبحر، وماز�ل هذ� �ملر�صد يوؤدي 
عمله حتى �ليوم، وما من �صك يف �أن م�صلحة �ملو�نئ و�ملنائر 
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�آلته  ت�صجلها  �لتي  »بريونا«  �مل�صيو  مبعلومات  ت�صرت�صد  كانت 
�لدقيقة و�لتي كان ير�صلها �إليها مرتني يف �ليوم.

يف  �آخر  مر�صد  �أن�صئ  )1360هـ(  1941م  عام  ويف 
�لتي  �لبيانات  ومن  �لنزهة،  حد�ئق  بجهة  �لإ�صكندرية  مطار 
و�لبيانات  �آلته  بو��صطة  عليها  يح�صل  »بريونا«  �مل�صيو  كان 
يف  �لنا�صورة،  كوم  مر�صد  ت�صجيلها  يف  معه  ��صرتك  �لتي 
وتاريخ  1884م،  عام  يف  �إن�صائه  تاريخ  بني  �لو�قعة  �ملدة 
وهي   1896 عام  يف  �لعمل  عن  بريونا  �مل�صيو  �آلت  �نقطاع 
�ملر�صد�ن  ي�صجلها  �لتي  �لبيانات  وكذلك  �صنة،   13 حو�يل 
�إنه من هذه  نقول  �لآن،  �لنزهة حتى  �لنا�صورة ومطار  بكوم 
�لبيانات �جلوية �أمكن تقدير معدل �لتقلبات �جلوية تقديًر� علميًّا 
�صحيًحا من حيث درجة �حلر�رة، و�صقوط �لأمطار على مد�ر 
�ل�صنة، فمعدل درجات �حلر�رة و�لرطوبة باملدينة خالل �صهر 
�ملعدل  هذ�  وياأخذ  مئوية،  درجة  بحو�يل 13.7  يقدر  يناير 
ومار�ض،  فرب�ير  �صهري  �إبان  �لوئيد  �لتدرجي  �لرتفاع  يف 
�إىل  �أن ي�صل  �إىل  �إبريل  �بتد�ء من �صهر  ثم ي�رصع يف �لرتفاع 
�لذروة يف �أغ�صط�ض فيبلغ 26.2 درجة مئوية، ثم ياأخذ يف 
يف  وي�رصع  و�أكتوبر،  �صبتمرب  يف  �لبطيء  �لتدرجي  �لهبوط 
�لنخفا�ض يف �صهري نوفمرب ودي�صمرب، ومن ثم يقدر معدل 
مئوية،  درجة   20.1 بنحو  �ل�صنة  مد�ر  على  �حلر�رة  درجة 
�لنهار يف ف�صل  �لبحر �صدة �حلر�رة خالل  ن�صيم  هذ� ويلطف 
�ل�صيف، وي�صتمر ن�صيم �لرب يف �رصيانه �لعليل من �ل�صاعة �لثامنة 

م�صاء �إىل �رصوق �ل�صم�ض. 

� يف ف�صلي �لربيع و�خلريف  �أما درجة �لرطوبة فتنخف�ض جدًّ
فت�صل �إىل 68% يف مار�ض وتزيد درجة و�حدة يف �أكتوبر، 
وت�صل �إىل ذروتها يف �أغ�صط�ض فتبلغ 75%، وت�صقط �لأمطار 

�ل�صنة، ول  على �ملدينة يف مدة ل تزيد على �ل�صتني يوًما يف 
يتجاوز مقد�رها 180 ملليمرًت�. 

وما من �صك يف �أن �مل�صيو بريونا كان له �لف�صل يف حتديد 
ومكان  تاريخ  معرفة  �إىل  �أتو�صل  ومل  �جلوية،  �لن�صب  هذه 

مولده �أو وفاته. 

�أما ترجمة �صاحب ��صم �حلارة �جلديد فاطلبها يف »حامد 
علي �أبو جمعة«.

457- البيهقي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
لقب �لبيهقي يرجع يف �أ�صله �إىل ناحية من �أعمال ني�صابور 
يف خر��صان كانت حا�رصتها يف �لأزمان �لغابرة »خ�رصوجرد« 
�لو�قعة على بعد �أربعة �أميال من �صبزو�ر �لتي �أ�صبحت حا�رصة 
�ل�صيعي،  للمذهب  بالتع�صب  �أهلها  بعد، وعرف  فيما  �لبيهق 
بن  �أحمد  بكر  �أبو  �ل�صافعي  �ملحدث  بيهق  قرى  من  وخرج 

�حل�صني بن علي �لذي �صياأتي يف ذكره فيما بعد. 

حياتهم  �صرية  �ملوؤرخون  ذكر  ممن  �لبيهقي  لقب  ويحمل 
خم�صة هم: 

1( اإبراهيم بن حممد البيهقي: موؤلف عربي عرف عنه �أنه من 
�لبيهقي  �إبر�هيم  �ألف  �ملادة(، وقد  )�نظر هذه  �ملعتز  �بن  زمرة 
طبعه  و�مل�صاوئ«  �ملحا�صن  »كتاب  �أ�صماه  �لأدب  يف  كتابًا 
طبعه  و�أعيد  1902م  عام   »Schwally »�صو�يل  �مل�صت�رصق 
عهد  يف  �لبيهقي  �إبر�هيم  �ألفه  وقد  1906م،  عام  بالقاهرة 
�خلليفة �ملقتدر �لذي ��صتغرق حكمه �ملدة من عام 295هـ �إىل 

عام 320هـ )908 - 932م(. 
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2( اأب� بكر اأحمد بن احل�سني بن علي بن عبد الله بن م��سى 
�إىل »خ�رصوجرد«،  ن�صبة  باخل�رشوجردي(:  )امللقب  البيهقي 
يف  ني�صابور  �أعمال  من  »بيهق«  ناحية  حا�رصة  كانت  �لتي 
�ل�صافعي،  �حلديث  يف  وحجة  عربي  موؤلف  وهو  خر��صان، 
يف  �أقر�نه  وفرد  زمانه  و�حد  باأنه  ع�رصه  يف  م�صهوًر�  وكان 
�لفنون من كبار �أ�صحاب �حلاكم �أبي عبد �لله �لبيع يف �حلديث 
ثم تفوق عليه يف �أنو�ع �لعلوم �لأخرى، وكان ميالده يف �صهر 
�صعبان عام 384هـ )�صبتمرب عام 994م( بخ�رصوجرد، وقد 
�أخذ �لفقه عن �أبي �لفتح نا�رص بن حممد �لعمري �ملروزي، ثم 
غلب عليه �حلديث، و��صتهر به، ورحل يف طلبه �إىل �لعر�ق 
و�جلبال و�حلجاز و�صمع بخر��صان من علماء ع�رصه، وكذلك 
�إليها يف طلب  �لتي رحل  �لأخرى  �لبلد�ن  علماء  م�صاهري  من 
�لعلم، وهي كثرية �لعدد، وح�صل خالل رحالته على علم 
�لنطاق باحلديث و�لعقائد على مذهب �لأ�صعري )�نظر  و��صع 
�لفقه  لتدري�ض  ُطلب  بلده حتى  �إىل  عاد  �إن  وما  �ملادة(،  هذه 
لالإمام  جمعها  �لتي  �لقيمة  �لعظيمة  للن�صو�ض  وفاًقا  �ل�صافعي 
يف  وهي  �ل�صافعي«  �لإمام  ن�صو�ض  »كتاب  و�صماها  �ل�صافعي 
ع�رصة جملد�ت، وكان �أول من جمع هذه �لن�صو�ض من علماء 
�لفقه �ل�صافعي، وقد عرف هذ� �لكتاب �لقيم با�صم »�ملب�صوط« 
يف  �ملب�صوط  »و�أما  »�لطبقات«:  يف  �ل�صبكي  �بن  عنه  وقال 
نِّف يف نوعه مثله«، وقد قال �جلويني  ن�صو�ض �ل�صافعي فما �صُ
من  »ما  �لبيهقي:  حق  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �حلرمني(   )�إمام 
�صافعي �ملذهب �إل ولل�صافعي عليه منَّة �إل �أحمد �لبيهقي، فاإن 
ني�صابور  مبدينة  للتدري�ض  ُطلب  وقد  منَّة«،  �ل�صافعي  على  له 
فانتقل �إليها لن�رص �لعلم وكان على �صرية �ل�صلف �ل�صالح، ومن 
نف�صه  ا  �صً مروِّ بالقليل  يقنع  فكان  �لزهد،  �صلكو� طريق  �لذين 

مباهج  �إىل  ميت  ما  كل  عن  و�لعزوف  و�لتهدج  �لعبادة  على 
�لدنيا ب�صلة. 

»كتاب  �حلديث  يف  �لعظيم  كتابه  م�صنفاته  �أ�صهر  ومن 
�لكربى«،  �ل�صنن  �أو  �لكبري  »�ل�صنن  �أو كتاب  �ل�صنن و�لآثار« 
و1356هـ   1344 عامي  يف  بالهند  حيدر�آباد  يف  طبع  وقد 
ن�صخة  ومنه  جملد�ت،  ع�رصة  يف  1937م(   -  1925(
علي  �ألفه  �لكتاب  لهذ�  نقٌد  وطبع  �لقاهرة،  يف  خمطوطة 
على  �لرد  يف  �لنقي  »�جلوهر  بعنو�ن  �لرتكمان  بن  عثمان  �بن 
)1898م(،  عام 1316هـ  بحيدر�آباد  �لبيهقي« يف جملدين 
عالوة  �لنبوة«  »دلئل  وكتاب  �ل�صغري«،  »�ل�صنن  كتاب  وله 
حنبل،  بن  �أحمد  ومناقب  �ملطلبي،  �ل�صافعي  مناقب  على 
»�جلامع  هو  �لأخالق  يف  كتبه  �أهم  من  خمطوطات  وهناك 
بالقاهرة، ويف  �مل�صنف يف �صعب �لإميان« وهي بد�ر �لكتب 
طبقاته  يف  �ل�صبكي  �أورد  وقد  باإ�صبانيا.  �لأ�صكوريال  مكتبة 
ر�صائل �لبيهقي �إىل عميد �مللك، و�جلويني �أبي �إمام �حلرمني، 
ا كتاب »�لأ�صماء و�ل�صفات« طبع بالهند  ومما طبع للبيهقي �أي�صً
عام 1313هـ وطبع �أخرًي� بالقاهرة، وكتاب »�لقر�ءة خلف 

�لإمام« طبع بالهند عام 1915م. 

من   10 يف  بني�صابور  �أحمد(  بكر  )�أبو  �لبيهقي  وتويف 
جمادى �لأوىل �صنة 458هـ )9 �إبريل عام 1066م( ونقلت 
بكر  �أبا  �أن  هو  ويقيني  ر�أ�صه،  م�صقط  منطقة  بيهق  �إىل  رفاته 
�لآخرين،  �لثالثة  دون  �ل�صارع  بت�صمية  �ملق�صود  هو  �لبيهقي 

وكان عمره حو�يل 74 عاًما عند وفاته. 

3( اأحمد بن علي ب�جعفرك البيهقي: كان لغويًّا عربيًّا، ولد 
هذه  )�نظر  �مليد�ين  على  ودر�ض  )1077م(،  470هـ  عام 
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�ل�صلو�ت  لتاأدية  �إل  يبارحه  ل  بيته  مالزًما  وعا�ض  �ملادة(، 
وبقي  �إمامه،  لأنه كان  �لعتيق  ني�صابور  مدينة  مب�صجد  �خلم�ض 
من موؤلفاته كتاب »تاج �مل�صادر« وعليه �رصح باللغة �لفار�صية، 
وكانت وفاته يف 30 من �صهر رم�صان عام 544هـ )31 يناير 

1150م( بالًغا من �لعمر نحو 74 عاًما. 

4( اأب� احل�سن علي بن زيد البيهقي: ويلقب بابن فندق، كان 
موؤرًخا، ومل يبق من م�صنفاته �صوى كتاب »تاريخ بيهق« �لذي 
و�صعه باللغة �لفار�صية، وي�صتمل على تاريخ م�صقط ر�أ�صه، وقد 
�أمت تاأليفه يف 4 �صهر �صو�ل عام 563هـ )1168م( ويت�صمن 
وجلغر�فية  لها  م�صهًبا  وو�صًفا  بيهق،  بلده  تاريخ  �لكتاب  هذ� 
�أمر�ئها، وولتها،  فيها، و�أخبار  �ل�رص�ئب  ناحيتها، ونظام 
وماتز�ل  �لدين،  �أو  �لأدب  برزو� يف  �لذين  وم�صاهري رجالها 

عدة خمطوطات من هذ� �لكتاب مبكتبة برلني. 

�مل�صمى  �لعام  �لتاريخ  يف  لكتابه  �أي خمطوط  يوجد  ول 
باللغة  �ألفه  �لذي  �لغر�ئب«  وغو�رب  �لتجارب  »م�صارب 
كتاب  يف  منه  نقل  ويوجد  خليفة،  حاجي  وذكره  �لعربية، 
هذه  )�نظر  �جلويني  كتاب  ويف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لأثري  �بن 
كتاب  �أن  �جلويني  زعم  وقد  »جهان ك�صاي«  �مل�صمى  �ملادة( 
�لبيهقي يف �لتاريخ �لعام ما هو �إل ذيل لكتاب »جتارب �لأم« 

لبن م�صكويه. 

و�صرية حياة �أبو �حل�صن �لبيهقي غري معروفة بالدقة �لو�جبة، 
�أو  م�صنفاته  من  مر�حلها  ببع�ض  �لإملام  �مل�صتطاع  من  �أنه  غري 

م�صنفات غريه من �ملوؤرخني. 

فقد ذكر هو �أن �ل�صلطان حممود �لغزنوي ووزيره �أبا �حل�صن 
�مليمندي قد دعيا جده �أبا �صليمان فندق من �صيو�ر بالقرب من 

و�أن هذ� �جلد تخلى عن  فيها،  �لق�صاء و�لإفتاء  ليتوىل  ب�صت 
من�صبه فيما بعد، و��صرتى �صيعة يف ناحية بيهق، و�أن �أباه ولد 
يف غرة �صو�ل عام 447هـ )1055م(، وتويف عام 517هـ 
و�أن  بخارى.  يف  عاًما  ع�رصين  ق�صى  �أن  بعد  )1123م( 
�لبيهقي نف�صه كان يعمل يف بالط �ل�صلطان �صنجر يف �صفر عام 
543هـ )1148م( عندما تلقى هذ� �ل�صلطان ر�صالة من �مللك 
ي�صتفتيه  و�ل�رصيانية  �لعربية  باللغتني  مكتوبة  �لكرجي  دميرتيو�ض 
�إىل  �ل�صلطان �صنجر  �لدينية. وقد عهد  فيها عن بع�ض �لأمور 
�لبيهقي بالإفتاء يف هذ� �لأمر بهاتني �للغتني، وكان توفيقه يف 

ذلك كبرًي�. 

حياته  ب�صرية  �خلا�صة  �ل�صذر�ت  هذه  ثنايا  من  يعرف  ومل 
تاريخ ومكان مولده. 

5( اأب� الف�سل حممد بن ح�سن البيهقي: كان موؤرًخا فار�صيًّا 
�ألف تاريًخا جامًعا لدولة �لغزنويني يف �أكرث من ثالثني جملًد�، 
ومل يبق من هذ� �ملوؤلف �ل�صخم �صوى جزء �صغري ي�صتمل على 
تاريخ �ل�صلطان م�صعود �لأول �لذي حكم من عام 421 �إىل 
�لكتاب  هذ�  ويعرف  1041م(،   -  1030( 432هـ  عام 

�لتاريخي با�صم »تاأريخ بيهقي«. 

يف  كان  �إنه  نف�صه  عن  قال  فقد  حياته  �صرية  عن  �أما 
 -  1011( 402هـ  عام  يف  عمره  من  ع�رصة  �ل�صاد�صة 
1012م(، و�أنه بلغ �خلام�صة و�ل�صتني يف ذي �حلجة من عام 
450هـ ومن ثم يكون قد ولد عام 386هـ )996م(، وقد 
�لغزنويني حتت  �لإن�صاء خالل عهد  ديو�ن  �صنة يف  خدم 19 
�إ�رص�ف �أ�صتاذه �أبي نا�رص م�صكان، ومل يكن حمبوبًا من رجال 
�لديو�ن، فظل يرزح حتت وقع �مل�صائب طو�ل �لع�رصين عاًما 

�لتي قطعها يف تاأليف كتابه �لتاريخي. 
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ويقال �إن �أبا �لف�صل �لبيهقي �ألف - عالوة على تاريخ دولة 
�لغزنويني - ر�صالة لعمال �لدولة بعنو�ن زينة �لكتَّاب، وذكر 

فيها طر�ئف كثرية.

وقد وجْدُت من �ملالئم ذكر تاريخ �لبيهقيني �خلم�صة لأن 
�أحد  تعني  �ألقاب  �أية  يت�صمن  ل  �ل�صارع  يحمله  �لذي  �ل�صم 
دون  حياته  �صرية  بتدوين  �لكتفاء  �لبيهقيني ل�صتطاعة  هوؤلء 

 � �لآخرين، وهذ� �لنق�ض يف �لأ�صماء يالحظ يف عدد كبري جدًّ
لكل  مثاًل  زهر  و�بن  �لفر�ت  فابن  �ملدينة،  �صو�رع  �أ�صماء  من 
تر�جمهم  لتدوين  ��صطرين  مما  تاريخ  لهم  ��صميهما رجال  من 
�مل�صني  �جلهد  ح�صاب  على  ولكن  للفائدة،  تعميًما  جميًعا، 

�لذي �أكابده من جر�ء ذلك �لنق�ض.
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كرموز بق�سم   – �سارع   – التاج   -458
كلمة �لتاج م�صتقة من فعل »تاَج – توًجا« �أي لب�ض �لتاج 
فوق ر�أ�صه، و�لتاج هو �لإكليل، وجمعه تيجان، وتاج �جلبَّار 
�أعاله،  يف  يكون  ما  �لعمود:  وتاج  �لنجوم،  من  جمموعة 

جه �أي �ألب�صه �لتاج فتتوج، و�لتائج هو �صاحب �لتاج. وتوَّ

ا �لقالدة من �لأزهار يحاط بها  ويف �للغة �لفرن�صية هو �أي�صً
�لر�أ�ض، وهو رمز للملوك �أو كبار �لنبالء، فكان �لدوق يتوج 
بتاج �لدوقية، كما �أطلق ��صم �لتاج على عدد من قطع �لنقود 
�لقدماء ي�صعون  �ملا�صية، وكان  �لع�صور  �لف�صية و�لذهبية يف 
�لتيجان �مل�صفورة من ورق �لزيتون وغ�صونه �أو غ�صون �لكروم 
�لتيجان  بهذه  توجو�  ثم  �لآلهة  متاثيل  روؤو�ض  فوق  �ملورقة 
تيجان  كانت  روما  ويف  و�ل�صحايا،  �لق�صاو�صة  �خل�رص�ء 
�لتيجان �مل�صنوعة من �ملعادن متنح ب�صفة مكافاآت  �أو  �لغ�صون 
�ل�صتحقاق  عن  �لتيجان  منح  يعرب  ومل  وجد�رة،  ��صتحقاق 

و�لتقدير �إل منذ عهد �لإمرب�طور ق�صطنطني.

كرموز بق�سم   – حارة   – الترب   -459
�لترب هو �لذهب غري �مل�رصوب، وغري �مل�صنوع على �أي 
ا تر�ب معدن �لذهب �مل�صتخرج  �صكل من �لأ�صكال، وهو �أي�صً
�أي هلك،  »َترَب«  �لفعل  �لترب م�صتقة من  من مناجمه، وكلمة 

ره. ه: �أي دمَّ َ �: �أي ك�رصه و�أهلكه، وتربَّ ه َترْبً وَترَبَ

وترب �لذهب من �ملعادن �لثمينة، لونه �أ�صفر لمع، وهو 
�حُلِلّي  من  �صتى  �أنو�ع  ُت�صنع  ومنه  �ملعادن،  ملك  �لإفرجن  عند 
وُت�صّك �لنقود �لتي ل تفقد قيمتها مهما تقلبت �أحو�ل �ملعي�صة. 
�أي  �أو  �لف�صة  �أو  �لنحا�ض  يخالطه  ل  �لذي  �خلال�ض  و�لذهب 

ن منه �ل�صبائك، ومعدن �لذهب �أ�صهل �ملعادن  معدن �آخر ُتَكوَّ
 ،� ت�صكياًل يف �لت�صنيع، فمن �مل�صتطاع جعله �صفائح رقيقة جدًّ
�أو جعله �أ�صالًكا رفيعة، وهو مو�صل جيد للحر�رة و�لكهرباء، 
ول يطر�أ عليه �ل�صد�أ يف �ملاء �أو بتعر�صه للهو�ء، ويوجد �لذهب 
يف باطن �لأر�ض على هيئة كربيتور، وتوجد �أهم مناجمه يف 
�لوليات �ملتحدة يف مقاطعة كاليفورنيا ويف جمهوريات بريو، 
و�صيلي، و�لرب�زيل باأمريكا �جلنوبية، ويف �آ�صيا مبقاطعة �صربيا 
�إفريقيا  ويف  و�ليابان،  و�ل�صني  وبالهند  �ل�صوفيتي،  بالحتاد 
بالناتال، و�لرتن�صفال ويف �أوروبا بجبال �لأور�ل وبن�صلفانيا، 
ببع�ض �لأنهار �لتي جترف �لرمال �ملحتوية على جزيئاته بفرن�صا 
�إنتاج  مثل نهر �جلارون، ونهر �لأردي�ض، وغريهما. ويقدر 
�لذهب �لعاملي يف �لوقت �لر�هن بحو�يل 700 طن يف �ل�صنة، 

وعندما يخلط بالنحا�ض ي�صبح �صلًبا قوي �ملقاومة.

وباإيطاليا نهر ي�صمى نهر »�لترب« ياأخذ منبعه عند فوماجولو، 
مبياهه  »تريين«  جزيرة  يحيط  حيث  �لعا�صمة  روما  مبدينة  ومير 
�مل�صفرة �للون، ولعل ��صمه م�صتق من كلمة »ترب« �لعربية �لتي 

تعني تر�ب �لذهب �خلال�ض �لأ�صفر.

460– التربيزي - �سارع – بق�سم العطارين
بن  �حل�صن  بن  حممد  بن  علي  بن  يحيى  زكريا  �أبو  هو 
حممد بن مو�صى بن ب�صطام �ل�صيباين �خلطيب �مللقب بالتربيزي 
�أذربيجان. وقد كان من  �إقليم  تربيز عا�صمة  مدينة  �إىل  ن�صبة 
عام  مولده  وكان  �لعربية،  فقه  يف  �ل�صيت  ذ�ئعي  �لعلماء 
�لعالء  �أبو  هو  عنهم  �أخذ  من  و�أ�صهر  )1030م(،  421هـ 
ن�صخة  �لتربيزي  �إىل  وقع  وقد  �ملعري(.  مادة  )�نظر  �ملعري 
من كتاب »�لتهذيب يف �للغة« لأبي من�صور �لأزهري فاحتاج 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

98

�إىل من ي�رصحه له،فاأو�صى به �ملعري خرًي�، فجعل جملد�ت 
موطنه   – تربيز  من  بنف�صه  وحملها  خماله،  يف  �لكتاب  هذ� 
على  ينفقه  ما  لديه  يكن  مل  لأنه  �لنعمان  معرة  �إىل  �لأ�صيل- 
�لركوب، وممن در�ض عليهم �لتربيزي و�أخذ عنهم؛ �أبو �لقا�صم 
)1058م(،  450هـ  عام  �ملتوفى  �لرقي  علي  بن  �لله  عبيد 
و�أبو حممد �حل�صن بن رجاء بن �لدهان )�نظر مادة �لدهان(، 
�أهل  من  �لر�زي  �أيوب  بن  �صليم  �لفتح  �أبو  �ل�صافعي  و�لفقيه 
�ل�صياري،  حممد  بن  �لكرمي  عبد  �لقا�صم  و�أبو  �صور، 
�لقادر  و�لبغد�دي، و�بن برهان، و�ملف�صل �لق�صباين، وعبد 
�جلرجاين )�نظر مادة �جلرجاين( و�لقا�صي �أبو �لطيب طاهر بن 
�لتنوخي  �حل�صن  و�أبو  �لطربي(،  مادة  )�نظر  �لطربي  عبد�لله 

)�نظر مادة �لتنوخي(.

وكانت بع�ض �صنو�ت در��صته يف معرة �لنعمان، و�صور، 
ودم�صق، ثم نزح �إىل �لقاهرة يف �صباه، ودر�ض فيها، وبعد 
ذلك رحل �إىل بغد�د حيث توىل �لق�صاء وز�ول تدري�ض �لأدب 
مع �لقيام على خز�نة �لكتب يف �لنظامية �إىل �أن و�فته �ملنية يوم 
�لثالثاء 28 جمادى �لآخرة عام 502هـ )1109م( بالًغا من 
�لعمر حو�يل 80 �صنة، وقربه عند باب �أبرز، وجاء يف كثري 
من �ملر�جع �لتاريخية �أن �خلطيب �لبغد�دي موؤرخ بغد�د كان 
�إن  �إذ  �لو�قع  مع  ي�صتقيم  ل  �لقول  هذ�  �أن  غري  تالميذه،  من 
�لبغد�دي كان يكرب �لتربيزي بثالثني عاًما )�نظر مادة �خلطيب 

�لبغد�دي(.

عام 356هـ  دم�صق  �إىل  �لتربيزي ح�رص  �أن  هو  و�ملحقق 
�لبغد�دي، ومن  ودر�ض �لأدب يف هذه �ملدينة على �خلطيب 
ثم يت�صح �أن �لبغد�دي كان �أحد �أ�صاتذة �لتربيزي، ولي�ض من 
تالميذه، ويف تف�صيل �صرية �لتربيزي وذكر فقره يف كثري من 

�أن  وبعد  م�صكنه  ز�ره يف  �لبغد�دي  �أن  �ل�صرية،  هذه  نو�حي 
حتدث معه �صاعة من �لزمن �أعطاه �صيًئا ملفوًفا يف ورقة وطلب 
�إليه �أن ي�صرتي بها �أقالًما، وملا ف�ض �لتربيزي �لورقة وجد بها 
خم�صة دنانري م�رصية، ثم ز�ره �خلطيب مرة �أخرى و�أعطاه من 
�ملال قدر �ملرة �لأوىل �أو يزيد وطلب �إليه �أن ي�صرتي بهذ� �ملال 
�ملادة( يف  هذه  )�نظر  ياقوت  �لق�صة  هذه  روى  وقد  �أور�ًقا. 
�خلطيب  �أن  يت�صح  تقدم  ما  �لأريب، ومن كل  �إر�صاد  كتابه 

كان �صيًخا للتربيزي يف غري �صك.

من ح�صن  �صيء كثري  على  يكن  �لتربيزي مل  �إن  ويقال: 
�خللق فقد روي �أنه كان ي�رصب �خلمر، ويلب�ض �حلرير، وي�صع 
على ر�أ�صه عمامة مزخرفة بالذهب، وهذ� ينبئ باأنه �صار مو�رًص� 

فيما بعد، �أما �أنه كان حجة يف �لعلم فاأمر ل ينازع فيه �أحد.

له  �أن خلكان يروي  �لعلمية غري  ت�صهد ب�صبغتها  وموؤلفاته 
بيتني من �ل�صعر وق�صيدة وجهها �إليه �لعماد �لفيا�ض ورد عليها 

�صعًر�.

�ألفه  �لذي  �حلما�صة  لديو�ن  �رصوح  ثالثة  موؤلفاته  ومن 
ثم  بيت  لكل  ق�صري  �رصح  �أولها  �ملادة(،  هذه  )�نظر  متام  �أبو 
�رصح و�ف للق�صيدة، وقد ن�رص �ل�رصح �لثاين »فريتاج« وكان 
للمعلقات،  �رصحه  من  �لتربيزي  بخط  ن�صخة  ياقوت  عند 
و�رصح �لتربيزي ديو�ن �ملتنبي و�ملف�صليات وق�صيدة بانت �صعادة 
لكعب بن زهري ومق�صورة �بن دريد )�نظر مادتي �بن زهري و�بن 
دريد(، وق�صيدة �للمع يف �لنحو لبن جني، ويروي حاجي 
�لأ�صول«  علم  �إىل  �لو�صول  »نهاية  كتاب  �رصح  �أنه  خليفة 
لكاتب ل تعرف �صخ�صيته �أو �صريته، يدعى �أحمد بن علي بن 
ويزعم  �لكرمي،  �لقر�آن  �لتربيزي  وف�رص  �لبغد�دي،  �ل�صاعاتي 
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حاجي خليفة �أنه ن�رص كتاب �إ�صالح �ملنطق لبن �ل�صكيت بعد 
�أن �صححه و�أطلق عليه »�لتهذيب«، وقد طبع »�لتهذيب« هنا 
»�لألفاظ«  �لتربيزي كتاب  �أخرى �رصح  بالقاهرة، ومن جهة 
عام  بريوت،  يف  �ل�رصح  هذ�  وطبع  �ل�صكيت،  لبن 
1895م، ثم طبع مر�ت �أخرى بعد ذلك، وذكر �مل�صت�رصق 
»ري�رص« خمطوًطا ل�رصح �لتربيزي لديو�ن �مرئ �لقيا�ض، غري 

�أن �ملر�جع ل تذكر �صيًئا عن هذ� �ل�رصح.

�إىل  وياقوت  �لأنباري  �بن  ن�صبها  �لتي  �لكتب  ومن 
�لتربيزي، كتاب �لفر�صان، وهو كتاب غري معروف، كما 
يذكر له �بن خلكان كتابًا بعنو�ن: »تهذيب غريب �حلديث«،  

ويذكر له ياقوت مقدمة يف علم �لنحو.

461 – التتويج – �سارع – بق�سم اجلمرك 
ا( )ال�سيد حممد كرميمّ حاليًّ

462 – التتويج – �سارع – بق�سم املن�سية 
ا( )ال�سيد حممد كرميمّ حاليًّ

�لتاج  فالًنا  �ألب�ض  �أي  ج  توَّ فعل  من  �مل�صدر  هو  �لتتويج 
بو�صعه فوق ر�أ�صه، وقد �أطلق هذ� �ل�صم على �ل�صارع �ملمتد 
ي فيما بعد مبيد�ن �إ�صماعيل �لأول  من ميد�ن �لقنا�صل �لذي �صمِّ
�لثائر  ��صم  عليه  �أطلق  ثم  �إ�صماعيل(،  �خلديوي  �إىل  )ن�صبة 
�أحمد عر�بي بق�صم �ملن�صية، �إىل �لل�صان �لذي يتجه �صماًل �إىل 
ح�صن قايتباي )�نظر مادة قايتباي( وغربًا �إىل حلقة �لأ�صماك، 
على خليج  �ملمتد  �ملادة(  )�نظر هذه  �لتني  ق�رص  �صارع  �إىل  ثم 
�لأنفو�صي، وكان ذلك �إثر �عتالء �مللك �ملخلوع فاروق �لأول 
عر�ض م�رص بعد موت �أبيه فوؤ�د �لأول يف 7 من �صهر �صفر عام 

1355هـ )1936م(.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف )�ل�صيد 
حممد ُكَرمّي(.

463 – التحرير – ميدان – بق�سم املن�سية 
)حممد علي �سابًقا(

�لتحرير هو �مل�صدر من �لفعل »حرر«،  فيقال: حرر فالن 
�أو  �لولد  يباع ول ي�صرتى، وحرر  � ل  �أعتقه ف�صار حرًّ �لعبد: 
�أي  �لكتاب:  وحرر  وخدمته،  �لله  لطاعة  وقفه  �أي  �ل�صيء: 
وحرر  بالتدقيق،  �صبطه  �لوزن:  وحرر  و�أ�صلحه،  ح�ّصنه 

�ملعنى: ��صتخل�صه.

�، و��صتحّر �لقتال: ��صتد، و�حلر  وحترر �لعبد : �صار حرًّ
من  �خللو�ض  و�حلرية:  �حلارة،  �لريح  و�حلرور:  �لربد،  �صد 
حرية  من  هم  يقال:  �أ�رص�فهم،  �لقوم:  وحرية  �ل�صتعباد، 
ا،  قومهم، و�حلر خالف �لعبد، �أو �لأ�صري، وهو �لكرمي �أي�صً
و�حلر من كل �صيء: خياره، و�أعتقه، و�أطيبه، فيقال: فر�ض 
وحر  فيه،  رمل  ل  �أي  حر:  وطني  �لأ�صل،  عتيق  �أي  حر: 
�لد�ر: و�صطها، وحر �لأر�ض �أطيبها، وحر �لوجه: ما بد� من 
ما  �لبقول  و�أحر�ر  على حر وجهه«،  »لطمه  فيقال:  �لوجنة، 
و�لفجل،  و�جلرجري،  كاخل�ض،  مطبوخ،  غري  منها  يوؤكل 

و�لكر�ث.

قيام  عقب  �مليد�ن،  هذ�  على  �لتحرير  ��صم  �أطلق  وقد 
�لثورة يف 23 من يوليو 1952 �لتي �أطاحت باحلكم �مللكي يف 

م�رص، وحررت �لبالد من �لحتالل و�لطغيان و�لإقطاع.

يف  فاطلبها  للميد�ن،  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»حممد علي«.
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464– التخطيط – �سارع – بق�سم اأبي قري
�لتخطيط هو م�صدر فعل »َخّط« �أي كتب بالقلم، وخّط 
�أي  �ل�صيء:  وخط  عليها،  و�أعلم  �تخذها  �أي  �خلطة:  لنف�صه 
�أو  ا  �ل�صيء: ر�صم عليه خطًّ �أو بغريه، وخط على  بقلمه  كتبه 
حفره،  �لقرب:  وخط  عذ�ره،  نبت  �لغالم:  وخطَّ  عالمة، 
وخطت �لرياح �لرمال: جعلت فيه طر�ئق م�صتطيلة، وخط يف 
غباره«:  خّط  فما  »جار�ه  ويقال:  ا،  خطًّ فيها  عمل  �لأر�ض: 
�أي مل يدركه، ويقال: فالن يخط يف �لأر�ض: �أي يفكر يف 
�أمره، وخط يف نومه: غّط فيه، وخطط: �أي �صّطر، وخطط 
يقال:  �لأمر،  و�خلطة:  وحدوًد�،  خطوًطا  لها  جعل  �لبالد: 
»تلك خطة لي�صت من بايل«،  ويقال: »يف ر�أ�صه خطة«: �أي 
�أو و�صع  للم�صتقبل،  �خلطط  �أي و�صع  و�لتخطيط:  ما،  �أمر 
�ملالية،  �مليز�نيات  وو�صع  و�ل�صو�رع،  �ملدن  لتنظيم  �لر�صوم 

وكل ما ي�صرت�صد به يف �مل�صتقبل لتفادي �خلطاأ يف �لت�صميم.

ولعل هذه �لت�صمية �أطلقت على هذ� �ل�صارع للدللة على 
�إىل  �صمت  قري  �أبي  �صاحية  �أن  ول�صيما  �ملطلق،  �ملعنى  هذ� 
ومل  قريب،  وقت  منذ  �لإ�صكندرية  ملدينة  �لإد�ري  �لنطاق 
تذكر جلنة ت�صمية �ل�صو�رع مبحافظة �لإ�صكندرية �أية تف�صيالت 

تدل على �أ�صباب هذه �لت�صمية.

باب  بق�سم    – �سارع   – تراجان   –465
ا(  �رشقي  )لطفي ال�سيد حاليًّ

 Marcus ترينيتو�ض  تر�جانو�ض  �أولبيو�ض  هو »ماركو�ض 
�لروماين  �لإمرب�طور   »Ulpius Trajanus Trinitus

�لذي د�م حكمه من عام 98 �إىل 117م، وقد ولد باإطاليكا 
ب�صيلزيا  »�صيلنونت  مبدينة  ومات  52م،  عام  �إ�صبانيا(  )�أي 
Selinonte en Cilicie«، وقد حقق �نت�صار�ت على »�لد��ض 

�لويارث Des daces et des Parthes«، وكان ممتاًز� يف 
يف  �لف�صل  له  ويرجع  �لرومانية،  �لإمرب�طورية  �صوؤون  �إد�رة 

ميد�ن �لتحرير )حممد علي �صابًقا(
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»�أنكونا  وميناء   ،»Civitavecchia »�صيفيتافيكيا  ميناء  �إن�صاء 
�ل�صهري �لذي يحمل ��صمه، وقد  Ancona«، و�أقام �لعمود 

لتقدمي  �لأغذية  موؤ�ص�صة  و�أن�صاأ  و�ل�صعاية،  �لو�صاية  على  ق�صى 
��صطهاد  عن  �لعني  �أغم�ض  ولكنه  �لفقر�ء،  لالأطفال  �ملعونة 
�نت�رص  �أثناء عودته من حملة ع�صكرية  �مل�صيحيني، ومات يف 

فيها على �لبارث. 

منيع يف  ت�صييد ح�صن  �إىل عهده  ترجع  �لتي  �لآثار  ومن 
�إبان  �أقامه هذ� �لإمرب�طور يف م�رص  �أقوى ح�صن  منوف كان 
)�نظر  و�ملقريزي  ياقوت  �ملوؤرخان  ويقول  �لروماين،  �حلكم 
هذين �ملادتني(: �إن قرية �أم دنني على �ل�صفة �لغربية للنيل كانت 
مكان �ملق�ض للخليج )�أي خليل تر�جان(، مما يدل على �أن هذ� 
�ل�صمال من ح�صن  �إىل  �لإمرب�طور  �أن�صئ يف عهد هذ  �خلليج 

بابليون وموقع قرية �أم دنني �حلايل هو قلب �لقاهرة. 

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)لطفي �ل�صيد(. 

466 – الرتجمان – حارة- بق�سم ميناء الب�سل 
467– الرتجمان – حارة -  بق�سم اللبان 
ف�رص  �أي  ترجم،  فعل  من  �مل�صتق  �ل�صم  هو  �لرتجمان 
تر�جمة  جمعه  وترجمان  ترجمان  فهو  �آخر،  بل�صان  �لكالم 
�أو�صح  عنه  وترجم  �صريته،  ذكر  �لرجل:  وترجم  وتر�جم، 
�لرتكي،  ل�صان  �إىل  نقله  »�أي  بالرتكية  ترجمه  فيقال  �أمره 
وترجم �لكالم �أي �لتب�ض، و�لرتجمة هي �لتف�صري ، ذكر �صرية 
�ل�صخ�ض و�أخالقه ون�صبة وجمعها تر�جم، ترجمة �لكتاب هي 

فاحتته. 

ولعل ��صم هاتني �حلارتني و�صع للدللة على رجلني كانا 
من �صكان �حلارتني �أو مالك عقار�تهما، وبالإ�صكندرية �أكرث 
من �أ�رصة حتمل لقب �لرتجمان ولبد �أن �أجد�دهم كانو� يز�ولون 
�لرتجمة باملحاكم و�مل�صالح �حلكومية ول�صيما وقت �أن كانت 
�جلاليات �لأجنبية كبرية �لعدد باملدينة، وكان �صوق �لرتجمة 
هوؤلء  ومن  �ملختلطة،  باملحكمة  �لأخ�ض  وعلى  ر�ئًجا، 
�للغات  من  �أكرث  �أو  بلغة  �لتكلم  يح�صنون  كانو�  من  �لرت�جمة 
ول  و�لإيطالية  و�لإجنليزية  �لفرن�صية  وهي  �لرئي�صية،  �لأجنبية 
يعرفون �لكتابة بها، وكانو� ي�صحبون �ل�صائحني يف جولتهم 
باملدينة، وبد�خل �لد�ئرة �جلمركية لت�صهيل �لإجر�ء�ت �ملتعلقة 

بهم. 

كرموز  بق�سم  �سارع -    – الرتمذي   –468
�لفقه،  علماء  من  �أربعة  تر�جم  �ملاأثور  �لتاريخ  ي�صجل 
»ترمذ«  مدينة  �إىل  ن�صبة  »�لرتمذي«  لقب  يحملون  و�ملت�صوفة 
�لو�قعة على �ل�صفة �ل�صمالية لنهر جيحون بالقرب من م�صب نهر 
�رصخان، ويروي �ل�صمعاين �أن �أهلها ينطقون با�صمها »ترميذ« 
�لنا�ض يف عام 1889م )1307 هـ(  �لرو�ض  �ل�صباط  و�صمع 
�ل�صائدة  �لبوذية هي  �أو ترميذ« وكانت  با�صمها »ترمذ  ينطقون 
يف ترمذ �إبان �لفتح �لإ�صالمي، فقد كان بها 12 معبًد� ونحو 
�ألف ر�هب بوذي، وفتح ترمذ مو�صى بن عبد�لله بن خازم، 
يلي  ففيما  »�لرتمذي«  لقب  يحملون  �لذين  �لثالثة  �لعلماء  �أما 

ترجمة لكل منهم: 

لمي  اك ال�سُ 1( حممد بن عي�سى بن �س�دة بن م��سى بن ال�سحَّ
احلافظ ال�رشير الب�غي الرتمذي: يقال �إنه �ل�صيخ حممد عابد 
تدل على  �لرتمذي  ن�صخة من كتاب  يده على  �ل�صندي بخط 
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ر�وية  كان  �أنه  �صريته  يف  وجاء  �لتاريخ،  ذلك  يف  مولده 
و�أنه كان  بال�صاد،  �لناطقني  �إىل كل  للحديث، وناقاًل ملعناه 
�ملعرفة، وعقاًل  من  نوًر�  �لله  وهبه  �لرجال،  معرفة  حجة يف 
ر�جًحا، فظل طو�ل حياته ينري �لطريق لل�صالكني فيهديهم �صو�ء 
�ل�صبيل، ويقول بع�ض موؤرخي �صريته: �إنه ولد كفيًفا، ويقول 
�لبع�ض �لآخر: �إنه فقد ب�رصه يف �أو�خر �أيام حياته، ول يعرف 

يف �أي مكان ُولد �لرتمذي، �أيف قرية بوغ �أم بلده ترمذ؟ 

علم  يف  بهم  يقتدى  �لذين  �لأئمة  �أحد  �لرتمذي  وكان 
�أيام  �أ�صله من جرو، و�نتقل جده منها  �إن  �حلديث، ويقال: 
�لليث بن �ل�صيار )�نظر �بن �صيار(، و��صتوطن يف مدينة ترمذ، 
فولد حممد �لرتمذي بهذه �ملدينة، ون�صاأ بها ن�صاأته �ل�صاحلة، 
�حلفظ  يف  فريًد�  �لأخالق،  يف  �لأمثال  م�رصب  كان  حتى 
بالنتقال  و�صغف  عمله،  د�ئرة  و�ت�صعت  �لبديهة،  و�رصعة 
و�لعر�ق  خر��صان  �إىل  برحلة  فقام  �لأم�صار،  على  و�لرتدد 
�لأقطار،  هذه  �أهل  من  ف�صمع  �لبالد،  وطوف يف  و�حلجاز 
و�أدرك كثرًي� من  �ملحدثني كالبخاري  م�صاهري  �أخذ عن  وقد 
�لأئمة  وجميع  هو  و��صرتك  منهم،  و�صمع  �ل�صيوخ  قدماء 
�أ�صحاب �لكتب �ل�صتة يف �لرو�ية عن ت�صعة �صيوخ فقط، ومن 
�صيوخه �مل�صهورين �أبو د�ود �ل�صج�صتاين، وقال �بن �صيد �لنا�ض 
)�نظر هذه �ملادة( نقاًل عن �بن �لأثري )�نظر هذه �ملادة( �أنه قال: 
»كتاب �أبي عي�صى �لرتمذي من �أح�صن �لكتب ترتيًبا، و�أكرثها 
فائدة، و�أقلها تكر�ًر�، فيما لي�ض يف غريه من ذكر �ملذ�هب 
�ل�صحيح  من  �حلديث  �أنو�ع  وتبيني  �ل�صتدلل،  ووجوه 
عي�صى  �أبي  مثل  �لبخاري  يخلف  ومل  و�لغريب،  و�حل�صن 
يف �لعلم و�حلفظ على �لب�رص بوجوه �لكالم، ولذ� قيل هو كاٍف 
للمجتهد، ومغٍن للمقلد«،  ويف هذ� �لكتاب يقول �خلالدي 

)�نظر هذه �ملادة(: »قال �أبو عي�صى �صنفت هذ� �لكتاب فعر�صته 
على علماء �حلجاز، و�لعر�ق وخر��صان فر�صو� به، ومن كان 
يف بيته هذ� �لكتاب »�أي �جلامع« فكاأمنا يف بيته نبي يتكلم«، 
�أربعة  على  �جلامع  كتابه  �أن  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ليو�صفي  وقال 
د�ود  �أبي  �رصط  على  وق�صم  ب�صحته،  مقطوع  ق�صم  �أق�صام، 
عنه  �أبان  ر�بع  وق�صم  علته،  �أَبَاَن  �أخرجه  وق�صم  و�لن�صائي، 
فقال: ما �أخرجت يف كتابي هذ� �إل حديًثا قد عمل به بع�ض 
�لفقهاء، وقد طبع للرتمذي جمموعة �لأحاديث يف جملدين، 
وذلك بالقاهرة عام 1292هـ )1875م(، ومن جهة �أخرى 
طبع له بالقاهرة عام 1306هـ )1888م( كتاب »�ل�صمائل«،  
وهو جمموعة من �لأحاديث يف ذ�ت ر�صول �لله حممد عليه 
�ل�صالة و�ل�صالم، ويت�صمن هذ� �لكتاب �رصًحا ملحمد بن قا�صم 
�لبهية  �جللية  »�لفو�ئد  ��صم  �لكتاب  هذ�  على  ويطلق  ج�ّصو�ض 
على �ل�صمائل �ملحمدية«،  وتن�صب �مل�صادر �لعربية كتًبا �أخرى 
و�لأ�صماء،  �لزهد،  يف  �صتى،  مو�صوعات  يف  للرتمذي 
قد  �لكتب  هذه  �أن  غري  و�لتاريخ،  و�لفقه،  و�لكنيات، 
�لقاهرة تعرف جمموعة يف  فقدت على ما يظهر، ويف طبعة 
فتعرف  �لطبعات  من  �أما يف غريها  �ل�صحيح  با�صم  �لأحاديث 

ا.  باجلامع �ل�صحيح، وي�صمى هذ� �لكتاب بال�صنن �أي�صً

�مل�صائل  �ل�صحيح  �جلامع  يف  �ملدونة  �لأحاديث  وتتناول 
و�لإميان،  و�لنار،  و�جلنة،  و�لقيامة،  �لقدر،  مثل  �لكالمية 
و�لقر�آن، و�لدعو�ت، و�لرتبية، و�لأخالق مثل؛ �ل�صتئذ�ن، 

و�لآد�ب. 

�لتي  عن  كثرًي�  تقل  �أحاديث  على  �مل�صنف  هذ�  وي�صمل 
�ملكرر يف كتاب  �أن  غري  وم�صلم  �لبخاري  �صحيحا  يت�صمنها 
ذلك  على  وعالوة  �ل�صحيحني،  هذين  يف  مما  �أقل  �لرتمذي 
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يت�صمن �جلامع �ل�صحيح بابني هما: باب �ملناقب، وباب تف�صري 
�لقر�آن ولي�ض يف كتب �ل�صنن �لأخرى �لثالثة مثلهما، ويطلق 
�لأحاديث  �لأربعة يف  �ملجاميع  على  �أحياًنا  �ل�صنن  ��صم كتب 
�ملادة(  هذه  )�نظر  و�لن�صائي  و�لرتمذي  د�ود،  لأبي  �لنبوية 
�لرتمذي  جامع  يف  وتكرث  �ملادة(،  هذه  )�نظر  ماجه  و�بن 
�أحاديث  ا  �أي�صً وفيه  طالب،  �أبي  بن  لعلي  �مل�صايعة  �لأحاديث 
�خلطاب،  بن  وعمر  �ل�صديق،  بكر  �أبي  مبناقب  ت�صيد  �أخرى 

وعثمان بن عفان )�نظر هذه �ملو�د(. 

�أولهما ملحوظاته  �ل�صحيح ب�صيئني:  وميتاز كتابه »�جلامع 
�لنقدية على رجال �لإ�صناد، و�لثاين تو�صيحه مو��صع �لختالف 
بني �ملذ�هب عقب كل حديث، لذ� يعترب هذ� �لكتاب من هذه 

�لناحية، �أقدم م�صنف عن �أوجه �خلالف يف �ملذ�هب. 

ولقد دب �حل�صد يف �صدور بع�ض علماء ع�رصه وت�صدو� 
�لعرت�ف  على  و�أجربهم  عليهم،  تغلب  ولكنه  لمتحانه، 

بعلمه �لغزير، وف�صله �لذي ل ينكر. 

�لعمر 98 عاًما  بالًغا من  وتويف عام 279 هـ )892 م( 
تقريًبا مبدينة ترمذ. 

2( اأب� عبد الله حممد بن علي بن ح�سني الرتمذي )املعروف 
وحمدث،  خر��صان،  �أهل  من  �صني  متكلم  وهو  باحلكيم(: 
يبق  فلم  كثرية  م�صنفات  وله  حنفي،  وفقيه  ومت�صوف، 
هذه  يف  �لإطناب  �إىل  مييل  و�أ�صلوبه  كتابًا،  ثالثون  �إل  منها 
�أبو  وحاول  �لقوية،  بالأ�صانيد  مفعمة  �أنها  غري  جميًعا  �لكتب 
و»ختم  �لأ�صول«،  »نو�در  كتابيه:  يف  �لرتمذي  �لله  عبد 
�لولية« �رصح بع�ض م�صائل �لأدرية �رصًحا �صوفيًّا على مذهب 
بالذ�ت  �مل�صائل  هذه  �ل�صيعة يف  �أهل  تب�صط  وقد  �ل�صنة،  �أهل 

وجود  �صبق  �مل�صائل  هذه  �أهل  بني  ومن  غالتهم،  ول�صيما 
�أول  �لله  عبد  �أبو  وكان  �لآدمية،  و�حلقيقة  �ملحمدي،  �لنور 
و�لع�رصين، ويف  �لثمانية  �لهجائية  �حلروف  قيمة  �لباحثني يف 
��صتعار  وقد  علميًّا،  بحًثا  �لولية  ودرجات  �ملالئكة،  علم 
جهة  ومن  �لولية،  وهو  �ل�صيعة،  ��صطالح  �مل�صائل  لهذه 
�ل�رصعية  للفر�ئ�ض  �لعقلي  �لتخريج  �إىل  �لرتمذي  �أخرى ذهب 
و�أ�رص�ره« و»علل  و»�حلج  �ل�صالة«  »�رصح  �مل�صماة:   يف كتبه 
ويبني  للذم،  مثاًر�  �لأخري  �ملوؤلف  هذ�  كان  وقد  �لعبودية«، 
و�لرت�دف  �لفروق  وجود  نفي  �لفروق«  »كتاب  يف  �لرتمذي 
مبعناه �حلقيقي، وهو يقرب يف �آر�ئه هذه من �آر�ء �ملعتزلة يف 
�إىل �لأخالق  بالك�صف ويدعو  �لرتمذي  �ل�صدد، ويقول  هذ� 
�ل�رصيفة، ويلعن يف كتابه »�لأقيا�ض« �لنفاق باأنو�عه، ويرف�ض 
�للتجاء �إىل �حليل �لتي حاول من يتولون �لإفتاء �للتجاء �إليها 
يف ع�رصه، ويعد �أبو عبد �لله �لرتمذي �أول من �ألف يف طبقات 
�ل�صوفية، و�إن كان كتابه يف هذ� �ملجال مفقوًد� ومل يعرف �إل 
من �لنقول �لتي �أخذت منه، ومن جهة �أخرى يعترب �لرتمذي 
بعده  جاء  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لعربي  لبن  �لأول  �لر�ئد 
بثالثة قرون فدر�صه �بن �لعربي )�أو �بن عربي كما ي�صمى عند 

�أهل �ل�رصق( و��صتوعب موؤلفاته و�أعجب باآر�ئه. 

ح�سني  �سيد  با�سم  ا  اأي�سً )ويعرف  الدين  برهان  �سيد   )3
الرتمذي(: �صويف من �أهل مدينة ترمذ، ومن مريدي مولنا 
بهاء �لدين، ولد يف مدينة قونية عام 628هـ )1230م( وقد 
على  طوياًل  عكف  ثم  �لدين،  بهاء  �أ�صتاذه  على  فرتة  ح�رص 
وذهب  �ملريدون.  حوله  فالتفَّ  ترمذ  يف  و�لتن�صك  �لزهد، 
بعد ذلك �إىل مدينة قي�رصية يف �لوقت �لذي ��صتوىل فيه �ملغول 
عليها، و�أحدثو� فيها مذبحة رهيبة، ويقول منجم با�صي: �إن 
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�صيد  �صهرة  وترجع  )1242م(  641هـ  عام  كان  ذلك 
�صاأن  من  له  كان  ما  �إىل  خا�صة  ب�صفة  �لرتمذي  �لدين  برهان 
�أ�ص�صها  �لتي  �ل�صوفية  �لطريقة  وهي  �ملولوية  �صعائر  يف  رفيع 
عام  �ملتوفى  �لرومي(  جالل  مادة  )�نظر  �لرومي  �لدين  جالل 
673هـ )1274م(، وذلك يف مدينة قونية، وكان �أتباع هذه 
�لطريقة يقيمون حلقات �لذكر بالأنا�صيد، و�لرق�ض على توقيع 
�آلت �لطرب، وقد �ألغى �أتاتورك هذه �لطريقة يف تركيا عقب 

�إعالنه �جلمهورية. 

�لدين �لرتمذي تويف  �أن �صيد برهان  تقول بع�ض �مل�صادر 
�إىل هذ�  د�ئًما  ين�صب  قونية  بال�صام، ولكن وجود �رصيح يف 
تاريخ  يعرف  بال�صام، ول  ينفي وفاته ودفنه  �لرتكي  �ل�صويف 

وفاته على وجه �لتحقيق. 

اأحمد بن ن�رش الرتمذي: وقد دون  اأب� جعفر حممد بن   )4
�بن خلكان ترجمة �صريته يف كتابه: »وفيات �لأعيان« فقال: �إنه 
كان فقيًها �صافعيًّا، وكان �إمام ع�رصه يف �لفقه �ل�صافعي و�أنه 
كان ورًعا تقيًّا، وي�صكن يف بغد�د وحدث بها عن يحيى بن 
بكر �مل�رصي، ويو�صف بن عدي وغريهما، وروى عنه �أحمد 
�بن كامل �لقا�صي، وعبد �لباقي بن قانع، و�أنه كان ثقة من 
�أهل �لعلم و�لف�صل و�لزهد يف �لدنيا، وكان يقول تفقهت على 
مذهب �أبي حنيفة ولكني كنت على مذهب �ل�صافعي فيما بعد، 

وكتبت �حلديث طو�ل 29 عاًما. 

وقد �صافر �إىل م�رص، ون�صخ جميع كتب �لإمام �ل�صافعي 
)�نظر مادة �ل�صافعي(، وكان فقيًها ماأموًنا نا�صًكا. 

)824م(  209هـ  عام  �حلجة  ذي  يف  ولدته  وكانت 
وتويف يف 11 من �صهر �ملحرم عام 295هـ )907م( بالًغا من 

�لعمر حو�يل 84 عاًما. 

املن�سية   بق�سم   – �سارع   – تري�ستا   –469
ا(  )ال�سيخ اإ�سماعيل �سلبي حاليًّ

�لأدرياتيكي،  �لبحر  على  يقع  �إيطايل  ميناء  هي  تري�صتا 
 Le Golfe de با�صمها  �مل�صمي  �خلليج  مكانها  يف  وتكون 
حو�يل  �لر�هن  �لوقت  يف  �صكانها  عدد  ويبلغ   ،Trieste

ل�صيما  �لأوىل  �لدرجة  من  جتارية  مدينة  وهي  مليون  ن�صف 
�لتي  �لأخرى  �ملختلفة  و�ل�صلع  و�لتبغ  �ملن�صوجات  جتارة  يف 
�أوروبا  بلد�ن  ومن  �صوي�رص�  ومن  �إيطاليا،  �صمال  من  ت�صدر 
�لو�صطى �لتي لي�ض لها منافذ على �لبحر �لأدرياتيكي، وموقعها 
�صياحي جميل، وت�صم �أحياوؤها �لقدمية �لعديد من �لآثار �لهامة 
ع�رص  �ل�صابع  �لقرن  �إىل  ت�صييده  تاريخ  يرجع  ق�رص  منها  �لتي 
�مليالدي، وكاتدر�ئية عظيمة هي كاتدر�ئية �لقدي�ض »جيو�صتو 
�إىل  �ملكافحني  �لإيطاليني  �أنظار  حتولت  وطاملا   ،»Guisto

حتققت  وقد  وطنهم،  �إىل  و�صمه  �لهام،  �مليناء  هذ�  ��صتعادة 
معاهدة  لن�صو�ض  وفًقا  �إيطاليا  ��صتعادتها  عندما  �لرغبة  هذ� 
تنفيًذ�  ذلك  وكان   ،»Saint Germain جريمان  »�صان 
�إبريل   28 بتاريخ  لندن  مدينة  يف  �أبرم  �لذي  �ل�رصي  لالتفاق 
عام 1915م، و�لذي دخلت مبوجبه �إيطاليا يف �حلرب �لعاملية 

�لأوىل مع �حللفاء �لغربيني �صد �أملانيا، وتركيا وحلفائهما. 

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�ل�صيخ �إ�صماعيل �صلبي«. 
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470- ت�سودي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل  
ا(  )يو�سف املنيالوي حاليًّ

يحمل ��صم ت�صودي ثالثة من مفكري �صوي�رص� وهم: 

 Gilles ou Aegidius ت�س�دي  اأجيدي��ض  اأو  »جيل   )1
Tschudi«: وكان موؤرًخا �صوي�رصيًّا، ولد مبدينة »جالري�ض 

Glaris«  عام 1505م، ومات خالل عام 1572م بالًغا من 

�لعمر حو�يل 67 �صنة، وهو موؤلف �لق�ص�ض �ل�صوي�رصي �لذي 
 Guillaume تّل  Rutli«، و»غليوم  �أ�صاطري »روتلي  ي�صم 

Tell«  �ل�صهرية �لذ�ئعة �ل�صيت حتى �لآن. 

 Jean Jacques de ت�س�دي  دي  جاك  »جان   )2
ولد هو  �صوي�رصيًّا،  �لطبيعيات  عاملًا يف  Tschudi«:  وكان 

جل  »�صان  مبدينة  ومات  1818م  عام  جالري�ض  مبدينة  ا  �أي�صً
Saint Gall« خالل عام 1897م بالًغا من �لعمر 79 عاًما، 

وقد قام با�صتك�صافات علمية قيمة يف �أقطار �أمريكا �جلنوبية. 

3( »ه�ج� دي ت�س�دي Hugo de Tschudi«: وهو �بن 
جان جاك دي ت�صودي، ولد عام 1851م مبدينة »جاكوب�صوف 
Jakobshof«،  ومات مبدينة »كان�صتات Cannstatt« عام 

1911م، وكان من نقاد �لفنون ومدير ملتحف �لفنون �لأهلي 
مبدينة برلني ومتحف �لر�صم �لبافاري مبدينة ميونخ، وقد كان 
�لفرن�صيني  بالفنانني  �لأملاين  �ل�صعب  تعريف  يف  قوي  �أثر  له 

�أ�صحاب �لتاأثري �ل�صخ�صي يف �إنتاجهم �لفني. 

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف »يو�صف 
�ملنيالوي«.  

قري  باأبي   - �سارع   – الت�سنيع   –471
وح�صنه  �ل�صيء  زين  »�أي  �صنع  م�صدر  هو  �لت�صنيع 
ما  نف�صه  عن  �أظهر  �أو  �لتزين  تكلف  �أي  وت�صنع  بال�صناعة«، 
فيقال  �صنع،  هو  �ل�صتقاق  �أ�صل  �لثالثي  و�لفعل  فيه،  لي�ض 
�صنع �ل�صيء �أي عمله، و�صنع �إليه معروًفا �أي قدمه، و�صنع 
به �صنيًعا قبيًحا �أي فعاًل، و�أ�صنع �لرحل: تعلم و�أحكم �لعمل، 
�أو �أعان �آخر، و�صانعه م�صانعة: د�هنه ود�ر�ه، �أو ر�صاه، ومنه 

�ملثل: »من �صانع �ملال مل يحت�صم من طلب �حلاجة«.  

و�صانعه عن �ل�صيء: خادعه عنه، و�صانع �لرجل: ر�فقه، 
�صنيعه:  عنده  و��صطنع  له،  ي�صنع  �أن  �أمر  �صيًئا:  و��صطنع 
و�ل�صناعة:  لنف�صه،  �ختاره  لنف�صه:  و��صطنعه  �إليه،  �أح�صن 
�لعلم  �أو  و�حلياكة،  كاخلياطة،  �لعمل  مبز�ولة  �حلا�صل  �لعلم 
يف  ت�صتعمل  �ل�صناعة  وقيل:  كاملنطق،  �لعمل  بكيفية  �ملتعلق 
�صناعات،  وجمعها  �ملعنى،  يف  و�ل�صناعة  �ملح�صو�صات 
و�صنائع، و�ل�صانع: من يعمل بيديه، وجمعه �صناع، يقال: 

»�مر�أة �صانعة �ليدين« �أي حاذقة ماهرة يف عمل �ليدين. 

مل تذكر جلنة ت�صمية �ل�صو�رع مبدينة �لإ�صكندرية �أي تف�صري 
�إذ�  �إل  �للهم  �ل�صارع،  �لت�صنيع على هذ�  ل�صبب �إطالق كلمة 
كان من �ملنظور �إقامة بع�ض �مل�صانع يف هذه �جلهة من �صاحية 
�أبي قري �لتي �صمت �أخرًي� �إىل حمافظة �لإ�صكندرية، و�صارت 

ق�صًما من �أق�صام �ملدينة �لإد�رية. 

الرمل  بق�سم   – �سارع   – التعاون   –472
�أعان  �لقوم:  تعاون  فيقال  تعاون  فعل  م�صدر  �لتعاون 
ا: وعاون معاونة وعونه تعويًنا، و�أعانه �إعانة على  بع�صهم بع�صً
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�ل�صيء: �صاعده، وعونت �ملر�أة: �صارت عوًنا �أي يف منت�صف 
و�لعون،  �مل�صاعدة  منه  طلب  بفالن:  فالن  و��صتعان  �لعمر، 
و�لعون هو �مل�صاعدة، و�لَعَو�ن: �لأر�ض �ملطمورة، �أو �حلرب 
�أ�صد  هي  �لعو�ن:  و�حلرب  �أخرى،  بعد  مرة  فيها  قوتل  �لتي 
�حلروب، و�لعو�نة: �لنخلة �لطويلة، ودودة تكون يف �لرمل، 
ود�بة دون �لقنفد يف حجمها، و�ملعانة و�ملعونة و�ملعون: �لعون 
و�مل�صاعدة، و�ملعو�ن: �حل�صن �ملعاونة للنا�ض وجمعه معاوين، 

و�ملتعاونة: �ملر�أة �لطاعنة يف �ل�صن. 

فقال  �لنا�ض  بني  �لتعاون  على  �لكرمي  �لقر�آن  حث  ولقد 
تعاىل: زب ەئ وئ   وئ   ۇئرب. 

�إىل  يرجع  �ل�صارع  هذ�  على  �لتعاون  ��صم  �إطالق  ولعل 
وجود مركز من مر�كز جمعيات �لتعاون يف كنفه. 

كرموز  بق�سم   - �سارع   – التقدم   –473
�لتقدم م�صدر فعل تقدم، وتقدم �صد تاأخر، وتقدم �لقوم: 
�أمره به ويقال فال يتقدم بني يدي  �إليه بكذ�:  �صبقهم، وتقدم 
تقدم،  مبعنى  و�قتدم  دونه،  و�لنهي  �لأمر  �إذ� عجل يف  �أبيه: 
و��صتقدم �لرجل �أي طلب قدومه، و��صتقدم �لقوم تقدمهم، 
و�لِقَدم: �لزمان �لقدمي، فيقال: كان ذلك �لأمر قدًما »�أي يف 
�لزمان �لقدمي«، و�لِقَدم: �صد �حلدوث، �أو �ل�صابقة يف �لأمر، 

فيقال: له قدم يف هذ� �لأمر �أي له �صابقة. 

و�ل�صناعة:  �لتجارة  يف  �لنجاح  ا  �أي�صً بالتقدم  ويق�صد 
�لخرت�ع يف �حل�صارة و�ل�صلوك �جلماعي لالأمة، ولعل �إطالق 
مب�صتقبل  تفاوؤًل  �ملعنى  هذ�  به  ق�صد  �ل�صارع  على  �ل�صم  هذ� 
�لقطر �مل�رصي، و�لأمل يف تقدمه �ملطرد نحو �لعالج يف كافة 

�ملجالت. 

كرموز  بق�سم   – �سارع   – التقوى   –474
بطاعته،  �لله وعمل  �أي خاف  �تقى:  من  �ل�صم  �لتقوى 
و�لتقاة هي �لتقوى وجمعها تًقى، و�ملتقي هو �صاحب �لتقوى، 
و�أ�صل �لفعل »وقى يقي وقاية ووقًيا«، ووقى فالًنا: �أي �صانه 
و�صرته من �لأذى، تقول:  وقاه �لله �ل�صوء ومن �ل�صوء، تقي 

مبعنى �تقى. 

يف  مت�صاوين  فجعلهم  �لب�رص  بني  �لإ�صالم  �صاوى  وقد 
ومل  لونهم،  �أو  جن�صهم  �ختلف  مهما  و�لو�جبات  �حلقوق 
يف�صل �أحًد� على �لآخر �إل مبقد�ر تقو�ه وخوفه من �لله وطاعته 

يف كل ما �أمر به من ف�صائل ومت�صك بالأخالق �لكرمية. 

475– تكال بك – �سارع –  بق�سم الرمل 
»تقال«  �صليم  هو  �ل�صم  بهذ�  �ملق�صود  �أن  �صك  من  ما 
ومن  �ل�صحافة  رجال  من  وهو  بالكاف  ولي�ض  بالقاف، 
�صيما  كفر  ولد يف  �لأ�صل،  لبناين  وهو  �ملعروفني،  �لكتاب 
�صنة 1849م )1266هـ( وتخرج يف علوم �للغة �لعربية على 
�إىل  ثم رحل  �ليازجي(،  مادة  )�نظر  �ليازجي  نا�صيف  �ل�صيخ 
�لأهر�م  جريدة  و�أ�صدر  �إ�صماعيل،  �خلديوي  عهد  يف  م�رص 
�صنة 1875م )1292هـ( ولقى يف ذلك �صعابًا جمة، وكان 
�لثورة  �أيام  و��صطر  تقال،  ب�صارة  �أخوه  �إ�صد�رها  ي�صاعده يف 
�لقاهرة و�أعاد  �إىل  ثم عاد  �إىل �صوريا،  يهاجر  �أن  �إىل  �لعر�بية 
�إ�صد�ر �لأهر�م، ومر�ض بعد ذلك ف�صافر �إىل لبنان حيث و�فته 
�ملنية خالل عام 1892م )1310هـ( ودفن بكفر �صيما م�صقط 

ر�أ�صه، وكان قد جاوز �لثالثة و�لأربعني من عمره. 



حرف التاء

107

ويقول �مل�صت�رصق »م. هارمتان M. Hartmann« يف 
�أ�ص�ض جريدة  �للبناين  �إن �صليم تقال  د�ئرة �ملعارف �لإ�صالمية: 
�لأهر�م، �أول �صحيفة عربية يف �لإ�صكندرية، وكانت تد�فع 
و�لو�قع  يفرت.  قويًّا ل  دفاًعا  م�رص  �لفرن�صيني يف  م�صالح  عن 
هو �أن جريدة �لأهر�م كانت تت�صم بالو�صف �لذي ذكره هذ� 
�مل�صت�رصق، فكانت ل حتنو على �آمال �مل�رصيني يف �ل�صتقالل، 
و�لتخل�ض من ربقة �لحتالل �لربيطاين �إل بقدر ما يخدم هذ� 
�حلنو �لظاهري �ل�صيا�صة �لفرن�صية يف �ل�رصق �لأو�صط كلما بد� 
لها �أن تعار�ض �ل�صيا�صة �لربيطانية يف �مل�صالح �لتي تريد ك�صبها 
بال�صتعمار  طوياًل  زمًنا  ُنِكب  �لذي  �لعامل  من  �جلزء  هذ�  يف 
�لإجنليزي - �لفرن�صي، وكانت جريدة �ملقطم تناف�ض جريدة 
�لأجنبي يف م�رص، فال  �لكيان  �لدفاع عن  �لأهر�م يف جمال 
تدخر و�صًعا يف منا�رصة �مل�صالح �لإجنليزية على ح�صاب �ل�صعب 
مع  �للبنانيني  من  وحمرروها  موؤ�ص�صوها  وكان  �مل�رصي، 

�لأ�صف. 

و�أ�صبحت  رجعة،  غري  �إىل  �ملقطم  جريدة  �ختفت  وقد 
عام  يوليو  يف  قامت  �لتي  �مل�رصية  �لثورة  بعد  �لأهر�م  جريدة 
1952م )1372هـ( ل جتد جماًل ل�صيا�صتها �ملتحيزة لفرن�صا، 
�صيطرة  بف�صل  تكون م�رصية خال�صة  �أن  �إىل  �لأمر  بها  و�نتهى 

�لعنا�رص �لوطنية �ل�صادقة على حتريرها و�إد�رتها. 

و�أجد من �ملالئم تدوين منوذج من نرث �صليم تقال خطه قلمه 
�صنة 1883م )1301هـ( ون�رص بالأهر�م حتت عنو�ن: »�لقطر 
دفاًعا عن �صندوق  �ملقال كتب  �أن هذ�  هو  ويقيني  �مل�رصي« 
�لدين �لذي كان لالإجنليز و�لفرن�صيني �ليد �لطوىل يف �إد�رته، 
و�لذي �أن�صئ عقب خلع �خلديوي �إ�صماعيل �لذي �أثقل كاهل 

�ملالية �مل�رصية بالديون نتيجة �إ�رص�فه �مل�صهور: 

�ملالية  �أحو�ل  �صاأن  يف  ر�أًيا  �لأوروبية  �جلر�ئد  »�ختلقت 
�مل�رصية، فخا�صت يف هذ� �ملو�صوع تخبط فيه خبط ع�صو�ء، 
ل متيز �صحيحه من فا�صده، جلُّ ما بََنت عليه بحثها مر��صالت 
تتوفر  مل  �لذين  �لأجانب  بع�ض  �أقالم  �إليها  نقلتها  و�فية،  غري 
زيادة  و�أ�صباب  وحالتها،  �لبالد  ماهية  �لكافية عن  �خلربة  لهم 
و�رد�تها �أو نق�صانها وما �صاكل ذلك«، وي�صرت�صل �لكاتب يف 
مقاله مو�صًحا �أن �أقو�ل تلك �ل�صحف �لأوروبية قد عاد بال�رصر 
�أن �ملقرر هو  �حل�صي و�ملعنوي على �لبالد �مل�رصية، ثم يذكر 
فاإن حياتها  ا،  �أر�صً و�أغناها  تربة،  �لبالد  �أح�صن  �أن م�رص من 
من  به  �لله  خ�صها  ما  على  متوقفة  وثروتها  وغناها  وخ�صبتها 
بركات بحر �لنيل �لذي يروي �أر��صيها مبيعاد م�رصوب فيقوي 
ما �صعف فيها، ويك�صبها قوى جديدة عن �لتي �قت�صتها منها 
ناجًتا عن  �أمًر� وهميًّا  �إل  �إك�صري  لها  �ل�صتوية، فهو  �ملزروعات 
�جلهة �لو�حدة عن �صوء حالة �لفالح، وعدم �نتظام �أعماله، 
ومن �جلهة �لثانية عن �زدياد �لنفقات �ل�صنوية من جر�ء �لحتالل 
�أمل يف  �أ�صابه  �إذ�  و�لتعوي�صات وما �صارع ذلك، لأن �لرجل 
بع�ض �أع�صائه وهى ج�صمه �إجماًل و�متد �ل�صعف �إىل �أع�صائه 
�ل�صليمة ل عن خلل بها بل عن تاأثري من �لع�صو �ل�صقيم، وهذه 

هي حالنا.  

�أ�صاليب �لحتالل  ينتقد  تقال  �صليم  �أن  �لقول  وظاهر هذ� 
�لربيطاين وما ذلك �إل �أن فرن�صا كانت تعار�صه �أ�صد �ملعار�صة 

لتقوي نفوذها يف م�رص، وبالتايل يف �ل�رصق �لأو�صط. 

�إ�صماعيل  مادة  )�نظر  �صربي  �إ�صماعيل  �ل�صاعر  رثاه  وقد 
با�صا �صربي( بق�صيدة مطلعها فل�صفة �صوفية فقال: 
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بَة لزِب   �إذ� كان ِوْرُد �ملوِت �رَصْ
فطوُل �رصوِر �ملرء موعُد كاذِب   

ْر بالعي�ض و�ْحذْر فاإمنا    فال َتْغرَتِ
�صفاُء �لليايل ُهدنٌة من حُماِرِب  
 

يبيُت �لفتى ِخْلَو �لفوؤ�ِد كاأنَُّه   
�لنو�ئِب  � وبني  بينه �صدًّ ر�أى   

ثم يتطرق �إىل �لرثاء فيقول:

بَِرْغِمَي �أن ُيْدعى تر�بًا و�أعُظًما   
فًتى كان ُيدَعى قبُل �أْكَتَب كاِتِب  

فتى كانت �لأقالم ت�صهد �أنه  
ُيِجلُّ مقاَم �لكتب فوق �لكتائِب    

َهَوى كوكًبا ما �لبدُر ليلة مَتِّه  
بالغياهِب  لأْلئه  من  باأفتَك    

ٍة   فًتى طْبُعُه قد كان كاملاِء ِرقَّ
بَّ  يف كاأ�ٍض ل�صاغ ل�صارِب  فلو �صُ  

فيا ر�حاًل قد غاب عنا وَمْن تكْن  
كذكر�َك ِذْكر�ُه فلي�ض بغائِب   

�صلْبَت �لُنَهى حيًّا بباهِر حكمٍة  
و عاِطِر �أخالٍق ورّقَة جانِب   

476 – التلم�ساين – �سارع – بق�سم مينا الب�سل 
يطلق هذ� �للقب على �أربعة من �صعر�ء وفقهاء وموؤرخي 

�لعرب وهم:

ي�ض  بن  عبدالله  بن  علي  بن  �سليمان  الدين  عفيف   )1
�إىل  �لأ�صل  يف  تنتمي  �أ�رصة  من  التلم�ساين:  العفيف  ابن 
عام 616هـ  تلم�صان  مبدينة  ولد  وقد  بالعر�ق،  �لكوفة  مدينة 
)1219م(، وكان �صاعًر� جميًد� �ألف عالوة على ديو�نه كتًبا 
علم  يف  »ر�صالة  �صوى  منها  يبق  مل  خمتلفة  علوم  يف  �أخرى 
�لتلم�صاين  �لعفيف  �إن �بن  �لعرو�ض«،  ومن �مل�صتطاع �لقول: 
كان معه تالميذ �بن �لعربي )�نظر هذه �ملادة( �لأوفياء، ويقول 
للريبة على  �لتلم�صاين كان هدًفا  �أن  �لذهبي )�نظر هذه �ملادة( 
�لرغم مما كان يبدو عليه من وقار وورع وكرمي خلق، وتلك 
�لريبة �لتي كانت ت�صوب م�صلك حياته �أدت �إىل �تهامه باأنه من 
بالبالغة،  يت�صم  عذبًا  �صعره  وكان  �لن�صريية،  مذهب  �أتباع 
�إن  يقولون:  �صريته  كتاب  بع�ض  ولكن  �للفظية،  و�ل�صهولة 
هذ� �ل�صعر كان يخفي �ل�صم يف كيانه �لباطني، وقد جمعت 

�أ�صعاره يف ديو�نه. 

ولده  �أجنب  بالقاهرة  �لتلم�صاين  �لعفيف  �بن  كان  وحينما 
بن  حممد  �لدين  �صم�ض  و�لد  هو  هذ�  و�صليمان  �صليمان، 
�لذي ولد  �ملادة(  )�نظر هذه  �لظريف  بال�صاب  �مللقب  �صليمان 
بالقاهرة عام 661هـ )1263م( وتويف �صابًّا لأنه كان من�رصًفا 

للهو منغم�ًصا يف �مللذ�ت. 

690هـ  عام  بدم�صق  �لتلم�صاين  عفيف  �بن  وتويف 
�ل�صغرى  �آ�صيا  فز�ر  حياته  �أثناء  تنقل  وقد  )1021م(، 
)�لأنا�صول( وبا�رص �أعماًل يف �ل�صام، و�لثابت من تاريخ �صريته 
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�أنه �تبع مذهب �بن �لعربي )�بن عربي(، فقال بوحدة �لوجود 
عدة كتب  �أثر  لها  يبق  مل  �لتي  موؤلفاته  ومن  بالزندقة،  فاتهم 
يف �لت�صوف منها »�رصح �أ�صماء �لله �حل�صنى« و»�رصح مو�قف 
�لنفري« و»�رصح منازل �ل�صائرين« لالأن�صاري �لهروي، و�رصح 
للرئي�ض  �لنفي�صة  �لق�صيدة  و�رصح  عربي،  لبن  »�لن�صو�ض« 
ي�صتمل على ق�صائد من  �ملادة(، وديو�نه  �صينا )�نظر هذه  �بن 
هذه  طبع  وقد  و�لو�صف،  �ل�صويف  �لغزل  يف  �جلديد  �ل�صعر 

�لديو�ن يف بريوت عام 1302هـ )1885م(. 

2( اأب� اإ�سحاق اإبراهيم بن اأبي بكر بن عبد الله الأن�ساري 
609هـ  عام  تلم�صان  مبدينة  ا  �أي�صً هو  ولد  التلم�ساين: 
يف  برب�عته  تفوق  �صليًعا  مالكيًّا  فقيًها  وكان  )1212م(، 
�أحكام  �أرجوزة �صمنها  �ل�صعر، وقد نظم  �لعقود ونظم  حترير 
��صطحبه  عمره  من  �لتا�صعة  بلغ  وعندما  �ملختلفة،  �ملو�ريث 
بثالثة  ذلك  بعد  مالقة  �إىل  �صافر  بالأندل�ض،  غرناطة  �إىل  �أبوه 
�إىل  �ملطاف  به  و�نتهى  درو�صه،  معظم  هناك  وتلقى  �أعو�م، 
ميناء �صبتة، فتزوج من �إحدى بناتها، وو�فته �ملنية خالل �صنة 
وثمانني  و�حد  عن  نف�صها  �ملدينة  بتلك  )1291م(  690هـ 
�لنا�رص  يعقوب  بن  �لعمر، وقد ولد يف عهد حممد  عاًما من 
�أمر�ء  �أحد  يعقوب  بن  يو�صف  عهد  يف  وتويف  �ملوحدي، 
و�ل�صام،  �لرتك، وم�رص،  بالد  بن مرين، وز�ر يف رحالته 

و�لعر�ق، و�حلجاز، و�ليمن. 

ومن موؤلفاته:

• ق�صيدته �ملت�صمنة �صرية �لنبي �صلو�ت �لله عليه و�صالمه 
وهي بعنو�ن »نتيجة �خليار يف ُمِزيلة �لغبار«. 

• مقاله يف �لعرو�ض وبحوره وقو�عده. 

• منظومة �ملولد �لنبوي �ل�رصيف. 

• �لع�رص�ت. 

�إذ يقول يف �لفر�ق:  �أمنوذج من نرثه �لفني،  ويف ما يلي 
ُه لو غفل  »�لدهر ذو غري، ومن ذ� يحكم على �لقدر؟ وما �رصَّ
�جتماع  ب�صاعة  لنا  �لأحبَّة غلياًل، و�صمح  بلقاء  قلياًل، و�صفي 
كما  �أيام،  م�صافة  وزوى  يباع  �لق�صري  �لأمل  ذلك  وو�صل 
�أ�صفقت من عذ�بي،  �أفال  يا موؤي�صي،  �أعو�م،  طوى مر�حل 
�لبيد،  �إىل ذر�ع  �أ�صلمتني  �أحبابي،  ب�صالم  ولو  و�صمحت يل 
و�ملغارب،  �مل�صارق  يف  و�لتنقل  �لوحيد،  �لزميل  وخمالفة 
دع  �لبني،  �صائق  يا  �لغو�رب،  �ل�صهو�ت  يف  و�لتمطي 
جديل،  بنات  ويا  يحمله،  لن  �جل�صم  يف  بقي  فما  ِمَله،  حَمْ
مالكني وللذميل؟ ثم ما للز�جر �لكاذب وما للغر�ب �لناعب؟ 
يجعله نذيًر� للجالء، ور�ئد �خلالء، ما �أبعدين ز�در عن د�ر 
�ملختالة يف  �لغارب و�لقر�،  ما ترى ذ�ت  فعل  و�إمنا  �لز�جر، 
�لأزمة و�لربى، و�ملرتددة بني �لتاأويب و�ل�رصى، طاملا باكرت 
ربع  بني  �لهائم  وتركت  �لهوى،  �صدع  و�صدعت  �لنوى، 
�لطلل  وي�صاأل  بجده،  �لأثر  يقفو  م�صتحيل،  ور�صٍم  حميل، 

عن عهده«.

بر�عة  على  يدل  ما  �لفني  �لنرث  من  �لنموذج  هذ�  ويف 
�إ�صفاء  ��صتحق  مما  و�للغة،  �لكتابة  �لتلم�صاين يف  ��صحاق  �أبي 
�صفات �لعالمة �لأديب �لكتاب �ل�صاعر �لرحالة عليه يف كتب 

�لأدب و�ل�صري.

�ملذهب  فقهاء  كبار  من  ال�ان�رشي�سي:  اأحمد  التلم�ساين   )3
�لعلم  وتلقى  )1430م(  834هـ  عام  ولد  باجلز�ئر،  �ملالكي 
على يد �صيوخ تلم�صان، من موؤلفاته؛ »�ملعيار �ملعرب عن فتاوى 
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)1508م(  914هـ  عام  وتويف  و�ملغرب«،  �لأندل�ض  علماء 
بالًغا من �لعمر 80 �صنة، وقد عا�رص نهاية حكم بني مرين، 

و�أو�ئل حكم دويلة بني وطا�ض وهم �أحد فروع بني مرين. 

�ألف كتابًا  �جلز�ئر، وقد  التلم�ساين: من علماء  اأب� مرمي   )4
بع�ض  ويقول  تلم�صان«،  وملحاء  علماء  »�لب�صتان يف  بعنو�ن: 
�ملوؤرخني �إنه �قتب�صه من كتاب »نيل �لبتهاج« �لذي �ألفه �ملكني 
ومن كتب �أخرى غريه، وي�صتمل »كتاب �لب�صتان« على مائة 
و�ثنتني وخم�صني ترجمة للعلماء و�مللحاء، وقد فرغ من تاأليفه 
�أبي  بن  حممد  بطبعه  وقام  )1605م(  1024هـ  عام  خالل 
ترجم  وقد  )1908م(  1326هـ  عام  �جلز�ئري  �لعامل  �صنب 

هذ� �لكتاب �إىل �للغة �لفرن�صية. 

477– متراز )�سيدي( – ميدان - بق�سم 
اجلمرك 

بق�سم   - حارة   – )�سيدي(  متراز   –478
اجلمرك

بق�سم   - �سارع   – )�سيدي(  متراز   –479
اجلمرك

�طلب ترجمته يف )�صيدي متر�ز(. 

480– التمرازية – حارة- بق�سم اجلمرك 
�لتمر�زية على هذه �حلارة لأنها جتاور م�صجد  ��صم  �أطلق 
»�صيدي متر�ز« )�نظر هذه �ملادة(، وذلك على �صبيل �لتعميم، 
مثل جهة �لبلقطرية وغريها من �جلهات �لتي حتمل �أ�صماء �لأحياء 

�لتي تقع يف حيزها. 

اللبان  بق�سم   - حارة   – التم�ساح   –481
طويل  �حلجم  كبري  �ل�صب  �صكل  يف  حيو�ن  �لتم�صاح 
�لناب ق�صري �لقو�ئم على ر�أ�صه وظهره وذنبه تر�ض متني كرت�ض 
�ل�صالحف من فلو�ض قرنية مت�صل ببع�صها �لبع�ض، و�لتم�صاح 
من ف�صيلة �لزو�حف �لتي تعي�ض يف �ملاء وعلى �لأر�ض �لياب�صة، 
وتوجد �لتما�صيح يف �أنهار �لقارتني �لإفريقية و�لأمريكية ويبلغ 
طول �لكبري منها �صتة �أمتار �أو ثمانية �أمتار وروؤو�صها يزيد طولها 
�لأعلى،  �لفك  يف   38 منها  كل  �أ�صنان  وعدد  عر�صها  على 
و�صالح  رقيق  �لتم�صاح  وذنب  �لأ�صفل،  �لفك  يف  و30 

مل�صاعدته على �لعوم. 

وتفوح من �أغلب �أنو�ع �لتما�صيح ر�ئحة م�صكية وجميعها 
فت�صبح  �ملاء  يف  �أما  �لأر�ض،  على  �لتحرك  يف  �صعوبة  جتد 
�لإن�صان  وتهاجم  و�ل�رص��صة  �جل�صارة  من  كبري  جانب  على 
قدماء  �ملقد�صة عند  �حليو�نات  �لتم�صاح من  به، وكان  للفتك 
�مل�رصيني، وقد ر�صموه على �آثارهم �لتي ل ح�رص لها وحترك 
جميع �حليو�نات فكها �لأ�صفل �إىل �أعلى، �أما �لتم�صاح فيحرك 
و�لزيف  �خلد�ع  يف  �ملثل  وي�رصب  �أ�صفل،  �إىل  �لأعلى  فكه 
بالدموع �لتي تتدفق من عيني �لتم�صاح، فيقال ملن يبكي ختاًل:  

»يذرف دموع �لتما�صيح«. 

وبحرية �لتم�صاح من �لبحري�ت �لتي يخرتقها قنال �ل�صوي�ض 
وتقع بالقرب من مدينة �لإ�صماعيلية )�نظر هذه �ملادة(. 

و�أعرف �أ�رصة بالإ�صكندرية تدعى »�أ�رصة �لتم�صاح« وكان 
�أحد �آبائها ي�صكن بحي ر�أ�ض �لتني يف نهاية �صارع ر�أ�ض �لتني، 
ولكي ل يخطئ �لنا�ض يف لقبه كان يعلق مت�صاًحا �صغرًي� حمنًطا 
فوق باب منزله، وهكذ� كنا نعرف �أن �صاكن �ملنزل و�صاحبه 
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�إىل  نزح  �لأ�رصة  �أفر�د  �أحد  ولعل  �لتم�صاح،  �أ�رصة  عميد  هو 
ق�صم �للبان، و�تخذ م�صكنه يف هذ� �ل�صارع، فاأطلق ��صمه عليه 

ككثري من �صو�رع �ملدينة. 

بك  حمرم  بق�سم   – �سارع   – متيم   –482
من  قبيلة  تاريخ  تدوين  متيم  ��صم  عن  �لكالم  ي�صتوجب 
�ل�صالة  �لله عليه  �لقدمي، و�أحد �صحابة ر�صول  �لعربية  �لقبائل 
و�ل�صالم، و�ثنني من �لأمر�ء �لذين نظمو� �ل�صعر و�أجادو� فيه، 
�إىل  وبالن�صبة  �لقبيلة،  �إىل  بالن�صبة  �لتاريخ  �صطره  ما  يلي  وفيما 

�لتميميني �لثالثة: 

اإليا�ض بن ُم�رَش:  قبيلة  1( متيم بن ُمّر بن اأدين طابخة بن 
ميتد ن�صبها �إىل ُم�رَص، ولذ� فاإن لها يف م�رص �ملقام �لأول ومن 
ثم يطلق ��صمها يف معظم �لأحيان م�صاوًيا لقبيلة م�رص نف�صها، 
ويذهب  �ملادتني(،  هاتني  )�نظر  وربيعة  قي�ض  مقابلة  ويف 
يت�صح  متيم، ول  �إىل  قي�ض  من  �أقرب  ربيعة  �أن  �إىل  �لنا�صبون 
ذلك يف �صجرة �لن�صب و�إمنا من �لأعالم �لتي وردت يف �صيغة 
�ملثنى، وهي تطلق عادة على متيم وبكر بن و�ئل جميًعا، وبكر 
بن و�ئل �أهم بطون ربيعة، وعلى كل حال فاإن قبيلة متيم �أقرب 
يف �لن�صب �إىل قبيلتي قي�ض وربيعة منها �إىل قبيلة كنانة، وذلك 

يف �صجرة �لإن�صان ب�صبه �جلزيرة �لعربية. 

�صيًئا عن متيم حني  و�لالتينيون  �لروم  موؤرخو  يذكر  ومل 
ترددهم على بالد �لعرب، ولذ� فاإن تاريخ قبيلة متيم متناقل عن 
رو�يات �لنا�ض و�أخبارهم، من ذلك ق�صة ن�صاأتها �لتي ي�صوبها 
كثري من �لأ�صاطري مثل �لقول �أن قرب متيم �أ�صل �لقبيلة جمهول 
وعامر  مناة  زيد  وهو  متيم  �أبناء  مولد  حكاية  مثل  مر�ن،  يف 
و�حلارث وما قام به هوؤلء �لثالثة من �أعمال �أ�صطورية وفًقا ملا 

جاء يف م�صنف �بن دريد )�نظر هذه �ملادة ( �مل�صمى بـ»كتاب 
�خلر�فات  بني  �لتفريق  �ل�صهل  من  فلي�ض  ثم  �ل�صتقاق«، ومن 
تاريخها  حو�دث  وبني  متيم،  �إىل  تعزى  �لتي  و�لأ�صاطري 

�حلقيقي.

�إل  �ل�صحيح  وجهه  على  �لقبيلة  هذه  تاريخ  يت�صح  ومل 
خالل �لقرن �ل�صاد�ض �مليالدي �إذ عرف ب�صيغة قاطعة �أنها قبيلة 
مادة  )�نظر  باأ�رصها  جند  بالد  منازلها  ت�صغل  عظيم  �صاأن  ذ�ت 
هذه  )�نظر  �ليمامة  من  وجزًء�  �لبحرين،  من  وجزًء�  جند(، 
�لدهناء، ومتتد  فيايف  �إىل  فت�صل  ديارها جنوبًا  �ملادة(، ومتتد 
�صماًل ب�رصق حتى �صفاف نهر �لفر�ت ويجاورها يف �ل�صمال 

قبيلة �أ�صد ويف �جلنوب قبيلتا باهلة وغطفان. 

�أو  لهم مدن  تكن  �خللَّ�ض مل  �لبدو  من  �لتميميون  وكان 
قرى، وكانت �صلتهم مبدن �لأح�صاء وحجر�، و�جلرعاء �صلة 
�لبدو �لرحل باحلو��رص يقلقون ر�حة �صكانها ويخطفون بع�ض 
�أفر�دها للح�صول على �لفدية، ويحاربونهم حيًنا، وي�صاملونهم 

حيًنا. 

وكان حظ متيم من �لعلم قلياًل، وكانت �آلهتهم �لالت، 
ويقال:  جميًعا،  �لعرب  �آلهة  كانت  �لتي  ومناة  و�لعّزى، 
�إنهم كانو� يعبدون »�ل�صم�ض« �إىل جانب هذه �لآلهة �لثالثة، 
�لن�رص�نيتني  وبكر  تغلب  منازل  من  متيم  منازل  قرب  وب�صبب 
�نت�رص �لدين �مل�صيحي بينهم غري �أن هذ� �لنت�صار كان مق�صوًر� 
ب�صفة خا�صة على �صكان �حلرية، و�أ�صهرهم عدي بن زيد )�نظر 
�أ�صلوب معي�صتهم  �لن�صارى من  هذه �ملادة(، وقد غري هوؤلء 

وقطعو� �صلتهم بالقبيلة. 
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وترتب على �ت�صاع �لرقعة �لتي ت�صغلها قبيلة متيم ت�صعبها �إىل 
بطون و�أحياء، ثم �رتفع �صاأن كل منها مبرور �لزمن ف�صارت 
متيم  بني  �لذي جعل  �ل�صبب  يف�رص  بنف�صها، وهذ�  قائمة  قبيلة 
على خالف د�ئم بينهم لدرجة �أن �ل�صاعرين �لتميميني �لفرزدق 
وجرير )�نظر هاتني �ملادتني(، وهما من بطنني من بطون متيم 
هجا كل منهما قبيلة �لآخر باأفح�ض �ل�صتائم، و�أقذع �ل�صباب، 
يف  ي�صرتكون  كانو�  �لبطون  هذه  �إحدى  �أفر�د  �أن  ولدرجة 
حرب، �أو يعقدون حلًفا على حني يلزم �أفر�د �لقبيلة �لأخرى 
�حلياد، �أو ين�صمون �إىل �لطرف �لآخر، غري �أن �لظروف كثرًي� 
ما حدت بهذه �لبطون �ملتنافرة �إىل �صم �صفوفها فتتحالف مع 

�لحتفاظ با�صتقاللها. 

وبطونها  متيم،  قبيلة  عن  كثريًة  �أحد�ًثا  �لتاريخ  وي�صجل 
تفوق يف كرثتها �لأحد�ث �لتي �صجلها عن �لقبائل �لأخرى، 
ويرجع ذلك �إىل كرثة �ل�صعر�ء �لذين ينتمون �إليها وقد �صارت 
�أ�صعارهم �لنو�ة �لتي جمعت حولها �لرو�يات �لتي جمعها علماء 
عبيدة  �أبو  بينهم  ومن  بال�رصح،  وتناولوها  بعد،  فيما  �للغة 
و�بن �لكلبي، ويف كتاب �لأغاين لأبي فرج �لأ�صفهاين )�نظر 
مادة �أبي فرج( ويف كتاب �لعقد �لفريد لبن عبد ربه )�نظر هذه 
�ملادة( طائفة  )�نظر هذه  �لأثري  �لكامل لبن  �ملادة(، وكتاب 

من �أخبار متيم يف عهدها �ملتقدم. 

�ملوؤرخون  �لعلماء  ي�صتطع  مل  تاريخية  �أيام  متيم  ولقبيلة 
ترتيبها زمنيًّا، غري �أن �لرو�يات �ملاأثورة حفظت ذكر حادثتني 
�لأوىل  وتف�صل  بال�صا�صانيني،  �لتميميني  �ت�صال  �أثناء  وقعتا 
لتميم  وقع  ما  تذكر  و�لثانية  على حجر،  �لثاين  �صابور  حملة 
من �أعمال �لبط�ض �لتي قام بها »�أبرويز«، عامل ك�رصى �صدها 
طريقها  يف  منازلها  تخرتق  كانت  فار�صية  قافلة  �صلبها  ل�صبب 

�أيام  ولتميم  �مل�صقر،  بيوم  �ملاأ�صاة  هذ�  وتعرف  �ليمن،  �إىل 
ويوم  وتغلب(  يربوع  )بني  �إر�ب  يوم  �أهمها:  �أخرى  تاريخية 
�ملنذر  بن  د�رم وعمرو  )بني  و�أُو�رة  د�رم وعب�ض(  )بني  �أقرن 
»ب�صطام  بقيادة  و�صيبان(  يربوع  )بني  وحو�مل  �حلرية(،  ملك 

�بن قي�ض« وغريها. 

لبعد  �عتناقه  �إىل  متيم  بنو  يبادر  مل  �لإ�صالم  ظهور  وعند 
منازلهم عن مكة و�ملدينة ومن ثم مل ير�صلو� وفًد� لعقد حلف 
من  �لثاين  �لعام  يف  �إل  و�صلم  عليه  �لله  �صلى  �لله  ر�صول  مع 
�لهجرة، ويظهر �أنهم مل يعتنقو� �لدين �جلديد �صادقني، ولذ� 
بادرو� �إىل �لرتد�د عقب وفاة �لنبي وكان لهم �صاأن كبري يف 
حروب �لردة بقيادة »�صجاح« �لتي �دعت �لنبوة، ول يعرف عن 
�صخ�صيتها �صيء يت�صم باحلقيقة لأن �لرو�يات �ملختلفة �صوهت 
�لفتنة يف �صفوف  �أوجدت  �لتي  �لكاذبة  �ل�صخ�صية  معامل هذه 
�مل�صلمني يف �صدر �لإ�صالم، وقد �أعادت حملة خالد بن �لوليد 
�ملوفقة متيم �إىل حظرية �لإ�صالم فا�صرتك �أفر�دها يف �لفتوحات 
فتح بالد  �لردة، ول�صيما يف  �أعقبت حروب  �لتي  �لإ�صالمية 

�لفر�ض حيث �أظهرو� �رصوبًا باهرة يف �ل�صجاعة و�لب�صالة. 

ن�صيب  لهم  �أ�رصة متيم كان  �أفر�د  �أن  �لتاريخ على  ويدلنا 
�لأمويني، ويظهر  ن�صبت يف عهد  �لتي  �لفنت  كبري يف جميع 
�أ�صد  فيهم  ظهر  وقد  للخو�رج  منا�رصتهم  يف  بو�صوح  ذلك 
غالتهم، فكان منهم قطري بن �لفجاءة زعيم �لأز�رقة، ومن 
�لأغلب  بن  �إبر�هيم  منهم  قو�د عظماء  فيهم  �أخرى ظهر  جهة 
�إفريقية  يف  �لأغلبية  �لدولة  ر�أ�ض  �لأغلب(  �بن  مادة  )�نظر 

)تون�ض(. 
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يف  �لف�صحى  �لعربية  �للغة  ذخر  باأنها  متيم  قبيلة  وعرفت 
بن  �أو�ض  �ل�صاأن:  هذ�  يف  �أفر�دها  من  ونبغ  و�لبالغة  �ل�صعر 
وكثري،  و�لفرزدق،  وجرير،  زيد،  بن  وعدي  حجر، 

وروؤبة وغريهم. 

�صو�د  بن  خارجة  بن  �أو�ض  بن  متيم  هو  الداري:  متيم   )2
�بن جذمية بن در�ع بن عدي بن �لد�ر بن هانئ بن حبيب بن 
�لله عليه  �لله �صلي  �أحد �صحابة ر�صول  منارة بن خلم، وكان 
�إىل  �أو  �لد�ر  بني  �إىل  يرجع  »�لد�ري«  لقبه  �إن  ويقال:  و�صلم 
عبد �لد�ر، وهم بطن من بطون قبيلة خلم، ويقول �لنووي يف 
كتاب تهذيب �لأ�صماء ون�صبته هي �لد�ري �أي ن�صبة �إىل �لدير 

�لذي كان هو �أحد رهبانه قبل �عتناقه �لدين �لإ�صالمي. 

وكان متيم يعي�ض يف فل�صطني ثم وفد منها على �لنبي يف 
�أن  �أهله بعد غزوة خيرب عام 7هـ )628م(، غري  ع�صرية من 
�لأ�صح هو �أن وفادته كان بعد غزوة تبوك عام 9هـ )630م( 
وهي �لو�قعة �لتي و�صلت باجلي�ض �لإ�صالمي �إىل حدود �ل�صام، 

وبعد �أن �أ�صلم متيم �لد�ري �صكن �ملدينة. 

ويزعم  فل�صطني،  ا يف  �أر�صً وذريته  هو  �لنبي  �أقطعه  وقد 
�أخيه  و�صاللة  �لد�ري  متيم  �صاللة  من  �أنهم  �خلليل  خد�م حرم 
نعيم �لذي كان �أحد �ل�صحابة مثل �أخيه، وقد �أيد �لنبي �لكرمي 
هذ� �لإقطاع بوثيقة من �لنبي نف�صه ممهورة بتوقيع �خللفاء �لثالثة 
عنهم(  �لله  )ر�صي  وعثمان  وعمر،  بكر،  �أبو  وهم:  �لأول 
)�نظر هذه �ملو�د(، وقد �منحت كتابة هذه �لوثيقة �لتاريخية، 
�خلليفة  �أن  غري  حائلة،  �آثار  �صوى  منها  يبق  �أو كادت، ومل 
من  بن�صخة  وذلك  �صحتها،  تثبت  ب�صهادة  �أيدها  �مل�صت�صيء 

ن�صها �لأ�صيل. 

وكانت �لوثيقة ملفوفة يف قطعة من �حلرير �لثمني وحمفوظة 
يف �صندوق من خ�صب �لأبانو�ض، وقد �صاهدها �بن ف�صل �لله 
�لعمري )�نظر مادة �لعمري( عند زيارته معبد حربون بفل�صطني 
�لدين  تقي  قدم  �لعثماين  �لعهد  وخالل  �ل�صورة،  هذه  على 
�إىل  �ملتاأخرين، قدم  �لد�ري  �أحفاد متيم  �أحد  �لد�ري، ولعله 
�ل�صلطان مر�د هذه �لوثيقة فحفظها يف مكتبته، وكافاأه عليها 
بتعيينه على ق�صاء �لقاهرة، ويظهر �أن �ل�صلطان �لعثماين �لذي 
قدمت �إليه �لوثيقة �إما �أن يكون مر�د �لثالث �لذي حكم يف �ملدة 

من 982 �إىل 1003هـ )1623 – 1640م(. 

ياقوت  �لتاريخية يف م�صنفاتهم  �لوثيقة  وممن ذكرو� هذه 
�لقلق�صندي  �عتمد  وقد  دم�صق  تاريخ  كتابه  ع�صاكر يف  و�بن 
على ما كتبه �بن ع�صاكر ب�صاأن هذه �لوثيقة �لهامة ) �نظر مادة 
ت�صكيك  ودح�ض  �لوثيقة  �صحة  وعلى  ويدل  ع�صاكر(،  �بن 
  »Levi Della Vida �بع�ض �مل�صت�رصقني ومنهم »ليفي ديالفيد
�صالم  بن  �لقا�صم  عبيد  لأبي  �لأمو�ل  كتاب  يف  ذكرت  �أنها 

�ملتوفى عام 224هـ )838 م(.

ومل يذكر �لرو�ة �صيًئا عن حياة متيم �لد�ري بعد وفاة �لنبي 
بعد مقتل عثمان بن  �ملدينة  �أنه غادر  �إل  �لله عليه و�صلم  �صلي 
عفان )�نظر هذه �ملادة( عام 53هـ )655م(، وعاد �إىل وطنه 
عام  �أبي طالب  بن  نهاية خالفة علي  تويف يف  فل�صطني حيث 
40هـ )660م(، ويقول �ل�صعر�ين يف كتابه �لطبقات �أن متيم 
هيئة  له  وكان  �لقر�آن،  وقر�ءة  �ل�صالة،  كثري  كان  �لد�ري 
باإذن �خلليفة  �لنا�ض  �أول من ق�ض على  ولبا�ض ح�صن، وكان 
كان  درهم  باألف  ��صرت�ها  حلة  له  وكان  �خلطاب،  بن  عمر 

يلب�صها بالليلة �لتي يرجى �أنها ليلة �لقدر يف رم�صان. 
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معد  بن  متيم  هو  الفاطمي:  الله  لدين  املعز  بن  متيم   )3
�لله  عبد  بن  حممد  �لقا�صم  �أبي  بن  �إ�صماعيل  �لطاهر  �أبي  بن 
ولقب  �لعربي،  �ملغرب  يف  �لفاطمية  �لدولة  موؤ�ص�ض  �ملهدي 
ولد  وقد  متيم،  �أبو  وكنيته  �لله  لدين  �ملعز  هو  متيم  و�لد  معد 
�أي  949م(،   –  948( 337هـ  عام  �لتون�صية  بالبالد  متيم 
�لفاطمية  �لدولة  ليكون  م�رص  �إىل  �لله  لدين  �ملعز  رحيل  قبل 
متيم كان يف  �أن  يت�صح  ثم  ومن  �صنة،  وع�رصين  باأربع  فيها 
و�لده  مع  م�رص  �إىل  رحيله  وقت  عمره  من  و�لع�رصين  �لر�بعة 
�إذ  قلياًل  باملغرب كان  �إنتاج متيم �لأدبي  �أن  وع�صريته، ويبدو 
كانت �صخ�صية �بن هانئ �ل�صاعر �لأندل�صي �لفحل )�نظر هذه 
�ملادة(، كانت تطغى على �ل�صاعر �لنا�صئ وهو مايز�ل يف ميعة 
�ل�صباب ي�صتقي من مناهل �لعلم وتعرف على �لدنيا ممن حوله، 
وما من �صك يف �أن مكتبة �لفاطميني يف تون�ض كانت له �أغزر 
وقد  و�لعلوم،  �ملعارف  عذب  من  ي�صاء  ما  منه  يغرتف  منهل 
ن�صاأ متيم يف مدر�صة �أ�رصته يتلقى �لفقه �لفاطمي، وفنون �للغة 
�أبيه،  عن  وذلك  و�أ�رص�رها  �ل�صيعية،  �لإمامية  وفل�صفة  �لعربية 

وعن دعاة �أبيه من �لعلماء �ل�صيعيني. 

ولبد �أن متيًما قد قال �صعًر� قبل رحيله �إىل م�رص �إذ ل يعقل 
�أنه ق�صى �ل�صنو�ت �لأربع و�لع�رصين من طفولته، وغ�ض �صبابه 
يف �لتعلم دون �أن جتود قريحته �لفنانة ببع�ض �لق�صائد، وما من 
�صك يف �أن هذه �لق�صائد قد فقدت، وجر عليها �ل�صياع �صتار 
�صاعًر�  �إليها  رحيله  عقب  م�رص  يف  ظهر  �أنه  ول�صيما  �لن�صيان 
كامل �لن�صوج من حيث �لأ�صلوب و�لبالغة يف �صعره و�زدهار 
�لبيان يف مد�ئحه مما حد� بالأدباء و�لنقاد �أن يقولو� �صادقني باأن 

متيًما كان من �أف�صل �لفاطميني. 

ولقد ح�رص �إىل م�رص بعد �أن �صيد �لقائد جوهر )�نظر هذه 
فاأكمل هذ� �جلمال  بنيتها، وجمالها  ر�ئعة يف  �لقاهرة  �ملادة( 
�لنيل  �إذ� جعل من ق�رصه على  �لأدبي  �صعر متيم  �ملادي جمال 
منتدى �لأدباء و�ل�صعر�ء ول�صيما بعد موت �بن هانئ، وخلو 
�أن متيًما  باملنرب، و�لو�قع هو  �ل�صوجلان و�نفرد  له فحمل  �جلو 
يف  و��صًحا  ذلك  ويتجلى  �لود،  لها  و�أخل�ض  م�رص،  �أحب 
ق�صائده، ومن ثم ي�صتطاع �لقول باأن هذ� �لأمري �لفاطمي كان 
�مل�رصيني  و�لأدباء  �مل�رصي  �لأدب  منها  �أفاد  مدر�صة  �صاحب 

�أجّل �لفائدة. 

وكانت ظروف متيم �لعائلية بالغة �لق�صوة على نف�صه وقد 
�أظهر خلجاته �ليائ�صة يف جملة من ق�صائده، فقد منع من حقه 
�أبوه �ملعز لدين �لله �أخاه  يف �خلالفة مرتني، وذلك حني وىل 
�لفاطمية بعده وحرم متيًما، وكان  ليتبو�أ عر�ض �خلالفة  �لعزيز 
قبل  تويف  �لذي  �لله  عبد  �بنه  �إىل  �لعهد  بولية  قد كتب  �ملعز 
موت �أبيه، ومن ثم حرم �ملعز ولده �لأكرب متيم مرتني من �أن 
يعتلي عر�ض �خلالفة بحجة �أنه ل ي�صلح لها، ويقول �لدكتور 
»�إن  �لفاطميني:  �صاعر  �ملعز  بن  متيم  كتابه،  حنفي �رصف يف 
و�ملجون،  �للهو  �إىل  �صاعرنا  جنوح  �إىل  يرجع  �حلرمان  هذ� 

وي�صت�صهد على ذلك بقول متيم نف�صه: 

كم بدير �لق�رص يل من بكوٍر   
َبا و�لعقارِ  ورو�ٍح على �ل�صَ  

ف  حيث �أخلو مبا �أحب من �لق�صْ
قليَل �لوقار ل�صُت �أد�ري    
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كم �صبوح �صددته بغبوق   
ْلُته... بنهاِر وظالٍم َو�صَ  

�إمنا �لعي�ض �أن تروح ع�صيًّا   
قا�صًفا عازًفا خليع �لعذ�ِر   

كما ي�صت�صهد بقوله يف ع�صقه للخمر و�لإ�رص�ف يف �رصبها 
باحلانات:

اِرها  ومل َنزل يف بيت خمَّ
ُن�رْصبها �صهًر�... ومثناه   

جى   �إذ� �أ�صاب �ل�صبُح ر�أ�ض �لدُّ
نا �ل�صاقي �أجبناهُ  وهزَّ  

َنْحبو �إذ� ناَدى �إليه كما   
َيْحبو �إىل �لو�لد �أبْناُه  

و�إن بد� من �صاحٍب بع�ض ما  
ياأتي به �ل�ُصْكُر عذرناُه  

�جلامح  وجمونه  متيم  عبث  على  �رصف  �لدكتور  ويدلل 
و�إ�رص�فه يف �للهو و�لعبث بقول متيم نف�صه: 

�إن �ل�صباَب و�لفر�غ و�جِلَدْه  
َمْف�صدٌة للمرِء �أيَّ مف�صدْه   

متيم  به  يرمى  مما  و�لعبث  و�لبتذ�ل  �ملجون  �أمر  �أن  غري 
�أن  �صحته  يف  �ل�صك  �إىل  ويدعو  ينفيه  قد  �لفاطمي  �ل�صاعر 

ماهًر�  �صاعًر�  فا�صاًل  كان  باأنه  تاريخه  يف  ي�صفه  خلكان  �بن 
للعزيز  �لعهد كانت  �ململكة، لأن ولية  يل  لطيًفا ظريًفا ومل 
يف  وفاته  وكانت  ح�صنة،  كلها  و�أ�صعاره  �أبيه،  بعد  فوليها 
�لله  رحمه   - مب�رص  وثالثمائة  و�صبعني  �أربع  �صنة  �لقعدة  ذي 
تعاىل - و�أن �مل�صت�رصق »ج. وولكر J. Walker« يقول فيه 
نقاًل عن �بن خلكان، و�بن دقماق، و�أبو �صالح، و�بن تغري 
باجلود  حياته  يف  عرف  �أنه  وياقوت،  �صعيد،  و�بن  بردي، 
وحب �لأدب وكان و��صع �ملعرفة ظريًفا ��صتهر بني معا�رصيه 
بالرب�عة يف �ل�صعر و�لتجويد فيه، ومل ي�صتخلفه �ملعز، وف�صل 
ن�صتدل  ا  حبًّا جمًّ �أخاه  �لعزيز يحب  �لعزيز، وكان  �أخاه  عليه 
عليه من حزنه �لعميق لوفاته، وقيل: �إن متيم تويف بالقاهرة يف 
ذي �لقعدة عام 374هـ )�إبريل 985م(، وو�صع جثمانه يف 
قبو �لق�رص بعد �أن �صلى عليه يف �لقر�فة، وتختلف �لرو�يات يف 
تاريخ وفاته، ويقول �بن تغري بردي: �إن وفاته كانت يف عام 
�ل�صك يف جمونه وعبثه  368هـ )987م(، ومما يحمل على 
عليه  �لله  ر�صول  ن�صل  �أمري من  و�أنه  مالكة  �أ�رصة  من  باأنه  �إميانه 

�ل�صالم فيقول يف ورع: 

ق ظنَّ كلِّ موؤمٍل   �إذ� مل �أ�صدِّ
و مل �أْحِم ِعْر�صي بال�صماحة و�لَبْذِل   

و مل �أطع �ملعروَف و�لربَّ و�لعال 
و�أع�صي ذو�ِت �حُل�ْصِن و�لأْعني �لنجِل   

ت به كل دولٍة   فل�صُت �بن من َعزَّ
وجنل �لنبي �مل�صطفى خامت �لر�صِل   
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و�خللقية  �لروحية،  بالقيم  �لإميان  �لعميق  �لقول  فهذ� 
�لنقية، ل ميكن �أن ي�صدر عن رجل �نغم�ض يف �ملوبقات �إىل 
�أذنيه، ويقيني هو �أن رميه بالدعارة و�ملجون ناجت عن �صائعات 
�صنفها خ�صومه ول�صيما بعد �أن حرمه �أبوه من حقه يف �خلالفة 
�لفاطمية، ولي�ض ببعيد �أن يكون �ل�صعر �لد�عر �لذي ن�صب �إليه 
ا، و�أن �نتحال �ل�صعر، وجعله على  من و�صع �أعد�ئه خ�صو�صً
ا  ل�صان �ل�صعر �لد�عر �لذي ن�صب �إليه من و�صع �أعد�ئه خ�صو�صً
نظم  ومن  �ل�صعر�ء،  ل�صان  على  وجعله  �ل�صعر،  �نتحال  و�أن 
�أقالمهم �أمر كان �صائًعا يف ع�رصه، ويف �لع�صور �لتي �صبقت 

ع�رصه، وجاءت بعده. 

من  خم�صة  و�صعه  �لذي  �ملف�صل  بكتاب  جاء  وقد 
�أحمد  �لأ�صاتذة:  وهم  م�رص  يف  �لعربية  �للغة  عمد�ء  �أكابر 
�لعزيز  عبد  �جلارم،  علي  �أمني،  و�أحمد  �لإ�صكندري، 
�لب�رصي، و�أحمد �صيف �أن متيًما كان �صاعًر� جميًد� وقد قال 
�ملعتز  بابن  ت�صبه  �لعمري(:  مادة  )�نظر  �لعمري  ف�صل  �بن  فيه 
وت�صبث بذيله، وهو �إن مل يز�حمه مل يقع دون مطاره ويقول 
�أ�صحاب �ملف�صل �أن متيًما كان كبري �لنف�ض بعيد غايات �لآمال، 
ويظهر �أنه كان يحن �إىل �خلالفة �أحياًنا، فيجد لذلك يف نف�صه 

ح�رص�ت ينم عنها �صعره كقوله: 

ن    يا دهُر ما �أق�صاَك من ُمَتلوِّ
يف حالتْيَك وما �أقلك ُمْن�صَفا   

ًد�    �أتروُح للنك�ض �جلهوِل مُمهَّ
وعلى �للبيِب �حلر �صيًفا مرهَفا   

ِه    ما قام خرُيَك يا زماُن بِ�رَصِّ
�أْوىل بنا ما قلَّ منَك وما كَفى   

كانت  �أخالقه  �أن  فيذكرون  �ملف�صل  �أ�صحاب  وي�صيف 
كاأخالق �مللوك، فهو جليد �صبور خماطر ي�صتهني بامل�صاعب، 

قوي �لعزمية، ل يهاب �ملوت، كرمي �صامي �لهمة. 

�أن رجاًلَ هذه �صجاياه �خلليقة يندمج يف �لعبث  �أظن  وما 
و�ملجون يف غري حتفظ كما ي�صفه غري �ملن�صفني ل�صريته، ولو 
كان كذلك ملا خ�صي و��صعو �ملف�صل �أن ي�صفوه على حقيقته، 

ومن بد�ئع غزله قوله: 

وما �أم ِخ�صٍف ظلَّ يوًما وليلًة   
ببلقعٍة بيد�َء ظماآَن �صاِديا    

تهيُم فال تدري �إىل �أين تنتهي   
ُمولَّهة حرْيى جتوُب �لِفيافَيا    

�أ�رصَّ بها َحرَّ �لهجرِي فلم جتْد  
لُغلَّتها من بارد �ملاء �صافَيا    

 
�إذ� بَُعدت عن ِخ�صِفها �نعطفْت له  

فاألفته ملهوًفا من �جلوع ظاميا     

و� ِرحاَلهم   باأوجع منِّي يوم �َصدُّ
وناَدى مناِدي �حليِّ �أْن ل تالِقَيا    

4( متيم بن املعز بن بادي�ض بن اأبي مناد بادي�ض بن املن�س�ر 
مناد: هو خام�ض حكام  بن  زيري  بن  بلكني  ابن  الفتح  اأبي 
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بني زيري من �أ�رصة �صنهاجية جز�ئرية، ويل حكم بالد �لرببر 
�ل�رصقية من عام 454 �إىل 501هـ )1062 – 1108م(، وقد 
)�ملن�صورية  ببلدة �صربة  ولد متيم يف عام 422هـ )1030م( 
وقال  �لتون�صية،  بالبالد  �لقريو�ن  مدينة  من  بالقرب  بعد(  فيما 
�بن عذ�ري �أنه كان طويل �لقامة، ح�صن �لطلعة، على حظ 
و�فر من �لعلم، وهو من �أ�صهر �ل�صعر�ء �لذين �عتلو� �لعرو�ض، 
وكان يف �لثالثة و�لع�رصين من عمره عندما ن�صبه �أبوه �ملعز بن 
بادي�ض و�لًيا على �ملهدية عام 445هـ )1053م(، وذلك عقب 
و�إيقاعهم هزمية منكرة بجند  تون�ض  �لهاللية يف  �لعرب  ظهور 
�ملعز و�متالكهم جزًء� كبرًي� من �إفريقية )تون�ض(، وخرج �ملعز 
من عا�صمته �لقريو�ن بعد ذلك باأربع �صنو�ت، وكان مركزه 
قد حترج فيها، وجلاأ �إىل ولده باملهدية فاأكرم وفادته، ثم �نفرد 
متيم بال�صلطان منذ ذلك �حلني، ونودي به ملًكا بعد وفاة �أبيه 
عام 454هـ )1602م( فاأظهر كفاءة ممتازة ومقدرة فائقة يف 
فلم  �ل�صلطة،  توليه  عند  مبلكه  �أحاطت  �لتي  �حلرجة  �لظروف 
يدخر و�صًعا ول جهًد� يف �إعد�د �لعدة مبدينة �ملهدية �لتي بقيت 
)تون�ض(  �إفريقية  �أمالكهم ل�صتعادة مدن  لبني زيري من كل 
�لتي كان ولتها �ل�صابقون من �أمر�ء �لعرب، �أو من �ملغامرين 
قد ��صتقلو� بها عقب هزمية و�لده على �أيدي بني هالل، وقد 
�لقبائل  �ملناف�صة بني  ��صتغالل  �إىل  لالأمور  �إدر�كه  ب�صائب  بادر 
و�صلطانه،  ملكه،  ��صرتد�د  يف  �آماله  لتحقيق  �لغازية  �لعربية 
فتودد �إىل قبيلة رياح �أقوى �لقبائل �ملنتمية لبني هالل و�جتهت 
��صتعادة  يف  فاأفلح  �ل�صاحلية  �ملدن  غزو  �إىل  ذلك  عند  همته 
�صو�صة، و�إخ�صاع بني خر��صان �لذين ��صتقلو� مبدينة تون�ض، 
�أ�صحاب بنزرت، و��صتوىل بعد قتال عنيف على  �لورد  وبني 
�أخ�صع  كما  )1084م(  447هـ  عام  و�صفاق�ض  قاب�ض، 

�أ�صحاب قف�صة حلكمه. 

�صقلية  جزيرة  عن  �لنورمانديني  �إجالء  ينجح يف  مل  وملا 
عام 461هـ )1068م( و��صل �لغار�ت عليها بو��صطة قر��صنته 
مما �أدى �إىل حتالف �أهل جنوه وبيز� فا�صتطاع �أ�صطولهما �أن يحتل 
�ملهدية، وزويلة عام 480هـ )1087م( فا�صطر متيم �إىل دفع 
تعوي�ض كبري ثمًنا لن�صحاب �لقو�ت �لأجنبية من بالده، ويف 
عام 498هـ )1104م( قام �لنورمانديون مرة �أخرى بالهجوم 
فارتدو�  �لهزمية  بهم  �أحلق  متيم  جي�ض  ولكن  �ملهدية،  على 
�إذ  �لهزمية،  هذه  يف  �لزيري  �لأ�صطول  و�صاعد  مدحورين، 
متكن من �خلروج �إىل عر�ض �لبحر، و�لنق�صا�ض على �ل�صفن 
وحتقيق  �ملعركة،  يف  و�فر  بن�صيب  و�لإ�صهام  �لنورماندية، 

�لن�رص. 

)1107م(  عام 501هـ  بادي�ض  بن  �ملعز  بن  متيم  وتويف 
بالًغا من �لعمر 87 عام، ودفن بق�رص �ل�صيدة يف بلدة منا�صتري 
بالبالد �لتون�صية، وله من �لذرية مائة ولد و�صتون بنًتا، وعالوة 
على مقدرته �لفائقة يف تدبري �أمور مملكته، و�لدفاع عن حيا�صها 
بكل ما ميلك من عتاد، و�صفن، ورجال كان متيم بن �ملعز بن 

بادي�ض )�نظر مادة �ملعز( �صاعًر� جميًد� ومن قوله يف �لغزل: 

بُْت على وجوٍه   وخمٍر قد �رَصِ
َفْت جَتِلُّ عن �لقيا�ِض �إذ� ُو�صِ  

 
خدوٌد مثل ورٍد يف ثغوٍر   

كُدرٍّ يف �صعوٍر مثُل �آ�ِض   

ومن �أ�صعاره �لدينية �لتي ي�صتغفر فيها �لله ويجزع من عذ�ب 
�جلحيم قوله: 
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ها   رُت يف نار �جلحيم وَحرِّ َفكَّ
يا َوْيلتاُه ولَت حني منا�ِض   

فدعْوُت ربي �أنَّ خرَي و�صيلتي  
يوُم �ملعاِد �صهادة �لإخال�ِض   

وكان �إىل جانب ذلك جو�ًد� يجزل �لعطاء للعلماء و�لأدباء 
وقد مدحه �ل�صاعر �بن ر�صيق لكرمه وعظيم هباته فقال: 

�أ�صح و�أعلى ما �صمعناُه يف �لندى  
من �خلرب �ملاأثوِر ُمْنِذ قدمِي   

�أحاديث ترويها �ل�صيول عن �حليا  
عن �لبحر عن كفِّ �لأمرِي متيِم  

كرموز بق�سم   – حارة   – التميمي   –483
دّون  �لذين  �ملجيدين  �ل�صعر�ء  من  �لتميمي  لقب  يحمل 
�لتاريخ �صريهم – �ثنان منهم من �صعر�ء �جلاهلية و�لثالث من 

�صعر�ء �صدر �لإ�صالم، وفيما يلي ترجمة كل منهم:

عبدة  بن  �لفحل  علقمة  وهو  التميمي:  عبدة  بن  علقمة   )1
�بن نا�رصة �لتميمي �صاعر جاهلي جميد من �أقر�ن �مرئ �لقي�ض، 
�أجل  مات قبل �لإ�صالم بزمن طويل، و�إمنا قيل له �لفحل من 
ي�صمى  ا  �أي�صً قبيلته  يف  �آخر  �صاعر  من  �لأخبار  يف  يتميز  �أن 
اح، وقد �أدرك  علقمة �خل�صي بن �صهل، وكان يكنى �أبا �لو�صَّ

�لإ�صالم و�عتنق �لدين �لإ�صالمي.

�مر�أ  خلف  لأنه  »�لفحل«  �صمي  �لفحل  علقمة  �إن  ويقال 
�لقي�ض على زوجته بعد �أن طلقها لأنها ف�صلت علقمة عليه حني 

حّكماها يف �صعرهما.

ومن عيون �صعره:

طحا بك قلٌب يف �حل�صاِن طروَب 
بَُعْيد �ل�صباب ع�رص حان م�صيُب  

يكلِّفني ليلى، وقد �صّط َولُْيها  
وعادت َعَو�ٍد بيننا وخطوُب  

مٌة، ما ُي�صتطاع كالِمها   ُمنعَّ
على بابها ِمْن �أن ُتز�َر رقيب  

هُ  �إذ� غاب عنها �لبعُل مل َتْف�ِض �رِصَّ
وُتر�صي �إياَب �لَبْعَل حني يوؤوُب  

�إىل �أن يقول:

فاإن ت�صاألوين بالن�صاء فاإنني  
ب�صرٌي باأدو�ء �لن�صاِء طبيُب  

�إذ� �صاَب ر�أ�ُض �ملرء �أو قلَّ ماله  
ِهنَّ ن�صيُب فلي�ض له من ُودِّ  

ُيِرْدَن ثر�ء �ملال حيث َعِلْمَنُه  
و�رصُخ �ل�صباب عندهنَّ عجيُب  
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فدعها! و�صلِّ �لَهمَّ عنَك بَِج�رْصٍة  
د�ِف َخبِْيُب َك فيها بالرِّ َكَهمَّ  

�صاعًر� جاهليًّا  التميمي: كان  ال�سعدي  بن جندل  2( �سالمة 
متني  و�صعره  �ملادة(،  هذه  )�نظر  متيم  فر�صان  من  جميًد� 
�صل�ض �صحيح �لرو�ية، وكان معا�رًص� لعمر بن هند و�لنعمان 
�بن �ملنذر، ومن �صعره �مل�صقول �لذي ينعى به �ل�صباب و�أيامه 

هذه �لأبيات:

�أودى �ل�صباُب حميًد� ذو �لتعاجيب 
�أودى، وذلك �صاأٌو غرُي مطلوِب  

وىلَّ حثيًثا، وهذ� �ل�صيب يتبعه  
لو كان ُيدركُه رك�ُض �ليعاقيِب  

�أودى �ل�صباب �لذي جمٌد عو�قُبُه
، ول لّذ�ِت لل�صيِب فيه َنَلذُّ    

يومان يوُم مقاماٍت و�أنديةٍ 
                                 ويوُم �صرْيٍ �إىل �لأعد�ء تاأويِب

ا َفَنْهَنَهَنا ْت َمَعٌد بِنا همًّ َهمَّ
عنَّا طعاٌن ف�رصٌب غري تذبيِب

بامل�رصيفِّ وم�صقوٍل �أ�صنَُّتها 
ْدقاِت �لأنابيِب مِّ �لعو�مِل �صَ �صُ   

يجلو �أ�صنََّتها ِفتياُن عاديٍة  
ل ُمْقَرفني ول �صوٍد جعابيِب   

�إىل �أن يقول:

�إىل متيم ُحماِة �لِعزِّ نِ�ْصَبُتُهمْ 
وكلِّ ذي َح�َصٍب يف �لنا�ِض من�صوِب   

قوٌم �إذ� �رَصََّحت َكْحٌل بيوُتُهُم  
ِعزُّ �لذليل، وماأوى كلِّ ُقر�صوِب  

ُينجيُهُم ِمْن دو�هي �ل�رص �إن �أِزَمْت 
�صرٌب عليها، وِقْب�ٌض غرُي حم�صوِب  

ا  ول�صًّ �صاعًر�  كان  التميمي:  املازين  الريب  بن  مالك   )3
�ل�صعر  يقول  وكان  �لب�رصة،  عند  متيم  بادية  يف  ن�صاأ  فاتًكا، 
�جليد، وينال �لنا�ض بال�رص فيطلبه �لولة ملعاقبته فيويل هاربًا. 
وظّل على هذه �حلال �إىل �أن �تخذه �صعيد بن عثمان بن عفان 
حينما كان و�لًيا على خر��صان �صمن بطانته. وقد ويل �صعيد 
�أول خلفاء  �أبي �صفيان  �بن عثمان خر��صان من قبل معاوية بن 
مالك  كان  وعندما  معاوية(،  مادة  )�نظر  �ل�صام  يف  �أمية  بني 
مر�ض،  عثمان  بن  �صعيد  �صحبة  خر��صان  من  عائًد�  �لتميمي 
فقال يذكر مر�صه وغربته بهذه �لق�صيدة، وهي من �ل�صعر �جليد 

�ملتني، ح�صن �لتعبري:

�أل ليَت �ِصعري هل �أبينتَّ ليلًة  
ا �أُرجي �لِقال�َض �لنو�ِجَيا بَجْنِب �لَغ�صَ  
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ا مل يقطع �لركُب عر�صه  فليت �لَغ�صَ
وليت �لغ�صا ما�صي �لركاَب ليالَيا  

لقد كان يف �أهل �لغ�صا لو دنا �لغ�صا 
مز�ٌر ولكنَّ �لغ�صا لي�ض د�نَيا  

�أمل ترين بعُت �ل�صاللَة بالُهَدى  
َان غازَيا و�أ�صبحُت يف جي�ِض �بن عفَّ  

ْحَبتي  دعاين �لهوى من �أهل �أود و�صُ
بذي �لطب�َصينْي فالتفُّ ور�ئَيا  

�أجبُت �لهوى ملا دعاين بِزفرٍة  
َتَقنَّْعُت منها �أن �ألَم رد�ئَيا  

�إىل �أن يقول يف ح�رصة:

تذكرُت من يبكي عليَّ فلم �أجدْ 
َدْينيِّ باكَيا �صوى �ل�صيِف و�لرمِح �لرُّ  

و�أ�صقر خنذيذ يجّر عنانه  
�إىل �ملاء مل يرتك له �لدهر �صاقيا   

وذكر �ل�صعر�ين يف كتابه »�لطبقات« �أن هناك رجاًل يدعى 
�صليمان �لتميمي كان مي�صي حافًيا وله هيبة على �ل�صوقة وغريهم 
رهبة  �أو  دون خوف  �لأمر�ء  على  يدخل  وكان  �لنا�ض،  من 
�ل�صعر�ين  يذكر  �ملنكر، ومل  وينهاهم عن  باملعروف  فياأمرهم 
�أو تاريخ  �أية معلومات تدل على موطن هذ� �لرجل �ملت�صوف 

ميالده ومكان وتاريخ وفاته.

484– التنُّوخي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
يذكر �ملوؤرخون �ثنني يحمالن لقب �لتنوخي، وفيما يلي 

ترجمة كل منهما:

1( اأب� القا�سم علي بن حممد بن اأبي الفهم التن�خي: كان 
عنه  وقال  �لنجوم،  علم  وبارًعا يف  �ملعتزلة،  علماء  من  عامِلًا 
و�لأدب  �لعلم  �أهل  �أعيان  من  �إنه  �ملادة(:  هذه  )�نظر  �لثعالبي 
مو�صوًفا بالكرم وح�صن �ل�صيم، وقال �ل�صاحب بن عّباد )�نظر 
�صبحة  فاإين  �أردُت  �إن  نف�صه:  يقول عن  �إنه كان  �ملادة(:  هذه 
فاإين  �قرتحُت  �أو  فاتك،  تفاحة  فاإين  �أحببُت  و�إن  نا�صك، 

مدرعة ر�هب، �أو �آثرت فاإين نخبة �صارب.

�صنني،  ب�صع  و�لأهو�ز  �لب�رصة  مبدينة  �لق�صاء  تقلد  وقد 
وحني �رصف عنه ق�صد �صيف �لدولة �حلمد�ين )�نظر مادة �صيف 
�لدولة( ز�ئًر� ومادًحا فاأكرم وفادته، وكتب �إىل �ل�صلطات يف 
بغد�د ر�جًيا �إعادته �إىل من�صبه، فاأعيد �إىل �لق�صاء، وزيد يف 
رزقه ورتبته، وكان �لوزير �ملهلبي )�نظر هذه �ملادة( وغريه من 
�إليه، ويتع�صبون له، ويعتربونه ريحانة  �لعر�ق مييلون  روؤ�صاء 

�لقدماء وموؤرخ �لظرفاء.

�لذين  و�لق�صاة  �لفقهاء  �أخرى كان من جملة  ومن جهة 
�بن خلِّكان  �لوزير �ملهلبي ويجتمعون عنده، ويقول  ينادمون 
يف كتابه »وفيات �لأعيان«: �إن �جتماع هوؤلء �لفقهاء و�لق�صاة 
كان يحدث ليلتني يف �لأ�صبوع، فيخلع �ملهلبي ورفاقه ثوب 
�لوقار و�حل�صمة ويتب�صطون يف �صمرهم، وكل منهم ذو حلية 
بي�صاء طويلة، فاإذ� تكامل �لأن�ض وطاب �ملجل�ض ولّذ �ل�صماع 
بني  �لعي�ض  �أعطاف  وتقلبو� يف  ماأخذ  منهم كل  �لطرب  �أخذ 
ذهب  طا�ض  منهم  كل  يد  يف  يو�صع  ثم  و�لطي�ض،  �خلفة 
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�أكرثه وير�ض  فيه حتى ت�رصب  فيغم�ض حليته  كبري مملوء �رص�بًا 
ا، ثم يرق�صون وعليهم �مل�صبغات، وخمانق  بها بع�صهم بع�صً
�ملنثور و�ملربم، فاإذ� �أ�صبحو� عادو� �إىل وقارهم وحتفظهم باأبهة 

�لق�صاة وح�صمة �مل�صايخ �لكرب�ء.

وما من �صك يف �أن �لقا�صي �لتنوخي قال �لأبيات �لتالية يف 
و�صف �إحدى هذه �لليايل �حلمر�ء:

َوليلِة ُم�صتاٍق كاأنَّ جنوَمها 
ُم قد �غت�صبْت َعنْيَ �لكَرى، وهي ُتوَّ  

كاأنَّ عيوَن �ل�صاهريَن لطولها 
ْهِر �أجْنُُم �إذ� �َصَخ�صْت لالأجنِم �لزُّ  

كاأنَّ �صو�َد �لليل، و�لفجُر �صاحٌك 
ُم َيلوُح ويخَفى، �أ�صوٌد يتب�صَّ  

ا: وقال فيها �أي�صً

ور�ح من �ل�صم�ض خملوقة 
بََدْت لك يف قدٍح ِمْن َنهار  

هو�ٌء ولكنَُّه جامٌد  
وماُء ولكنَّه غري جار  

كاأنَّ �ملدير لها باليمني  
�إذ� مال لل�صْقِي �أو بالَي�َصار  

ع ثوبًا من �ليا�ِصِمني   تدرَّ
له َفْرُد ُكمٍّ من �جُللنار  

ي�صف  �إليه  فا�صتمع  �لو�صف،  مبدًعا يف  �لتنوخي  وكان 
�ل�صياق  �حللوة  �جلر�ض  �لعذبة  �لأبيات  بهذه  و�لنجوم  �لليل 

و�لت�صبيه:

ُربَّ ليٍل قطعته ك�صدودٍ 
وفر�ٍق ما كان فيه ود�ُع  

ُمْوِح�ٍض كالثقيِل تْقَذى به �لعَـ 
ـُْن، وتاأبَى حديُثه �لأ�صماُع ي  

فكاأنَّ �لنجوم بني ُدجاهُ 
�ُصنَنٌ لَح بيَنُهنَّ �بتد�ُع   

وكاأنَّ �ل�صماَء َخْيَمُة َو�ْصيٍ 
وكاأّن �جَلْوز�َء فيها �رِص�ُع  

ْتُه َنهاًر�  كان لْياًل ف�صريَّ
كتٌب تْكبُِت �لِعد� َوِرقاُع   

�لق�صاعية  تنوخ  قبيلة  �إىل  ن�صبته  �لتنوخي يرجع يف  ولقب 
�لتي نزحت من و�صط �جلزيرة �لعربية �إىل �لبحرين، وكان جّد 

�أبي �لقا�صم �لتنوخي �لأكرب �أحد ملوك قبائل تنوخ �لأقدمني.

مذهب  على  بها  تفقه  بغد�د  مدينة  على  وفد  وعندما 
�ملعتزلة،  مذهب  �إىل  �ن�صم  ثم  �حلديث،  و�صمع  حنيفة  �أبي 
وكانت ولدته مبدينة �أنطاكية يوم �لأحد 26 من ذي �حلجة 
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عام 278هـ )891م( وتويف مبدينة �لب�رصة يوم �لثالثاء 7 من 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )953م(،  342هـ  عام  �لأول  ربيع 

63 عاًما، ودفن يف تربة ��صرتيت له ب�صارع �لربيد.

ن بن اأبي القا�سم علي بن حممد بن  2( القا�سي اأب� علي املح�سِّ
اأبي الفهم التن�خي: هو �بن �صاحب �لرتجمة �ل�صابقة، ولد عام 
329هـ )940م( مبدينة �لب�رصة، كما جاء يف معجم ياقوت 
)�نظر مادة ياقوت �حلموي(، وتلقى �لعلم �أول �لأمر مب�صقط 
ر�أ�صه على يد �أبي �لعبا�ض �لأثرم و�أبي بكر �ل�صويل و�أبي �لفرج 
�لفرج( وغريهما،  �أبي  �ل�صويل ومادة  �لأ�صفهاين )�نظر مادة 

و�آثر �ل�صتغال بالق�صاء فوليه يف بغد�د ثم يف �لأهو�ز.

وملا تغريت �لوز�رة يف بغد�د �رصف عن من�صبه عام 359هـ 
)969 – 970م( و�صودرت �أمو�له، ومنع من �لق�صاء ثالث 
�صنو�ت، ويظهر �أنه ق�صى هذه �لفرتة يف بغد�د، ثم رحل �إىل 
م�رص، و�أعيد بعد ذلك �إىل �لق�صاء ولكن �جلفوة دبَّت بينه وبني 
ع�صد �لدولة �لبويهي عام 371هـ )981م( لدرجة �أنه قيل يف 
�إنه �صجن بع�ض �لوقت لتحقريه �لإمام �ل�صافعي  بع�ض �ملر�جع 

وتالميذه.

�ل�صد�ئد  من  �لكثري  �لتنوخي  علي  �أبو  �حتمل  ولقد 
عن  )994م(  384هـ  عام  ببغد�د  وفاته  قبل  و�ل�صطهاد 

55 عاًما.

ت�صل  مل  �أ�صعاره  ي�صم  ديو�ن  �صنفها  �لتي  �لكتب  ومن 
�لق�ص�ض هي: كتاب  للقر�ء، وثالثة كتب يف  ن�صخة  �أية  منه 
»ن�صو�ر �ملحا�رصة و�أخبار �ملذ�كرة«، و»�مل�صتجاد من فعالت 
وقد  كتبه،  �أ�صهر  وهو  �ل�صدة«،  بعد  و»�لفرج  �لأجو�د«، 
�صنفه بعد عام 374هـ )984م( وهو عبارة عن جمموعة �أمثال 

�لتنوخي  ��صتفاد  وقد  �ل�صدة،  بعد  �لفرج  و�أقو�ل يف  وق�ص�ض 
و�لقا�صي  �لدنيا  �أبي  �بن  م�صنفات  من  �لكتاب  هذ�  تاأليف  يف 
�أبي �حل�صني ومن كتب �لأدب، كما �عتمد على رو�يات غري 
مدونة ، وعلى ما كتبه �أبوه و�أ�صاتذته، و��صتهل هذ� �لكتاب 
�صبقوه  من  موؤلفات  فيها  نقد  �لأدب  تاريخ  مبقدمة وجيزة يف 
�أو  �لق�صة  مو�صوع  بح�صب  ف�صاًل  ع�رص  �أربعة  كتابه  وق�صم 

�أ�صلوبها.

كبرًي�،  ذيوًعا  وذ�ع  ح�صًنا،  قبوًل  �لكتاب  و�صادف 
و�ملتاأخرة  �ملتقدمة  �لأزمنة  يف  له  وكان  عدة،  مر�ت  ون�صخ 

�صاأن يف �آد�ب �لفر�ض و�لرتك.

اللبان بق�سم   – �سارع   – توتوجني   –485
بال�صام  مبدينة حلب  ولد  توتوجنـي،  بن جورج  ب�صري  هو 
�لألقاب  من  توتوجني  ولقب  )1296هـ(،  1878م  عام 
بالبالد  �لعثمانية  �لدولة  عهد  طو�ل  تطلق  كانت  �لتي  �لرتكية 
�لعربية وطو�ل عهد �ملماليك يف م�رص و�ل�صام على من يز�ول 
�لأرجيلة  وتقدم  حت�صري  يتوىل  من  �أو  و�لتمباك  �لتبغ  جتارة 
ق�صور  �لتبغ يف  فيها  يدخن  �لتي  �لطويلة  �ملبا�صم  �أو  )�ل�صي�صة( 
�لدولة  �أعيان  وكبار  و�لأمر�ء،  و�ل�صالطني  �مللوك  و�رص�يات 
وكبار موظفيها، وما من �صك يف �أن �أحد �أجد�د ب�صري كان 
يز�ول جتارة �لتبغ و�لتمباك �أو كان توتونـجيًّا لدى �أحد �لعظماء 

فاكت�صب هذ� �للقب.

موظًفا  وعمل  �لإ�صكندرية،  �إىل  توتوجنـي  ب�صري  ورحل 
عند �أحد جتار �ملو�د �حلديدية، ثم ح�صل من كّده على ر�أ�صمال 
��صتطاع به �أن يتخذ له متجًر� لبيع �حلديد و�ل�صاج يف �ل�صارع 
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)�صارع  قباًل  ي�صمى  وكان  �للبان،  بق�صم  ��صمه  يحمل  �لذي 
لور�ن(.

باللغة  كافًيا  �إملاًما  ويلم  �لعربية  �للغة  يجيد  ب�صري  وكان 
�لفرن�صية، وكان على مذهب �لروم �لكاثوليك وميد يد �مل�صاعدة 
جلمعيات هذه �لطائفة وي�صاعد �لكثري من �لفقر�ء دون متييز بني 
�لأديان، وتويف بالإ�صكندرية عام 1943م )1362هـ( بالًغا 
من �لعمر 65 عاًما، وكان له �أخ يدعى جوزيف توتوجني ماز�ل 
متجره يف �مل�صوغات �لذهبية و�ملجوهر�ت ب�صارع �صالح �صامل 
�لذي  �ملالية  �لأور�ق  بور�صة  مبنى  �أمام  �صابًقا(  با�صا  )�رصيف 

خ�ص�ض �لآن لإد�رة ومكاتب �لحتاد �ل�صرت�كي �لعربي.

وقد �أم حمل جوزيف توتوجني ويعمل �ل�صيد �ألبري توتوجني 
�بن ب�صري توتوجني موظًفا باملحل تابًعا للقطاع �لعام.

املن�سية بق�سم   – حارة   – التهامي   –486
�صاعًر�  كان  �لتهامي،  حممد  بن  علي  �حل�صن  �أبو  هو 
م�صهوًر�، و�أ�صله من تهامة �لتي تطلق على مدينة مكة ولذلك 
لأنه  )�لتهامي(  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  حممد  �لله  لر�صول  قيل 
من مكة، كما تطلق على ما �نخف�ض من �لأر�ض عن �حلجاز 
ا �أنها ��صم جلبال تهامة وبالدها،  �إىل �لبحر �لأحمر، وقيل �أي�صً
وهي رقعة مت�صعة بني �حلجاز و�أطر�ف �ليمن، ول يعرف �إذ� 
كانت ن�صبة �لتهامي �لتي يلقب بها �صاعرنا ترجع �إىل مدينة مكة 

�أو �إىل منطقة تهامة �لآنفة �لذكر.

وقد و�صف �بن ب�ّصام )�نظر هذه �ملادة( �لأندل�صي �ل�صاعر 
�لإح�صان،  م�صتهر  »كان  باأنه  »�لذخرية«  كتابه  يف  �لتهامي 
�لن�صيم على  �لل�صان، يدل �صعره على فوز �لقدح دللة  ذرب 

�ل�صبح، ويعرب عن مكانه من �لعلوم �إعر�ب �لدمع عن �رص 
�لهوى �ملكتوم«.

وللتهامي ديو�ن �صغري �حلجم �أكرثه منتخبات من �أح�صن 
ف �لبالد ومدح �لروؤ�صاء يف  ق�صائده، وقد جاب �لأقطار وطوَّ
بينهم، ثم جاء جا�صو�ًصا لأحد  �لعر�ق و�ل�صام وباديتها و�أقام 
ومعه  متخفًيا  فو�صلها  �لقاهرة  �لفاطميني يف  على  �ل�صام  �أمر�ء 
دغفل  بن  مفرج  بن  ومن ح�ّصان  �لأمري  هذ�  من  كتب كثرية 
�لبدوي تدل على �لتج�ص�ض فقب�صو� عليه فقال �إنه من بني متيم 
ولكن �أمره و�صح بعد ذلك وعرف �أنه �لتهامي �ل�صاعر و�رصعان 
ما �ألقي يف �صجن خز�نة �لبنود بالقاهرة يف 26 من ربيع �لآخر 
عام 416هـ )1025م( ثم قتل �رصًّ� يف �صجنه يف �ليوم �لتا�صع 

من �صهر جمادى �لأوىل من �لعام نف�صه.

و�صعره طريف مليح جزل �لعبارة، عذب �جلر�ض يدّوي 
قالها  �لتي  بنوع خا�ض مبرثيته  ��صتهر  �ملعاين و�لأ�صلوب، وقد 
يف ولده �لذي مات �صغرًي�، و�لتي �أولها �حلكمة �مل�صهورة يف 

�لأبيات �لتالية:

ُحْكُم �ملنيِة يف �لربيِة جاِر  
قر�ِر بد�ِر  �لدنيا  هذه  ما   

  � بَْيَنا ُيَرى �لإن�صاُن فيها خُمرَبً
حتى ُيَروى خرًب� من �لأخباِر  

ُطبَِعْت على كدٍر، و�أنَت ُتريدها 
�صفًو� من �لأقذ�ِر و�لأكد�ِر  
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ومَكلُِّف �لأياَم �صدَّ ِطباِعها  
ُمتطلٌِّب يف �ملاء َجذوَة ناِر  

فالعي�ُض نوٌم و�ملنيُة يقظةٌ 
و�ملرُء بينهما خياٌل �صاِر    

يْت بذلك �أو �أبْت  و�لنف�ُض �إْن َر�صِ
�لأقد�ِر ِة  ِزمَّ باأ ُمنقادٌة   

فاْق�صو� ماآربَكم عجاًل �إمنا  
�أعماُركم �َصِفٌر من �لأ�صفاِر  

وتر�ك�صو� خيَل �ل�صباب وحاِذرو� 
َعَو�ِر نَُّهنَّ  فاإ ُت�ْصرَتّد  �أن   

فالدهُر يخدع باملَنى وُيِغ�ضُّ �إنْ 
َهنَّى، ويهدُم ما بنى ببو�ِر   

ت ُم�صامِلًا  لي�َض �لزماُن و�إن َحِر�صْ
ُخُلُق �لزماُن عد�وُة �لأحر�ِر  

ثم يتطرق �إىل رثاء ولده �ل�صغري فيناجيه قائاًل:

يا كوكًبا ما كان �أق�رَص عمَره  
وكذ�ك عمُر كو�كِب �لأ�ْصحاِر  

ويف�صح بعد ذلك حزنه �ملكبوت فيقول:

فكاأنَّ قلبي قرُبُه، وكاأنَّه 
يف طيِِّه �رِصٌّ من �لأ�رص�ِر  

ويعود بعد ذلك �إىل فل�صفته يف �حلياة فيقول: �إن ولده كان 
موفًقا يف ترك هذه �لدنيا �خلبيثة �للئيمة ويذم �أعد�ءه يف �لوقت 

نف�صه:

�أبكيِه، ثم �أقوُل ُمْعَتِذًر� له:  
ْقَت ِحنْيَ تركَت �أَْلأََم د�ِر ُوفِّ

جاوْرُت �أعد�ئي، وجاوَر ربَُّه  
�َصتَّان بني ِجو�ِرِه وِجو�ِري

هذ�  يف  نظمه  ومن  مدحه،  يف  بالغ  مدح  �إذ�  وكان 
�لباب:

�أعطى و�أكرث فا�صتقل هباته  
فا�صتحيت �لأنو�ء وهي هو�مل

طويلة  بق�صيدة  �ملغربي  �بن  �لقا�صم  �أبا  �لوزير  ميدح  وقال 
منها قوله:

با  قلُت خللِّي وثغور �لرُّ
ُمْبَت�صماٌت وثغوُر �ملاِلْح  

�أيهما �أْحلى – ُتَرى – َمنظًر�؟  
فقال: ل �أعلم ! كلٌّ �أَقاْح

ومل يتي�رص يل معرفة تاريخ ميالده ومكانه.
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487– تيبري – �سارع – بق�سم �سيدي جابر  
ا( )حممود اأحمد يو�سف حاليًّ

 Tiberius »تيبرييو�ض كلوديو�ض  �لكامل  �لالتيني  ��صمه 
�لفرن�صية  باللغة  �لتاريخ  يف  ��صمه  و�صار   ،»Claudius

�لإمرب�طور  وتبناه   »Livie »ليفي  �بن  Tibère«، وهو  »تيبري 
توىل  وقد  �أغ�صط�ض(،   – �أوكتافيان  مادة  )�نظر  �أغ�صط�ض 
�حلكم بعده ف�صار �لإمرب�طور �لثاين للدولة �لرومانية، وذلك 

يف عام 14م.

�صيا�صته،  يف  ماهًر�  كان  �أنه  على  »تيبري«  �صرية  وتدل 
�حلميدة  �ل�صفات  بهذه  مت�صك  وقد  وحازًما،  م�صتنرًي�  ذكيًّا 
يف �أو�ئل عهده باحلكم، ثم د�خلته �ل�صكوك و�لظنون �لباطلة 
عند  تقف  ل  �لتي  �ملتناهية  �لق�صوة  �إىل  فعمد  حد،  �أبعد  �إىل 
ر�بط يوقف ب�صاعتها، هذ� فيما يتعلق ب�صيا�صته �ملتعلقة بد�خل 
بالنت�صار�ت  حكمه  �ت�صم  فقد  �خلارجية  �صيا�صته  �أما  بالده، 
�أحدثتها  �لتي  �لفو�صى  من  �لع�صكرية  بعثاته  فانتقمت  �لباهرة، 
�ل�صطر�بات �لتي �أ�صعل نارها »فاريو�ض Varus« يف �أملانيا، 
ومن َثّم ��صتطاع »تيبري« �لعمل على ��صتقر�ر �لنظام و�لأمن يف 
�إمرب�طوريته، ومن �لناحية �لقت�صادية متكن من تكدي�ض حو�يل 

�صتمائة مليون بخز�نة �لدولة.

دون  تاآمر  �لذي   »Sejan »�صيجان  وزيره  طمع  و�أدى 
حتول  �إىل   »Drusus »دروزو�ض  �لعهد  ويل  قتل  على  علمه 
�حلكم  �إىل  �حل�صيف  �ملتزن  �حلكم  من  »تيبري«  �لإمرب�طور 
�أمر »تيبري« بخنق وزيره  �ل�صنيعة، وقد  �ملليء باجلر�ئم  �لقا�صي 
بغية  �لإجر�مية  ود�صائ�صه  �أطماعه  ب�صبب  31م  عام  »�صيجان« 

�لو�صول �إىل �ل�صلطة �ملطلقة �لعليا.

ومات �لإمرب�طور »تيبري« عام 37م بعد �أن حكم حو�يل 
24 �صنة.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف )حممود 
�أحمد يو�صف(.

الرمل   بق�سم   – �سارع   – با�سا  تيتو   –488
ا( )م�سطفى �سادق الرافعي حاليًّ

با�صمه يف  ماز�ل  �لذي  �ل�صارع  با�صا يف  تيتو  ترجمة  جتد 
ب�صدده  نحن  �لذي  �ل�صارع  بعد  ياأتي  وهو  بك،  حمرم  ق�صم 

مبا�رصة.

)م�صطفى  يف  فاطلبها  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
�صادق �لر�فعي(.

489– تيتو با�سا – �سارع – بق�سم حمرم بك
�لذي  �جلن�صية  �لأرمني  بك  هككيان  يو�صف  �بن  هو 
�لفنون  لتعلم  �إجنلرت�  �إىل  �أر�صل  تعلم يف �ملد�ر�ض �مل�رصية، ثم 
و�لأعمال �لهند�صية، وقبل �أن يتم تعليمه ��صتقدمه حممد علي 
�لهند�صية بد�ر �ل�صناعة )�لرت�صانة(  ب�صبب ف�صل بع�ض �لأعمال 
1835م  عام  �حلكومة  بخدمة  فالتحق  بالإ�صكندرية، 
ولدى  �ملهند�صخانة،  ملدر�صة  ناظًر�  �صار  ثم  )1251هـ(، 
ثم  )1251هـ(،  �ملعارف يف 1836م  ديو�ن  �إن�صاء جمل�ض 
�إن�صاء جمل�ض ديو�ن  �ملهند�صخانة، ولدى  ناظًر� ملدر�صة  �صار 
�ملعارف يف 1836م )1252هـ( بريا�صة م�صطفى خمتار بك 
بعد  عني  ثم  �أع�صائه  �أحد  هككيان  كان  �ملادة(،  هذه  )�نظر 
�لبكوية وتقلب يف  �لعمليات، ومنح رتبة  ذلك ناظًر� ملدر�صة 
منا�صب �أخرى �إىل �أن �أحيل على �لتقاعد، و�أدركته �لوفاة، 
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�ملادة(  هذه  )�نظر  با�صا  لينان  من  هككيان  �بنة  تزوجت  وقد 
كان  �لذي  بك  لينان  فون  و�لد  �مل�صهور  �لفرن�صي  �ملهند�ض 

م�صت�صاًر� للحكومة �مل�رصية.

وتيتو با�صا كان �أحد �أعيان �جلالية �لأرمنية بالإ�صكندرية، 
ومات بعد نهاية �حلرب �لعاملية �لأوىل بب�صع �صنني.

490– التيجاين – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
لقب �لتيجاين حتريف لقب �لتَّجاين �لذي يحمله �ثنان ممن 
بقيد  ترتيب وجوده  و�أولهما يف  �لتاريخ �صرية حياتهم،  ن  دوَّ

الة تون�صي، وثانيهما �صاحب طريقة �صوفية  �حلياة كاتب ورحَّ
هي )�لتجانية – �أو �لتيجانية(، كما هي م�صهورة �لآن، وفيما 

يلي ترجمة كل منهما:

ولد  التجاين:  اأحمد  بن  حممد  بن  الله  عبد  حممد  اأب�   )1
عامي  بني  ما  �لفرتة  يف  يقع  �إنه  يقال  تاريخ  يف  تون�ض  مبدينة 
تون�ض  وكانت  1276م(،   –  1272( و675هـ   760
بالقطر  �أقيمت  �لتي  �حلف�صيني  دولة  عا�صمة  �حلني  ذلك  يف 
�لتون�صي )�إفريقية( يف �رصق �لقطر �جلز�ئري خالل عام 624هـ 

فيلال تيتو با�صا
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)1227م( و��صتمر حكمها حتى عام 982هـ )1574م( �أي 
�أكرث من ثالثة قرون ون�صف �لقرن.

�أ�صل  �لتجاين من  �أن  �لتاريخية على  وتدل بع�ض �مل�صادر 
جز�ئري �إذ نزحت �أ�رصته �إىل مدينة تون�ض مع جي�ض �ملوحدين 
يف �أو��صط �لقرن �ل�صاد�ض �لهجري، وكان و�لده وجده و�أبناء 
بيت  يف  هو  ن�صاأ  ثم  ومن  و�لأدب،  �لعلم  �أهل  من  عمومته 
عرف للعلم قيمته وتلقى معارفه �لأوىل على يد �أبيه، وكانت 
�لفقه و�لأدب و�ل�صعر و�لتاريخ،  لالأ�رصة مكتبة حافلة بكتب 
عالوة على �أن مدينة تون�ض كانت مركًز� ثقافيًّا كبرًي� يف ذلك 
مو�رد  من  لينهل  للتجاين  �لفر�صة  �أتيحت  ثّم  ومن  �لوقت، 

�ملعرفة ما �أر�د.

�لعبا�ض  �أبي  بن  زكريا  �أبو  �حلف�صي  �لأمري  عهد  ويف 
عام 711هـ  تون�ض  على حكم  ��صتوىل  �لذي  �للحياين  �أحمد 
ا لهذ� �لأمري �لذي كان  )1311م( �ختري �لتجاين كاتًبا خا�صًّ
لتفقد  تون�ض  من  خرج  حينما  �أمرًي�  ماز�ل  وهو  معه  �أخذه  قد 
�صوؤون �لدولة، وكان ذلك يف �أو��صط �صهر جمادى �لأوىل 
�إىل  �لركب  و�صل  �أن  وبعد  )1307م(،  706هـ  �صنة 
طر�بل�ض، و�لإقامة فيها بع�ض �لوقت �جته �للحياين �إىل �ل�رصق 
لأد�ء فري�صة �حلج، وعاد �لتجاين �إىل تون�ض، وكانت �إقامته 

بطر�بل�ض �صنتني وثمانية �أ�صهر.

وعندما عاد �للحياين من �حلج مل يرجع �إىل تون�ض ب�صبب 
�لفو�صى �لتي كانت تخيم على جوها فا�صتقر بطر�بل�ض يرقُب 
�لفر�صة، وهاجم تون�ض يف �صهر رجب  �نتهز  �أن  �إىل  �لأمور 
�لع�صري  من  �أنه  وجد  وملا  �لقول،  تقدم  كما  711هـ  عام 
�إىل  �لبالد و�ل�صلطان، و�رحتل  نهايتها ترك  �إىل  بالأمور  �ل�صري 

�لإ�صكندرية حيث تويف عام 717هـ )1326م(.

ديو�ن  ريا�صة  �لتجاين  توىل  �للحياين  �بن  عهد  ويف 
يخدم  و�أخذ  على خري،  �ملن�صب  هذ�  مهام  فبا�رص  �لر�صائل، 
�لبالد بعمله وعلمه وقلمه ويوؤلف �لت�صانيف �ملفيدة �إىل �أن عقد 

خمدومه �لعزم على مغادرة تون�ض.

عندما  قتاًل  حتفهم  لقو�  �أ�رصته  و�أفر�د  �لتجاين  �إن  ويقال 
�نت�رص �أبو يحيى �أبو بكر على �بن �للحياين خالل عام 817هـ 
بالقطر  )بجاية(  ميناء  على  ��صتيالئه  بعد  وذلك  )1318م( 
�إفريقية )تون�ض(  �ل�رصيع على  �لزحف  �جلز�ئري مما �صهل عليه 

و�ل�صتيالء عليها يف ي�رص.

وكانت �ملدة �لتي ق�صاها �لتجاين يف �صحبة �لأمري �حلف�صي 
�أبو زكريا بن �أبي �لعبا�ض �أحمد �للحياين يف رحلته خرًي� وبركة 
ن �أخبارها و�آثارها  على �لأدب و�لتاريخ، فقد كان �لتجاين يدوِّ
وي�صجل م�صاهد�ته ويعرب عن �نطباعاته بلغة �أنيقة وديباجة م�رصقة 

و�أ�صلوب و��صح وبيان ف�صيح من �لهتمام بالتاريخ.

�لدولة  موؤ�ص�ض  �ملهدي  �لله  عبيد  عن  حتدث  �إذ�  فهو 
�لفاطمية يف تون�ض ��صتعر�ض تاريخ هذه �لدولة وتاريخ مدينة 
�ملهدية، وكان – �إىل جانب ذلك – مغرًما برت�جم �أهل �لأدب 
�لر�صائل  فيدّون �صري حياتهم و�آثارهم من نرث و�صعر، ويذكر 
�لتي كانت ترد �إليه �ملنظوم منها و�ملنثور كما يذكر رده عليها 

نرًث� �أو �صعًر�.

�جلمع  مع  خرج  �لتايل:  �لنحو  على  رحلته  طريق  وكان 
من تون�ض �إىل �صو�صة، ثم �تخذ �لركب طريًقا د�خليًّا �إىل �جلم 
وعادت  توزر  �جلماعة  ز�رت  ثم  فقاب�ض،  �صفاق�ض  �إىل  ثم 
قاب�ض فنجفت حيث عرجت على جزيرة جربة ورجعت  �إىل 
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�إىل عمر��صن يف �لد�خل، وعند عودته �تخذ �لتجاين �لطريق 
�لقريب من �ل�صاحل.

�مل�صمى  كتابه  يف  مر�حلها  ن  دوَّ �لتي  رحلته  وتبد�أ 
�لأوىل  جمادى  �صهر  �أو��صط  يف  تون�ض  مدينة  من  »�لرحلة« 
عام  �ملحرم  �صهر  ويف  �لقول،  تقدم  كما  706هـ،  عام 
عن  �لتخلف  �إىل  �لتجاين  ��صطر  1309م(  )يونية  709هـ 
�ألزمه �لعودة �إىل تون�ض، وكان  ركب �لأمري �للحياين ملر�ض 
�لركب مل يتجاوز بعد طر�بل�ض ومع ذلك فقد طال مقامه يف 
كل مو�صع من مو��صع هذ� �ل�صفر، فو�تاه ذلك كاملوؤ�تاة على 
كتابه »و�صف �لرحلة«، ولقد ��صتطاع �أن يفي�ض و�صًفا وبياًنا 
لكل طريف يلفت �لنظر يف بالد تعد بالقيا�ض �إىل غريها �صيقة 
»�لرحلة«  كتاب  كان  َثّم  ومن  �لأطر�ف،  حمدودة  �لرقعة 
و�صًفا يزخر باملعلومات �جلغر�فية، ومباحث �لأجنا�ض �لب�رصية 
�لتي  �لبالد  عن  �لتاريخية  �لأخبار  وبخا�صة  �لطبيعي  و�لتاريخ 
نبذ منقولة عن موؤلفني  ا على  �أي�صً �لكتاب  �جتازها، وينطوي 
عدة تعترب موؤلفاتهم يف حكم �ملفقودة، وي�صتمل ب�صفة خا�صة 
على �صور �أحكام ووثائق، ومن �ملوؤ�صف �أن �لتجاين مل ي�صمن 

كتابه و�صًفا ملدينة تون�ض يف ذلك �لعهد.

ول وجود لكتاب )�لرحلة( يف طبعة كاملة حتى �ليوم، 
وتوجد �أجز�ء هامة من �لكتاب �أوردها �مل�صت�رصق »م. �أماري 
�ل�صقلية،  باملكتبة  �مل�صماة  جمموعته  يف   »M. Amari

�حلب  يف  جامعة  موجزة  ر�صالة  هو  للتجاين  �لآخر  و�لكتاب 
فيها  ي�صدي  بابًا  وع�رصين  خم�صة  يف  و�لكتاب  و�لزو�ج، 
�لن�صح و�لر�أي يف �صاأن �ختيار �لزوجة مع و�صف مف�صل ملعامل 
�جلمال و�صار�ته مرتبة وفاًقا لأجز�ء �جل�صم، ثم ير�صد �إىل وجه 
�لر�أي يف معاملة �ملر�أة ويديل بتف�صيالت عن �حلياة �لزوجية، 

ويذهب �إىل تعيني ما يزيد يف متاعها، وهذ� جميعه يف �صياق 
من �لأحاديث �ملاأثورة و�صو�هد من �ملوؤلفني يوردها مرتبة على 
�مل�صايخ  باأقو�ل  �ل�صت�صهاد  من  يكرث  وهو  زمانهم،  ح�صب 

و�لفقهاء.

ُيَعدُّ هذ� �لكتاب من �لكتب �لتي تعالج علم �لأخالق �أكرث 
)حتفة  كتاب  �لأخرى  كتبه  ومن  �لفقه،  يف  كتابًا  كونه  من 

�لعرو�ض ونزهة �لنفو�ض(.

ولقد قام �لأ�صتاذ ح�صن ح�صني عبد �لوهاب بطبع �لأجز�ء 
با�صم  1958م،  عام  خالل  )�لرحلة(  كتاب  من  �ملوجودة 

)رحلة �لتجاين(.

�أبي حممد �لتجاين غري معروف، وكذلك  وتاريخ وفاة 
تاريخ ميالده.

2( اأب� العبا�ض اأحمد بن حممد بن املختار بن �سامل التجاين 
)�لتجانية(  �ل�صوفية  �لطريقة  من�صئ  وهو  التجيني(:  )اأو 
عام  ما�صي  عني  يف  ولد  وقد  �لآن،  حتى  ��صمه  حتمل  �لتي 
مرًت�  كيلو   72 م�صرية  على  قرية  وهي  )1727م(  1150هـ 
يف  �لكربى  �ل�صحر�ء  م�صارف  عند  �لو�قعة  �لأعو�ط  غربي 
�صيدي  �أولد  �إىل  �لتجاين  وينت�صب  �جلز�ئري،  �لقطر  جنوب 
�إثر  �أبويه  فقد  )1753م(  1166هـ  عام  ويف  حممد،  �صيخ 
وباء �لطاعون �لذي �نت�رص يف �لبالد خالل تلك �ل�صنة، وكان 
قد بلغ �ل�صاد�صة ع�رصة من عمره، وتنتمي �أ�رصته بالأ�صل �إىل 
بني توجني �أمر�ء تاهرت �لو�قعة يف �جلنوب �ل�رصقي من ميناء 
م�صتغامن، ويف �جلنوب �لغربي من مدينة �جلز�ئر، وقد �صّماها 
�لفرن�صيون »تيارت Tiaret« وتعرف بهذ� �ل�صم حتى �لآن.
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م�صقط  ما�صي  بعني  ن�صاأته  �أول  يف  �لعلم  �لتجاين  وتلقى 
عام  �لأق�صى  باملغرب  فا�ض  مدينة  يف  تعليمه  و�أكمل  ر�أ�صه 
وذهب  تلم�صان،  مدينة  �إىل  رحل  ثم  )1758م(  1171هـ 
منها �إىل »�أبي�ض« حيث �أقام خم�ض �صنني، ويف عام 1181هـ 
)1768م( رجع �إىل مدينة تلم�صان، ثم رحل منها �إىل مكة 
�لعام  ذلك  ويف  )1773م(،  1186هـ  عام  �ملنورة  و�ملدينة 
�لبالد على  �لعلم يف هذه  تلقى  �لقاهرة، وقد  �إىل  نف�صه �صافر 

عدد من �ل�صيوخ.

ويف �لقاهرة �أن�صاأ – مب�صورة رجل يدعى حممود �لكردي– 
�لقادرية  �لطريقة  �نخرط يف  قد  �أن كان  بعد  �ل�صوفية  طريقته 
و�لطيبية و�خللوتية، وتعترب طريقته �لتجانية )�أو �لتيجانية( فرًعا 

من �لطريقة �خللوتية.

�ملريدين  من  كثري  حوله  �لتف  ما�صي  عني  �إىل  عاد  وملا 
و�لأتباع، وخلوفه من غائلة �حلكومة �جلز�ئرية يف ذلك �حلني 
�نتقل باأهله و�أولده �إىل مدينة فا�ض باملغرب �لأق�صى يف عهد 
�ل�صلطان مولي �إ�صماعيل �لعلوي �مللقب باأبي �لربيع، ثم رجع 
�إىل مدينة تلم�صان باجلز�ئر وتوجه بعد ذلك �إىل بو�صمفون يف 
�ل�صحر�ء �لكربى عام 1196هـ )1782م( وهي و�حة جنوبي 
»جريفل Geryville« حيث زعم �أنه مبعوث �لنبي عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم ليذيع طريقته على �لنا�ض، وهذ� �لزعم نالحظه على 
من  بهالة  طريقتهم  ليحيطو�  �ل�صوفيني  �لأولياء  معظم  ل�صان 
�أولئك  �ل�صعوب، ول�صيما  عامة  من  بها كثري  ُخدع  �لقد�صية 
�لذين ل ترقى عقولهم �إىل متحي�ض �لأمور ورف�ض ما ل يتفق 

منها مع �ملنطق �ل�صحيح و�لعقل �لر�جح.

و�أ�صار عليه �أحد تالميذه �ملدعو )علي حر�زم( بالعودة �إىل 
و��صتطاع  )1798م(  1213هـ  عام  بها  فحّل  فا�ض،  مدينة 
منه  فاتخذ  �ملر�يات(  )بحو�ض  �ملعروف  �لق�رص  على  �حل�صول 
بعد  حياته  من  �لأكرب  �ل�صطر  وق�صى  �لد�ئمة،  لإقامته  مكاًنا 
ذلك يف �لرحالت لتنظيم �صوؤون طريقته، وظلت مدينة فا�ض 
 –  1814( 1230هـ  عام  �ملنية  و�فته  �أن  �إىل  �لرئي�صي  مقره 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  �ملدينة  بتلك  بز�وية  ودفن  1815م(، 

ثمانني عاًما.

م  �لتّجانية بالأحباب، وقد ُحرِّ �أ�صحاب �لطريقة  وي�صمى 
�أخرى �صوفية، ويقوم �لذكر  �أية طريقة  عليهم �لنخر�ط يف 
عندهم يف �لعادة على ترديد عبار�ت حمددة مائة مرة، وذلك 
�لولء  به  يدينون  ما  و�أخ�ض  يوم،  من كل  معينة  �أوقات  يف 
لأية حكومة تقوم على �حلكم، وتنفيًذ� لهذ� �ملبد�أ �لقائم على 
�خلنوع ظلَّ �أتباع �لطريقة �لتّجانية يف �جلز�ئر على �صالت طيبة 
للقطر  �لغا�صب  �لفرن�صي  �لحتالل  بعد  �لفرن�صية  بال�صلطات 
�جلز�ئري عام 1830م )1246هـ(، وهكذ� يكون �لت�صوف 

على هذ� �ملنو�ل تدمري �لروح �ملعنوية.

�أبي �لعبا�ض �لتجّاين يف فا�ض توىل �لو�صاية  وعقب موت 
على ولديه: حممد �لكبري وحممد �ل�صغري، حممود بن �أحمد 
�صيخ  عي�صى  بن  علي  �حلاج  �لو�صاية  هذه  وخلفه يف  �لتون�صي 
قد  �لتجاين  �لعبا�ض  �أبو  وكان  »متا�صني«  يف  �لتجانية  �لز�وية 

ر�صحه مل�صيخة �لطريقة بعد وفاته.

�ملعروف  �أبيهما  ق�رص  �إبر�هيم  بن  يزيد  �لأمري  �حتل  وملا 
�إىل  بن عي�صى  بهما �حلاج علي  فا�ض رحل  �ملر�يات يف  بق�رص 
من  ردًحا  هناك  وتركهما  و�لدهما  ر�أ�ض  م�صقط  ما�صي  عني 
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�لزمن ي�رصفان على �صوؤون ز�وية �لطريقة وعاد هو �إىل متا�صني، 
ويظهر �أنه حدث خالف يف �لر�أي بني �أتباع �لطريقة �لتّجانية، 
و�أن هذ� �خلالف قام يف حياة �صاحب �لطريقة نف�صه مما �أدى 

�إىل طرد �لذين عرفو� »بالتجاجنة« من عني ما�صي.

�ل�صغري  وحممد  �لكبري  حممد  جنح  ما�صي  عني  ويف 
�لرتكية  �حلكومة  فخ�صيت  حولهما  �لطريقة  �أتباع  جمع  يف 
عام  ويف  طاعتها،  على  خروجهما  وتوقعت  �صطوتهما 
�ملالية  و�مل�صاعدة  �لعون  �لتّجانية  طلب  )1820م(  1235هـ 
كان  فما  �حلني،  ذلك  يف  وهر�ن  حاكم  باي«  »ح�صن  من 
من  حاول  فيما  ف�صل  ولكنه  ما�صي،  عني  حا�رص  �أن  �إل  منه 
هجوم فارتد عن �لقرية، وبعد عامني من ذلك �لتاريخ هاجم 
»بايت تري« عني ما�صي، ولكنه مل يفلح، ف�صجع ف�صل هذه 
�ملحاولت حممد �لكبري وحممد �ل�صغري على مهاجمة �لرتك يف 
مدينة »مع�صكر« �لكائنة يف �جلنوب �ل�رصقي من ميناء وهر�ن، 
�لتي �صناها على هذه �ملدينة  ولكنهما ف�صال يف كل �لهجمات 
وقد  – 1827م(،  عامي 1241 و 1242هـ )1826  يف 
ذهب  قد  كان  �لذي  �لكبري  حممد  �لأخرية  �ملحاولة  يف  قتل 
�إىل �حلج يف عام 1240هـ )1824م( وعند عودته قب�ض عليه 
حاكم مدينة ق�صطنطينة باإيعاز من »�لد�ي �حل�صني با�صا«، غري �أنه 
�أفلح يف �لإفالت من �لعتقال، وعاد م�رصًعا �إىل عني ما�صي 
حيث دعا �لنا�ض �إىل طاعته و�خلروج على �حلكومة �لرتكية، 
عام  خالل  و�أتباعها  �لطريقة  مريدي  من  جي�ًصا  �أعد  �أن  وبعد 
1241هـ )1826م(، ق�صد هو و�أخوه حممد �ل�صغري مدينة 
مع�صكر يعاونهما رجال من �لدرقاويني وخلق كثري من �لنا�ض 

�ملتطوعني.

وخرج »ح�صني باي« و�يل مدينة وهر�ن ملالقاة هذ� �جلي�ض 
�لكبري، و�لتحم �جلي�صان بجهة »غري�ض« عند �مل�صاف و�أ�صفرت 
�ملعركة عن تقهقر �لتّجانية و�لدرقاوية ب�صبب تخلي معظم �لذين 
�لقتال،  عن  مع�صكر  مدينة  نو�حي  يف  جي�صهما  �إىل  �ن�صمو� 
و�لدرقاوية طريقة �صوفية جز�ئرية كان لرجالها بطولت فذة 
يف حماربة �لفرن�صيني يف �صفوف جيو�ض �لأمري عبد �لقادر، 

فا�صتحقو� ثناء �لتاريخ على مر �لأجيال.

ومل يركن حممد �لكبري �إىل �لفر�ر من ميد�ن �لقتال و�صمم 
على منازلة خ�صومه �لأتر�ك و�أعو�نهم هو وثلثمائة من مريدي 
ويذكر  �لأرباع،  قبيلة  �إىل  ينتمون  �لذين  �ملخل�صني  �لطريقة 
�لبطل  �لدين  حميي  بن  �لقادر  عبد  �لأمري  بن  حممد  �لأمري 
�جلز�ئري يف كتابه »حتفة �لز�ئر يف ماآثر �لأمري عبد �لقادر« �أنهم 
عقلو� �أنف�صهم كما تعقل �لإبل، وقاتلو� حتى قتلو� عن �آخرهم 
�إىل  �لكبري  بر�أ�ض حممد  »�لباي ح�صني« حاكم وهر�ن  وبعث 
�ل�صلطان  �إىل  �صيفه  �لد�ي  و�أر�صل  بابها،  على  فعلقت  �جلز�ئر 
�لثاين �صلطان تركيا، وكان ذلك يف �صنة 1242هـ  حممود 

)1827م( كما تقدم �لقول.

وتوىل م�صيخة �لطريقة �لتجانية �أخوه حممد �ل�صغري ف�رصع 
يف ن�رص �لدعوة �إليها من جديد يف قرية عني ما�صي، ثم �ت�صع 
نطاق هذه �لدعوة ف�صمل �ل�صحر�ء �لكربى و�ل�صود�ن باإر�صاد 

علي بن عي�صى، وكللت جهوده بالنجاح.

�لولء  على  حت�ض  ومعتقد�تها  �لطريقة  تعاليم  كانت  وملا 
مع  ودية  �صالت  على  �أتباعها  ظّل  فقد  �لقائمة  للحكومة 
�ل�صلطات �لفرن�صية بعد غزو �جلز�ئر، ولذ� نر�هم ل ينه�صون 
�لفرن�صيني  �صد  �جلهاد  ملو��صلة  �لدرقاويني  �ملجاهدين  ملعاونة 
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�إد�رة  ثر�ء  �لرغم من  �أول مر�حل �لحتالل، وذلك على  يف 
�ملريدين  �أرز�ق  من  يجمعونه  م�صايخها  كان  مما  طريقتهم 
و�لأتباع على غر�ر م�صايخ �لطرق �ل�صوفية حتى �لآن، كما �أبو� 
�أن ميدو� يد �مل�صاعدة لالأمري �لبطل عبد �لقادر بن حميي �لدين 
وذلك يف  لبالده،  �لغا�صبني  �صد  �لبطولية  �ملقد�صة  يف حربه 
عام 1252هـ )1836م(، �إذ حاول �صمهم �إىل جي�صه �لبا�صل 
ولكن �صيخهم �آثر �أن يحيا حياة و�دعة ز�عًما �أنها �حلياة �لدينية 
�حلقة نا�صًيا �أن �جلهاد يف �صبيل �لله ويف �صبيل �لعروبة و�لدين 

من �أ�ص�ض �ل�رصيعة �لإ�صالمية.

�صيخ  وبني  �لقادر  عبد  �لأمري  بني  �ملر��صالت  و��صتمرت 
�لتّجانية زمًنا طوياًل يف غري طائلة، فتقدم �لأمري عام 1254هـ 
وطلب  ما�صي  عني  �أ�صو�ر  �إىل  جي�ض  ر�أ�ض  على  )1838م( 
�لت�صليم، فرف�ض وقاوم جي�ض �لأمري ثمانية  �لتجانية  من �صيخ 
�أ�صهر بدًل من �أن يعاونه على ��صرتد�د حقوق �لبالد من �لغز�ة 

�لفرن�صيني.

على  تقوى  ل  ما�صي  عني  �أن  �لتّجانية  ل�صيخ  تبني  وملا 
على  طريقته  �أفر�د  وحر�ض  �لأغو�ط  �إىل  جلاأ  طوياًل  �ملقاومة 
��صتمر�ر �لقتال �صد جي�ض �لأمري عبد �لقادر متجاهاًل �أن مبادئ 
�لدين �لإ�صالمي تاأمر باجلهاد �صد كل من يعتدي على �أي جزء 

من �لبالد �لإ�صالمية.

ول ميكن تف�صري قتال حممد �لتّجاين �لكبري هو و�ملخل�صون 
كان  �أنه  �إل  مع�صكر  مدينة  نو�حي  �ملوت يف  حتى  �أتباعه  من 
�لطريقة يف  تعاليم  �إىل خمالفة  �أدت  �لرتك  فورة �صخ�صية �صد 
حممد  �صيخها  لن�صم  ذلك  غري  كانت  ولو  �ملعركة،  هذه 
للقتال  �لقادر  عبد  �لأمري  جي�ض  �إىل  ومريدوه  و�أتباعه  �ل�صغري 

�صد �لفرن�صيني على غر�ر �أتباع �لطريقة �لدرقاوية �لبو��صل �لذين 
�إىل  ��صطر  �لوطني حتى  �أطو�ر جهاده  �لأمري يف كافة  ر�فقو� 

�لت�صليم يف 22 من دي�صمرب عام 1847هـ )1264م(.

�لتّجانية على حماربة جي�ض  �أتباع �لطريقة  ومل يقت�رص �رص 
يف  �ملالية  �مل�صاعدة  تقدمي  �إىل  فتعد�ها  �لقادر،  عبد  �لأمري 
�صد  »فاليه«  �لفرن�صي  �ملر�صال  �إىل  )1840م(  1256هـ  عام 
�لذي  عي�صى،  بن  علي  و�صكت  �لبطل،  �لأمري  مو�طنهم 
لالحتالل  مناه�صة  �أية  �إبد�ء  عن  متا�صني،  ز�وية  قابًعا يف  ظل 
�لفرن�صي، وعند موته عام 1260هـ )1844م( توىل مقاليد 
�أبي �لعبا�ض �لتّجاين، وعقب موته  �لطريقة حممد �ل�صغري �بن 
يف عام 1270هـ )1854م( خلفه حممد �لعابد حفيد علي بن 
عي�صى، ومات �لعابد عن ولدين �صغريين هما: �أحمد و�لب�صري، 
�لذي  �مل�رصي«  »رّيان  يدعى  �لطريقة  �أتباع  من  فكفلهما رجل 
�صعى �إىل ف�صل ز�وية عني ما�صي عن ز�وية »متا�صني«،  فاأدى 

ذلك �إىل �ل�صقاق بني �أتباع �لز�ويتني.

ل  باأنهما  �لولد�ن  �تهم  )1869م(  1286هـ  عام  ويف 
مدينة  �إىل  و�أر�صال  عليهما  فقب�ض  لفرن�صا،  �لولء  ي�صمر�ن 
على  �لفرن�صية  �ل�صلطات  مهادنة  يف  �أفلحا  �أنهما  بيد  �جلز�ئر، 
غر�ر �صيوخ �لطريقة �لآخرين، ومن ذلك �حلني �حتفظ �صيوخ 

�لتّجانية ب�صد�قتهم و�إخال�صهم �لتام لل�صلطات �لفرن�صية.

ومريدين  �أتباًعا  )�أو�لتيجانية(  �لتّجانية  �لطريقة  ووجدت 
ولكن  �آ�صيا،  بلد�ن  بع�ض  �لعربية ويف  �جلزيرة  م�رص ويف  يف 
�نت�صارها على نطاق و��صع كان يف �مل�صتعمر�ت �لفرن�صية بالقارة 
�لأفريقية ب�صفة خا�صة، ويرجع �ل�صبب يف ذلك �لنت�صار �إىل 
�لد�عي حممد �حلافظ بن خمتار بن �حلبيب �مللقب بالبّدي �لذي 
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تلقى �لأمر بن�رص �لدعاية للطريقة من من�صئها �أبي �لعبا�ض �لتجاين 
عام  �حلافظ  عام 1194هـ )1780م(، وتويف حممد  نف�صه 
�أيام  �لزيادة  �أتباعها يف  �طرد عدد  ثم  1246هـ )1830م(، 

خلفه.

و�نت�رصت �لطريقة يف غينيا �لفرن�صية )جمهورية غينيا حاليًّا( 
يف عهد �حلاج عمر بعد عودته من مكة �إىل كوناكري ثم �إىل 
�لتّجانية،  عند  �ملقد�صة  �ملدن  �أهم  من  �أ�صبحت  �لتي  دنكر�ي 
وقد حلت عقائد هذه �لطريقة حمل عقائد �لطريقة �لقادرية يف 

كل �لبالد �لتي �نت�رصت يف �أرجائها.

و�أهم كتاب يجمع مذ�هبهم وريا�صتهم �لدينية هو »جو�هر 
ويعرف  �لتّجاين«،  �ل�صيخ  في�ض  يف  �لأماين  وبلوغ  �ملعاين 
1345هـ  عام  بالقاهرة  طبع  وقد  »بالكنا�ض«،  �لكتاب  هذ� 
�إمالء  من  �لكتاب  هذ�  ورد يف  ما  �إن  ويقال:  )1926م(، 

�أبي �لعبا�ض �لتّجاين من�صئ �لطريقة.

وللتّجانية معجم ي�صم �أعيانها عنو�نه »ك�صف �حلجاب عن 
�أبو �لعبا�ض �أحمد  من تلقى مع �لتّجاين من �لأ�صحاب« �صنفه 

بن �أحمد �لعيا�ض.

�لتيجانية(  )�أو  �لتجانية  �لطريقة  �أتباع  �أن  وما من �صك يف 
وغريهما  غينيا  ويف  �ل�صود�ن،  يف  �إخو�ننا  ومنهم  �حلاليني، 
لكل  �ملو�لة  مببد�أ  ياأخذون  ل  و�لإ�صالمية  �لعربية  �لبالد  من 
يعملون  و�أنهم  �لغا�صبني  �مل�صتعمرين  من  كان  ولو  حاكم، 
باأحكام �لقر�آن �لكرمي و�صنة ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم، 
وهي تق�صي بالدفاع عن �لأوطان �لعربية و�لإ�صالمية بالأمو�ل 
و�لأرو�ح و�لت�صحية يف �صبيل هذ� �لدفاع �ملقد�ض بكل �لو�صائل 

�ملمكنة.

��صم  عليه  �أطلق  م�صجد  بالإ�صكندرية  �جلمرك  وبق�صم 
»�ل�صادة �لتّجانية« �صيده �أتباع �لطريقة �لتجانية بهذ� �حلي لإقامة 

�ل�صعائر �لدينية.

اجلمرك بق�سم   – حارة   – تيمور   –491
تيمور كلمة تركية �أ�صلها فار�صي لأن �لتيموريني، وهم 
يف  �لو�صطى  �آ�صيا  ويف  فار�ض  بالد  يف  �مللك  تولو�  تيمور  بنو 
�لقرن �خلام�ض ع�رص �مليالدي، وكانو� من �لأمر�ء �لذين �ت�صم 

حكمهم بالعظمة و�لقوة.

�أما تيمور �لذي حتمل هذه �حلارة ��صمه فكان يدعى »كامل 
حتى  معروًفا  �حلارة  هذه  يف  �لكبري  منزله  وكان  بك«  تيمور 
�أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�رص، وقد ولد بهذ� �ملنزل عام 1292هـ 
بجزيرة  »كنديا«  مدينة  �لأ�صيل  �أ�رصته  وموطن  )1875م(، 
كريت �ملعروفة عند �لعرب بجزيرة »�إقريط�ض«، وكانت من 
�أمالك �لدولة �لعثمانية، ثم �صارت من �أمالك �ليونان، وي�صمى 
�أهلها من �مل�صلمني »�لكريدلية«، وكان لهذه �جلزيرة ح�صارة 
�ل�رصقية  �ملتو�صط  �لأبي�ض  �لبحر  �صو�حل  على  معاملها  �نت�رصت 

)�نظر مادة كريت(.

�لإ�صكندرية،  جتار  كبار  من  بك  تيمور  كامل  وكان 
وكان يز�ول – على غر�ر �لكريدلية – �لجتار يف �لنب و�ل�صهد 
)�لع�صل �لأبي�ض( و�ل�صابون و�لزيت، وكان »�ل�صابون �لكندية« 
ذ� �صهرة ذ�ئعة �ل�صيت هو و�لع�صل، وكان تيمور ميار�ض �إىل 
جانب �لجتار يف �ملو�د �لغذ�ئية باجلملة ��صتري�د وت�صدير �أنو�ع 
خمتلفة من �لب�صائع و�رص�ء وبيع �لأر��صي �لزر�عية و�لأر��صي 

�لف�صاء لإقامة �ملباين.
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ب�صوق  كان  �لذي  حمله  �أن  لدرجة  جتارته  نطاق  و�ت�صع 
�لطباخني )�نظر هذه �ملادة( بق�صم �جلمرك كان يطلق عليه ��صم 
»بنك تيمور«، وقد تلقى در��صته مبد�ر�ض �لإ�صكندرية ثم يف 
باري�ض، ومن ثّم كان يتقن معرفة �للغتني �لعربية و�لفرن�صية �إىل 

جانب �للغة �لرتكية و�ليونانية.

�جلمرك  بحّي  �أمالك  له  كانت  �إذ  مرموق  ثر�ء  ذ�  وكان 
وباأحياء �أخرى من �ملدينة ُتدّر عليه ِرْيًعا كبرًي� �إىل جانب �أرباحه 
�جلزيلة من �لتجارة، ومل يكن بخياًل فكان كثري �لرّب بالفقر�ء، 
ويجود بالتربعات لالأعمال �خلريية، ومما يدل على حبه للخري 
تلك �للوحة �لتي كانت تزين �صدر حجرة مكتبه، وت�صم �أبياًتا 
من �ل�صعر ت�صيد بعلو قدره، وقد نظمها �أحد �ل�صعر�ء ممن نالهم 

�إح�صانه، ومنها هذ� �لبيت:

ولي�ض َيتمُّ �لبدُر �إل بَِلْيلةٍ 
و�أنَت َدو�ًما يا �بَن تْيموَر كامُل  

وعا�ض طو�ل حياته �أعزب، وكان ي�صافر �إىل فرن�صا كل 
�ملنية  وو�فته  �لتجارية،  �ملهام  ببع�ض  و�لقيام  لال�صت�صفاء  عام 
يف باري�ض عام 1344هـ )1925م(، بالًغا من �لعمر حو�يل 

50 عاًما، ونقل جثمانه �إىل �لإ�صكندرية حيث دفن باملنارة.

و�أطلق ��صمه على �حلارة �لتي كان يقيم بها على غر�ر كثري 
�لبانني  �أو�ئل  �أ�صماء  �لتي حتمل  باملدينة  من �حلار�ت و�ل�صو�رع 

فيها �أو �أكرثهم �صهرة.

بق�سم باب  �سارع –  تيمور لنك –   –492
ا( �رشقي  )اأحمد عالم حاليًّ

ولد تيمور لنك يف 25 من �صعبان عام 736هـ )8 �إبريل 
�لنهر،  ور�ء  ما  �أعمال  من  ِك�ّض  من  بالقرب  1336م(  عام 
ِك�ّض  على  و�لًيا  )تورغاي(  �أو  تار�غاي  �لأمري  �أبوه  وكان 
�أ�رصته  وتزعم  خاتون،  وتكينه  بَْرل�ض  حاجي  قبل  ونو�حيها 
�صاه  �بن عرب  �نحدرت من �صلب جنكيزخان، ويقول  �أنها 
�أحد �لرعاة، و�إنه عا�ض يف م�صتهل  �إنه �بن  )�نظر هذه �ملادة( 
حياته على �ل�صلب، و�أنه لّقب »بلنك« �أي �لأعرج جلرح �أ�صابه 
وهو ي�رصق �لغنم، ويعرف تيمور لنك بالأمري �لكبري، ولّقب 
بال�صلطان، وكان ذلك عام 790هـ )1388م(،  بعد ذلك 

و�أطلقو� عليه بعد موته لقب »�صاكن �جلنة«.

كبري  �لقامة،  متو�صط  �لآ�صيوي  �لطاغية  هذ�  وكان 
مبكرة،  �صن  يف  �صعره  �بي�ّض  وقد  �لب�رصة،  ن�رص  �لر�أ�ض، 
و�أ�صابه جرحان يف قدومه ويده �صوهاه بع�ض �ل�صيء، ور�صم 
فنانون من �لفر�ض و�لهنود �صوًر� له من وحي خيالهم، وماتز�ل 

هذه �ل�صور باقية حتى �لآن.

وقد  و�ل�صجاعة،  بالذكاء  �لرجل يف �صغره  هذ�  وعرف 
�ن�صم �إىل خدمة �لأمري تازغان و�يل �لبالد، ثم �صحب حاجي 
برل�ض عند فر�ره من غزوة توغالق تيمورخان، ثم بادر �إىل 
�لعودة للدفاع عن بني وطنه �ملغلوبني على �أمرهم، فاأبدى من 
�إليهم،  ��صتمالته  يف  �لفاحتني  رغب  ما  و�ل�صجاعة  �لف�صاحة 
فولوه على بلده، وقام توغالق تيمور يف �لعام �لتايل 762هـ 
)1361م( بتدبري �صوؤون فتوحاته، فا�صتعمل �بنه على �صمرقند 
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بالأمري ح�صني  بفظاظته وحلق  برم  �لذي  لنك  تيمور  و��صتوزر 
�أخي زوجه، وهو يتاأهب ملقاومة �لغز�ة.

و��صتطاع تيمور لنك �إيقاع �لهزمية بتوغالق تيمور ثم بابنه 
�إليا�ض، وقد لقيا حتفهما يف �لقتال، ثم �نقلب على حليفه �لأمري 
ح�صني فحاربه وقتله، ومن ثّم �صار �صاحب �لكلمة يف بلخ، 
�إبريل   10( عام 771هـ  رم�صان  من  �لعر�ض يف 12  و�عتلى 
عام 1370م(، و�أ�صفى على نف�صه لقب خليفة جغتاي و�صليل 
جنكيزخان، وقام بعد ذلك بال�صتيالء على جّتة وخو�رزم بعد 
من  �ملدة  و��صتغرقت  �صنني،  ع�رص  من  �أكرث  ��صتمرت  حرب 
– 1380م(، و�إثر ذلك  عام 771هـ �إىل 782هـ )1369 
و�أ�صحاب  �لدين  رجال  �إليه  فقرب  لالإ�صالم  حامًيا  به  �عرتف 
غزو�ته  يف  ي�صطحب  وكان  �لنق�صبندية،  �ل�صوفية  �لطريقة 

حا�صية كبرية من رجال �لدين و�لعلماء و�لأدباء و�ملتفننني.

فنا�رص  )1375م(  777هـ  عام  �لقفجاق  وق�صمت 
رو�صيا،  يف  �لقرمي  جزيرة  �صبه  يف  خان  تقتم�ض  لنك  تيمور 
782هـ  عام  مو�صكو  على  فا�صتوىل  �لرو�ض  لغزو  �أنفذه  ثم 
تيمور  غز�  نف�صه  782هـ  عام  ويف  ونهبها،  )1380م( 
جرجان  فتح  ثم  له  فد�نت  بخر��صان  فبد�أ  فار�ض،  بالد  لنك 
�ملغول  على  حملته  خالل  وذلك  و�صج�صتان،  ومازندر�ن 
�لوثنيني عام 784هـ )1383م(، وقد دخل ولة هذه �لبالد 
يف طاعته وقنعو� من �صلطانهم بال�صم فقط، ويف �لعام �لتايل 
ثم  هر�ة،  مدينة  �صبت يف  �لتي  �لفتنة  على  لنك  تيمور  ق�صى 
�ن�رصف يف عامي 788 و 789هـ )1386 – 1387م( �إىل 
غزو فار�ض و�لعر�ق و�أذربيـجان، فهزم �ل�صلطان �أحمد جالثر 
فر�ض  نف�صه،  �لعام  ذلك  �صتاء  ويف  �لهرب،  على  و�أرغمه 
�نتق�صت عهده، وقتل  �لتي  �أ�صفهان  باهظة على مدينة  غر�مة 

70 �ألًفا من �أهلها، و�أقام من جماجمهم �أبر�ًجا، ويف رم�صان 
عام 795هـ )يوليو عام 1392م( �صن حرب �ل�صنو�ت �خلم�ض 

�لتي ق�صى يف خاللها على �لزنادقة يف �أقاليم �خلزر.

وكان �أحمد جالثر �لآنف �لذكر قد جلاأ �إىل �ل�صام و�صار 
من عمالء �مللك �لظاهر برقوق )�نظر مادة برقوق( )و�نظر مادة 
�لظاهر( �صلطان م�رص، وقد رف�ض برقوق ت�صليم �أحمد جالثر 
�إىل تيمور لنك، فاأغار تيمور على �آ�صيا �ل�صغرى )�لأنا�صول(، 
بهما هرًما من  و�أقام  �لرها وتكريت ونهبهما،  و��صتوىل على 
جماجم �لقتلى، كما ��صتوىل على ماردين و�آمد ثم �أغار على 
�لقفجاق عام 797هـ )1395م( و�حتل مدينة مو�صكو �أكرث 
من عام، و�أنفذ حملة على بالد �لكرج، وق�صى على كثري من 

�لفنت �لتي �صبت يف فار�ض.

ويف رجب عام 800هـ )1398م( بد�أ غزوته للهند وعرب 
نهر �ل�صند يف 12 من رم�صان عام 801هـ )24 �صبتمرب عام 
�لثاين  1398م(، و��صتوىل على مدينة دلهي يف 7 من ربيع 
من �لعام نف�صه، ونهبها على �لرغم من �إعجابه مبا �صاهده فيها 

ثم خّربها وقتل 80 �ألًفا من �أهلها.

وملا بلغه خرب قيام �لثورة يف �ل�صام وزحف خ�صمه �أحمد 
جالثر على �أذربيجان بعد �أن �أ�صبح �صيد مدينة بغد�د وقْتل و�يل 
دم�صق �لر�صل �لذين بعثهم للمفاو�صة، ملا علم بكل ذلك بادر 
803هـ  عام  �ل�صغرى  �آ�صيا  �إىل  و�صار  �لكرج،  تخريب  �إىل 
)1400م(، ودفن هذ� �ل�صفاح �لوح�صي �أربعة �آلف جندي 
و��صتوىل  �ل�صام  بالد  ثم دخل  ملطية،  و��صتوىل على  �أحياء، 
وذبحهم،  �أطفالها  وجمع  �لنري�ن  فيها  و�أ�صعل  حلب  على 
وقتل �لرجال و�لن�صاء و�رتكب جنوده يف �أرجائها من �لقبائح 
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حماة  مدينة  وفعل يف  �لأبد�ن،  لذكره  تق�صعّر  ما  و�ملنكر�ت 
�أفظع مما فعله يف حلب �إذ �صلط �بنه ف�صبى ن�صاءها و�أ�رص رجالها 
�لنار  و�أ�صعل  �لأفعال،  �أنكر  �لأبكار  بالن�صاء  �أ�صحابه  وفعل 
�إىل دم�صق وكانت ح�صينة وبها من �ملرية ما  فيها، ثم م�صى 
يكفي �أهلها عدة �صنني و�صمم �أهلها على �لقتال حتى �ملوت، 
فاأبى  �ل�صلح،  �أعو�نه لطلب  �أحد  �أر�صل  �أ�رصف عليها  وعندما 
م�رص  �صلطان  ورف�ض  �مل�رصيون،  �لأمر�ء  ومعهم  �لدم�صقيون 

�مللك �لنا�رص �لت�صليم، وكان لجًئا �إليها.

ويف تلك �لأثناء عزم بع�ض �لأمر�ء يف �لقاهرة على �لقيام 
ويقول  �لنا�رص،  غري  جديد  �صلطان  تن�صيب  بغية  بانقالب 
�ملدينة  �أمر�ء دم�صق، تركو�  بلغ ذلك  ملا  �إنه  تغري بردي  �بن 
�لقاهرة  �إىل  و�أ�رصعو�  عنها  وتخلو�  لنك،  لتيمور  �صائغة  لقمة 
�أهلها  �أغلق  وقد  دم�صق،  عن  �لدفاع  على  منا�صبهم  مف�صلني 
و��صتطاعو�  �جلهاد  على  و�صممو�  �أ�صو�رها  و�عتلو�  �لأبو�ب 
�صد �جلي�ض �لتيموري وردوه على �أعقابه، وعندئذ جلاأ تيمور 
�ل�صفاح �إىل �حليلة و�أر�صل يقول لأهل �ملدينة �إنه يوؤمنهم ويريد 

من يتفاو�ض معه من �أهلها.

تيمور  �ملرحلة �حلرجة من مر�حل غزو  �إىل هذه  وبالن�صبة 
خلدون  �بن  به  قام  دوًر�  �ملوؤرخني  بع�ض  يذكر  لدم�صق  لنك 
)�نظر هذه �ملادة( فريون �أنه خرج هو وتقي �لدين �حلنبلي قا�صي 
�لق�صاة، و�أن �بن خلدون كان ماكًر�، �إذ �إنه ملا �جتمع بتيمور 
لنك عرف ما ي�صمره لأهل دم�صق من �ل�رص فر�وغه، و�ألّف له 
ر�صالة ذكر فيها مو�قع �ل�صام وم�رص ودله فيها على �لبالد وعاد 
�إىل �ملدينة ليتدىل من �أ�صو�رها لياًل ويفّر �إىل م�رص دون �أن يخرّب 
ويقول  �ل�صفاح،  �لطاغية  نو�يا  لهم  يبني  �أو  وعلماءها،  �أهلها 
هوؤلء �ملوؤرخون: �إن عمل �بن خلدون هذ� يعد خيانة لدم�صق 

�صاذًجا ح�صن  فكان  �لق�صاة  قا�صي  �أما  �صامِلًا،  جناته  �صبيل  يف 
و�أخربه  �لقول  يف  معه  وتلطف  �لكالم  تيمور  له  فنمق  �لنية، 
�أنه �أعتق دم�صق لأنها بلدة �لأنبياء و�ل�صحابة، ف�صّدق �لقا�صي 
و�أر�صل  ومز�ياه،  تيمور  �صفات  عن  يتحدث  وعاد  كالمه 
تيمور �أمًر� ر�صميًّا �أّمن فيه �أهل دم�صق، فقرئ على منرب �جلامع 
جنود  فتدفق  �ل�صغري،  �ملدينة  باب  ُفتح  ما  و�رصعان  �لأُموي 
�رصيبة  فر�ض  تيمور  �أعمال  �أول  وكان  د�خلها،  على  تيمور 
غر�مات  �إليها  �أ�صاف  ثم  دينار،  مليون  قدرها  �لأهايل  على 
�إىل جنوده،  �أ�صلحتهم  ي�صلمو�  �أن  �لنا�ض  و�ألزم  باهظة  �أخرى 
باأن  بالنا�ض  لو�  فنكَّ �لق�صاة،  �جلنود  هوؤلء  �أطلق  �أن  عتم  وما 
�ملنكر�ت  بالن�صاء  وفعلو�  وقتاًل،  و�إحر�ًقا  �رصبًا  عليهم  �نهالو� 
يف �لطرق ويف �مل�صاجد و�أمام �لنا�ض، وعمدو� بعد ذلك �إىل 
�أخذ �لعمال مكبلني باحلبال و�أ�صعلو� �لنري�ن يف �أرجاء �ملدينة، 
فظلت م�صتعلة ثالثة �أيام بلياليها، وقد د�مت هذه �ملحنة �لقامتة 
توؤيد  فتوى  �إ�صد�ر  على  علماءها  �أرغم  �أن  بعد  يوًما  ثمانني 
مظامله ووح�صيته، ثم باغت بغد�د و��صتوىل عليها يف 27 من 
�أهلها مذبحة  نف�صه و�أحدث يف  ذي �لقعدة من عام 803هـ 
كبرية، فهلك منهم ع�رصون �ألًفا ويرفع عددهم �بن عرب �صاه 

)�نظر هذه �ملادة( �إىل 40 �ألًفا.

وحارب تيمور بعد ذلك مناف�صه �ل�صلطان �لعثماين بايزيد 
يف  �أنقرة  مدينة  عند  بينهما  �لفا�صلة  �ملوقعة  وحدثت  �لأول، 
19 من ذي �حلجة عام 804هـ )31 يوليو عام 1402م(، 
فاأ�رصه  جو�ده  عن  و�صقط  بايزيد  جي�ض  �لهزمية  فاأ�صابت 
من   14 يف  �َصِهْر«  �آْق  »يف  ملوته  و�أ�ِصف  و�أكرمه  تيمورلنك 
ومتيز  1403م(،  عام  مار�ض  من   14( 805هـ  عام  �صعبان 
��صتقبل  �أن  وبعد  �أخرى،  بفظائع  و�أزمري  برو�صه  مدينتي  غزو 
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من  ور�صاًل  ب�صلطانه  �عرتف  �لذي  م�رص  �صاحب  من  ر�صاًل 
عام  �صمرقند  �إىل  تيمور  عاد  بيزنطة  �إمرب�طور  �لثاين  يوحنا 

807هـ )1404م(.

ويف 13 من جمادى �لأوىل عام 807هـ، نفذ حملة لغزو 
�ل�صني فعربت نهر جيحون على �جلليد �لذي كان يغطيه، ثم 
مر�ض هذ� �لعاتي �ل�صفاح وهلك يف 17 من يناير عام 807هـ 
)15 �صعبان عام 807م( بالًغا من �لعمر 71 �صنة بعد �أن حكم 
بعد  �لأبنو�ض حمل  تابوت من  36 عاًما، وو�صع جثمانه يف 
�صهرين من هالكه �إىل �صمرقند حيث دفن يف �رصيح فخم ُيعد 

�آية من �آيات فن �لعمارة.

�لأمري  �بنة  ومن  �صينيتني  �أمريتني  من  لنك  تيمور  وتزوج 
لذنب  قتلها  �حل�صن  نادرة  �مر�أة  ومن  نخ�صب،  و�يل  مو�صى 
�لالتي كن يف  �لعديد�ت  �ل�رص�ري  توهمه، هذ� عالوة على 
كنفه، وكان هذ� �لرجل �لوح�صي قوي �لذ�كرة، قليل �حلظ 
من �لعلم، وقد �صجع �أ�صحاب �ملو�هب، وو�صلهم وظهر يف 
عهده �لفن �ملعروف »بالتيموري«، وقد مالأ �صمرقند بالعمائر 
�لفنانني  �إليها  نقل  كما  هائلة،  �صوًقا  منها  وجعل  �ل�صخمة، 
و�ل�صناع، و�صجع �لتجارة و�ل�صناعة، وفتح �لطرق �لتجارية 

بني �لهند و�رصق فار�ض، ونظم �لإد�رة و�جلي�ض.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)�أحمد عاّلم(.   
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493– ثابت با�سا – �سارع – بق�سم اللبان 
با�صا،  ثابت  حممد  �أبوه  لعله  �أو  با�صا  ثابت  �صالح  لعله 
فهو  با�صا،  ثابت  �صالح  �لبن  حياة  ترجمة  على  عرثت  وقد 
من �أ�رصة تركية �لأ�صل، وكان من ق�صاة م�رص �مل�صهود لهم 
بالعدل و�لنز�هة و�خلربة �لو��صعة يف �لعلوم �لقانونية، وقد تلقى 
مبادئ �لعلوم يف مدر�صة �لأجنال بالقاهرة، ثم �نتقل منها �إىل 
حيث  فرن�صا  �إىل  ذلك  بعد  و�صافر  �لر�قية،  �ملد�ر�ض  �إحدى 
عدة  فتوىل  م�رص  �إىل  وعاد  �إجازتها،  ونال  �حلقوق،  در�ض 
منا�صب �إد�رية وق�صائية، وكان �آخر هذه �ملنا�صب توليه ريا�صة 
حمكمة �ل�صتئناف، وتويف يف �صنة 1978م )1337هـ(، 

ول يعرف تاريخ ومكان مولده. 

�إىل  �لرتقاء  عن  عزوًفا  كان  �أنه  م�صريته  من  ويت�صح 
نظمهما  وقد  �لآتيان  �لبيتان  ذلك  على  يدل  �لوزير،  من�صب 
�إىل  م�صرًي�  �ملادة(  هذه  )�نظر  �صربي  با�صا  �إ�صماعيل  �ل�صاعر 
يف  �لنظار�ت  �إحدى  لتويل  �ل�صاعني  مع  �ل�صعي  عن  �إحجامه 
نظارة بطر�ض غايل �لتي تاألفت يف 12 من نوفمرب عام 1908م 
للمعارف،  با�صا  زغلول  �صعد  �صمت  وقد  )1326هـ(، 
وح�صني ر�صدي با�صا للحقانية، وحممد �صعيد بك للد�خلية، 
و�لبحرية،  و�حلربية  �لعمومية  لالأ�صغال  با�صا  �رصي  و�إ�صماعيل 
و�أحمد ح�صمت با�صا للمالية، وقد قال �إ�صماعيل با�صا �صربي 

يف ذلك: 

قلت يا �صالح �رم دلوك 
ل يف جملة �لدِّ  

قال: دعني كما �أ�صا  
�أحلم �ليوم يف �ملال

ا م�رصفة فقد ��صتقال  �أما ترجمة حممد ثابت با�صا فهي �أي�صً
هذه  )�نظر  �لأرمني  با�صا  نوبار  وز�رة  من  �لوطني  �لرجل  هذ� 
�ملادة(، مبجرد �أن �صعر بتدخل �لإجنليز للبالد يف جميع �صوؤون 
با�صا«  »بيكر  �لأجانب  �لدخالء  هوؤلء  من  وكان  �لدولة، 
�مل�رصي  �جلي�ض  و�رصد�ر  �لبولي�ض،  حاكم  �ملادة(  هذه  )�نظر 
ومدير  و�ملنائر،  �ملو�ين  عام  مدير  وكذلك  �لإجنليزي، 

�جلمارك، ورئي�ض �لق�صاة وكلهم كان من �لإجنليز. 

ومل يذكر حممد ثابت با�صا يف ��صتقالته �أنه قدمها ب�صبب 
�حلني  ذلك  �لعادة يف  كانت  �ل�صحية كما  �لعو�ئق  �أو  �ملر�ض 
�ل�صبب  فيها  �ل�رص�ي، و�ملحتلني بل ذكر  �إغ�صاب  تن�صاًل من 
وكانت  �لبالد،  �صوؤون  �لأجنبي يف  �لتدخل  وهو  �حلقيقي، 
�لأوىل  �إذ  �لوطني  �لنوع  �لثانية من هذ�  �مل�رصفة  �ل�صتقالة  هذه 

كانت ��صتقالة حممد �رصيف با�صا )�نظر مادة �رصيف با�صا(. 

بق�سم   - �سارع   - ة  قرَّ بن  ثابت   -494
مينا الب�سل

ة بن زهرون بن ثابت بن ِكر�َيا  هو �أبو �حل�صن ثابت بن قرَّ
ولد يف  مالغريو�ض،  بن  مارينو�ض  بن  ِكر�َيا  بن  �إبر�هيم  �بن 
�ن موطن �ل�صابئة �لقدمي،  �ن عام 221هـ )835 م(، وحرَّ حرَّ
وقد �نحدر ثابت من بيت عريق يف �لن�صب �أجنب طائفة كبرية 
�إىل عهد  ترجع  �أنها  �أجد�ده  �أ�صماء  من  ويت�صح  �لعلماء،  من 
�أعالمها،  �أ�صماء  على  فطغت  �ن  �ليونانية يف حرَّ �حلياة  ظهور 
وما من �صك يف �أن ثابت من ن�صل �ليونانيني �لذين ��صتقرو� بهذه 

�ملدينة، ويقول موؤرخو �صريته �إنه كان �صريفيًّا يف �أول �أمره.
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بالريا�صة و�لطبيعة و�لفل�صفة ويعترب  �لعامل  وقد ��صتهر هذ� 
من �أعظم من �رتفعو� بعلوم �لعرب يف �لقرن �لثالث �لهجري 
�ملو�فق �لتا�صع �مليالدي، وكان على �صيء كثري من �لرث�ء مما 
مكنه من �لتبحر يف �لفل�صفة و�لريا�صة عندما �نتقل �إىل بغد�د، 
وقد برع �إىل جانب ذلك يف �لطب ولكن �لفل�صفة غلبت على 

�صهرته.

و�أوقعته �آر�وؤه �حلرة �لفل�صفية يف خ�صام مرير مع �لوثنيني 
من �أهل بلده فاأح�رص �أمام �لقا�صي وحمل على �إنكار هذه �لآر�ء 
�ملارقة يف عرف مذهب �ل�صابئة، وملا عاد �إىل هذه �لآر�ء �حلرة 
��صتدت خ�صومة �أهله فخ�صي �إعنات قومه ففر �إىل قرية »َكْفر 
بن  مو�صى  بن  حممد  رجع  وعندما  د�ر�،  من  بالقرب  توثا« 
�صاكر من بوزنظة )بالد �لروم( �إىل بغد�د عرف يف ثابت �صعة 
بغد�د  �إىل  فا�صطحبه  و�لطب  و�لفل�صفة  و�للغة  بالريا�صة  �لعلم 

وقدمه �إىل �خلليفة �ملعت�صد �لذي �أحلقه مبنجمي بالطه.

و�أنفق معظم حياته يف بغد�د ينقل موؤلفات علماء �لريا�صة 
وقد  �لطب،  �صناعة  ويز�ول  �لفل�صفية  در��صاته  على  ويتوفر 
به حنني بن �إ�صحق �لعبادي فهذبه  تناول كتاب �إقليد�ض �لذي عرَّ
ونقحه و�أو�صح ما كان مبهًما فيه، وكان �إىل جانب علمه من 

�أعيان ع�رصه يف �لف�صائل.

كتابًا  �ألف  وقد  �ملعت�صد  بالط  يف  رفيع  مقام  له  وكان 
معروًفا  بع�صها  وظل  �ن،  حرَّ يغادر  �أن  قبل  �ل�رصيانية  باللغة 
لدى �بن �لعربي �ملتوفى عام 685هـ )1286م(، ويظهر �أنها 
�صاعت �لآن، ولو بقيت لكان لها �صاأن كبري يف در��صة �لتاريخ 
موؤلفاته  �مل�صت�رصقني  بع�ض  �ملتاأخرين، وذكر  لليونانيني  �لديني 

باللغة �لعربية، وماز�ل �لكثري من هذه �ملوؤلفات خمطوًطا.

ة ولًد� ُيدعى �إبر�هيم بلغ مرتبة �أبيه يف  و�أجنب ثابت بن قرَّ
�لف�صل وكان من حذ�ق �لأطباء ومقدمي �أهل زمانه يف �صناعة 
�لطب، ومن حفدة ثابت بن قرة �أبو �حل�صن ثابت بن �صنان بن 

ة )�نظر مادة �بن �صنان(. ثابت بن قرَّ

وتويف ثابت يف �صهر �صفر عام 288هـ )998م( بالًغا من 
�لعمر حو�يل 64عاًما.

495– ثروت با�سا – �سارع – بق�سم الرمل 
�طلب ترجمته يف )عبد �خلالق ثروت(.

496- الثعالبي - حارة - بق�سم اللبان
عرف �لتاريخ �صرية حياة �أربعة من مفكري �لعرب يحملون 
لقب »�لثعالبي« وهو يطلق على خائطي جلود �لثعالب �أو بيعها، 

وفيما يلي ترجمة كلٍّ منهم وفاًقا لوجودهم يف قيد �حلياة:

الثعالبي  اإ�سماعيل  بن  حممد  بن  امللك  عبد  من�س�ر  اأب�   )1
350هـ  عام  ني�صابور  مبدينة  ولد  الني�ساب�ري(:  )وكنيته 
ام« يف كتابه �لذخرية: »�إنه كان  )961م(، وقال عنه »�بن ب�صَّ
يف وقته ر�عي تلعات �لعلم وجامع �صتات �لنرث و�لنظم، و�إنه 
ر�أ�ض �ملوؤلفني يف زمانه و�إمام �مل�صنفني يحكم �أقر�نه، وقد �صار 
ذكره �صري �ملثل و�رصبت �إليه �آباط �لإبل، وطلعت دو�وينه يف 
�أ�صهر  وتو�ليفه  �لغياهب،  �لنجم يف  و�ملغارب طلوع  �مل�صارق 

مو��صع و�أبهر مطالع«.

�أوفر كتَّاب  �أن �لثعالبي �لني�صابوري كان من  و�لو�قع هو 
�مليالدي(  ع�رص  )�حلادي  �لهجري  �خلام�ض  �لقرن  يف  �لعرب 
�أ�صالفه  موؤلفات  فيها  تناول  كثرية  م�صنفات  فله  �إنتاًجا، 
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ا  �أي�صً ُعني  ولكنه  �ل�صعر يف ع�رصه  عن  �لكالم  �إىل  و�ن�رصف 
بعلوم �للغة و�لبالغة.

وكان �إىل جانب غز�رة علمه �صاعًر� جميًد�، ومن نظمه 
يف �ملدح ما كتبه �إىل �لأمري �أبي �لف�صل �مليكايل يقول: 

ٌة َلَك يف �ملفاخِر معجز�ٌت َجمَّ
�أَبًَد� لَِغرْيَِك يف �لَوَرى مل جُتَمِع

بَْحر�ِن بَْحر يف �لبالغِة �صابَُه
�ِصْعُر �لوليِد وُح�ْصُن لفِظ �لأ�صمعي

� و�إذ� َتَفتََّق نوُر �ِصعِرَك َنا�رِصً
ٍع وُم�رَصَّع فاحُل�ْصُن بنَي ُمَر�صَّ

ْفَر َت �أَ �أْرَجْلَت فر�صاَن �لكالِم وُر�صْ
��َض �لبديع و�أنَت �أجمُد ُمْبِدع

وَنَق�ْصَت يف َف�ضِّ �لزماِن بََد�ئًعا
ُتْزري باآثاِر �لربيع �ملُْمِرع

و�أ�صهر موؤلفاته و�أهمها �صاأًنا كتاب »يتيمة �لدهر يف حما�صن 
�أهل �لع�رص« �لذي تناول فيه �صعر�ء ع�رصه ومن �صبقهم ورتبهم 
وتر�جم خمت�رصة،  ديو�ن  �أوطانهم وهو يف جوهره  بح�صب 
هذ�  �ملادة( يف  هذه  )�نظر  �لإ�صكندري  قالق�ض  �بن  قال  وقد 

�لكتاب:

�أبْياُت �أ�ْصعاِر �لَيتيمْه
�أبْكاُر �أْفكاٍر قدميْه   

ماتو� وَعا�َصْت بَْعَدُهْم
َيِت �لَيتيَمه َفِلذ�َك �ُصمِّ

وقد تعددت ن�صخ هذ� �لكتاب على غر�ر �لكتب �لتي من 
باري�ض وكمربدج و�ملتحف  نوعه وتوجد خمطوطات منه يف 
و�أطلق  لكتابه  ذيل  �أول  نف�صه  �لثعالبي  �صنف  وقد  �لربيطاين، 
باري�ض  يف  خمطوًطا  ماز�ل  وهو  �ليتيمة«  »تتمة  ��صم  عليه 

وبرلني.

»كتاب  اه  �صمَّ �ملو�صوعات  بح�صب  رتبه  ديو�ن  وللثعالبي 
�أح�صن ما �صمعت«. ويف د�ر �لكتب بالقاهرة خمطوط منه وقد 
ترجمه �مل�صت�رصق »ري�صري O. Rescher« ولهذ� �لديو�ن ذيل 
هو »كتاب من غاب عنه �ملطرب« وهو خمطوط بالآ�صتانة، وله 
دو�وين �أخرى مل يذكر فيها �أ�صماء �ل�صعر�ء مثل »كتاب خا�ض 
�خلا�ض« وكتاب »�ملنتحل« وكتاب »�ملنتحل يف تر�جم �صعر�ء 
�ملنتحل«، وقد طبع بالإ�صكندرية عام 1321هـ )1903م(، 

وكتاب »طر�ئف �لطرف« وهو خمطوط يف �آيا �صوفيا.

وي�صم  �لكتَّاب«  »كنز  للكتَّاب  �لثعالبي  �صنف  وقد 
2500 قطعة من �ل�صعر ملائتني وخم�صني �صاعًر�، ونرث �أ�صعار 
�لديو�ن �ملعروف مبوؤن�ض �لأدباء وهو ملوؤلف غري معروف، وقد 
فعل ذلك تنفيًذ� لرغبة �أبي �لعبا�ض خو�رزم�صاه و�أطلق على هذ� 
�لنرث ��صم »نرث �لنظم وحل �لعقد من خمتار �ل�صعر �لذي ي�صتمل 
عليه �لكتاب �ملرتجم مبوؤن�ض �لأدباء«، وقد طبع بدم�صق ويف 

�لقاهرة.

و�لطائفة �لثانية من موؤلفات �لثعالبي كتب �أدب فيها �أخبار 
�صتى مفيدة ومنها كتاب »لطائف �ملعارف«، وكتاب »�لفر�ئد 
ونزهة  �لنفي�ض  »�لعقد  ا  �أي�صً �لكتاب  هذ�  وي�صمى  و�لقالئد«، 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

142

له موؤلَّفان يف مدح �لأ�صياء  �ملُبهج« كما  �جللي�ض«، و»كتاب 
وذمها وعنو�نهما »�للطائف و�لظر�ئف« و»يو�قيت �ملو�قيت«. 

منها  و�لأمثال  �لكلم  من  جمموعات  �لثعالبي  و�صنف 
�لنبي  كلم  »�أحا�صن  وكتاب  و�ملحا�رصة«،  »�لتمثل  كتاب 
و�ل�صحابة و�لتابعني وملوك �جلاهلية وملوك �لإ�صالم و�لوزر�ء 
و�لكتَّاب و�لبلغاء و�حلكماء و�لعلماء«،  و�ألف كتابًا يف �لأدب 
�صماه »موؤن�ض �لوحيد«، وكتابًا �آخر هو »مر�آة �ملرو�ت و�أعمال 

�حل�صنات«،  وكتابًا ثالًثا هو »برد �لأكباد يف �لأعد�د«. 

�لعربية و�أ�صهرها  �للغة  ا طائفة من �لكتب يف فقه  �أي�صً وله 
��صتعمال  يف  �لأدب  »�صم�ض  با�صم  �ملرت�دفات  يف  كتاب 
�لعرب«،  ثم �ألف يف ني�صابور عام 400هـ )1009م( كتابًا 
بعنو�ن »�لكفاية يف �لكتابة« وقد �ألفه ملاأمون بن ماأمون خو�رزم 
�صاه وهو ر�صالة يف �لبالغة مع �لإ�صارة ب�صفة خا�صة �إىل �لكتابة، 
وله جمموعة من �لتعابري �لعربية �لر�صيقة عنو�نها »كتاب �صحر 
�لبالغة و�رّص �لرب�عة«،  هذ� �إىل جانب كتب عديدة �أخرى يف 
�لبالغة وقو�عد �للغة �لعربية. ويف يتيمة �لدهر �أو�صح �رصقات 

�ل�صعر�ء من �ملتنبي و�رصقات �ملتنبي من �ل�صعر�ء.

ور�صائلهم  �لنا�ض  �أ�صعار  �لكتب  هذه  كل  جمع يف  وقد 
و�أخبارهم و�أحو�لهم مما يدل على �صعة �طالعه وغز�رة علمه، 
�لعمر  من  بالًغا  عام 429هـ )1038م(  وفاته خالل  وكانت 

حو�يل 78 عاًما.

وكنيته  الثعالبي:  املرغني  حممد  بن  احل�سني  من�س�ر  اأب�   )2
�أفغان�صتان،  يف  �لغور  �أعمال  من  مرغن  �إىل  ترجع  »�ملرغني« 
�أهدى  �أنه  �إلَّ  حياته  ترجمة  من  يعرف  ل  عربي  موؤرخ  وهو 
�لغزنوي  حممود  �صقيق  ن�رص  �إىل  رَي«  �ل�صِّ »ُغرُر  �مل�صمى  كتابه 

�ملتوفى عام 412هـ )1021م(، ويتناول هذ� �لكتاب تاريخ 
�لعامل كما يت�صوره �لكتَّاب �لعرب من عهد �آدم �إىل حممود بن 
�صبكتكني، ويدل تاريخ �إهد�ء هذ� �لكتاب على �أن �أبا من�صور 
�حل�صني �لثعالبي كان قد بلغ مرحلة �لن�صوج �لفكري يف عام 
412هـ )1021م(، فاإذ� فر�ض �أنه كان وقتذ�ك يف �لثالثني 

ا خالل عام 382هـ )992م(. من عمره يكون قد ولد فر�صً

وماز�ل �جلزء �لأول من هذ� �لكتاب يف ��صتامبول مبكتبة 
ن�رص  وقد  باري�ض،  مبكتبة  منه  ن�صخة  وتوجد  با�صا،  �إبر�هيم 
بتاريخ  �خلا�ض  �جلزء  �لكتاب  هذ�  من  »زوتنريج«  �مل�صت�رصق 
مو��صع  عدة  يذكر يف  لأنه  �ل�صاأن  عظيم  وهو جزء  فار�ض، 
منه �مل�صادر �لتي ��صتقى منها �لفردو�صي يف �ل�صاهنامه، وكان 

�لثعالبي يف هذ� �ل�صدد �أدق من �لطربي.

ويظهر �أن �لثعالبي قد نقل حرفيًّا �أغلب ما جاء يف تاريخه 
�أربعة كّتاب لأبي من�صور حممد  �ألفه  �لذي  �مللوك  من كتاب 
�لطربي  عن  ا  �أي�صً نقل  كما  طو�ض  �صاحب  �لرز�ق  عبد  �بن 
�لعرب  موؤلفي  من  وغريهما  �لطربي(  مادة  )�نظر  و�جلو�لقي 

وذلك دون متحي�ض.

ومل يبق من موؤلفات �لثعالبي �لأربعة �لتي ن�صبها �إليه حاجي 
يتناول  وهو  يودلبان  مكتبة  يف  و�حد  م�صنف  �صوى  خليفة 
�حلو�دث من عام 74هـ �إىل 158هـ، ول يعرف تاريخ وفاته 

ول �أين و�فته �ملنية.

الني�ساب�ري  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اأحمد  اإ�سحاق  اأب�   )3
�صنف  وقد  �لكرمي  �لقر�آن  مف�رصي  �أكابر  من  كان  الثعالبي: 
كتاب  وله  �لتفا�صري،  من  غريه  فاق  �لذي  �لكبري«  »�لتف�صري 
ى كتاب �لتف�صري »�لك�صف  �لعر�ئ�ض يف ق�ص�ض �لأنبياء، و�صمَّ
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بكر  �أبي  موؤلفات  بني  ومن  �لقر�آن«،  تف�صري  يف  و�لبيان 
لهذ�  خمت�رص  �لطرطو�صي(  �صيدي  مادة  )�نظر  �لطرطو�صي 
�لتف�صري كان يقوم بتدري�صه يف �مل�صجد �لأق�صى قبل ��صتقر�ره 
بالإ�صكندرية، وتوجد يف د�ر �لكتب �مل�رصية بالقاهرة ن�صخة 

خمطوطة من �جلزء �لثاين من هذ� �ملخت�رص.

وتويف �أبو �إ�صحاق �لثعالبي عام 427هـ )1036م(.

4( عبد الرحمن بن حممد بن خمل�ف اجلعفري اجلزائري 
788هـ  عام  �جلز�ئر  مبدينة  ولد  مغربيًّا  فقيًها  كان  الثعالبي: 
)1386م( وبد�أ در��صته منذ عام 802هـ )1399م( يف مدن 
فري�صة  تاأدية  �إىل  �لقاهرة  �صافر من  ثم  و�لقاهرة  بجاية وتون�ض 
�لزمن يف  من  ردًحا  در�ض  �أن  بعد  تون�ض  �إىل  رجع  ثم  �حلج 
مكة، ويف تون�ض �ألّف كتابه �مل�صهور بعنو�ن »�جلو�هر �حل�صان 

�لدين،  يف  وتفقهه  بوليته  ��صتهر  وقد  �لقر�آن«،  تف�صري  يف 
و�أحيط من �لنا�ض بالتجلة و�لتعظيم لتقو�ه وورعه ثم �صار �لويلَّ 
ذكر�ه  يعظمون  �جلز�ئريون  وماز�ل  وحاميها  �جلز�ئر  ملدينة 
تعظيًما كبرًي�، وقد �أمت كتابه يف �لتف�صري يف 25 ربيع �لأول 
873هـ  عام  خالل  �ملنية  وو�فته  )1429م(،  833هـ  عام 
)1468م( يف تون�ض عن خم�صة وثمانني عاًما هجريًّا، ومن 
�لفاخرة  »�لعلوم  ��صمه  �لآخرة  �أمور  كتاب يف  �ملطبوعة  كتبه 
�لأخالق  كتابه يف  من  �لآخرة«،  وجزء  �أمور  �لنظر يف  يف 
هذ�  وعنو�ن  �لعباد�ت«  �أحكام  يف  �لأمهات  »جامع  �مل�صمى 
�جلزء »نبذة من �جلامع �لكبري«، ومن ر�صائله �ملعروفة ر�صالة يف 
�لتعريفات ور�صالة بعنو�ن »�لأنو�ر �مل�صيئة �جلامعة بني �ل�رصيعة 

و�حلقيقة«. 
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بق�سم   – �سارع   – )�سيدي(  جابر   -497
باب �رشقي 

�نظر ترجمته يف »�صيدي جابر«. 

بق�سم   – �سارع   – اأفلح  بن  جابر   –498
الرمل )العزيزي �سابًقا( 

علماء  �أعظم  من  كان  �أفلح  بن  حممد  �أبو  �لكامل  ��صمه 
 »Geber لفلك، وقد ��صتهر عند �لفرجنة �لغربيني با�صم »جيرب�
وكثرًي� ما خلط بينه وبني �صاحب �لكيمياء �أبي عبد �لله جابر 

�بن حيان �ل�صويف )�نظر مادة جابر بن حيان(.

ميكن  ول  �أ�صبيلية،  مدينة  من  �أندل�صي  �أفلح  بن  وجابر 
�أن  �أنه ي�صتطاع  �لتي عا�ض يف خاللها غري  �لزمنية  �لفرتة  حتديد 
ن�صتخل�ض من �ت�صال �بنه �ملتوفى عام 601هـ )1204م( بابن 
�أفلح تويف يف منت�صف  بن  �أن جابر  �ملادة(  )�نظر هذه  ميمون 

�لقرن �لثاين ع�رص �مليالدي. 

عنو�نني  يحمل  باقًيا  ماز�ل  �لفلك  يف  كتابًا  �ألف  وقد 
خمتلفني فالن�صخة �ملخطوطة مبكتبة �لأ�صكوريال باإ�صبانيا بعنو�ن 
»كتاب �لهيئة«، �أما �لن�صخة �ملحفوظة مبكتبته برلني فهي بعنو�ن 
»�إ�صالح �ملج�صطي«، وكان جابر �صديد �لتجريح لبع�ض �آر�ء 
بطليمو�ض يف كتابه هذ� ول�صيما عندما قرر وهو على حق �أن 
كوكب �ملريخ و�لزهرة لي�ض لهما �ختالف ظاهر يف �ملنظر، 
ولكنه جعل لل�صم�ض �ختالًفا يف �ملنظر مقد�ره 3 درجات و�أثبت 
�أن كوكب �ملريخ و�لزهرة �أقرب �إىل �لأر�ض من �ل�صم�ض وهذ� 

ما �أثبت �أنه �صحيح يف علم �لفلك �حلديث. 

وكتاب جابر بن �أفلح كبري �لقيمة �لعلمية لأنه عالوة على 
ما تقدم ميهد للجزء �خلا�ض بالهيئة يف�صل يف ح�صاب �ملثلثات، 
باملثلثات  �ملتعلق  �لأربعة يف ح�صابه  �لأقد�ر  قاعدة  يجعل  وهو 
�لكروية �أ�صا�ًصا ل�صتخال�ض قو�نينه ويو�صح لأول مرة بالن�صبة 

للهيئة �لقانون �لأ�صا�صي للمثلث �لقائم �لز�وية. 

نهج  على  ي�صري  فهو  �مل�صطحة  �ملثلثات  ح�صاب  يف  �أما 
من  بدًل  �لكامل  بالوتر  م�صتعيًنا  م�صائله  يحل  لأنه  بطليمو�ض 
�لعمليات �خلا�صة بح�صاب �ملثلثات وهي جيب �لز�وية، وجيب 

متامها. 

جري�ر  �لالتينية  �إىل  �أفلح  بن  جابر  كتاب  ترجم  وقد 
�أبيانو�ض Petrus Apianus« هذه  �لقرموين ون�رص »بيرتو�ض 
�لرتجمة يف نورنربج عام 1534م، �أما ترجمة �صاحب ��صم 

�ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف �لعزيزي. 

499- جابر بن حيان - �سارع - بق�سم 
حمرم بك )ليجران �سابًقا( 

يختلف �ملوؤرخون يف ��صم جابر بن حيان و�ألقابه فبع�صهم 
يقول: �إنه �أبو عبد �لله جابر بن حيان بينما يقول �لبع�ض �لآخر �إنه 
�أبو مو�صى جابر بن حيان ويقال من جهة �أخرى �إنه �صمي جابر 
لأنه هو �لذي جرب �لعلم فاأعاد تنظيمه وتن�صيقه و�ختلف كاتبو 
�إنه �صابئي من حر�ن  قائل  �صريته يف حتديد مكان مولده فمن 
من  �إنه  يقول:  وثالث  فار�صي من خر��صان،  �أنه  يوؤكد  وقائل 
طر�صو�ض. �أما �حل�صن �لزياتي فريوي �أن جابًر� من �أ�صل يوناين 
�لإ�صالم،  ظهور  من  قرن  م�صي  بعد  �لإ�صالمي  �لدين  �عتنق 
و�حل�صن �لزياتي عا�ض يف �لفرتة ما بني عام 888 وعام 937هـ 
)1483-1530م(، وقد ولد يف غرناطة بالأندل�ض، و�صافر 
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�إىل مكة، ولدى عودته �إىل بالده �أ�رصه قر��صنة جزيرة �صقلية 
�إفريقيا،  و�صف  كتاب  منها  كتًبا  و�ألف  �لن�رص�نية،  فاعتنق 
تن�رصه  بعد  ��صمه  �لالتيني وقد �صار  �لعربي  �لعربي  و�لقامو�ض 
�أي �لأ�صد �لأفريقي، ويرد   »Leo Africano �أفريكانو  »ليو 
�إ�صبيلية  �إىل  من�صوبًا  �لكبري  �ألربت  عند  و�حدة  مرة  جابر  ��صم 
�لو�قعة يف �جلنوب �لغربي من �لأندل�ض باإ�صبانيا، وما من �صك 
يف �أن جابر �ملق�صود هنا هو جابر بن �لأفلح �لذي عا�ض باإ�صبيلية 
�أثناء �لقرن �حلادي ع�رص �مليالدي، و�ألّف يف علم �لفلك وعرف 
يف �لقرون �لو�صطى عند �لإفرجن با�صم Geber وكثرًي� ما خلط 

بينه وبني جابر بن حيان.

وكما �ختلف �ملوؤرخون و�لرو�ة يف ��صمه ومكان مولده 
ا يف تاريخ ميالده، و�ملذهب �لذي كان يعتنقه  و�ختلفو� �أي�صً
�أنه  �لفال�صفة  وزعم  كبارهم  من  �أنه  �إىل  �ل�صيعة  �أهل  فذهب 
وقال  و�ملنطق.  �لفل�صفة  يف  عدة  م�صنفات  له  و�أن  منهم، 
و�لف�صة  �لذهب  �صناعة  يف  �لريا�صة  �أن  بالكيمياء  �مل�صتغلون 
�أمره كان مكتوًما، ويت�صح من  �إليه يف ع�رصه، و�أن  �نتهت 
�صني حياته  �أن معظم  �لر�صيد  �أنه عا�رص هارون  �لإجماع على 
�ن�رصمت خالل �لن�صف �لثاين من �لقرن �لثامن �مليالدي و�جلزء 
مدينة  �مل�صتقرين يف  من  كان  و�أنه  �لتا�صع،  �لقرن  من  �لأول 

�لكوفة، ومن ثم كان لقبه �لكويف �لأزدي.

ويجمع مذهب �بن حيان يف �حلياة ثالثة �جتاهات فكرية، 
فهو فيل�صوف من حيث �جلدل، وكيميائي من حيث �لعلم، 
ما  ذلك  �إىل  ي�صاف  و�ل�صيا�صة،  �ملذهب  حيث  من  و�صيعي 
كان عليه من �صوفية قوية دعي من �أجل مت�صكه بها باأبي حيان 
�ل�صويف، وتدل �لرو�يات على �أن �صيخيه هما خالد بن يزيد بن 
معاوية �ملتوفى عام 85هـ )704م(، ومن ثم لقب بالأموي، 

وجعفر �ل�صادق �ملتوفى عام 148هـ )765م(، وكان خالد 
وكان جعفر  �لكيمياء،  علم  �لباحثني يف  �أو�ئل  من  يزيد  �بن 
�ل�صادق �أحد �أئمة �ل�صيعة، وطبيعي �أن يت�صل به جابر بن حيان 

لأنه �صيعي كما قيل عن �صخ�صيته �ملبهمة.

وبلغ جابر منزلة رفيعة بني �أهل زمانه فهو �أول من ��صتهر عنه 
�أو من ��صتحق لقب �لكيميائي من �مل�صلمني،  علم �لكيمياء، 
ولقد و�صلت مكانته �لذروة من حيث �لعلم و�لرث�ء و�لتقدير، 
ف�صمي ملك �لعرب، وملك �لهند، وملك �لعجم، وقال عنه 
�أ�صهر  �أنه  �لإجنليزية  �إىل  كتبه  بع�ض  ترجم  �لذي  ر�صل  �مل�صرت 

علماء �لعرب وفال�صفتهم.

وتوجد بني �مل�صنفات �لعربية ر�صائل جمة تن�صب �إىل جابر 
قدمية  �صو�هد  ذكرت  وقد  عليه،  منحولة  �أنها  �إل  حيان  بن 
كثرية �أن هذه �لر�صائل موجودة يف موؤلفات �بن �أميِّل �صاحب 
�لكيمياء �ملتوفى عام 350هـ )961م(، ويف كتب �بن وح�صية 
�لعام نف�صه، ويف �لفهر�صت  �ملزيف، �ملتوفى يف حو�يل هذ� 
لبن �لندمي )�نظر هذه �ملادة( ويف �لو�صع جمع �صتات موؤلفات 
�بن حيان من �رصد �أ�صمائها �ملدون يف �لفهر�صت ومما تبقى من 
كتبه ور�صائله، ومما ورد ذكره يف كتبه هو ومن جهة �أخرى 
ي�صتطاع تق�صيم م�صنفاته �إىل عدة جمموعات هي: �لكتب �ملائة 
على  ت�صمل  �لكيمياء  �صناعة  مقالت يف  و�لثنا ع�رص، وهي 
�أمثال  من  �لأولني  عند  �لقدمية  �لكيمياء  �إىل  كثرية  �إ�صار�ت 
ودميوقريطو�ض،  وزو�صيمو�ض،  و�أغاثودميون،  هرم�ض، 
يف  جابر  ملذهب  مركز  ب�صط  ويت�صمن  �ل�صبعني،  كتاب  ثم 
�لكيمياء، ثم كتب �ملو�زين �ملائة، و�لأربعة و�لأربعني وهي 
جميًعا،  �لباطنة  و�لعلوم  للكيمياء،  �لنظرية  �لأ�ص�ض  تتناول 
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ر�صائل  وهي  �خلم�صمائة،  كتب  و�أخرًي�  �لفل�صفية  و�أ�ص�صها 
متفرقة ت�صتق�صي بع�ض �مل�صائل �ملتعلقة بكتب �ملو�زين.

�ملتعاقبة يف تطور  �ملر�حل  �لأربع  ومتثل هذه �ملجموعات 
جمموعة  �إليها  ي�صاف  كتبه  تاأليف  ويف  حيان  �بن  مذهب 
لكتب  �رصوًحا  �لكيمياء  جانب  �إىل  تتناول  �صغرية  خام�صة 
�لهيئة،  وعلم  �لفل�صفة،  يف  ر�صائل  ثم  و�أفالطون،  �أر�صطو 
�إىل  و�ل�صحر  و�لطب،  و�ملو�صيقى،  و�لريا�صيات  و�لتنجيم، 

جانب ر�صائل دينية ومنوعة. 

�لو�صطى«  �لقرون  يف  »�لكيمياء  كتابه  يف  برتلو  ويذهب 
�أنه  �إىل  �لأجانب،  و�لنقاد  �مل�صت�رصقني  من  غريه  يذهب  كما 
من غري �مل�صتطاع �أن يكون موؤلف هذه �ملجموعة �ل�صخمة من 
�لعامل  �إىل  �لتي نقلت  �لتي ت�صمل جميع علوم �لأو�ئل  �لكتب 
من  �لثاين  �لن�صف  �إىل  ترجع  �أن  �أو  و�حد  ملوؤلف  �لإ�صالمي 
�لقرن �لثاين �لهجري، �إذ �إن �لدلئل �لعديدة توؤكد �أن جمموع 
م�صتهل  �لثالث، ويف  �لقرن  �آخر  �صنفت يف  قد  �لكتب  هذه 

�لقرن �لر�بع �لهجريني. 

تن�صب  �لتي  �ملوؤلفات  تثريها  �لتي  �لنقدية  �مل�صائل  و�أبرز 
هي  �لدين  بتاريخ  �ملت�صلة  �مل�صائل  وهي  حيان  بن  جابر  �إىل 
�أ�صحاب  غر�ر  على  �لعرفان  مبذ�هب  �لكيمياء  تعاليم  مزجه 
موؤلفاتهم  عرفت  �لذين  �ليونانيني  من  �لقد�مى  �لكيمياء  علوم 
م�صيحية  يف  �ملنت�رصة  �لغنو�صطية  �أو  �ملذ�هب  هذه  مزجو�  فقد 
حيان  بن  جابر  فعل  وكذلك  �لكيميائية،  باملعلومات  زمانهم 
غري �أنه مل ياأخذ مبذ�هب �لعرفان �ل�صاذجة �لقدمية �لتي ظهرت 
كما  للهجرة  �لأولني  �لقرنني  خالل  �ل�صيعية  �لأو�صاط  يف 
�أخذ  و�إمنا  و�لنحل،  �مللل  كتب  �أ�صحاب  وي�رصدها  ي�صفها، 

كانت  �لتي  �لتطور�ت  من  �إليها  �أ�صيف  ما  مع  �ملذ�هب  بهذه 
ذ�ئعة بني غالة �ل�صيعة يف �أو�خر �لقرن �لثالث �لهجري، ومع 
�لنزعات �ل�صيا�صية �لثورية �لتي تبناها، وكان من �صاأنها �أن توؤثر 
على دعائم �لدين �لإ�صالمي. و�إذ� جلاأنا �إىل �لت�صليم باأن جميع 
�ملوؤلفات �لتي ن�صبت �إىل �بن حيان من وحيه، ومن �إنتاج قلمه 
فاإنه يكون قد ذهب يف بع�ض هذه �ملوؤلفات �إىل �لتب�صري بقرب 
نور  فيها  ي�صع  �أخرى  ب�رصيعة  ياأتي  مع�صوم جديد  �إمام  ظهور 
�لعلم �ليوناين، و�لفل�صفة �ليونانية، ويجد �لقارئ هذه �لتعاليم 
�إنه  يقال  �لتي  �لكتب  بع�ض  يف  منبثة  �لإ�صالم  ملبادئ  �ملغايرة 
موؤلفها، و�لتي تتناول يف عر�صها هذ� �لوحي �جلديد �لذي من 
�صاأنه �أن يكون عقليًّا بحًتا و�أن تكون مفاتيح �إدر�كه لدى �لأئمة 

�ملع�صومني من ذرية علي بن �أبي طالب وحدهم.

ول�صيما  بالقر�مطة،  �ل�صلة  وثيق  حيان  بن  جابر  وكان 
فيما يتعلق مب�صطلحاتهم �لدينية، وقد ورد ��صمهم يف مو��صيع 
خمتلفة من �ملوؤلفات �ملن�صوبة �إليه، و�ملعروف هو �أن �لقر�مطة 
تلك  تاأثري  من  وكان  )873م(،  260هـ  عام  بعد  ظهرو� 
عينها  �لأ�صماء  �حلدود  مر�تب  على  يطلق  �بن حيان  �أن  �ل�صلة 
�لباب،  �لفاطميون على  �لقر�مطة، و�لإ�صماعيلية  �لتي يطلقها 
وما  و�لالحق،  و�لتايل  و�ل�صابق  �ملطلق  و�لد�عي  و�حلجة، 
�إىل ذلك. ومن جهة �أخرى يقول �بن حيان مبذهب �لمتد�د 
�أي �متد�د �لإمام ويق�صم تاريخ �لعامل بح�صب مر�حل �لوحي 
�ملتعاقبة �إىل �صبعة �أدو�ر �آخرها دور وحي �لإمام �لذي دعا �إليه 
هو، ولذ� يوقن باأن عدد �لأئمة �لذين تعاقبو� منذ علي بن �أبي 
وحممد  و�حل�صني،  �حل�صن،  هم؛  �صبعة  زمانه  حتى  طالب 
�بن �حلنفية، وجعفر �ل�صادق، و�إ�صماعيل بن جعفر، وحممد 
�بن �إ�صماعيل، وهو �ل�صابع �أو �لقائم �ملنتظر، وقد خالف جابر 
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�لقر�مطة يف �أنه مل يجعل عليًّا و�حًد� من هوؤلء �لأئمة �ل�صبعة، 
ا لأن عليًّا يف نظره »�صامت  وخالف يف ذلك �لإ�صماعيلية �أي�صً
�أ�صخا�ض  �ل�صبعة  و�لأئمة  �لناطق،  على  ي�صمو  غيبي  لهوتي 
حيان  �بن  و�فق  �ل�صاأن  هذ�  ويف  فيهم«،  هو  حل  نا�صوتيني 
مذهب �لن�صريية �إذ يرى ر�أيهم يف »�لأقانيم« �لثالثة �لتي يتجلى 
�لالهوت فيها، وهي »�لعني« �أي علي بن �أبي طالب، و»�مليم« 

وهو حممد، و»�ل�صني« وهو �صليمان. 

مبذهب  يقول  �أنه  �إليه  تن�صب  �لتي  �ملوؤلفات  من  ويظهر 
ذلك  على  ويدل  �ل�صيعة  غالة  يعتقده  ما  غر�ر  على  �لتنا�صخ 
�لتنا�صخ،  كلمة  مثل  �ملوؤلفات  هذه  يف  �ملدونة  �مل�صطلحات 
و�لأدو�ر، و�لأكو�ر، و�لن�صخ و�لف�صخ و�لر�صخ و�مل�صخ وما 

�إليها. 

وياأتي بعد �مل�صائل �ملتعلقة بالدين ما تثريه ر�صائل جابر من 
��صتمل جمموع  فقد  �لإ�صالم  �لعلوم يف  بتاريخ  تت�صل  م�صائل 
عنده  وهي  �لكيمياء  �لتالية:  �لعلوم  در��صة  على  �لر�صائل  هذه 
�لطب،  وي�صمل  �لطل�صمات  وعلى  �لأول  �ل�صامي  �ملحل  يف 
�لقوى  على  �لد�ل  وهو  �خلو��ض،  وعلم  و�ل�صحر  و�لتنجيم 
�لباطنة يف ذو�ت �لأ�صياء �لطبيعية، وعلم �لتكوين �لذي يتناول 
تكوين �لأحياء بطرق �ل�صناعة، ومبا �أن �إدر�كنا لكل ما و�صل 
�إلينا من هذه �لعلوم و�لفنون عن �ليونانيني قا�رص، وم�صوه يف 
كثري من �أ�صوله فاإن ملوؤلفات جابر بن حيان قيمة كبرية كان لها 
�أثر حميد يف �لتعرف على نو�حي هامة من �لعلوم �ليونانية �لتي 

كان �لنا�ض يظنون �أنهم فقدو� تتبع �آثارها.

تناقلها  �لتي  �ملعارف و�ملعلومات  �بن حيان كل  ويخالف 
�لنا�ض عن �لكيمائيني �لقد�مى، فهو ي�صتغني كلية عن ��صتخد�م 

�لرموز، و�لت�صبيهات �لهرم�صية �لتي ترجع �إىل علوم �مل�رصيني 
من  وغريه  زو�صيمو�ض،  كتب  يف  ذكرت  و�لتي  �لقدماء 
بعلم  �مل�صتغلني  معظم  �لإ�صالم  يف  و�أحياها  �لإغريق،  موؤلفي 
�ملادة(،  هذه  )�نظر  و�لطغر�ئي  �أميل،  �بن  �أمثال  �لكيمياء 
�بن حيان  �لكيمياء عند  �أن علم  و�جللوكي، وغريهم، ذلك 
�لعام  ماأخوذة يف كيانها  فل�صفية  نظرية  يقوم على  علم جتريبي 
تام  �أن جابًر� كان على علم  �أر�صطو. ويالحظ  من طبيعيات 
�لأفرودي�صي  �لإ�صكندر  و�رصوح  �لأر�صطية،  �لكتب  بكافة 
ياأخذ  نر�ه  ثم  ومن  وغريهم،  وفرفوريو�ض،  وثام�صطيو�ض 
�إ�صحاق  �إىل ما نقله حنني بن  عن هذه �لكتب لجًئا يف ذلك 
�ملتوفى عام 26هـ )646م( من هذه �لكتب، وما نقله تالميذ 
من  عدة  رو�يات  حيان  �بن  موؤلفات  يف  وجند  ا،  �أي�صً حنني 
و�أوقليد�ض،  وجالينو�ض،  وثاوقر�صط�ض،  �أفالطون،  كتب 
�أفالطون  مادتي  )�نظر  وغريهم  و�أر�صميد�ض،  وبطليمو�ض، 
علماء  �ألفها  �لتي  و�لكتب  �لكتب  هذه  �أن  غري  و�أر�صميد�ض( 
حيان  �بن  م�صنفات  مرتبة  �إىل  ت�صل  ل  �لكيمياء  �مل�صلمني يف 
يف هذ� �لباب �إذ �إن موؤلفاته تك�صف عن معرفة و��صعة �لنطاق 
ثم فهي  �ملو�صوعي ومن  منهجها  �لقدماء عالوة على  مبا كتبه 
ت�صبه بو�صفها هذ� ر�صائل �إخو�ن �ل�صفا �لتي ترجع �إىل م�صادر 
و�جتاهات ت�صارع �مل�صادر، و�لجتاهات �لتي ��صتمد منها �بن 
�بن  جلاأ  �لتي  �لعلمية  �مل�صطلحات  �أما  ر�صائله،  تكوين  حيان 
��صطنعها  �لتي  نف�صها  �مل�صطلحات  فهي  ��صتعمالها  �إىل  حيان 
�أن  �آخر على  دلياًل  �لتو�فق  يقوم هذ�  �إ�صحاق، وقد  بن  حنني 
جمموع ما كتبه �بن حيان ل ميكن �أن يكون قد كتب قبل نهاية 

�لقرن �لثالث �لهجري.
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�مليز�ن،  ��صم  عليه  يطلق  ما  هو  حيان  �بن  علم  و�أ�صا�ض 
وي�صمل هذ� �مل�صطلح نو�حي عديدة متباينة ويدل يف و�صوح 
على �لتوفيق بني �ملذ�هب �ملختلفة، وهذ� �لتوفيق من مميز�ت 
�بن حيان، و�مليز�ن عند �بن حيان معناه �لوزن �لنوعي وقد �أورد 
�بن حيان �إ�صار�ت كثرية �إىل �أر�صميد�ض يف هذ� �ل�صدد، وهو 
وزن  مقد�ر  �أي  �لقد�مى  �لكيمياء  �أ�صحاب  ميز�ن  ا  �أي�صً عنده 
�أو مزج، وهو لديه مذهب يف  �لد�خلة يف خلط،  �لأج�صام 
�حلروف �لعربية �ملت�صلة باأمهات �لطبائع �لأربع، وهي �حلر�رة 
على  �حلروف  ميز�ن  يطبق  ول  و�ليبو�صة  و�لرطوبة  و�لربودة 
ا على �لآنيات  �أي�صً �لأ�صياء �لتي حتت �لفلك فح�صب بل يطبق 
�مليتافيزيقية كالعقل، و�لنف�ض، و�ملادة، و�ملكان، و�لزمان، 
وما من �صك يف �أن �بن حيان قد �أخذ مذهبه هذ� من �لفيثاغورية 
�جلديدة، ومن �لنظريات يف �جلرب �ملنت�رصة عند �ل�صيعة �لعلوية، 
ذ�ته، وهو  �مليتافيزيقي يف  �ملبد�أ  ا  �أي�صً �بن حيان  عند  و�مليز�ن 
رمز ملذهب �بن حيان يف �لتوحيد �لعلمي، وبهذ� �ملعنى �بتغى 
�بن حيان توجيهه �صد ثنوية �ملانوية، ويظهر �أن مذهبه يف هذه 
�لناحية مل يخل من �لتاأثر باآر�ء �ملدر�صة �لأفالطونية �جلديدة يف 
حيان  �بن  ر�أي  �مليز�ن يف  يعرب  و�أخرًي�  و�لوحدة  �لو�حد  �صاأن 
عن تاأويل ما ورد يف �لقر�آن من ذكر �مليز�ن يف يوم �حل�صاب، 
وهذ� �لر�أي يذهب �إليه �أ�صحاب �لعرفان من بني �مل�صلمني، وقد 

تو�صل به �بن حيان يف ربط عقائده �لعلمية بتعاليمه �لدينية. 

وقد يكون لر�صائل جابر بن حيان �صالت مبا دونه علماء 
�لوثنيني �لذين عا�صو� يف �لأو�صاط �حلر�نية فهو ي�صري بجالء �إىل 
�ل�صابئة عندما يب�صط جدلهم يف بع�ض �مل�صائل �ملتعلقة مبا ور�ء 
�لطبيعة، ويظهر �أن �مل�صدر �لأ�صا�صي �لذي ��صتقى منه معلوماته 
هو جمموعة �لكتب �ملن�صوبة �إىل »بالينا�ض �لطو�ين«، ول�صيما 

كتاب �رص �خلليقة، وغريه. وهذه �مل�صنفات موؤلفات منحولة 
دونه حممد  ملا  وفاًقا  �ملاأمون  �لعبا�صي  �خلليفة  عهد  كتبت يف 
ملعرفة  م�صدر  خري  �ملوؤلفات  هذه  وتعد  �لر�زي،  زكريا  بن 
�إنه تلقى �لعلم  تفكري �ملدر�صة �حلر�نية، ويقول جابر بن حيان 
عن �صيده جعفر �ل�صادق لتكون مرتبته يف �حلدود �لدينية عند 
�ل�صيعة بعد �لإمام مبا�رصة، وهذ� �لقول حم�ض �ختالف �إذ� مل 
ترد �أي �إ�صارة يف كتب �ل�صيعة تدل على �أن جابر بن حيان كان 
من تالمذة جعفر �ل�صادق، ومن ثم قام �لظن يف �أن �صخ�صية 
�أو  جابر هذ� �صخ�صية وهمية لي�ض له وجود، و�أيد هذ� �لظن 
عززه على �لأقل قول �بن �لندمي �صاحب �لفهر�صت �أنه كان يف 
�إىل جابر،  �لر�صائل  �أنا�ض ي�صكون يف �صحة ن�صبة هذه  عهده 
وقد ذكر �لعامل �لفيل�صوف �أبو �صليمان �ملنطقي �ملتوفى يف عام 
�أنه  موؤد�ه  ما  �لتعليقات  �مل�صمى  370هـ )980م(، يف كتابه 
بن  جلابر  تعزى  �لتي  �لر�صائل  مبوؤلف  �صخ�صية  �صلة  ذ�  كان 
حيان، و�أن ��صم هذ� �ملوؤلف هو �حل�صن بن �لكند �ملو�صلي وقد 
تكون هذه �ل�صبهات من �لعو�مل �لتي تثري �ل�صك يف وجود عامل 
�لهائلة �لعدد �لتي تن�صب  با�صم جابر بن حيان، و�أن �ملوؤلفات 
�إليه لي�صت من و�صع كتاب و�حد، و�أنها مرت مبر�حل طويلة 
من �لتطور، ومل تختم �إل يف حو�يل عام 330هـ )941م(، 
و�أن �لر�صائل يف �لكيمياء ��صتمر تاأليفها �إىل ما بعد هذ� �لتاريخ 

بعديد من �ل�صنني. 

ولقد �أثرت هذه �لر�صائل �لعلمية �لقيمة يف كيمياء �لعرب 
�ملتاأخرة تاأثرًي� عميًقا لدرجة �أن كتاب �لعرب �ملتاأخرين جميًعا 
ينقلون عنها، وقد �ألف كثري منهم �رصوًحا عليها، �أما �لكتب 
�إىل  منها  جمموعة  ترجمت  فقد  حيان  بن  جابر  �إىل  �ملن�صوبة 

�لالتينية. 
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موؤلًفا  وع�رصون  �ثنان  �لآن  �لأوروبية  �ملكتبات  ويف 
منها،  طبعت خم�صة  حيان  بن  جابر  ��صم  �لعربية حتمل  باللغة 
وهي كتاب »�مللك«، وكتاب »�ملو�زين �ل�صغرية«، وكتاب 
�ل�رصقي«،  »�لرحمة«، وكتاب »�لتجميع«، وكتاب »�لزئبق 
و�ملذهب �لذي ي�صتنبط من هذه �لكتب، ول�صيما من كتاب 
حيان  �بن  ويعترب  �ملتطرفة،  بالروحانية  ياأخذ  ت�صبيه  �لرحمة 
�لأمد  �لأر�ض يف زمن طويل  بطن  ينمو يف  �ملعدن كائًنا حيًّا 
كالر�صا�ض  خ�صي�ض  معدن  من  وينقلب  �ل�صنني،  �آلف  عرب 
�لكيمياء  علم  غاية  �إن  ويقول  كالذهب،  ثمني  معدن  �إىل 
مذ�هب  حيان  �بن  ويطبق  �لنقالب،  هذ�  يف  �لإ�رص�ع 
وكذلك  �ملعدن،  على  و�لتعليم  و�حلمل  و�لزو�ج  �لتنا�صل، 
مو�د  �لغليظة  �لأر�صية  �ملو�د  وي�صمي  و�ملوت،  �حلياة  مذهب 
�أما �ملو�د �ملنرية �للطيفة في�صميها مو�د حية، ويوؤكد �أن  ميتة. 
لكل ج�صم كيميائي نف�ًصا وج�صًما وي�صتمل على جزء مادي، 
ف�صل  �إىل  �لتو�صل  �لكيمياء  �صاحب  و�أن عمل  وجزء روحي 
�لطبع  لكل ج�صم  يعطي  ثم  ويلطفهما  بع�صهما،  �جلز�أين عن 

�لذي يالئمه.

�لفار�صيني جلابر بن حيان �كت�صافات  �أ�صاطري  ن�صبت  وقد 
�لذهب،  ماء  �كت�صف  �لذي  هو  �إنه  فقالو�  هامة،  كيمائية 
�لف�صة،  ونرت�ت  �لأزوتيك،  وحام�ض  �لكربيت،  وحام�ض 
غري �أن هذه �لكت�صافات �ملزعومة مل تذكر يف �أي كتاب من 
�لكتب �لعربية �لتي تن�صب �إليه، وظلت جمهولة �إىل �أن ظهرت 
يف �ملوؤلفات �لالتينية �لتي ترجع �إىل �أو�خر �لقرن �لثالث ع�رص، 
لكيمياء  �لو�صطى  �لقرون  ن�صارى  فتقدير  �لأ�صا�ض  هذ�  وعلى 

�مل�رصق ل ي�صتند �إىل وقائع مقررة ي�صتطاع متحي�صها. 

�أما ترجمة �صاحب �ل�صم �ل�صابق لل�صارع فاطلبها يف كلمة 
»ليجر�ن«.  

البا�سط بدوي - حارة  500- جابر عبد 
- بق�سم كرموز )املقلب �سابًقا( 

مار�ض   7 �ل�صلوم يف  �ل�صفينة  على  ��صت�صهد  بحري  نوتي 
عام )1953م( 1373هـ.

 - �سارع   - )ال�سيخ(  احلق  جاد   -501
بق�سم كرموز 

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ جاد �حلق«. 

502- اجلارحي )ال�سيخ( - �سارع - بق�سم 
كرموز 

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ �جلارحي«.

كرموز  بق�سم   – حارة   – اجلارم   -503
�أ�رصة  من  �مل�صنني  لدى  ماز�لت  �لتي  �لن�صب  �صجرة  من 
يت�صح  �ل�صجرة  هذه  ومن  �لأ�صل،  مغربية  �أنها  يت�صح  �جلارم 
دولة  موؤ�ص�ض  �لأول  �إدري�ض  �أحفاد  من  �لأولني  �أجد�دها  �أن 
يف  �صيعية  دولة  �أول  وكانت  �لأق�صى  �ملغرب  يف  �لأد�ر�صة 
�ملغرب �لعربي، �إذ �إن �إدري�ض �لأول حكم طو�ل �لفرتة �لو�قعة 
بني عامي 172 و177هـ )788 – 793م(، وهو �بن علي 
فاطمة  زوج  طالب  �أبي  بن  علي  بن  �حل�صني  بن  �حل�صني  �بن 

�لزهر�ء بنت �لنبي حممد عليه �ل�صالة و�ل�صالم.
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هوؤلء  �أحد  نزح  �ملغرب  �أهايل  من  �لكثريين  غر�ر  وعلى 
�لأجد�د �إىل �لإ�صكندرية، و�تخذ له م�صكًنا باحلارة �لتي حتمل 
معظم  كان  حيث  كرموز  بق�صم  �جلارم  وهو  �لأ�رصة،  لقب 
�ملغاربة �لو�فدين على �ملدينة ي�صتقرون خارج �صورها خلف باب 
�ل�صدرة )�نظر مادة باب �ل�صدرة(، �أو يدخلون من هذ� �لباب 
�جلمرك  حي  وهو  �حلني  ذلك  يف  �أحيائها  باأ�صهر  وي�صتقرون 
�لذي كان يعرف با�صم �جلزيرة ن�صبة �إىل جزيرة فارو�ض �لتي 

��صتق من ��صمها �لإغريقي كلمة �لفنار، �أي �ملنار �أو �ملنارة.

ولقب �جلارم باللغة �لعربية يعني �لعظيم �ل�صخم �جل�صد لأن 
»�جلرم« هو �جل�صم نف�صه من �لإن�صان و�حليو�ن، و�جلارم �صيغة 
��صم �لفاعل من جرم، ويعادل هذ� �للفظ كلمة �جلرمي، وهو 

�لكبري �جلرم �لعظيم �جل�صد. 

بالإ�صكندرية  �لأ�رصة  لهذه  �لأكرب  �جلد  مكث  �أن  وبعد 
غر�ر  على  بن�صيب  وي�صهم  �لتجارة  يز�ول  �لزمن  من  ردًحا 
مدينة  �إىل  نزح  باملدينة؛  �لعلمية  �حلركة  يف  �ملغاربة  مو�طنيه 
�جلارم  �إبر�هيم  هو  بر�صيد  ذريته  من  من عرف  و�أول  ر�صيد، 
�لذي يرجع تاريخ ميالده �إىل عام 1206هـ )1791م(، وقد 
�ل�صيخ  �أمثال  �لأزهر  �أفا�صل علماء  �أبيه، وعن  �لعلم عن  �أخذ 
و�ل�صيخ  �ل�رصقاوي(،  �ل�صيخ  مادة  )�نظر  �ل�رصقاوي  �لله  عبد 
ر�صيد  �إىل  عاد  بالأزهر  در��صته  �أمت  �أن  وبعد  �لقد�صي،  ح�صن 
حيث توىل �لإمامة، و�خلطابة مب�صجد �صيدي علي �ملحلِّي كما 
�رصح  على  حو��ض  وله  �ل�صافعي  �ملذهب  على  �لإفتاء  توىل 
وعلى  �لنحو،  يف  �ل�صبعي  حممد  �صيدي  ومنت  عقيل،  �بن 
تف�صري �خلطيب �ل�رصبيني، ور�صالة �لدرديري يف علم �لبيان، 
وتويف �ل�صيخ �إبر�هيم �جلارم عام 1265هـ )1848م(، ودفن 
�جلارم  حممود  �ل�صيخ  هما  ولدين  �أجنب  قد  وكان  بر�صيد، 

�ل�صيخ  كرميتي  من  تزوجا  �للذ�ن  �جلارم  �لفتاح  عبد  و�ل�صيخ 
حممد �صديق �لب�صيوين �ل�صافعي حاكم ر�صيد �ل�رصعي يف ذلك 
�ل�صعادة يف  ل�صبيل  �لإفادة  مفتاح  كتاب  موؤلف  وهو  �حلني، 

�لفقه �ل�صافعي. 

وقد ولد �ل�صيخ حممود �جلارم عام 1239هـ )1823م(، 
�أبيه،  وفاة  عقب  بر�صيد  و�لإفتاء  و�خلطابة،  �لإمامة،  وتوىل 
وو�فته �ملنية يف 10 من ذي �حلجة عام 1288هـ )1871م(، 
�لفتاح  �ل�صيخ عبد  �أما  بالًغا من �لعمر 49 عاًما، ودفن بر�صيد 
وجمع  )1826م(،  1242هـ  عام  مولده  فكان  �جلارم، 
بني علوم �ل�رصيعة و�ل�صيا�صة و�لأدب، وتوىل نقابة �لأ�رص�ف 
�لذي  �لأول  �إدري�ض  �أحفاد مولي  �أحد  بر�صيد بو�صف كونه 
يرجع ن�صبه �إىل �لإمام علي بن �أبي طالب )�نظر مادتي �لإمام 
�إىل  ثم  دمياط  مدينة  �إىل  نقل  �أن  وبعد  �لزهر�ء(  وفاطمة  علي 
مدينة �ملن�صورة للتدري�ض يف معاهدهما �لدينية عاد �إىل ر�صيد، 
ومل يزل مفتًيا بها �إىل �أن تويف يف 25من جمادى �لآخرة عام 

1300هـ )1882م(، بالًغا من �لعمر حو�يل 65 عاًما. 

ويقول �لأ�صتاذ عبد �لرحمن �لر�فعي )�نظر هذه �ملادة( يف 
كتابه تاريخ �حلركة �لوطنية وتطور�ت نظام �حلكم يف م�رص: 
�إن �جلرن�ل �لفرن�صي مينو �لذي �ّدعى �لإ�صالم، وت�صمى با�صم 
عبد �لله مينو خالل �حلملة �لفرن�صية على م�رص �أر�د �أن ي�صاهر 
�أحد �أ�رص�ف ر�صيد فطلب يد �إحدى بنتي �ل�صيخ �جلارم فبادر 
�أهايل  من  �ثنني  على  �لفور  على  �لبنتني  قر�ن  عقد  �إىل  �ل�صيخ 
�لذي  �لفرن�صي مينو  �لطريق على �جلرن�ل  ر�صيد، و�صد بذلك 

تزوج �ل�صيدة زبيدة بنت حممد �لبو�ب من �أعيان ر�صيد. 
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و�لأدباء  �لعلماء  من  عديدة  طائفة  �جلارم  �أ�رصة  و�أجنبت 
علماء  �أحد  �جلارم  �ملح�صن  عبد  �ل�صيخ  بينهم  من  و�ل�صعر�ء 
�لدين، و�لفقه، ويا�صني �جلارم فنان �لر�صم �لذي تخرج على 
بالإ�صكندرية،  �لثانوية  �ملد�ر�ض  طالب  من  كبري  عدد  يديه 
و�ل�صاعر �لكبري �ملرحوم علي �جلارم )�نظر هذه �ملادة( �صاحب 
�لقيمة،  �لأدبية  �ل�صعر، و�لكتب  �لع�صماء، وديو�ن  �لق�صائد 
و�لدكتور  �صابًقا  و�لتعليم  �لرتبية  بوز�رة  �لعربية  �للغة  وعميد 
بجامعة  �لطب  بكلية  �لع�صبية  �لأمر��ض  �أ�صتاذ  �جلارم  عمر 
باملعاين  ق�صائده  تفي�ض  �لذي  �ملجيد  و�ل�صاعر  �لإ�صكندرية، 
�أ�صهم بن�صيب مرموق يف �حلركة  �جلزلة �لعذبة �جلر�ض، وقد 
�لثقافة  ن�رص  جماعة  موؤ�ص�صي  من  فكان  بالإ�صكندرية  �لأدبية 

و�لهيئة �ملحلية لرعاية �لفنون و�لأدب، و�لعلوم �لجتماعية. 

504- جاريبالدي - �سارع - بق�سم الرمل 
ا( )حممود اإ�سماعيل حاليًّ

هو »جوزيبي جاريبالدي Giuseppe Garibaldi« من 
 »Nice »ني�ض  �لإيطاليني، ولد مبدينة  �ل�صادقة  �لوطنية  رجال 
 »Caprera »كابرير�  بجزيرة  ومات  1807م  عام  بفرن�صا 
وقد  76�صنة،  حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  1882م  عام  باإيطاليا 
��صرتك يف �لثورة �لتي �أ�صعل �جلمهوريون نارها مبدينة »ريو - 
�لرب�زيلية  �حلكومة  �صد  بالرب�زيل   »Rio-Grandi جر�ندي 
�لكفاح  يف  و�رصع  �إيطاليا  وطنه  �إىل  عاد  ثم  1839م،  عام 
�أر��صي وطنه، وكان هذ� �لكفاح  �أجل توحيد  �مل�صتميت من 
�لوطني �صد �لنم�صا يف بادئ �لأمر ثم �متد لي�صمل �ملقاومة �صد 
مملكة نابويل، ويف عامي 1870 و 1871م رحل �إىل فرن�صا 
و�نخرط يف �صكك �جلندية وحقق �نت�صاًر� �صد �لقو�ت �لأملانية 

يف موقعة »ديجون Dijon« وذلك خالل �حلرب �ل�صبعينية.

وجاريبالدي هو حمقق �لوحدة �لإيطالية لبالده وكان يف 
ر�صائل،  وعدة  ق�ص�ض  عدة  فرتك  جميًد�  كاتًبا  نف�صه  �لوقت 

وقد �أقيمت له متاثيل بعد موته يف �إيطاليا ويف فرن�صا.

 Menotti جاريبالدي  »مينوتي  �لأكرب  ولده  وكان 
بالرب�زيل  �لإيطايل، وقد ولد  �جلي�ض  قائًد� يف   »Garibaldi

يف  وخدم  1903م،  عام  روما  مبدينة  ومات  1840م  عام 
�لربملان  نائًبا يف  بعد ذلك  �نتخب  ثم  �إمرة و�لده  �جلندية حتت 

�لإيطايل.

ولد  فقد  جاريبالدي«،  »ريكيوتي  �لثاين  ولده  و�أما 
مبونتفديو عام 1847م، ومات بروما عام 1924م، وحارب 
هو �لآخر يف �صفوف �جلنود �لفرن�صيني يف حرب 1870م �صد 
�لأملان ثم �نتخب نائًبا يف �لربملان �لإيطايل وحارب مع �جليو�ض 
من  فرقة  عام 1914م، كون  عام 1897م، ويف  �ليونانية 
�جلنود �لإيطاليني �أطلق عليها ��صم »�لفرقة �جلاريبالدية«، ودخل 
بها �حلرب يف فرن�صا �صد �لأملان طو�ل �حلرب �لعاملية �لأوىل 
)من 1914 �إىل 1918م( وقتل يف هذه �حلرب �لطاحنة ولد�ه 

»برونو وق�صطنطينو«. 

»جوزيبي  �صرية  ن  تدوِّ عديدة  كتب  �صدرت  وقد 
»تريفليان  �ل�صهري  �ملوؤرخ  موؤلف  �أ�صهرها  جاريبالدي« 
يف  �صدوره  وكان  �أجز�ء  ثالثة  يف   »G.M. Trevelyan

�أعو�م 1907 و1909 و1911م على �لتو�يل، وموؤلف »ج. 
�حلديثة«،  �إيطاليا  »�صانعو  بعنو�ن   »J. Marriott ماريوت 
وتاريخ  �صريته  حتكي  �لتي  �ملذكر�ت  نف�صه  وجلاريبالدي 
كفاحه، و�آخر ما �صدر عن هذ� �ملو�طن �لإيطايل �ملكافح هو 
�لذي   »John Parris باري�ض  »جلون  كربيرة«  »�أ�صد  كتاب 
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�صحح كثرًي� من �لتف�صري�ت �لتي وردت يف كتاب »تريفليان« 
و�لتي �أثبت �لبحث �لتاريخي بطالنها كما �أنه يك�صف لأول مرة 

عن وثائق كانت جمهولة عند �لد�ر�صني.

ويق�ض هذ� �لكتاب مر�حل حياة »جاريبالدي« فيذكر �أنه 
ولد يف ني�ض من �أ�رصة فقرية وكان �أبوه يعمل بحاًر�، وكانت 
»ني�ض Nice« يف ذلك �حلني مدينة �إيطالية، ومن ثمَّ مل يتلق 
�لطفل جوزيبي غري �لقليل من �لتعليم وز�ول مهنة �لبّحار وهو 
�لأبي�ض  �لبحر  مو�نئ  بني  ف  وطوَّ عمره  من  ع�رصة  �لثالثة  يف 

�ملتو�صط من �أق�صى �ل�رصق �إىل �أق�صى �لغرب.

فدخل  مر�صليا  ميناء  يف  �ل�صفينة  ر�صت  �لأيام  �أحد  ويف 
من  جماعة  �ملو�ئد  �إحدى  على  ليجد  �حلانات  �إحدى  �ل�صبي 
وعلم  �إليهم  فان�صم  عاٍل  ب�صوت  يتناق�صون  �لإيطاليني  �ل�صبان 
ر�أ�صها  وعلى  �لفتاة«  »�إيطاليا  تدعى  منظمة  بوجود  مرة  لأول 
�ملناق�صة  Mazzini«، وقد كانت هذه  »متزيني  يدعى  �صاب 
نقطة حتول يف حياة �ل�صبي جاريبالدي فتفتحت �أمام عينيه �آفاًقا 
جديدة و��صعة �ملدى و�أح�ض بالن�صوة �لتي �أح�ض بها كري�صتوف 
كوملب عندما بدت له �لأر�ض بعد طول �ل�صياع، فلم يتمالك 
�لذي  �ل�صاب متزيني  يد  ينه�ض وي�صد يف حر�رة على  �أن  من 
كان ينادي هو ورفقاوؤه باحتاد �إيطاليا وجمع �صتات مقاطعاتها 
�لتي كانت مق�صمة �إىل �أجز�ء يحكم كالًّ منها حاكم من�صاوي 
�إذ كانت حتت حكم  �ل�صمال  �أق�صى  �إل مملكة »بدمونت« يف 
ملك �إيطايل، ومملكة نابويل ومملكة �لفاتيكان، وكان ي�صيطر 
عليها حكم ��صتبد�دي، وكان �لأمل �لوحيد يف حترير �إيطاليا 
يرتكز يف ك�رص �صوكة �حلكام �مل�صتبدين وجعل �لإيطاليني �أمة 

و�حدة متحررة.

و�ن�صم جاريبالدي �إىل منظمة »�إيطاليا �لفتاة« �لتي كانت 
فكرتها تهدف �إىل �إقامة جمهورية يف مملكة »بدمونت« لل�صعي 

منها �إىل حترير �لأجز�ء �لأخرى من �لوطن �لإيطايل.

�ملنظمة  �أعلنت  )1250هـ(  1834م  عام  فرب�ير  ويف 
�لثورة ولدى ف�صلها تفرق �أع�صاوؤها وفرَّ جاريبالدي �إىل فرن�صا 
حيث علم من �ل�صحف �أنه قد حكم عليه بالإعد�م، ثم ترك 
�أوروبا و�جته على ظهر �إحدى �ل�صفن �إىل �لرب�زيل حيث �صارك 
يف �حلركات �لتحررية و�أهمها تكوين فرقة من �لإيطاليني يف 
عدو�ن  ل�صد  �جلنوبية  باأمريكا  �أرجو�ي  عا�صمة  »مونتفديو« 
�لأرجنتني عن هذه �لبالد �ل�صغرية، وعرفت تلك �لفرقة با�صم 
حترير  هام يف  دور  بعد  فيما  لها  كان  وقد  �حلمر«  »�لقم�صان 

�إيطاليا وتوحيدها.

�أن  �إىل  يرجع  �حلمر«  »بالقم�صان  �لفرقة  ت�صمية  و�صبب 
جاريبالدي مل يجد - وقت تكوينها - �إل قم�صاًنا من �ل�صوف 
�لأحمر رخي�صة �لثمن وبكميات كبرية يف خمازن »مونتفديو« 
�لأرجنتني، وقد  �ملا�صية يف  لعمال مذ�بح  لبيعها  كانت معدة 
��صتهرت فرقة »�لقم�صان �حلمر« يف �أمريكا �جلنوبية ويف �أوروبا 
باأعمالها �حلربية �لبا�صلة وعلى ر�أ�صها »جاريبالدي« �لذي كان 
�أخذ  �لتي  �لفتاة«  »�إيطاليا  و�أع�صاء  مبتزيني  م�صتمرة  �صلة  على 
وكان  �لأيام،  مر  على  يتز�يدون  و�أع�صاوؤها  يت�صع  ن�صاطها 
معظم �أع�صائها من �ملثقفني يف �ملدن �لكبرية من بينهم عدد كبري 
من �لأطباء و�ملحامني و�أ�صاتذة �جلامعات و�لُكتاب و�لفنانني، 
يناه�صهم كبار �ملالك و�أ�صحاب �ملنا�صب �لذين كانو� يبغون 

بقاء �لأحو�ل على ما هي عليه لفائدتهم �ل�صخ�صية.
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�أع�صاء  يزود  وكان  لندن  �إىل  نزح  قد  »متزيني«  وكان 
»جاريبالدي« ورجاله  �مل�صجعة عن  باملعلومات  �لفتاة«  »�إيطاليا 
ذوي �لقم�صان �حلمر يف �أمريكا �جلنوبية فاجتهت قلوبهم نحوه 

فاأحبوه و�أكربو� جهاده و�صجاعته.

ويف عام 1847م )1264هـ( بد�أ �أولئك �ل�صبان يف �إ�صعال 
نار �لثورة من �أجل حرية بالدهم وطلبو� من »جاريبالدي« �لعودة 
�إىل وطنه مع رجاله �ملجاهدين فبادر �إىل تلبية ند�ئهم ورجع �إىل 

�إيطاليا ومعه �صتون رجاًل من لب�صي �لقم�صان �حلمر.

��صم »جاريبالدي« و�أ�صبح  برز  �إيطاليا  ويف معركة حترير 
رمًز� للحرية �لوطنية عند كافة �لإيطاليني ورمز �إيطاليا �ملوحدة، 

وطغى ��صمه على ��صم »متزيني«. 

ولقد لقي »جاريبالدي« من �ل�صا�صة كل �لعنت و�ل�صطهاد 
�لتي  �حلرب  خالل  و�أ�صيب  مر�ت  و�لنفي  للت�رصد  وتعر�ض 
�ل�صادق  �لوطني  هذ�  ��صتطاع  وقد  عديدة،  بجر�ح  خا�صها 
�لعزم �ل�صجاع �حتالل جزيرة �صقلية )�نظر هذه �ملادة( وجنوب 
�إيطاليا بقوة ل يزيد عدد جنودها على �ألف رجل، وبهذه �لقوة 
�ل�صغرية متكن يف مهارة وب�صالة من �لق�صاء على مملكة نابويل، 
وقد عرفت هذه �حلملة �جلريئة بحملة »�لألف جندي« وخلدت 

يف �لأغاين و�لق�صائد �حلما�صية و�لق�ص�ض �لوطنية.

�صقلية وجنوب  لغزو  �لتاريخية  �حلملة  هذه  �إبحار  وكان 
�إيطاليا يف ليلة �خلام�ض من �صهر مايو عام 1860م )1277هـ( 
ن »جاريبالدي« ذكر�ها فيما �صطر من مذكر�ت فقال: »يا  ودوَّ
ليلة �خلام�ض من مايو!! �إن جاللك ميالأ �لقلوب، ففيك يتقدم 
رجايل لتحرير �مل�صتعبدين .. �إن �لألف من هوؤلء �ل�صبان من 

جنودي هم �أبطال حرب �لتحرير، و�إين لفخور بهم و�ثق من 
�أنني �أ�صتطيع �أن �أفعل �أي �صيء حتى �مل�صتحيل!!«.

»مينوتي«  جاريبالدي  �بن  �ملكافحني  هوؤلء  بني  وكان 
وكان عمره ت�صعة ع�رص عاًما.

وماز�ل »جاريبالدي« يعي�ض حتى �ليوم يف قلوب �لإيطاليني 
جميًعا بل ويف كل قلب يع�صق �حلرية و�لكر�مة �لإن�صانية، فقد 
جاهد من �أجل هذه �حلرية وكان د�ئًما على ��صتعد�د للت�صحية 
بحياته يف �صبيل �إنقاذ وطنه من �ل�صتعباد و�لنق�صام، وقد قال 

يف هذ� �ل�صدد:

»�إن من يذود عن بالده ويد�فع عن حريتها جندي يقوم 
بو�جبه، �أما �لذي يقدم دمه لكل �صعب ينا�صل من �أجل حريته 
فاإنه �أكرث من جندي، �إنه بطل«، و�لو�قع هو �أن هذ� �لرجل 
�أن�صار �لدفاع عن �حلريات يف كل مكان ولي�ض يف  كان من 

�إيطاليا وحدها.

وكان من �أن�صار �لعد�لة �لجتماعية فقد هاجم �ل�صتغالل 
ونادى باأن و�جب �حلكومات �لأول هو رفع م�صتوى �ل�صعب 
من  لهم  مبا  ميتازون  عنده  و�لنا�ض  و�صحيًّا،  وفكريًّا  خلقيًّا 
�ل�صعب  يختاره  �لذي  �لقائد  يف  �رصوطها  تتو�فر  �لتي  �لكفاءة 
ليحكم و��صًعا ن�صب عينيه م�صلحة �ل�صعب، ومن حق �ل�صعب 
ب�صيطة  يحيا حياة  �أن  �لقائد  �صاء، وي�صرتط يف  متى  يعزله  �أن 
ز�هدة، وقد طبق جاريبالدي هذ� �ملبد�أ على نف�صه، فا�صرتى 
�صمال  يف  �لو�قعة  �جلرد�ء  �ل�صخرية  كربيرة  جزيرة  يف  ا  �أر�صً
خ�صًبا  كوًخا  فيها  وبنى  �ملادة(  هذه  )�نظر  »�رصدنيا«  جزيرة 
بيديه، وكان يقتلع �ل�صخور ويحرث �لأر�ض �ل�صلدة ويتعهد 
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متييز  �أي  دون  رجاله  مثل  يلب�ض  كان  �ملعارك  ويف  مو��صيه، 
ويو��صيهم كو�لد ويبكي عندما يقتلون يف �ملعارك.

و�نهالت �لهبات و�لألقاب عليه فرف�صها يف �إباء، وعر�ض 
عليه �مللك فكتور عمانويل �لأول قلعة ملكية و�صفينة و�صياًعا 
و�ألقابًا لأبنائه و�صد�ًقا كبرًي� لبنته، فرف�ض كل هذ� وعاد بعد 
�أن �أدى و�جبه نحو �لوطن ليعي�ض ز�هًد� يف جزيرة كربيرة، 
قدرها  منحة  )1292هـ(  1875م  عام  يف  رف�ض  كما 
�ملنحة  فرف�ض  لرية،  �ألف  خم�صون  قدره  ومعا�ًصا  لرية  مليون 
و�ملعا�ض قائاًل »لو �أخذتهما فلن تعرف عيناي �لنوم ولن �أ�صتطيع 

�أن �أرفع ر�أ�صي خجاًل«. 

مهما كان  يرت�جع  قائًد� ج�صوًر� ل  وكان »جاريبالدي« 
جزيرة  يف  معاركه  �إحدى  ففي  �ملعركة،  يف  خطرًي�  �ملوقع 
�صقلية عر�ض عليه �أحد �ل�صباط �لن�صحاب للتخل�ض من �ملاأزق 
�أتينا �إىل هنا لن�صنع  �حلرج �لذي كان فيه، فبادره قائاًل: »�إننا 
معظم  �إن  �إذ  حق  على  �لقائد  هذ�  وكان  منوت«،  �أو  �إيطاليا 
�ملوؤرخني يقولون �إن �ن�صحابه كان �رصبة قا�صمة لتوحيد �إيطاليا 

لو ح�صل.

وكان يخاطب �جلماهري �ملتخلفة يف هدوء و�صوت عذب 
، �إن من يظل قابًعا يف بيته جباٌن، ولكن لي�ض  قائاًل: »هلمو� �إيلَّ
عندي ما �أعدكم به �صوى �لتعب و�مل�صقة و�ملعارك و�لنت�صار 

�أو �ملوت«. 

�ل�صيا�صية  لالغتيالت  �ل�صديد  كرهه  �لأبية  �أخالقه  ومن 
على �لنقي�ض من زميل جهاده »متزيني« �لذي عر�ض عليه فكرة 
�غتيال نابليون �لثالث ملك فرن�صا من �أجل وحدة �إيطاليا فرف�ض 

�لقرت�ح ب�صدة وقال: »�إن �إيطاليا �صتتحد ل�صك يف هذ� ... 
ولكن لي�ض عن طريق خنجر ي�صتخدمه خائن يف �لظالم!«. 

ولي�ض ينق�ض من قدر هذ� �لرجل ما كان له من غر�ميات 
و�لإن�صان  �ملع�صومني،  �ملالئكة  من  لي�ض  فالإن�صان  و�أخطاء 
كان  وقد  �حلياة،  يف  �خلالد  و�أثره  �لكياين  مبجموعه  يوؤخذ 
�لتا�صع ع�رص يف غري  �لقرن  تاريخ  �أثر »جاريبالدي« عميًقا يف 

�صك.

بالنظم  �لتقيد  ومل يكن »جاريبالدي« من �حلري�صني على 
قد  قر�نه  يكون  �أن  قبل  زوجاته  عا�رص  فقد  وطقو�صها  �لدينية 
�لزو�ج  مر��صيم  �إمتام  قبل  �أولده  جميع  ورزق  بهن،  مت 

باأمهاتهم.

من  �لثاين  �ليوم  بجزيرة كربيرة يف  »جاريبالدي«  ومات 
�صوى  قربه  على  ولي�ض  عام 1882م )1300هـ(  يونية  �صهر 
حار�ض  �لقرب  هذ�  حر��صة  على  ويقوم  »جاريبالدي«  كلمة 

�إيطايل ل يفارقه.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبه يف »حممود 
�إ�صماعيل«.

505- جاليتي - �سارع - بق�سم املن�سية 
ا(  )حممد رفعت اجلمال حاليًّ

كان  �أنه  �ل�صارع،  هذ�  ��صم  �صاحب  عن  �أعرفه  ما  كل 
�ل�صهيد   �ملادة(،  هذه  )�نظر  فرن�صا  ب�صارع  �صيدلية  �صاحب 
و��صعة  �صهرة  �ل�صيدلية  لهذه  وكان  حاليًّا،  حافظ  م�صطفى 
�لع�رصين حتى  �لقرن  �أو�ئل  �لإ�صكندرية يف  �أهايل  بني  �لنطاق 
عدد  لقلة  وذلك  منه،  �لثانية  �حللقة  �أو�خر  وحتى  �آخره، 
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�صيدليات  معظم  ولأن  �حلني،  ذلك  يف  باملدينة  �ل�صيدليات 
�لإ�صكندرية كانت لأجانب حققو� من ور�ئها �أرباًحا طائلة، 
و�صعتهم يف �صف �لأثرياء على ح�صاب �ملو�طنني �لذين نكبو� 
�ل�صيخ  وكان  �مل�صتطرية،  و�رصوره  �لإجنليزي،  بالحتالل 
�إبر�هيم با�صا، و�أخوه �ل�صيخ �صليمان با�صا )�نظر هاتني �ملادتني( 
�أثناء  يف  جللو�صهما  خمتاًر�  مكاًنا  �ل�صيدلية  هذه  من  يتخذ�ن 
�لنهار لأن �لعقار �ملوجودة فيه �ل�صيدلية من �أمالكهما �لعديدة 
يف �ملدينة، ولأن جامعهما جامع �ل�صيخ يف نهاية �صارع �مليد�ن 

حممود فهمي �لنقر��صي حاليًّا قريب من موقع �ل�صيدلية. 

�إيطايل  هو  جاليتي«  »كليليو  بالكامل  جاليتي  و��صم 
 42 رقم  »لفيزون«  ب�صارع  م�صكنه  يتخذ  ومكان  �جلن�صية، 
مبحطة بولكلي ب�صاحية �لرمل على غر�ر معظم �لأجانب �لذين 
)فيالتها(  وطر�زها  وق�صورها  �لرمل  �صاحية  عمار�ت  كانت 
وقًفا عليهم يتمتعون مبا ت�صم من و�صائل �لر�حة و�لرفاهية دون 
�نقلبت  �أجورها، ولقد  �أيديهم عن دفع  �لوطنيني لق�رص ذ�ت 
�ملدينة، وحل  عن  �لأجانب  معظم  فنزح  لله  و�حلمد  �حلال، 
�ملنازل  �صكنى  و�ل�صناعة، ويف  �لتجارة  �ملو�طنني حملهم يف 
عام  يف  �لوطنية  �لثورة  مكا�صب  بف�صل  و�لفخمة  �ملتو�صطة 
لل�صارع فاطلبها  �أما ترجمة �صاحب �ل�صم �جلديد  1952م، 

يف »حممد رفعت �حلمال«. 

بق�سم   - �سارع   - بك  جالي�س   -506
حافظ  حممد  )م�سطفى  العطارين 

ا(  حاليًّ
�نظر ترجمة جالي�ض بك يف �لتايل، و�نظر ترجمة �ل�صم 

�جلديد يف »م�صطفى حممد حافظ«. 

بق�سم   - �سارع   – بك  جالي�س   -507
العطارين )جي�سي با�سا �سابًقا( 

هند�صية،  ت�صميمات  بعمل  كلفه  قد  علي  حممد  كان 
فقام  �لإ�صكندرية  مدينة  وح�صون  ��صتحكامات،  لتح�صني 
�ل�رصوع يف  قبل  علي  ومات حممد  �لت�صميمات،  هذه  بعمل 
تنفيذها، وملا توىل �بنه �إبر�هيم �لأول ولية م�رص، وعاد من 
)1847م(،  1264هـ  عام  �لوظيفة  هذه  بفرمان  �لأ�صتانة 
�لتح�صينات  �لعمل، وقد متت  بالأخذ يف  بك  كلف جالي�ض 
وترتب  و�ملد�فع  بالأ�صلحة،  و�صحنت  لت�صميماتها،  وفاًقا 
لها �جلنود، وكان من زيادة �لتح�صني، وتقويته �إن�صاء مائتي 
�لبوغاز�ت،  حلماية  مدفعني  منها  كل  حتمل  �صغرية  �صفينة 
�لأول  �إبر�هيم  فاأمر  �ملفاجئة  �لعدو  هجمات  من  و�ملالحات 
ب�صنع هذه �ل�صفن، ومن ثم ز�دت �لبحرية �مل�رصية قوة ومتانة، 
و��صتعد�ًد� لت�صدي �أية هجمات بحرية على �ل�صو�حل �مل�رصية، 
وكان جالي�ض برتبة كولونيل، ورئي�ًصا لفرقة �لأعمال �لهند�صية 

بفرن�صا قبل �ن�صمامه �إىل جي�ض حممد علي. 

يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
جي�صي با�صا.

508- جاما - �سارع - بق�سم الرمل )حممد 
ا(  بدران حاليًّ

�ملالح   »Vasco de Gama جاما  دي  »فا�صكو  هو 
�لربتغايل �ل�صهري، ولد مبدينة »�صنيو�ض Sinus« عام 1469م 
من  بالًغا  1524م،  عام   »Cochin »كو�صني  مبدينة  ومات 
�لطريق  �كت�صاف  خطاأ  له  ويعزى  �صنة،   56 حو�يل  �لعمر 



حرف اجليم

159

�لهندي خالل  �لهندية عرب �ملحيط  �لبالد  �إىل  �لبحري �ملو�صل 
عام 1498م.

بعد �أن د�ر ب�صفنه حول ر�أ�ض �لرجاء �ل�صالح بجنوب �لقارة 
�لإفريقية و�أقام موؤ�ص�صات موزنبيق وكو�صني ثم عاد �إىل بالده 
عاًما  وع�رصين  و�حد  م�صّي  وبعد  1503م،  عام  �لربتغال، 
ق�صاها يف عطل �إجباري عن �لعمل عني نائًبا مللك �لربتغال يف 

�لهند، غري �أنه مات عقب و�صوله �إىل كو�صني.

لطريق  �حلقيقي  �ملكت�صف  هو  جاما  دي  فا�صكو  ولي�ض 
�لعظيم  �لبحري  �لكت�صاف  هذ�  �لف�صل يف  يرجع  و�إمنا  �لهند 
�إىل �ملالح �لعربي �بن ماجد )�نظر هذه �ملادة( �لذي دلَّ فا�صكو 
دي جاما على هذ� �لطريق مبا كان له من خربة مالحية و��صعة 
�لنطاق ول�صيما يف �ملحيط �لهندي و�لهادي، وقد �أر�صد �بن 
»ماليندي«  ثغر  من  �لهند  طريق  �إىل  �لربتغايل  »جاما«  ماجد 
�لو�قع على �ل�صاحل �ل�رصقي لإفريقيا عام 904هـ )1498م(، 
وقد �عرتفت حكومة �لربتغال بهذه �حلقيقة �لتاريخية منذ وقت 
قريب فاأقامت ن�صًبا تذكاريًّا يف »ماليندي« يخلد هذه �ملنا�صبة 
�صبه  معرفة  على  ترتب  وقد  �لدولية،  �ملالحة  عامل  يف  �لهامة 
�لقارة �لهندية �أن تو�صل »جاما« �إىل �لوقوف على مو�نئ �ل�رصق 
�لأق�صى وجماهل بحاره وحميطاته وكل ذلك بف�صل �إر�صاد�ت 

�بن ماجد وتوجيهاته �ملالحية.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»حممد بدر�ن«.  

509- جرترود ن�سيم )الدكتورة( – �سارع 
با�سا  )بروك�س  العطارين  بق�سم   -

�سابًقا( 
�طلب ترجمتها يف �لدكتورة جرترود ن�صيم. 

و�طلب ترجمة �صاحب �ل�صم �لقدمي لل�صارع يف »بروك�ض 
با�صا«.

510- اجلرجاين - حارة - بق�سم حمرم بك
�إىل مدينة جرجان �صتة من  �نت�صابًا  يحمل لقب �جلرجاين 
�أ�رصد ترجمة  �أن  علماء �مل�صلمني وفال�صفتهم و�أدبائهم، وقبل 
كل منهم يح�صن �أن يلم �لقارئ بنبذة تاريخية عن هذه �ملدينة 
�لقدمية  »هرقانية  وهي  »وركانة«  �لفار�صية  باللغة  تدعى  �لتي 
�ل�رصقي  �جلنوبي  �لركن  يف  جرجان  وتقع   ،»Hyrkania

ببحر جرجان، ويطلق  �لبحر  ثمَّ عرف هذ�  لبحر �خلزر ومن 
�لولية  �ملدينة وهي عني  ت�صم  �لتي  �لولية  ��صم جرجان على 
يف  هام  �صاأن  جلرجان  وكان  )�أ�صرت�باذ(،  �حلديثة  �لفار�صية 
من  �لبدو  غار�ت  ي�صد  ثغًر�  كانت  فقد  �ل�صا�صاين  �لعهد 
ملك  من  �جلزية  جنى  �لعا�ض  بن  �صعيد  �إن  ويقال  �ل�صمال، 
جرجان عام 30هـ )650م( غري �أن �لفتح �لإ�صالمي �حلقيقي 
مت على يد يزيد بن �ملهلب عام 98هـ )716م(، وكان �أمري 
�لفعلية  �ل�صلطة  �أن  �إل  فار�صيًّا  مرزباًنا  �حلني  ذلك  يف  جرجان 
و�دي  �صكان  يزيد  ب  �أدَّ وقد  تركي،  رئي�ض  يد  يف  كانت 
خط  ثم  �مل�صاغبني،  من  وكانو�  للمالحة  �ل�صالح  �أندرهاز 
جرجان  وكانت  �لولية،  حا�رصة  فاأ�صبحت  جرجان  مدينة 
ز�هرة خالل �لقرنني �لثالث و�لر�بع �لهجريني )�لتا�صع و�لعا�رص 
�مليالديني( فقد ��صتهرت بالب�صاتني �ملحيطة بها �لتي ترويها مياه 
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�لنهر، وكان �أهم منتجاتها �حلرير كما كانت حمطة يف طريق 
�لقو�فل �لذ�هبة �إىل رو�صيا، وذكر �ملقد�صي )�نظر هذه �ملادة( 
�آفة جرجان  كانا  و�ل�صقاق  �لفنت  �أن  و�لظاهر  �لت�صعة،  �أبو�بها 

يهدد�ن بتقوي�ض رخائها.

�لتي  �لبالد  يف  خ�صبة  تربة  �لعلوية  �لدعوة  وجدت  وقد 
بن  حممد  قرب  كان  نف�صها  جرجان  ففي  �خلزر،  ببحر  حتف 
جعفر �ل�صادق مو�صع �لتبجيل �لعظيم، و�أتى �لغزو �ملغويل على 
�أنها �صارت كومة من �خلر�ئب  معامل �ملدينة ويدل على ذلك 
�أعيد  �مليالدي(، وقد  )�لر�بع ع�رص  �لهجري  �لثامن  �لقرن  يف 
ت�صييدها بعد هذه �لنكبة فذكرها حاجي خليفة يف تاريخه وقال 
�إن �أهلها من غالة �ل�صيعة، ثم و�صفها ياقوت )�نظر هذه �ملادة( 
�أح�صن  باأنهم  �أهلها  وو�صف  �لنو�حي  بتلك  مدينة  �أكرب  »باأنها 
وباأنهم  وي�صاًر�  مروءة  منهم  و�أكرث  وقاًر�  طرب�صتان  �أهل  من 
�أ�صحاب �أناة و�أخالق حممودة، وقد خرج من بينهم كثري من 
�لعلماء و�لأدباء و�لفقهاء و�ملحدثني«،  وفيما يلي ترجمة كل 

ن �لتاريخ �صريهم: من �لأعالم �ل�صتة �لذين دوَّ

1( اأب� احل�سن علي بن عبد العزيز اجلرجاين: ولد يف جرجان 
�إىل �لعر�ق  بالرحيل  �لعلمية  �صنة 290هـ )902م( وبد�أ حياته 
و�ل�صام وغريهما و�قتب�ض من �ألو�ن �لعلوم و�لآد�ب حتى �أ�صبح 
على  و��صتمر  و�ل�صعر،  و�لعلوم  �لأدب  يف  ع�رصه  �أعالم  من 
�لتجو�ل يف �لبلد�ن �إىل �أن وفد على �ل�صاحب بن عبَّاد )�نظر 
�أن  �إىل  مادة �بن عبَّاد( فاخت�ض به وقلده ق�صاء جرجان وبقي 

�صار قا�صي �لق�صاة يف �لّري حيث تويف.

و�صون  �لنف�ض  لعزة  �أعلى  َمَثٌل  �جلرجاين  �حل�صن  و�أبو 
ـًا جليل �لقدر و�أديًبا كبرًي� و�صاعًر� جميًد�  �لكر�مة، وكان عامل

وكاتًبا مرت�صاًل وناقًد� من�صًفا، وكان �ل�صاحب بن عبَّاد، وهو 
�لأديب �لعظيم و�لوزير �خلطري و�ل�صاعر �لناقد، يجل �لقا�صي 

�جلرجاين وميدحه نرًث� و�صعًر�، ومن ذلك قوله له:

ي َنْف�ِصي له ي �لذِّ َياأَيُّها �لَقا�صِ
َمَع ُقْرِب َعْهِد لَِقاِئِه ُم�ْصتاَقْه   

�أَْهَدْيُت ِعْطًر� ِمْثَل ِطيِب َثَناِئِه
َا �أُْهِدي َلُه �أَْخاَلَقْه َفَكاأَمنَّ

و�لف�صل  للنز�هة  مثال  �جلرجاين  �لقا�صي  حياة  و�صرية 
و�لأدب وعزة �لنف�ض و�لعلم �لغزير و�لرتفع عن كل ما ي�صني 
ع�رصه  و�أدباء  قومه  بني  �لذروة  يف  جعله  مما  عف  ل�صان  مع 

وكان كما يقول:

ِدي بنَْيَ َقْوِمي َفَلْم �أَُقْل َو�َصيَّْدُت جَمْ
نِيعي �أََل َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن �صَ   

ح�صن  �لألفاظ  نقي  �ملعاين  من�صجم  جزًل  �صعره  وكان 
�لديباجة وقد قال يف �صتى �لأغر��ض فربع فيها جميًعا وله ديو�ن 
حافل عرب فيه عن خلجات نف�صه و�أحا�صي�ض وجد�نه �أدق تعبري 
ويتمثل  �لكر�مة  على  �لدنايا وحمافظته  ترفعه عن  فيه  و�أو�صح 

كل ذلك يف قوله:

وِع �إىل �لِغَنى ْل بِاخُل�صُ َوَقاُلو� َتَو�صَّ
وَع ُهَو �لَفْقُر َوَما َعِلُمو� �أنَّ �خُل�صُ

ما َوبَْينِي َوبنَْيَ �ملَاِل بَابَاِن َحرَّ
ْهُر َعَلّي �لِغَنى: َنْف�ِصي �لأَبِيَُّة و�لدَّ
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�إَِذ� ِقْيَل َهَذ� �لُي�رْصُ �أبْ�رَصُْت ُدوَنُه
مو�ِقَف َخرْيٌ ِمن ُوُقويِف بَِها �لُع�رْصُ

ْمُت َقْبَلُهم ُمو� بالَوْفِر ُقدِّ �إذ� ُقدِّ
بَِنْف�ِض فقرٍي كلُّ �أَْخاَلِقه َوْفُر

�لرقيق  �لغزل  يف  ومقطوعات  ق�صائد  �لثعالبي  له  وذكر 
�لعذب �جلر�ض �حللو �ملعاين وذلك على �لرغم من مكانته �لعلمية 
�لرفيعة، فهو ين�صد مت�صوًقا �إىل �أ�صدقاء �ل�صباب ومالعب �ل�صبا 

وديار �لأن�ض فيقول:

َيا َن�ِصيَم �جَلُنوِب بِاللِه بَلِّْغ
َما َيُقوُل �ملَُتيَُّم �ملُ�ْصَتَهاُم

ُقْل لأَْحَبابِِه َفَد�ُكْم ُفوؤ�ٌد
َلْي�َض َي�ْصلو َوُمْقَلٌة َل َتَناُم

ُوِر َلَز�َل َيْبِكي َيا ِدَياَر �ل�رصُّ
َيا�ِض َغَماُم اِحِك �لرِّ بِِك يف �صَ

ِحْبُته فيِك َغ�ضٍّ ُربَّ َعْي�ٍض �صَ
وُجفوُن �خُلُطوِب َعنِّي نَِياُم

يف لياٍل كاأنهنَّ �أماٍن
من َزَماٍن كاأنه �أحالُم

وكاأنَّ �لأَْوَقاَت ِفيَها ُكُئو�ٌض
َد�ِئر�ٌت و�أُْن�ُصُهنَّ ُمَد�ُم

وٌل َزَمٌن ُم�ْصِعٌد و�إلٌْف َو�صُ
َها �لأَْوهاْم َوُمنًى َت�ْصتِلذُّ

ٍة َو�رُصُوٍر كلُّ �أُْن�ٍض َولذَّ
بَْعَدما بِْنُتُم َعَليَّ َحَر�ُم

ومن غزله �لرقيق قوله:

ِه �أفدي �لذي َقاَل َويِف َكفِّ
ِمْثُل �لذي �أ�رصُب من ِفْيِه   

�لورُد قد �أْيَنَع يف َوْجنتي

قلُت: َفَمْن باللَّثم َيْجنِْيِه

فنون  ومعرفة  �لأدب  يف  �لعالية  �جلرجاين  منزلة  وتظهر 
�ل�صعر و�أغر��صه و�صعة �طالعه وعميق بحثه ودقة نقده و��صحة 
�ملتنبي  مالأ  فقد  وخ�صومه«،  �ملتنبي  بني  »�لو�صاطة  كتابه  يف 
�صاأنه  من  وحط  فريق  له  فتع�صب  ب�صعره  �لنا�ض  و�صغل  �لدنيا 
بن  �ل�صاحب  �صعره  من  غ�صو�  �لذين  من  وكان  �آخر،  فريق 
عباّد فاألف فيه ر�صالة بعنو�ن »�لك�صف عن م�صاوئ �ملتنبي« ذكر 
فيها �أبياًتا من �صعره تدل على �لركاكة وقبح �لألفاظ و�لتعقيد 
�صاأنه  يرفعون  ممن  فكان  جني  �بن  �لفتح  �أبو  �أما  و�لغمو�ض، 
فاألف  �أ�صياع،  �لفريقني  من  لكل  و�صار  بف�صله،  وي�صيدون 
ياأت  �ل�صو�ب، ومل  فاأ�صاب كل  �جلرجاين كتابه »�لو�صاطة« 
�لأدبية  لالأ�صول  ا  عر�صً و�إمنا  فقط  �ملتنبي  ل�صعر  ا  عر�صً كتابه 
�لتي عرفت يف ع�رصه وحتلياًل لأ�صعار �لقدماء و�ملحدثني على 
ا للبيئة  �ل�صو�ء مع ��صتعر��ض �صيق ملحا�صنهم وعيوبهم ثم عر�صً
و�أثرها يف �ل�صعر و�لبد�وة وما حتدثه من جفوة �لطباع و�حل�صارة 
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وما يتبعها من رقة و�صهولة يف �لأ�صلوب و�ملعاين، ثم يعر�ض 
وكل  �ملخرتعة  �أو  �ملاأخوذة  ومعانيه  و�أن�صاره  �ملتنبي  خل�صوم 

ذلك يف �أ�صلوب علمي دقيق وعر�ض و��صح �صامل.

غري  �مل�صنفات  من  �جلرجاين  �حل�صن  �أبو  �لقا�صي  وترك 
بعنو�ن  �آخر  وكتابًا  �لقر�آن  تف�صري  يف  كتابًا  �لو�صاطة  كتاب 
»تهذيب �لتاريخ«، وقد تتلمذ �لفقيه �ل�صافعي و�لنحوي �للغوي 
عبد �لقاهر �جلرجاين - �صاحب �لرتجمة �ملدونة بعد - على ما 
قلب  �إىل  �لنا�ض  �أقرب  �حل�صن  �أبو  �إذ كان  موؤلفاته،  جاء يف 

عبد �لقاهر �جلرجاين و�أعزهم على نف�صه.

ومن حب �أبي �حل�صن �جلرجاين للعلم و�لطالع �أنه كان 
يجد فيهما جلي�ًصا و�أني�ًصا ويدل على ذلك قوله:

ْمُت لذَة �لَعْي�ِض َحتَّى ما تطعَّ
�رِصُْت للَبْيِت َو�لِكَتاِب َجِلي�صا   

َعزَّ عندي من �لِعْلـ َلْي�َض �َصْيٌء �أَ
�أني�صا �ِصو�ُه  �أبتغي  فما  ِم، 

اَلَطِة �لنَّا لُّ يِف خَمَ َا �لذُّ �إِمنَّ
�ِض َفَدْعُهْم، وِع�ْض عزيًز� رئي�صا

وتويف هذ� �لعامل �جلليل و�ل�صاعر �ملجيد مبدينة �لري يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 6 من ذي �حلجة عام 366هـ )976م( وكان 
�إىل جرجان ودفن  تابوته  ثم حمل  قا�صي ق�صاتها وقت وفاته 

بها، وكان عمره حو�يل 75 عاًما ميالديًّا.

فقيه  اجلرجاين:  الرحمن  عبد  ابن  بكر  اأب�  القاهر  عبد   )2
�ملادة(،  هذه  )�نظر  �لأ�صعري  �أ�صول  على  ومتكلم  �صافعي 
وقد �صغف عبد �لقاهر بالعلم ول�صيما �لنحو و�لأدب، ولعل 
بال�رص�ع  مليئة  كانت  عا�صها  �لتي  �لفرتة  �أن  �صغفه  �ل�صبب يف 
�مللك و�حلكم يف ولية  �لطامعني يف  �ل�صيا�صي و�حلروب بني 
فاآثر  ع�رصه،  يف  �ل�صالجقة  �إىل  �آلت  قد  وكانت  جرجان، 
من  و�لتزود  �لثقافة  �إىل  �لن�رص�ف  و�لأدباء  �لعلماء  من  كثري 
�ملناهل �لتي تفجرت من �لقرون �لأربعة �لتي �صبقته فجرت منها 
�إ�صالمية متثلها �ملذ�هب �لأربعة  تيار�ت عربية خمتلفة وتيار�ت 
ومعتزلة  �صنية  من  �لكالم  علماء  وميثلها  �ملذ�هب  من  وغريها 
و�أ�صاعرة ور�ف�صة، وت�رصي بها تيار�ت �أجنبية فار�صية ويونانية 

وهندية.

يف  �أثًر�  و�أعمقهم  �جلرجاين  �لقاهر  عبد  �أ�صاتذة  و�أعظم 
�للغوي  �لنحوي  �لفار�صي  �حل�صن  بن  �حل�صني حممد  �أبو  نف�صه 
نزيل جرجان، �أما �لذين تتلمذ لهم فكثريو �لعدد و�أقربهم �إىل 
موؤلف كتاب  �جلرجاين  �لعزيز  عبد  بن  علي  �حل�صن  �أبو  نف�صه 
 � »�لو�صاطة بني �ملتنبي وخ�صومه«،  وقد كان عبد �لقاهر مزهوًّ
�جلاحظ  عن  كتابني  نقل يف  �أنه  على  �إليه،  بالنتماء   � معتزًّ به 
و�أبي �لعبا�ض ثعلب موؤلف كتاب �لف�صيح و�أبي هالل �لع�صكري 
قتيبة  و�بن  »�لكتاب«  موؤلف  و�صيبويه  »�ل�صناعتني«  موؤلف 
�أ�صعار  �لقاهر  قر�أ عبد  �لأخبار« وغريهم، وقد  موؤلف »عيون 
�لبحرتي و�أبي متام و�ملتنبي و�ختار منها )�نظر مو�د: �جلاحظ، 
و�صيبويه، و�بن قتيبة، و�لبحرتي، و�أبو متام، و�ملتنبي(، غري 
�أن عبد �لقاهر �جلرجاين مل يكن كثري �لنقل عن �لآخرين ومن 
ما  ينقل  فاإمنا  نقل  فاإذ�  م�صتقلة،  متميزة  له �صخ�صية  ثمَّ كانت 

يوؤيد فكرته فاإذ� كان �لنقل ل يوؤيدها قام بتفنيده.
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�لأدبي  �للغوي  �لنحوي  هو  ثقافته  على  �لغالب  و�لطابع 
�أ�ص�ض  �أبرز �صماتها �لنحو �لذي �نفرد فيه باأن  �أن  �لديني، غري 
كثرية  موؤلفات  �لقاهر  ولعبد  �لنظم،  �لبالغية يف  نظريته  عليه 
لأبي  �لإي�صاح  كتاب  على  �ملف�صل«  »�رصح  �لنحو:  �أهمها يف 
علي �لفار�صي، وجعل لهذ� �ل�رصح عنو�ن هو »�ملُْغني«،  وهو 
يف �أكرث من ثالثني جملًد� ثم �خت�رصه يف ثالثة جملد�ت بعنو�ن 
وقد  و»�لإيجاز«،   �لنحو«،  يف  و»�لتكملة  »�ملخت�رص«،  
�خت�رص فيه »�لإي�صاح« و»�لعو�مل �ملائة يف �لنحو« وقد �رصحه 

كثري من �لعلماء، و»�لعمدة يف �لت�رصيف و�لعرو�ض«. 

�ملتنبي و�لبحرتي  �ملختار من دو�وين  فله:  �لأدب  �أما يف 
�ألفه  �لذي  �لقر�آن  لإعجاز  �رصح  وهو  و�ملعت�صد  متام  و�أبي 
يف  �ل�صافية  و�لر�صالة  �لو��صطي،  زيد  بن  حممد  �لله  عبد  �أبو 
�صورة  و�رصح  �لبالغة،  و�أ�رص�ر  �لإعجاز  ودلئل  �لإعجاز 
ينظم  �لغزير  علمه  جانب  �إىل  �لقاهر  عبد  كان  وقد  �لفتح، 

�ل�صعر على قلة ومل يرق �صعره �إىل مرتبة �جلودة.

عليه  يتلقون  بجرجان  �لطالب  عليه  فوفد  �صيته  ذ�ع  وقد 
على  �لعي�ض  رغد  له  يكفل  ا  حظًّ ي�صادف  مل  �أنه  غري  �لعلم، 
�لرغم من مكانته �لعلمية، ف�صخط على حظه �لعاثر �لذي قال 

فيه:

كرب على �لعلم ل َتُرْمُه
َوِمْل �إىل �جلهِل َمْيَل َهاِئْم   

َوِع�ْض ِحماًر� َتِع�ْض �َصِعيًد�
ْعُد يِف َطالِع �لَبَهاِئْم َفال�صَّ

حيًنا  عليه  �صاخًطا  بحظه  ر��صًيا  ورًعا  متديًنا  �جلرجاين  وكان 
ما  �أح�صن  ومن  موؤلفاته  �أ�صهر  ومن  ميالئ،  ل  �رصيًحا  وكان 
�لقر�آن  �إعجاز  �صبب  �إن  يقول  فهو  �لإعجاز،  دلئل  كتب 

�لكرمي هو �لنظم �لبديع و�لبالغة �ملتناهية و�لأ�صلوب �لر�ئع.

وكان عبد �لقاهر �جلرجاين �أحد �أئمة �لنحو و�صابط علوم 
�لبالغة حتى ليحق �أن يكون هو �لو��صع له على �لنظام �لذي 
نعرفه، ومل يزد عليه �ل�صكاكي �إل تطبيق �ملنطق على �لبالغة 
مع بعد ما بينهما، وقد �طلع على موؤلفات �أبي �حل�صن �جلرجاين 

و�أعجب بها و�صار من تالميذه.

471هـ  عام  �جلرجاين  بكر  �أبو  �لقاهر  عبد  وتويف 
)1078م( ول يعرف تاريخ ميالده.

طبيب  اجلرجاين:  الف�سل  اأب�  احل�سني  بن  اإ�سماعيل   )3
�أ�صول  يف  كتابني  �ألف  )1135م(  530هـ  عام  تويف  عربي 
�أر�صالن وعنو�نه  �لطب و�أهدى �أحدهما �إىل عالء �لدين علي 
»�لتذكرة �لأ�رصفية يف �لعناية �لطبية«،  و�أهدى �لآخر خلو�رزم 
�صاه وعنو�نه »خو�رزم �صاه يكي جامع كتبخانه �صنده حمفوظ« 

ا ر�صائل يف �لطب، ول يعلم مكان وتاريخ مولده. وله �أي�صً

عربي  متكلم  اجلرجاين:  ال�رشيف  حممد  بن  علي   )4
قرب  تاجو  يف  )1339م(  740هـ  عام  ولد  وفيل�صوف، 
�صري�ز  يف  للتدري�ض  وندبه  �لفار�صية،  بالبالد  �أ�صرت�باذ 
779هـ  عام  خالل  وذلك  مظفر،  حممد  بن  �صجاع  �ل�صاه 
)1377م(، وكان �لتفتاز�ين هو �لذي قدمه �إىل هذ� �ل�صاه، 
وملا ��صتوىل تيمور على �صري�ز عام 789هـ )1387م( �أوفده 
)1404م(  807هـ  عام  تيمور  تويف  وعندما  �صمرقند،  �إىل 

��صتطاع �جلرجاين �لعودة �إىل �صري�ز.
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�لفل�صفة  �لفيل�صوف �جلرجاين ر�صائل عدة يف  وقد كتب 
�لفار�صية،  باللغة  �أخرى  ر�صائل  كتب  كما  �لعربية  باللغة 
�لفقه  �أ�صول  تتناول  �لتي  �لكتب  �أهم  على  �صافية  �رصوح  وله 
كتاب  موؤلفاته  �أهم  ومن  و�لفل�صفة،  �لهيئة  وعلم  �لإ�صالمي 
1262هـ  عام  ببولند�  ليب�صك  يف  طبع  وقد  »�لتعريفات« 
)1845م(، ويف ��صتانبول عام 1253هـ )1837م(، ويف 
�لقاهرة عام 1306هـ )1888م(، ويف بطر�صبورج )لبينجر�د 
�لك�صاف  على  و�رصوح  )1897م(،  1315هـ  عام  حاليًّا( 
�جلزء  �لقاهرة، و�رصح على  هام�ض طبعات  للزخم�رصي على 
بعلم  �خلا�ض  �جلزء  وهو  لل�صكاكي  �لعلوم  مفاتيح  من  �لثالث 
تلخي�ض  على  �لتفتاز�ين  �رصح  على  و�رصوح  و�لبيان،  �ملعاين 
�ملطول، و�رصح على  بال�رصح  �ملعروف  للقزويني وهو  �ملفتاح 
�لفر�ئ�ض �ل�رص�جية لل�صجاوندي، و�رصوح على �رصح �لبخاري 
على كتاب �لعني، و�رصح على كتاب �ملو�قف يف علم �لكالم 
لالإيجي، وله �لأ�صول �ملنطقية وهي �لر�صالة �لثالثة ع�رصة من 

جمموعة �لر�صائل �لتي كتبها.

عام  ب�صري�ز  �جلرجاين  �ل�رصيف  حممد  بن  علي  وتويف 
816هـ )1413م( بالًغا من �لعمر حو�يل 74 �صنة.

5( ن�ر الدين حممد بن علي اجلرجاين: هو �بن علي بن حممد 
�ل�رصيف �صاحب �لرتجمة �ل�صابقة، وقد ترجم ر�صالة يف �ملنطق 
�إىل �للغة �لعربية وكان �أبوه قد كتبها باللغة �لفار�صية، ومن جهة 
�أخرى قام بكتابة �رصح لر�صالة �أخرى لأبيه يف �لأ�صول و�رصح 
�لهادي،  باإر�صاد  �ملعروفة  وهي  �لنحو  يف  �لتفتاز�ين  لر�صالة 
ـًا عنو�نه »�لغرة يف �ملنطق« �رصحه �ل�صفوي  و�ألف نور �لدين كتاب
�ملتوفى عام 953هـ )1546م(، وتويف نور �لدين �جلرجاين 

عام 838هـ )1434م( مبدينة �صري�ز ول يعرف تاريخ ميالده 
على وجه �لتحقيق.

و�صاحب  فار�صي  �صاعر  اجلرجاين:  اأ�سعد  الدين  فخر   )6
�مللحمة �لبديعة »وي�ض ور�مني« ول يعرف من �صري حياته �إل �أنه 
�ألف هذه �مللحمة نزوًل على رغبة �أبي �لفتح �ملظفر، و�لظاهر 
�أنه هو �لعميد عينه �لذي ذكره �بن �لأثري )�نظر هذه �ملادة(، 
�لقرن  منت�صف  حو�يل  عا�ض  �أنه  يف  �صك  ل  ثمَّ  ومن 

�حلادي ع�رص �مليالدي.

511- جرك�س بك – �سارع - بق�سم حمرم 
كامل  الدين  عماد  )حممد  بك 

ا(  حاليًّ
من  ثالثة  يحمله  جرك�ض  �إبر�هيم  ��صم  �أن  �ل�صري  تذكر 

رجال �حلربية يف عهد حممد علي و�أبنائه وهم: 

1( اإبراهيم جرك�ض: �لذي كان موظًفا، ثم �ختري يف �لبعثة 
فرن�صا  �إىل  )1261هـ(  1844م  عام  �أر�صلت  �لتي  �لر�بعة 
حممد  �أن�صاأها  �لتي  �مل�رصية  �حلربية  �ملدر�صة  فدخل  و�إجنلرت�، 
�أثناء �لدر��صة بخبل يف عقله فعاد �إىل  علي بباري�ض، و�أ�صيب 
م�رص عام 1846م )1263هـ(، وقد عاد �إىل �جلي�ض �مل�رصي 
لقب  ومنح  �لأمري�لي،  رتبة  بلغ  حتى  ورقي  �صفائه،  بعد 

�لبكوية.

عام  �لإجنليزية  �مل�صلحة  ناظر  وكان  جرك�ض:  اإبراهيم   )2
برتبة  وكان  �إ�صماعيل  �خلديوي  عهد  يف  1274هـ  1867م 

ا. بك �أي�صً



حرف اجليم

165

3( اإبراهيم جرك�ض: وقد ��صرتك يف حرب �لقرم �صد رو�صيا 
عام 1853م )1270هـ(، وكان برتبة لو�ء وقائًد� لفرقة من 
�مل�صاة، ومن ثم فالبد �أنه كان برتبة با�صا يف تلك �حلرب �لتي 
��صرتك �جلي�ض و�لأ�صطول �مل�رصي فيها ��صرت�ًكا كبرًي� �أدى �إىل 
�نت�صار تركيا وحلفائها على �لرو�ض، وقد غرق �أثناءها �ملرحوم 
با�صا �لإ�صكندر�ين )�نظر هذه �ملادة( يف مدخل م�صيق  ح�صن 

�لب�صفور برتكيا.

الرمل بق�سم   - �سارع   - جرير   -512
لقب  و�خلطفي  �خلطفي،  عطية  بن  جرير  َحْزرة  �أبو  هو 
ومعناه  له  �صعر  يف  �للفظ  هذ�  لوقوع  حذيفة  جّده  على  غلب 
من  حي  وكليب  كليب،  قبيلة  من  وجرير  �ل�رصيع،  �ل�صري 
يربوع من بني متيم وكانو� ينزلون بقرية َحْجٍر من قرى �ليمامة 

باجلنوب �ل�رصقي من جند، وهي �مل�صماة �لآن بالريا�ض.

بهذ�  �لبكر كان يدعى  �بنه  َحْزرة لأن  باأبي  ويكنى جرير 
�ل�صم، وولد جرير باليمامة يف خالفة عثمان بن عفان )�نظر 
هذه �ملادة( ون�صاأ بني ع�صريته بني �خلطفي ن�صاأة �لبدوي �لفقري، 
وكان يرعى على �أبيه غنيمات له من �ل�صاأن و�ملعزى، وكان 
�ل�صعر ويتهاجون مع  يغلب عليهم  بيته - على فقرهم -  �أهل 
ان �ل�صليطي �أحد بني  �صعر�ء قومهم، فظهر عليهم �ل�صاعر َغ�صَّ
�لنا�ض  من  م�صمع  على  قومه  يهجو  جرير  و�صمعه  عمومتهم 
فاأخذته �حلما�صة ونطق بال�صعر وهجا بالرجز �ل�صليطي باأفح�ض 
�أهله و�عتزو� به ثمَّ متادى �لهجاء بينه وبني  هجاء، فطرب له 
ان وكان جرير يتفوق عليه يف هذ� �للون من �ل�صعر، ولقد  غ�صَّ
ان برجل من بني جما�صع يدعى �لَبِعيث وكان من  ��صتعان غ�صَّ

ع�صرية �لفرزدق )�نظر هذه �ملادة( من بني متيم، فهجاهما جرير 
وتفوق عليهما مًعا و�أخذ ي�صب ن�صاء جما�صع �صبًّا �صنيًعا.

و�رتفع  ب�صعره  ��صتهر يف ذلك �حلني  قد  �لفرزدق  وكان 
به �إىل مكانة �لفحول، غري �أنه كان تائًبا عن �لهجاء وقت �أن 
منزله حتى  يربح  �ألَّ  نف�صه  و�آل على  �لَبِعيث  مع  ��صتبك جرير 

يحفظ �لقر�آن �لكرمي.

وترك  عزلته  على  يلمنه  ن�صاء جما�صع  جاءته  ولكن حني 
بينهما  فاحتدم  جرير  هجاء  �إىل  بادر  �أعر��صهن  ينه�ض  جريًر� 
�لهجاء وتدخل بينهما يف �لتهاجي حو�يل ثمانني �صاعًر� منهم 
�لأخطل )�نظر هذه �ملادة(، فاأ�صقطهم جرير ومل يثبت لهجائه 
�لفرزدق  على هجاء  و��صتمر جرير  و�لأخطل،  �لفرزدق  غري 
نحو ع�رصين عاًما وهو م�صتقر باليمامة و�لفرزدق مقيم بالب�رصة 
يكرث  وحيث  و�لفقه  و�لنحو  و�لأدب  �للغة  علماء  �إقامة  حيث 

�لرو�ة و�ملتعلمون فيحفظون �صعره وي�صيدون به.

ليهاجي  �لبادية  من  جريًر�  �لب�رصة  يربوع  ��صتقدم  وعندها 
�إىل  �لرو�ة و�لأدباء، ف�صافر  له  �لفرزدق وجًها لوجه وي�صتمع 
ب�رص  �أمثال  �لعر�ق  بولة  و�ت�صل  بها  �إقامته  وطالت  �لب�رصة 
يو�صف  بن  و�حلجاج  مرو�ن  بن  �مللك  عبد  �أخي  مرو�ن  �بن 
عبد  �خلليفة  �أن  لدرجة  به  �خت�ض  �لذي  �حلجاج(  مادة  )�نظر 

�مللك ح�صده عليه.

مدح  ثم  بق�صيدة  مدحه  �خلليفة  �إىل  �حلجاج  �أر�صله  وملا 
�لوليد و�صليمان وعمر بن عبد �لعزيز )�نظر هذه �ملادة( ويزيد بن 
عبد �مللك وه�صام، ومن ثمَّ �صار مناف�ًصا للفرزدق يف �لدخول 

على �مللوك ومدحهم و�لتك�صب بال�صعر بقية حياته.
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فماز�ل  و�لفرزدق  جرير  حياة  وطالت  �لأخطل  ومات 
وتويف  )728م(  110هـ  عام  �لفرزدق  تويف  حتى  يتهاجيان 
جرير يف �ل�صنة نف�صها بعد �صتة �أ�صهر فقط من وفاة �لفرزدق، 
�أمدها  وهكذ� �صكن ما كان بينهما من تر��صق وم�صاحنة طال 

وكرث ما قيل فيها من ق�صائد.

�لهجاء فهو وليد  �إ�رص�ر جرير على  �مل�صتغرب  ولي�ض من 
بيديه  ولقومه  لنف�صه  لالنت�صاف  باملغالبة  وجد�نه  يفي�ض  �لبادية 
لأحد  ي�صمح  و�ملهاترة ل  �ملهاجاة  على  درج  ولذ�  بل�صانه؛  �أو 
ر�ض به �أو بقومه. فاإذ� فعل �صب عليه جام غ�صبه ومقذع  �أن يعِّ
هجائه ولهذ� كان �صاعرنا م�رصًفا يف عد�وته وحقده و�نتقامه 
�إىل �أبعد �حلدود، وكان �إىل جانب ميله لل�رص �صديد �خلوف من 
�أعو�ن �ل�صلطان �صحيًحا بخياًل �إلَّ على �أهله وولده وقد جرَّ عليه 
هذ� �لبخل هجاء طائفة من �صعر�ء ع�رصه، وكان ل يتورع عن 
�لفرت�ء على �لأبرياء يف هجائه ول يجد �أية غ�صا�صة يف رمي 
�ملح�صنات �لعفيفات بال�صوء، وكان ل يتورع عن �لكذب حتى 
على نف�صه فين�صب �إليها بع�ض �ملخازي �إذ� كان يف ذلك نيل من 
ِعر�ض خ�صمه، ومع كل هذه �خل�صال �لذميمة كان ديًِّنا يكرث 
من �ل�صالة و�لدعاء و�لت�صبيح عفيًفا مل ي�صتطع خ�صومه - على 
كرثتهم - �أن ينالو� من �صمعته، وكان كثرًي� ما ي�صتغفر �لله من 
قذف �ملح�صنات بالباطل ويقّر �أمام �لنا�ض برب�ءتهن ويعتذر عن 

قذفهن باأن �أولياءهن ظلموه فجاز�هم مبا ظلمو�.

ا يو�تيه متى �صاء وُي�رّصفه كيف  �أما �صعره فكان متدفًقا فيا�صً
ي�صاء غري م�صتمل على �لتكلف �أو �حل�صو و�لتقيد �أو ��صطر�ب 
�لعتاب، وعلى  �أو  �لت�صبيب  �لقافية، و�أرق �صعره ما كان يف 
�لنقي�ض من ذلك كان �صعر �لفرزدق يف تعمق معانيه وفخامة 
�لنا�ض  �ألفاظه ببع�ض، ومن ثمَّ �أعجب  �أ�صلوبه ومد�خلة بع�ض 

ب�صعر جرير وجرى على �أل�صنتهم يف �صهولة وي�رص وبقي �صعر 
قلة يف كل  وهم  و�خلا�صة  �لعلماء  �أل�صنة  على  يرتدد  �لفرزدق 

ع�رص وكل �أمة.

وقال جرير �ل�صعر يف �أغر��ض كثرية غري �أن �أغلب ما نظم 
و�لو�صف مبختلف  و�ملدح  و�لفخر  و�لهجاء  �لن�صيب  كان يف 

�أ�صكاله.

و�أما �صعره يف �لغزل و�لن�صيب فيمتاز بالرقة وح�صن �لوقع 
يف �ل�صمع وعذوبة �جلر�ض وقوة �لتاأثري على �لنف�ض ول يخرج 
�لتجمل  حيث  من  �ملخ�رصمني  و�ل�صعر�ء  �جلاهلية  مذهب  عن 
و�لت�صون �لذي ل يخرج به عن و�صف �صعر�ء �لبادية لأزو�جهم 
وق�صمات وجوههن ومالحة قدودهن وطيب �حلديث معهن، 
كما يتناول �صعره يف هذ� �للون من �لقري�ض �أثر فر�ق �لأحباب 
�رصيفة  ومعان  جزلة  �ألفاظ  يف  ذلك  وكل  �لنفو�ض،  يف 
فلم  �لعبار�ت،  �نتقاء  يف  و��صحة  وفحولة  ح�صيفة  وعبار�ت 
يتاأنث يف غزله فيحاكي �لن�صاء يف حديثهن وحو�رهن وتدللهن 
ودعابتهن كما فعل بع�ض �صعر�ء �صدر �لإ�صالم وعلى ر�أ�صهم 
�أو  وغريهما  و�لأحو�ض  �ملادة(  هذه  )�نظر  ربيعة  �أبي  بن  عمر 
لل�صعر،  نظمه  يف  و�ملغنني  �ملو�يل  خلعاء  تهافت  �إىل  يركن 
وقد كان ن�صيب جرير غري �صادر عن ع�صق وهيام كما �صدر 
عن �ل�صعر�ء �لع�صاق �أمثال كثري عزة وجميل بثينة، ولو ع�صق 
مثلهم ل�صار �إمام هذ� �للون من �لقري�ض وقد قال عن نف�صه: »ما 
ع�صقت قط، ولو ع�صقت لن�صبت ن�صيًبا ت�صمعه �لعجوز فتبكي 

على �صبابها«، ومن رقيق ن�صيبه قوله: 

بنف�صي َمْن جتنُّبه عزيٌز
عليَّ وَمْن زيارته مِلاُم  
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بُِح َل �أََر�ُه وَمْن �أُْم�ِصي و�أُ�صْ
وَيطُرُقني �إذ� َهَجر �لنَِياُم

�لبيتان  هذ�ن  �لباب  هذ�  يف  نظم  ما  و�أملح  �أعذب  ومن 
�أن ميل  �للذ�ن يرددهما �لزمان على مر �ل�صنني و�لأجيال دون 

�لرتديد على �أل�صنة �أبناء �لع�صور �ملا�صية:

�إنَّ �لُعُيوَن �لتِي يف َطْرِفَها َحَوٌر
َقَتْلَنَنا ثُمَّ مَلْ ُيْحينَي َقْتالَنا

ْعَن َذ� �للُّبِّ َحتَّى َل ِحَر�َك بِِه َي�رْصَ
َعُف َخْلِق �للِه �إِْن�َصاَنا َوُهنَّ �أَ�صْ

و�لإن�صان يف �لبيت �لأخري هو �إن�صان �لعني، ويف بع�ض 
�لرو�يات �أن عجز هذ� �لبيت ذكر كالآتي: »وهن �أ�صعف خلق 
�إن�صان  لأن  �ملعنى؛  يف  �أجمل  �إن�صان  لفظ  ولكن  �أركانا«  �لله 
�أ�صيب  و�إذ�  �لعني  يف  �صدمة  باأية  ويتاأثر  فعاًل  �صعيف  �لعني 

بغ�صاوة يفقد �لإن�صان جزًء� كبرًي� من �إب�صاره.

وهجاء جرير عنيف قوي �ملعاين وكان �إذ� �نتقم لنف�صه �أو 
لقومه من �صاعر بد�أ بهجائه وي�صتمر على قول �لهجاء فيه حتى 
يغلبه على �أمره، وقد ظل �لهجاء م�صتحكًما بينه وبني �لفرزدق 

�أكرث من ن�صف قرن ومل يكفهما عنه �إل �ملوت. 

و�أكرث هجاء جرير يحمل �لطابع �لتهكمي �ل�صتهز�ئي مع 
�لنا�ض ثم يرمي  �لتعجب من مكابرة خ�صمه له ومن تبذله بني 
هذ� �خل�صم مبا ي�صحك �ل�صامع باألفاظ يفهمها �خلا�صة و�لعامة، 

ومن �أمثلة ذلك هجوه للر�عي بقوله:

ْرَف �إِنََّك ِمْن مُنَرْيٍ َفُغ�ضَّ �لطَّ
َفاَل َكْعًبا بََلْغَت َوَل ِكالبَا   

فهو بهذ� �لبيت �لفرد ي�صب �لر�عي وي�صب ع�صريته كلها 
وهي منري.

ومن تهكمه بالفرزدق قوله:

َزَعَم �لَفَرْزَدُق �أَْن �َصَيْقُتُل ِمْربًعا
�أَبْ�رِصْ بُِطوِل �َصاَلمَةٍ َيا ِمْربَُع   

وقد �صار هذ� �لبيت مثاًل يقوله كل من يريد �لتهكم بخ�صم 
يعرف �أنه جبان ويدعي �أنه مغو�ر �صديد �لباأ�ض و�لنتقام.

و�أغرى جريًر� بالفرزدق و�لأخطل ف�صق �لفرزدق ون�رص�نية 
�لأخطل و�رصبه �خلمر مع عفته هو وتدينه، وكان كلما هجا 
�أدبي  تر�ث  بق�صيدة رد عليه مبثلها، وكان من ذلك  �أحدهما 

كبري حفظه تاريخ �لأدب �لعربي عرب �ل�صنني.

خلمول  كليب  من  بع�صريته  يفخر  �أن  جرير  ي�صتطع  ومل 
�صيئي  فقر�ء  كانو�  �إذ  و�لإ�صالم  �جلاهلية  و�صاأنهم يف  ذكرهم 
مفاخرة  عن  عدل  ولذلك  عطية،  �أباه  وخا�صة  بخالء  �حلال 
يربوع  ببني  يفاخر  و�أخذ   - متيم  �صادة  من  و�آباوؤه   - �لفرزدق 
باأ�ض يف �جلاهلية  وهم قبيلته �لعليا وفيهم �رصف ونباهة و�صدة 
و�لإ�صالم، وكثرًي� ما عريه �ل�صعر�ء مبفاخرته بغري �أهل قبيلته من 
كليب وكان ذلك من �أ�صد هجائهم عليه، غري �أن بر�عته يف 

�صناعته غطت على �صعة �أبيه وهو�نه وبخله.

�صاأن  ورفع  تغلب  قبيلة  �لأخطل حتقري  على  تفاخره  ومن 
�أن  �لأخطل  ي�صتطع  ومل  و�خلالفة،  �لنبوة  وفيهم  ُم�رَص  قبيلة 

ينق�صه عليه وهو قوله:
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�إنَّ �لَِّذي َحَرَم �ملََكاِرَم َتْغِلًبا
ة ِفْيَنا َجَعَل �خِلالَفَة َو�لنُُّبوَّ

بُو �ملُُلوِك َفَهْل َلُكْم ُم�رَصٌ �أَبِي َو�أَ
بِيَنا؟ يا ُحْزَر َتْغِلَب ِمْن �أٍب َكاأَ

ي يِف ِدَم�ْصَق َخِليَفة َهذ� �بُْن َعمِّ

لو �ِصْئُت �صاقكمو �إيلَّ َقِطيَنا

�أن  �ملر�غة  �بن  ز�د  »ما  قال:  �ل�صعر  هذ�  �خلليفة  بلغ  فلما 
جعلني �رصطيًّا؟ �أما لو �أنه قال لو �صاء �صاقكم �إيل قطينا ل�صقتهم 

�إليه كما قال«، و�لقطني هم �لعبيد.

ولقد ناف�ض جرير �لأخطل و�لفرزدق يف ��صتخر�ج �أمو�ل 
�خللفاء و�لأمر�ء و�لولة باملدح وتخطاهما يف �أنه مل ياأنف عن 
مدح غري بني �أمية كما �أنف �لأخطل �لذي مل ميدح �حلجاج �إلَّ 
مرة و�حدة حينما �أمره عبد �مللك بن مرو�ن، فجرير مدح بني 
�أمية وولتهم ول�صيما �حلجاج، ومدح �لقي�صية �أعد�ء متيم يف 
�جلاهلية و�لإ�صالم، ومدح �ملو�يل من �لعجم وغريهم وجعلهم 
يف م�صتوى �لعرب يف �ل�رصف، ومن ثمَّ كانت عطاياهم ل 
تنقطع عنه وكانو� يحفظون �صعره ويروونه ويباهون به، وكان 
�إذ� مدح ��صتق�صى �صفات �ملمدوح و�أطال ول يخلطه بفخر ول 
�ملدح  باب  فهو يف  �لفرزدق،  يفعل  هجو خ�صوم كما كان 

�أعرق من �لفرزدق ول يف�صله فيه غري �لأخطل.

�لدعاية  على  وعمل  �أمية  ببني  �صعره  يف  جرير  �أ�صاد  وقد 
وملا  �ل�صيا�صي،  �صعره  من  �لكثري  �لدعاية  لهذه  وخ�ص�ض  لهم 
كانت ن�صاأته يف �لبادية فقد ��صتمل �أ�صلوب �صعره على �ملعاين 

�مل�صتمدة من بيئة �لبدو م�صاًفا �إليها ما جاء به �لإ�صالم من �ل�صعائر 
و�لآد�ب و�لعبادة و�ملوعظة و�حلكمة، ومن ثمَّ جاء �صعره معرًب� 
ي هو  عن �حلياة �لبدوية يف �لإ�صالم �أ�صدق �لتعبري؛ ولذلك �ُصمِّ
�أنه مل يكن قد  �أهل ع�رصه بالإ�صالميني ول�صيما  ونظر�وؤه من 
دخل على �ل�صعر بعد �صيء من علوم �لأم �لعريقة يف �حل�صارة 
كالفر�ض و�ليونان و�لهنود �لتي �متزجت باأفكار �ل�صعر�ء �لذين 
جاءو� بعدهم من �أمثال �أبي متام و�بن �لرومي و�ملتنبي و�ملعري 

)�نظر هذه �ملو�د(.

وقد كانت معاين جرير فطرية غري بعيدة �لغور ذ�ت قو�لب 
جزلة �لألفاظ فحلة �لأ�صاليب ح�صنة �جلر�ض خفيفة �لوقع على 
�صمع �خلا�صة و�لعامة �صديدة �لتاأثري على �لنفو�ض ومن ذلك كله 
�أمدح بيت قاله �لعرب  �إن  �لنا�ض ب�صعره، فقالو�  �إعجاب  ياأتي 

قول جرير يف عبد �مللك بن مرو�ن:

�أَل�ْصُتْم خرْيَ َمْن َرِكَب �ملََطاَيا
َو�أَْنَدى �لَعامَلنَِي بُطوَن ر�ِح؟   

و�إن �أهجى بيت قوله للر�عي �لنمريي:

ْرَف �إِنََّك ِمْن مُنَرْيٍ َفُغ�ضَّ �لطَّ
َفاَل َكْعًبا بََلْغَت ول ِكالبَا   

و�إن �أغزل بيت قوله:

�إنَّ �لعيوَن �لَّتي يِف َطْرِفها َحَوٌر
َقَتْلَنَنا ُثمَّ مَلْ ُيْحينَي َقْتالَنا   

و�أفخر بيت قوله: 
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َبْت َعَلْيَك بَُنو مَتِيٍم �إَِذ� َغ�صِ
ابَا َوَجْدَت �لنا�َض ُكلَُّهُمو ِغ�صَ

و�أ�صدق بيت قوله:

�إينِّ لأَْرُجو ِمْنَك خرًي� َعاِجاًل

َو�لَّْنف�ُض ُموَلَعة بُِحبِّ �لَعاِجِل   

و�أ�صد بيت يف �لتهكم قوله للفرزدق:

َزَعَم �لَفَرْزَدُق �أَْن �َصَيْقَتُل ِمْربًَعا

�أَبْ�رِصْ بُِطوِل �َصاَلَمٍة يا ِمْربَُع   

وكل هذه �لأبيات �لنادرة يف �ملعاين و�لق�صد �لذي تهدف 
�صارت  جر�صها  وطالوة  �أ�صلوبها  و�صهولة  �إيجازها  على  �إليه 
�لقرون  بال�صاد عرب  �لناطقني  �أل�صنة  بها  ذ�ت �صهرة عامة تنطق 

فتتمثل بها �أو ترويها حكمة �أو مثاًل.

ي�رصي  �لذي  �لفحل  �ل�صاعر  جرير  حياة  كانت  وهكذ� 
�صعره يف �لنفو�ض �رصيان �رصِّ �حلياة فيثري �إعجابها ويلذ وجد�نها 
ُجلِّ  ق�رص  من  �لرغم  وعلى  ب�رصده،  وتاأن�ض  ل�صماعه  فتطرب 
همه على �لهجاء كان جرير �صادق �حلزن يرعى �لوفاء �لعائلي 

فقد رثا زوجته بق�صيدة قال يف مطلعها:

ني ��ْصتِْعباُر َلْوَل �حَلَياُء َلَهاَجِ
ِك و�حَلبِيُب ُيَز�ُر َوَلُزْرُت َقرْبَ

َوَلَقْد َنَظرُت، َوَما مَتتُُّع َنْظَرٍة
َن �ملحفاُر يف �لَّلْحِد َحْيُث مَتَكَّ

َولَّْهِت َقْلبِي �إْذ َعَلْتني َكرْبٌَة
غاُر وُذوو �لتََّماِئم ِمْن بَنِيِك �صِ

ْت َغْوِريًَّة �أَْرَعى �لنُّْجوَم، وقد َم�صَ
و�ُر نَّهنَّ �صُ ُب �لنجوِم َكاأَ ُع�صَ
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منزل حممد توفيق بك �جلز�يريل، �بن عم �ملوؤلف
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هو �ل�صيخ حممد �ملفتي �جلز�يريل، ولد مبيناء عنابة �لو�قع 
يف �رصق �لقطر �جلز�ئري، و�لذي يرجع ��صمه �إىل وجود كثري 
من �صجر �لعناب حوله، وكان مولده يف حو�يل عام 1790م 
�ملالكي  �ملذهب  على  �لإفتاء  يتوىل  و�لده  وكان  1202هـ، 
�لذي ماز�ل �صائًد� يف �أقطار �ملغرب �لعربي، وقد حل �ل�صيخ 

حممد حمل و�لده يف �لإفتاء بعد �أن بلغ �لأربعني من عمره. 

وعندما بد�أ �لفرن�صيون يف غزو �لقطر �جلز�ئري خالل عام 
1830م 1246هـ، كان �ل�صيخ حممد من �أو�ئل �ملناه�صني 
لهذ� �لغزو �ل�صتعماري فاأخذ يحر�ض على �لقتال يف �صبيل �لله 
و�لوطن ثم �ن�صم �إىل �لأمري �لبطل عبد �لقادر بن حميي �لدين 
يف جهاده �لبا�صل �لذي بد�أ يف غ�صون عام 1832م 1248هـ 
ا �إىل رجال �ملقاومة يحث �ملقاتلني على �ل�صت�صهاد  وظل من�صمًّ
�ملر�حل  جميع  وذلك يف  و�لعروبة،  �لإ�صالمي  �لدين  لن�رصة 
�لتي قطعها دفاع �لأمري عبد �لقادر �لبطويل �لفذ �لتي ��صتمرت 
�ليوم  وهو  1264هـ،  1847م  عام  دي�صمرب  من   22 حتى 
�إىل �لقائد  �أن ي�صلم �صيفه  �إىل  �مل�صوؤوم �لذي ��صطر فيه �لأمري 

�لفرن�صي لمور �صري بعد جهاد د�م خم�صة ع�رص عاًما. 

يف  �ملحزن  �ل�صت�صالم  هذ�  وقت  حممد  �ل�صيخ  وكان 
�صمال �لبالد �جلز�ئرية، ومل يطق �لإقامة على �ل�صيم حتت �لنري 
�لفرن�صي فرحل هو و�أفر�د �أ�رصته �إىل �لإ�صكندرية يف طريقه �إىل 

�لديار �حلجازية حيث كان ينوي �لإقامة حتى �لوفاة. 

وبالإ�صكندرية �تخذ لإقامته �ملوؤقتة منزًل ب�صارع »مدورة«، 
�صالة  لتاأدية  متر�ز  �صيدي  م�صجد  �إىل  ذهب  �لأيام  �أحد  ويف 
�ملغرب، وعقب �ل�صالة �أخذ �لإمام يلقي در�ًصا مو�صوعه �لآية 
یرب  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   زب   �ل�رصيفة:  �لقر�آنية 

�لطاعة  بوجوب  ي�صعر  مبا  �لآية  هذه  تف�صري  �لإمام يف  ومتادى 
حممد  �ل�صيخ  فقام  �عرت��ض  دون  للحاكم  �ملطلقة  �ل�صاغرة 
�لإ�صالم  وروح  يتفق  ل  »هذ�  قائاًل:  �لإمام  وجه  يف  و�رصخ 
�حلاكم  كان  �إذ�  و�أنه  مع�صية،  طاعة يف  ل  �أنه  يق�صي  �لذي 
� �أو ظامِلًا وجب تنحيه فاإذ� �أ�رص على �لتم�صك باحلكم،  م�صتبدًّ
بال�صيخ  �لو�صاية  �إىل  علي  �أعو�ن حممد  ف�صعى  قتاله«،  وجب 
حممد، وملا مثل �أمام �حلاكم، و�صاأله عن �صخ�صيته �أو�صحها 
ف�صاأله  حياته  بقية  ليق�صي  �حلجاز  �إىل  �لرحيل  ينوي  �إنه  وقال 
حممد علي عن ر�أيه يف �لوقف فاأفتى باأن �أول قدر حب�ض )�أي 
�أوقف( كان عمر بن �خلطاب، وقد حب�ض على �خلري مبا�رصة، 
و�لوقف يف هذه �حلالة ل يجوز حله، �أما ما حب�ض على �لذرية 
�أو ذرية �لذرية ليوؤول بعد ذلك �إىل �خلري، فيجوز حله، وقد 
�إليها  كتب �ل�صيخ حممد فتو�ه بذلك وهي �لفتوى �لتي ��صتند 
�لفتوى  هذه  وكانت  �لأهلي،  �لوقف  قانون حل  مر�حل  يف 
�صبًبا يف تويل �ل�صيخ حممد �لإفتاء بالقطر �مل�رصي، ويف تويل 
�بنه �لبكر �ل�صيخ حممود �لإفتاء يف طنطا، وتويف �ل�صيخ حممد 
�ملفتي �جلز�يريل بالإ�صكندرية عام 1279هـ 1862م بالًغا من 
�لعمر حو�يل 73 عاًما، ودفن بامل�صجد �لكائن بال�صارع �لذي 
م�صجد  من  بالقرب  �لتني  ر�أ�ض  ل�صارع  �ملقاطع  ��صمه  يحمل 

�صيدي عبد �لرحمن بن هرمز. 

�لفقه  يف  درو�ًصا  يلقي  �جلز�يريل  حممد  �ل�صيخ  وكان 
�إبر�هيم  �ل�صيخ  مادة  )�نظر  �ل�صيخ  جامع  يف  �لدين  و�أ�صول 
با�صا(، وكان له �أبحاث فقهية خمطوطة مبكتبة هذ� �جلامع �لتي 
كانت �أهم مكتبة علمية بالإ�صكندرية يف �لقرن �لتا�صع ع�رص، 
و�لن�صف �لأول من �لقرن �لع�رصين �حلايل �إذ كانت ت�صم �إىل 
و�لتاريخية  �لدينية  �لعربية  �لكتب  �أمهات  �ملخطوطات  جانب 
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�خلام�صة من  �حللقة  م�صتهل  �حلريق يف  �أ�صابها  و�لعلمية، وقد 
�لقرن �حلا�رص، ثم ��صتولت وز�رة �لأوقاف على ما تبقى منها 

يف حو�يل عام 1381هـ 1961م. 

وقد بحثت عن هذه �ملخطوطات �لتي دونها جدي �لأكرب 
�أعرث  فلم  بالإ�صكندرية،  �لأوقاف  مديرية  عليه  ��صتولت  فيما 
�لكتب  �صمن  كانت  �أنها  يت�صح  ثم  ومن  منها،  �صيء  على 

و�ملخطوطات �لتي �لتهمها �حلريق. 

ومن ذرية �ل�صيخ حممد �ملفتي �جلز�يريل �لأ�صتاذ �ملرحوم 
حممد �ملفتي �جلز�يريل رئي�ض حمكمة �لنق�ض ووزير �لأوقاف 
�ل�صابق، و�لدكتور منري �جلز�يريل �أ�صتاذ �لباثولوجيا بكلية �لطب 
بجامعة �لإ�صكندرية وكاتب هذه �ل�صطور يو�صف فهمي �أحمد 
�لن�رص،  �ملفتي �جلز�يريل ناظر كلية  �جلز�يريل، وحممد عبيد 
وعلي �ملفتي �جلز�يريل رئي�ض �إد�رة م�صت�صفى �لعظام، وحممود 
�لإ�صكندرية  ببلدية  �لإيجار�ت  ق�صم  رئي�ض  �جلز�يريل  �ملفتي 

�صابًقا. 

ولقد جاء يف ترجمة عثمان بك جالل )�نظر هذه �ملادة( 
�أنه قام بتعليم �للغة �لفرن�صية لرجل يعمل يف ديو�ن �لو�يل ��صمه 
)1844م(، وكان  �صنة 1261هـ  وذلك يف  �أفندي،  ز�يد 
جمموعة  لرتجمة  هذ�  �أفندي  ز�يد  ��صتخدم  قد  علي  حممد 
�ل�صيخ �جلز�يريل يف مذهب �أبي حنيفة �إىل �للغة �لرتكية، وما 
من �صك يف �أن �ل�صيخ حممد �جلز�يريل قد �ألّف بع�ض �لكتب 
�أيام توليه �لإفتاء يف م�رص، و�أن هذه �ملوؤلفات كانت  �لفقهية 
ما تز�ل خمطوطة، وحمفوظة مبكتبة جامع �ل�صيخ �لذي كان 
يلقي فيه درو�صه على �لطلبة، ثم �أبادها �حلريق فيما �لتهم من 

�ملوؤلفات �لتي كانت تلك �ملكتبة �لقيمة ت�صمها. 

514– اجلزويل – �سارع - بق�سم حمرم بك 
ا(  )املجزومي حاليًّ

هو �أبو مو�صى عي�صى بن عبد �لعزيز بن يلليخت بن عي�صى 
�بن يوماريلي �جلزويل من قبيلة جزولة �لرببرية، و�صحة ��صمها 
�لتي  �لرببرية  �لألقاب  من  ويوماريلي  يلليخت  ولقباه  كزولة 
يخت�ض بها قبائل �لرببر �ملنت�رصة يف �صمال �إفريقيا �لعربي، و�أهم 
هذه �لقبائل زنانة، و�صنهاجة، و�ل�صاوية، وجزولة �أو كزولة 

يطن من �ليزدكنت يف مر�ك�ض �جلنوبية يف منطقة �ل�صو�ض. 

على  �لطالع  كثري  �لنحو  علم  يف  �إماًما  �جلزويل  وكان 
دقائقه وغريبه و�صاذه، و��صت�صهد يف هذ� �لباب مبقدمة ق�صرية 
فيها  �أتى  و�لتي  �لقانون،  با�صم  �ملعروفة  �لعربي  �لنحو  لدر��صة 
�إذ ��صتملت على  �ل�صديد،  �إيجازها  بالعجائب على �لرغم من 
وقد  �أحد،  مثلها  �إىل  ي�صبق  مل  �لنحو  علم  من  كثرية  �أبو�ب 
�عتنى بها طائفة من �لف�صالء ف�رصحوها، ومنهم من و�صع لها 
يف  �أماٍل  ذلك  على  عالوة  وله  و�صعها،  يف  �أبدع  لأنه  �أمثلة 

�لنحو. 

مكة  وق�صد  �مل�رصق،  بالد  �إىل  �جلزويل  ذهب  وقد 
�لأوىل  در��صتة  �أمت  �أن  بعد  وذلك  �حلج  فري�صة  لتاأدية  و�ملدينة 
يف مر�ك�ض، وح�رص يف �لقاهرة على �لفقيه �للغوي �مل�صهور 
�أبي حممد عبد �لله �بن بري �لذي يقال: �إن ر�صالة �لقانون ما 
�أ�صتاذه يف جمل  لالأ�صل من حما�رص�ت  وفاًقا  �إل �صورة  هي 
�لزجاجي، ومما يوؤيد ذلك �عرت�ف �جلزويل نف�صه باأنه مل يوؤلف 

هذه �لر�صالة. 

على  �لبخاري  �صحيح  �لقاهرة  يف  �جلزويل  در�ض  وقد 
�بن حممد بن عبيد �لله، وكان يعي�ض يف فقر مدقع، وكثرًي� 
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�أحد �مل�صاجد �لقريبة ليك�صب  باأعمال �لإمام يف  ما كان يقوم 
بع�ض �ملال ي�صتعني به على ق�صاء حو�ئجه، ويتمكن من �إمتام 

در��صة �إذ �إنه مل ي�صتطع �للتحاق باإحدى �ملد�ر�ض. 

يف  بجاية  مبدينة  زمًنا  �أقام  �ملغرب  �إىل  عودته  وعند 
ولكن  �لنحو  تدري�ض  توىل  حيث  �جلز�ئري،  �لقطر  �رصق 
عام  �جلز�ئر  مدينة  �إىل  ثم ذهب  �صديد،  عوز  د�ئًما يف  كان 
543هـ،)1148– 1149م(، وذهب بعد ذلك �إىل مدينة 
�لزمن،  �لنحو مدة من  تدري�ض  �لأندل�ض، ومار�ض  �ملرية يف 
)�نظر  �ل�رص�ج  لبن  �لأ�صول  كتاب  من  ن�صخته  تعهد  وهناك 
هذه �ملادة(، وكان قد در�صها على �بن بري يف �لقاهرة وعليها 

خطه. 

و�أخرب �لرجل �لذي �أعد هذه �لن�صخة من كتاب �لأ�صول 
مع �جلزويل، �أخرب� بالعبا�ض �ملغربي �لذي كان يف ذلك �لوقت 
�جلزويل  حال  برقة  �لعامل،  من  �لناحية  تلك  يف  ز�هد  �أ�صهر 
وفقره �ملدقع، فتو�صط له بنفوذه لدى �صلطان دولة �ملوحدين 

فعينه خطيًبا للم�صجد �جلامع مبدينة مر�ك�ض.

ور عام 606هـ )1209م(، يف  وتويف �جلزويل يف �أزمُّ
قول بع�ض �ملوؤرخني �أو يف عام 610هـ )1213 - 1219م(

يف قول �لبع�ض �لآخر، ومن بينهم �بن قنفذ يف �لوفيات. 

وقد قام قبل وفاته ب�رصح ر�صالة �لقانون يف جملد كبري وقد 
��صتيعاب  ي�صتطيعو�  ومل  عنده،  �لذين ح�رصو�  بع�ض  قال يف 

هذه �لر�صالة لغمو�صها: 

ل�صُت للنحِو ُجْئُتُكم  
ل َول فيِه �أرغْب 

َخلِّ زْيًد� لِ�صاأنِه  
�أْينما �صاَء يذهْب  

�أنا مايل ولمرٍئ  
�أبََد �لدهَر ُي�رَصْب 

بن  يحيى  �حل�صني  �أبو  �لدين  زين  �جلزويل  تالميذ  ومن 
�لزو�وي،  �لرحمن  عبد  �بن  �ملعطي(  �بن  مادة  )�نظر  �ملعطي 
وهو �أول نحوي نظم �ألفية، و�أبو علي عمر بن حممد بن عمر 
لر�صالة  �رصوًحا  كتب  �لذي  �ل�صلوبيني  �لأزدي  �لله  عبد  بن 
مكتبة  يف  �ل�رصوح  هذه  من  ن�صخ  وهناك  »�لقانون«،  �أ�صتاذه 

�لأ�صكوريال باإ�صبانيا. 

و�رصحها،  �لقانون  ر�صالة  غري  �جلزويل  موؤلفات  ومن 
لكعب  �صعاد«  »بانت  لق�صيدة  و�رصح  �لنحو«،  يف  »�أمايل 

�بن زهري بن �أبي �صلمى، و�رصح على �أ�صول �بن �ل�رص�ج. 

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
�ملخزومي.

515– جعفر ال�سادق – �سارع – بق�سم باب 
�رشقي

�أبي  �لباقر بن علي بن �حل�صني بن علي بن  �بن حممد  هو 
�لقا�صم بن حممد  بنت  فروة  باأم  بة  �مللقَّ فاطمة  و�أمه  طالب، 
بن �أبي بكر �ل�صديق )�نظر مو�د �حل�صني بن علي، و�أبي بكر، 
80هـ  عام  �ملنورة  باملدينة  ولد  وقد  علي(،  �لإمام  ومادة 
)699م( يف قول بع�ض �ملوؤرخني �أو عام 83هـ )702م( يف 
قول �لبع�ض �لآخر، وو�لدة �أمه هي �أ�صماء بنت عبد �لرحمن 



حرف اجليم

173

بكر  �أبو  ولدين  لقد  يقول:  �ل�صادق  ولذ� كان  بكر،  �أبي  �بن 
مرتني.

تف�صري  من  �لدينية  �لعلوم  على  مق�صورة  ثقافته  تكن  ومل 
للقر�آن وحديث وفقه مما يتفق ولقب �لإمام �لذي كان يحمله 
�لطائفة  عند  ع�رص  �لثني  �لأئمة  من  �ل�صاد�ض  �لإمام  هو  �إذ 
�لإمامية من �ل�صيعة، ومل تكن ثقافته مق�صورة على هذه �لعلوم 
بل تعدتها �إىل معرفة �صتى �ملعارف �خلا�صة بالعلوم �ملختلفة �لتي 
كانت قمة �لثقافات �لعاملية يف ع�رصه، ولقد �أخذ يف تاأ�صي�ض 
�ملد�ر�ض �مل�صتندة على هذه �لعلوم فتخرج منها �لفقيه و�ملحدث 
و�ل�صاعر  و�لطبيب  و�لكميائي  و�لريا�صي  و�لفيل�صوف  و�ملف�رص 
و�لكاتب و�ملثقف ثقافة عامة، وهذ� ما جعل �بن حجر يقول 
يف كتابه »�ل�صو�عق« �إن �لنا�ض نقلو� عن جعفر بن حممد من 
�لعلوم ما �صارت به �لركبان و�نت�رص �صيته يف جميع �لبلد�ن، 
وجعل �لدكتور يحيى �لها�صمي يقول: »�إن ��صم جابر بن حّيان 
ينزل يف تاريخ �لكمياء منزلة �أر�صطو يف تاريخ �ملنطق ومل يكن 
جلابر بن حّيان �أ�صتاذ غري �لإمام �ل�صادق«،  ويقول �لعامل �لغربي 
»هومليار« �إن جابر بن حّيان هو تلميذ جعفر �ل�صادق و�صديقه 
وقد  عنه  ي�صتغني  ل  وموجًها  �صنًد�  �لفذ  �إمامه  يف  وجد  وقد 
�صعى جابر لتحرير �لكمياء من �أ�صاطري �لأولني باإر�صاد جعفر، 
بها هذه �لأ�صاطري عن طريق مدر�صة �لإ�صكندرية  وقد علقت 
وقال  بعيد،  �إىل حد  �ملجال  هذ�  حّيان يف  �بن  �لقدمية وجنح 
�ملوؤرخ �لهندي »�أمري علي«: »�إن �نت�صار �لعلم يف ع�رص جعفر 
�ل�صادق �صاعد على فك �لفكر من عقاله فاأ�صبحت �ملناق�صات 
�لفل�صفية عامة يف كل حا�رصة من حو��رص �لعامل �لإ�صالمي، 
�حلركة كان  تلك  َتَزعم  �لذي  �أن  �إىل  �لإ�صارة  هنا من  ولبد 
جعفر �ل�صادق، فقد كان رحب �أفق �لتفكري بعيد �أغو�ر �لعقل 

�لفل�صفية  �ملد�ر�ض  �أ�ص�ض  من  �أول  ويعترب  ع�رصه،  بعلوم  ا  ملمًّ
�مل�صهورة يف �لإ�صالم، وكان يح�رص حلقاته �لعلمية موؤ�ص�صو 
�لأنحاء  من  و�ملتفل�صفني  �لفل�صفة  على طالب  �ملذ�هب عالوة 

�لقا�صية«.  

جعفر  علم  بغز�رة  تقطع  �لتي  �لأ�صانيد  هذه  كل  ومع 
�مل�صت�رصق  فاإن  و�لفل�صفي  �لعلمي  تفكريه  �أفق  و�ت�صاع  �ل�صادق 
د�ئرة  يف  يدعي   »K. V. Zettersteen زيرت�صتني  »ك. 
�ملعارف �لإ�صالمية »�أن جعفر �ل�صادق عرف بدر�يته يف �حلديث 
ويقال �إنه ��صتغل بالتنجيم و�لكمياء وغريهما من �لعلوم �خلفية، 

�أما �ملوؤلفات �لتي حتمل ��صمه فقد د�صت عليه فيما بعد. 

ي�صتقيم مع �صهادة  �لرجل ل  بقدر  �لقول �ملجحف  وهذ� 
نة قبل �لتي تقطع ب�صعة علم جعفر �ل�صادق ونبوغه  �لعلماء �ملدوَّ

يف �لعلوم �لدينية و�لدنيوية على �ل�صو�ء.

ومن �لعو�مل �لتي �أدت �إىل �صهرته �لعلمية وجوده يف فرتة 
�صعفت فيها �ل�صلطة فكانت له �حلرية �لن�صبية لنطالق مد�ركه 

�لعلمية.

�أخذت هذه  �إذ  �لأموية  �لدولة  �أو�خر عهد  فقد عا�ض يف 
ثمَّ  ومن  غريها،  عن  بنف�صها  فان�صغلت  �لنحالل  يف  �لدولة 
�لتف�صري  علماء  من  كبرية  طائفة  بروز  �لإ�صالمي  �لعامل  �صهد 
�لتفكري  يف  �حلر  �لعهد  هذ�  �صمل  وقد  و�لفلك  و�للغة  و�لفقه 

�أو�ئل �لدولة �لعبا�صية.

�ل�صادق من �لنطالق  �لن�صبية جعفر  ومكنت هذه �حلرية 
يف ميد�ن �لتفكري و�أن يعكف على ن�رص �لعلم ويديل باآر�ئه و�آر�ء 
�أهل �لبيت يف �لت�رصيع و�لتوجيه، فكانت مدر�صته �لكربى �لتي 
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�لكوفة  جامعة  �إن�صاء  تولو�  �لذين  �أ�صتاذ  �لت�صعمائة  منها  تخرج 
�لتي  �لنه�صة  تلك  كانت  ثم  فيها  �لتدري�ض  ومار�صو�  �لعظيمة 

�صملت �لعامل �لإ�صالمي باأ�رصه.

علماء  �أجمع  »ما  زهرة:  �أبو  �ل�صيخ  �لأزهري  ويقول 
�لإ�صالم على �ختالف طو�ئفهم يف �أمر كما �أجمعو� على ف�صل 
تلقو� منه  �لذين عا�رصوه  نة  �ل�صَّ فاأئمة  �ل�صادق وعلمه،  �لإمام 
بن  مالك ك�ُصْفَيان  و�أخذ عنه طبقة  مالك  �أخذ عنه  و�أخذو�، 
حنيفة  �أبو  عنه  و�أخذ  كثري،  وغريهما  �لثوري  و�صفيان  عيينة 
�لنا�ض  �أعلم  لأنه  �لنا�ض  �أعلم  و�عتربوه  �ل�صن  تقاربهما يف  مع 

باختالف �لنا�ض«.  

�ل�صادق  جعفر  مدر�صة  مكان  �ملنورة  �ملدينة  وكانت 
عدد  �أن  �لرو�ة  ويذكر  تدري�صه،  مكان  �لنبوي  و�مل�صجد 
�ملنتمني �إىل هذه �ملدر�صة و�صل �إىل �أربعة �آلف من �أهل �لعر�ق 
�لعلماء  وفيهم من كبار  و�ل�صام وخر�صان وغريها،  و�حلجاز 
ملذ�هب  وموؤ�ص�صني  �أئمة  �صارو�  �لذين  و�ملحدثني  و�لفقهاء 
بع�صهم  �ألف  وقد  ـ  و�لأدباء  �ل�صعر�ء  فيهم  وكان  ـ  �إ�صالمية 
هم على  كتًبا مفيدة يف �حلديث و�لفقه و�لعلوم؛ لأنه كان يح�صّ
تكتبو�،  حتى  حتفظون  ل  فاإنكم  �كتبو�  لهم:  ويقول  �لتاأليف 

و�حتفظو� بكتبكم فاإنكم �صوف حتتاجون �إليها.

و�ملبادئ �لأ�صا�صية �لتي �عتمدها جعفر �ل�صادق ترتكز يف 
�أن كل ما فيه خري للمجتمع فهو حالل، وكل من ��صطر �إىل 
�صيء فهو له مباح، ولكل بالغ عاقل �صفة ذ�تية توؤهل لالإلز�م 
و�للتز�م مبا له وما عليه، و�ل�رصط ل�صحة ذلك �أن يكون �لعمل 
ا للملتزم و�صائًغا يف نف�صه ل ي�صتدعي �رصًر� على من �ألزم  حقًّ
�أو �لتزم ول على غريهما، وكل �تفاق جمهول �لقيمة يجب 

فا�صدة  �ل�رصر فهي  �صائبة  فيها  �أو �صناعة  �إلقاوؤه، وكل جتارة 
�أو  به  ي�رص  ما  فعل  على  �لله  عاهد  �أو  �أق�صم  �أو  نذر  من  وكل 
د يف  بالنف�ض، و�صدَّ �لثقة  �ل�صادق على  بغريه باطل، ويح�ضُّ 
م�صاألة �لطالق و�صيَّق د�ئرته �إىل �أ�صيق �حلدود، ومل يجز وقوع 
قاعدة  على  �لإرث  يف  و�عتمد  و�حد،  بلفظ  ثالًثا  �لطالق 
من  بالإرث  �أوىل  و�لآباء  �لأولد  فجعل  فالأقرب،  �لأقرب 
و�لأخو�ل،  �لأعمام  من  �أوىل  و�لإخوة  و�لأجد�د،  �لإخوة 
فالبنت عنده حتجب عمها كما يحجب �لبن من غري فرق، 

وكذلك �عتمد هذه �لقاعدة نف�صها يف �لنفقات.

وكان جعفر �ل�صادق من �لرو�د �لجتماعيني، فقد عني 
قوي  كرمي  جمتمع  خلق  �إىل  تهدف  �لتي  �لجتماعية  بالرتبية 
تكونو�  ول  لنا  زيًنا  »كونو�  لأ�صحابه:  يقول  فكان  �لأخالق 
ما  لنعم  حممد،  بن  جعفر  �لله  رحم  �لنا�ض  ليقول  علينا  �صيًنا 

�أدب �أ�صحابه«.  

ونهى جعفر يف تعاليمه عن �لتع�صب و�لع�صبية فقال: »لي�ض 
من �لع�صبية �أن حتب �أخاك ولكن �لع�صبية �أن ترى �رص�ر قومك 

خرًي� من خيار غريهم«.  

وحارب �لروح �لنهز�مية �لتي بد�أت تطغى على �ملجتمع 
يف ع�رصه بزعم �لزهد و�لتعمق يف �لت�صوف فكان يحث على 
�جلدية يف �حلياة و�لكفاح من �أجل �لعي�ض �لكرمي، ومن �أقو�له 
يف هذ� �ل�صدد: »�إن �لله يحب �جلمال و�لتجمل ويبغ�ض �لبوؤ�ض 
و�لتباوؤ�ض فاإن �لله �إذ� �أنعم على عبده نعمة �أحب �أن يرى عليه 
�أثرها«، فقيل له: »كيف ذلك؟«، قال: »ينظف ثوبه ويطيب 

ريحه ويخ�ص�ض د�ره ويكن�ض �أفنيته«.  
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تعاليمه  تتخلل  �حلديث  ظريف  ذلك  جانب  �إىل  وكان 
�لطر�ئف، فقد مرَّ به رجل وهو يتغدى فلم ُي�صلم، فدعاه �إىل 
�لطعام فقيل له: �ل�صنَّة حتتم �أن ي�صلم ثم يدعى �إىل طعام، فقال 

هذ� فقه فيه بخل.

�حلمريي،  �ل�صيد  بينهم  ومن  �ل�صعر�ء  من  كثري  ومدحه 
وقال فيه عبد �لله بن �ملبارك:

�أنَت يا جعفُر فوَق �لــ
َمْدِح و�ملدُح َعَناء   

ا �لأ�رص�ُف �أر�ٌض �إمنِّ
ولهم �أنَت �صماء

جاز َحدَّ �ملدِح َمْن َقْد
نبياء �لأ َولَدْتُه 

وكان هو �صاعًر� مقالًّ فيما نظم ومن �صعره هذه �لأبيات:

ل �لُي�رُص َيطرقنا يوًما َفُيْبِطرنا
ول لأَْزَمِة دهٍر ُنْظِهُر �جلزَعا   

تِِه حَّ نا �لدهُر مل َنْبَهْج لِ�صِ �إْن �رَصَّ
�أو �َصاَءنا �لدهُر مل ُنْظِهْر َلُه �لَهَلَعا

لنا مثل �لنجوِم على م�صماِر �أوَّ
�إذ� َتَغيََّب جنٌم، �آََخر َطَلَعا

وتويف جعفر �ل�صادق باملدينة �ملنورة عام 148هـ )765م( 
بالًغا من �لعمر 65 عاًما �أو 68 عاًما، وقد عا�ض فيها مع جده 
�حل�صني 12 �صنة �أو 15 �صنة ومع �أبيه �لإمام حممد �لباقر بعد 
جده 19 �صنة، وعا�ض بعد موت �أبيه 34 �صنة وعا�رص خالفة 
�لوليد،  بن  ويزيد  يزيد،  بن  و�لوليد  �مللك  عبد  بن  ه�صام 
�لأمويني، كما عا�رص  �لوليد ومرو�ن بن حممد  بن  و�إبر�هيم 
خالفة  على  �أعو�م  ع�رصة  مرور  بعد  وتويف  �لعبا�صي  �ل�صفاح 

�ملن�صور �لعبا�صي.

�لبحث  فاطلب  ع�رصية،  �لثنا  مبذهب  يتعلق  فيما  �أما 
هذه  يحمل  �صارع  كرموز  بق�صم  �إذ  »�ل�صيعة«؛  بكلمة  �خلا�ض 

�لكلمة.

516- جالل الد�سوقي )ال�سهيد( – �سارع 
- بق�سم باب �رشقي )ال�رشاي منرة 

3 �سابًقا( 
�طلب ترجمته يف �ل�صهيد »جالل �لد�صوقي«. 

)�ل�رص�ي يف  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  و�طلب 

 منرة 3(.

 - �سارع   – يا�سني  الدين  جمال   -517
بق�سم العطارين )املريل �سابًقا( 

هو جمال �لدين يا�صني �أحمد عبد �لفتاح ولد يف 24 من 
�لبولي�ض  �إبريل عام 1930م )1349هـ(، وتخرج من كلية 
يف 30 من مار�ض عام 1954م )1374هـ(، و�أحلق مبديرية 
�أمن �لبحرية، ثم نقل �إىل �رصطة �لقاهرة يف 5 من �إبريل عام 
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بعد  �أول، وعني  برتبة مالزم  1956م )1376هـ(، وكان 
ذلك �صابًطا ملباحث ق�صم كرموز بالإ�صكندرية يف �أول مار�ض 
عام 1957م )1377هـ(، ثم عمل بق�صم باب �رصقي ورقي 
�إىل رتبة �لنقيب يف 20 من يوليو عام 1960م، ويف 8 من 
خ�صبية  عو�ر�ض  من  �أ�صيب  )1383هـ(  1963م  عام  يناير 
�ملتهمني  بع�ض  ب�صبط  قيامه  �أثناء  �لب�صل  مينا  بجهة  )فلنكات( 
نف�صه  �ليوم  �حلادث يف  �إثر هذ�  �جلنايات، وتويف  �إحدى  يف 
�لعمر حو�يل  بالًغا من  بو�جبه ك�صابط �رصطة،  يقوم  �إذ كان 

34 عاًما. 

بق�سم  �سارع -  الزهاوي -  جميل   -518
العطارين )ديوميد�س �سابًقا(

�لزهاوي  في�صي  حممد  �بن  �لزهاوي  �صدقي  جميل  هو 
1280هـ  عام  يونية  من   18 يف  ببغد�د  ولد  �لعر�ق،  مفتي 
�إن ن�صبه  �لتي كتبها عن نف�صه يقول  )1863م( ويف �لرتجمة 
�لعربي  �لقائد  �إىل  بالن�صب  ينتمون  �لذين  �ل�صليمانية  �إىل  يرجع 
�أن  �إىل  بالزهاوي  ت�صميته  وترجع  �لوليد،  بن  خالد  �لعظيم 
ويقول  �إير�ن،  �لآن  تتبع  بلدة  وهي  »زهاو«  �إىل  هاجر  ه  جدَّ
عنها  ورث  وقد  �ملز�ج،  ع�صبية  زهاوية  �أمه  �إن  ترجمته  يف 
و�لطائ�ض  �صباه،  يف  �ملجنون  يدعى  فكان  �لغا�صبة،  نزعته 
�صيخوخته  يف  و�لزنديق  كهولته،  يف  و�جلريء  �صبابه،  يف 
ملجاهرته باآر�ئه �حلرة �لفل�صفية، وتعلم كثرًي� من علوم �لأولني 
�لرتكية  �أو  �لعربية  �إىل  �ملرتجمة  �لغربيني  علوم  من  وكثرًي� 
�للغات  من  �صيًئا  يعرف  ل  وكان  خ�صو�صيني،  �أ�صاتذة  على 
�لأجنبية، وتو�صع يف �لطالع و�ملطالعة ونظم �ل�صعر بالفار�صية 
ثم بالعربية، ون�رصت له جر�ئد بريوت و�ل�صام وم�رص وبغد�د 
مقالت وق�صائد كثرية، وكان من �أو�ئل من د�فعو� عن حقوق 

�حلميد،  عبد  �ل�صلطان  ��صتبد�د  قاومو�  وممن  �لعر�قية،  �ملر�أة 
�لقدمي  وثارو� على  �ل�صعري  �لق�ص�ض  نظمو�  �أو�ئل من  ومن 
ودعو� �إىل �لتجديد وقاومو� �لتع�صب، وتزوج يف �صن �لثالثني 

من فتاة تركية عمرها 16عاًما ومل يرزق منها بذرية.

�أما عن حياته �لعملية فقد �صغل �ملنا�صب و�لوظائف �لآتية: 
�لولية  ملطبعة  مديٌر  ثم  ببغد�د،  �ملعارف  جمل�ض  يف  ع�صو 
»�لزور�ء«،   �لر�صمية  جريدتها  من  �لعربي  للق�صم  وحمرر 
وع�صو حمكمة �ل�صتئناف، وو�عظ عام باليمن، ومن �ليمن 
وجاهر  �لأحر�ر  بالأتر�ك  �ت�صل  حيث  �لآ�صتانة  �إىل  ��صتدعي 
بال�صخط على نظام �حلكم يف ذلك �حلني، ونظم �لق�صائد يف 
ذلك ون�رصها باجلر�ئد �مل�رصية حتت ��صم م�صتعار، وترتب على 
ذلك �إبعاده �إىل بغد�د مبرتب �صهري قدره 15جنيًها، و�أغلب 
هذه �لق�صائد �لثائرة ن�رصها يف ديو�نه �لأول »�لكلم �ملنظوم«،  
وملا �أعلن �لد�صتور �لرتكي ُعني �أ�صتاًذ� للفل�صفة و�لآد�ب �لعربية 
بجامعة ��صتامبول، وقد ن�رصت درو�صه يف �لفل�صفة �لإ�صالمية 
على  �ملر�ض  و�أجربه  �لرتكية،  باللغة  �لفنون  د�ر  مبجموعة 
بكلية �حلقوق،  �ملدين  للقانون  �أ�صتاًذ�  بغد�د وعني  �إىل  �لعودة 
قامت  �مل�رصية  »�ملوؤيد«  بجريدة  ن�رصها  �لتي  �ملقالت  وب�صبب 
حوله �صجة من �لرجعيني ود�فع عنه �مل�صتنريون ولكنه عزل من 
من�صبه يف عهد �لو�يل �لعثماين على �لعر�ق ناظم با�صا وعاد �إىل 
ع�صًو�  و�نتخب  با�صا،  جمال  �جلديد  �لو�يل  عهد  وظيفته يف 
يف �لربملان �لعثماين عن ولية �لعر�ق، فاألقى خطًبا يد�فع فيها 
�لأوىل  �لعاملية  �حلرب  �أعلنت  مدة  وبعد  بالده،  حقوق  عن 
يف   – �لعر�ق  بريطانيا  و�حتلت  )1914م(  عام 1333هـ 
عام  ويف   – �لعربية  �إىل  �لرتكية  من  قانوًنا   17 ترجم  ثنائها  �أ
1343هـ )1924م( هاجر �إىل �صوريا ولبنان و�لعر�ق فاأقيمت 
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له حفالت �لتكرمي م�صيدة ب�صاعريته وجهاده يف �صبيل ر�صالته 
�لعلمية �لإ�صالحية، ويف بريوت طبعت له رباعياته �لتي جعلها 
�أغلب  �لرباعيات ويف  هذه  �لعام، ويف  ديو�نه  من  ثالًثا  جزًء� 
�صاكًيا  �لدموع  ويذرف  �لأذى  من  حلقه  ما  ي�صكو  ق�صائده 
بوؤ�صه و�صقاءه، وكثرًي� ما تغنى يف �صعره »بليلى« وما ليلى �لتي 
ا  �أي�صً تغنى  �لعزيز، وقد  ع�صقها من كل وجد�نه �صوى وطنه 
�لعر�ق  ملك  في�صل  �مللك  حاول  وقد  �لعربية،  �لأمة  باأجماد 
تعيينه موؤرًخا و�صاعًر� له، فرف�ض �أن يكون �صاعر �مللك وناله 

من ور�ء ذلك �حلرمان و�لعنت ويف ذلك يقول:

ْعفي َحَملُت َثقيالِت �لهموِم على �صَ
وملَّا �أَُقْل �أوه، وملَّا �أَُقْل �أُفِّ   

رْبِي على �لأَذى ي كيف �صَ فِللَِّه َدرِّ
ي َعَلى �لَع�ْصِف ي كيف َغْم�صِ ولله َدرِّ

بها وهي ح�صن  لي�صتقر  �إىل م�رص  �لهجرة  �لزهاوي  وود 
�لعروبة �ملنيع، ولكن ك�رص عظام قدمه �ألزمه �لفر��ض، وظل 
يف �لعر�ق ي�صجل �أعمال �مل�صتعمرين �لإجنليز و�أعو�نهم �لرجعيني 

يف ق�صائده �لثورية وقد ن�رصت يف ديو�نه »�لأو�صال«. 

ر�صالة  وهي  »�لكائنات«  �لزهاوي  م�صنفات  ومن 
�لوهابية، و»ديو�ن  �لرد على  �ل�صادق« يف  فل�صفية، و»�لفجر 
�لزهاوي« وطبع بالقاهرة عام 1343هـ )1924م(، و»ديو�ن 
�لرباعيات«، و»�ملجمل مما �أرى« وهي ر�صالة علمية وقد علل 
بعنو�ن  �لكربى  و�مللحمة  �لعام،  بالدفع  �لعامة  �جلاذبية  فيها 
يف  �ملجددين  كبار  من  �لزهاوي  ويعد  �جلحيم«،  يف  »ثورة 

�ل�صعر �لعربي، ومن �صعره �حلكيم قوله:

َلَقْد َطاَل َلْيُل �لَياأْ�ِض َحتَّى �أَملَّني
ي َطاَل ِمْن َفجِر َولبُدَّ للَّْيِل �لذَّ

ومن  �ل�صعر�ء  من  كثري  عنه  نقله  �جلميل  �ملعنى  وهذ� 
وتويف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�صابي  �لقا�صم  �أبو  �ملرحوم  بينهم 
1355هـ  عام  �لزهاوي  �صدقي  جميل  �لفيل�صوف  �ل�صاعر 

)1936م(.

بق�سم حمرم بك   – �سارع   – اجلواد   –519
دون �لتاريخ �صرية �ثنني يحمالن لقب �جلو�د وهما:

ابن  الكاظم  م��سى  بن  الر�سا  علي  حممد  جعفر  اأب�   )1
وكان  باجل�اد(:  )املعروف  الباقر  حممد  بن  ال�سادق  جعفر 
�أحد �لأئمة �لثنا ع�رص �لذين هم �أئمة �ل�صيعة �لثنا ع�رصية وقد 
تزوج �أم �لف�صل بنت �خلليفة �لعبا�صي �ملاأمون )�نظر هذه �ملادة( 
بغد�د يف  على  ووفد  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �لر�صيد  هارون  �بن 
لدولة  �لثامن  �خلليفة  وهو  زوجته،  عم  �ملعت�صم  �خلليفة  عهد 
�خلالفة  توىل  �لعبا�ض(، وقد  �ملعت�صم  مادة  )�نظر  �لعبا�ض  بني 
�لأحاديث  يروي  �جلو�د  وكان  842م،  228هـ  عام  حتى 
�لنبوية عن �آبائه حتى ت�صند �إىل علي بن �أبي طالب )�نظر مادة 
�لإمام(، فكان يقول �إن عليًّا قال بعثني ر�صول �لله �صلى �لله 
عليه و�صلم �إىل �ليمن، فقال يل وهو يو�صيني يا علي ما خاب 
فاإن  بالدجلة  يا علي عليك  ��صت�صار  ��صتخار، ول ندم من  من 
�لأر�ض تطوى بالليل ما ل تطوى بالنهار يا علي �غد با�صم �لله 
�لله  �صلو�ت  يقول  وكان  بكورها،  لأمتي يف  بارك  �لله  فاإن 

عليه: من ��صتفاد �أًخا يف �لله فقد ��صتفاد بيًتا يف �جلنة. 
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و�أجد من �ملفيد هنا �أن �أذكر �صيًئا عن مذهب �ل�صيعة �لثنا 
على  ع�رص  �لثنا  �لأئمة  يرتبون  �ملذهب  هذ�  فاأتباع  ع�رصية، 

�لنحو �لتايل: 

)1( علي �ملرت�صى. 

)2( �حل�صن �ملجتَبى.

)3( �حل�صني �ل�صهيد. 

)4( علي زين �لعابدين �ل�صجاد.

)5( حممد �لباقر.

)6( جعفر �ل�صادق. 

)7( مو�صى �لكاظم.

)8( علي �لر�صا )وهو �جلو�د(.

)9( حممد �لتقي.

)10( علي �لتقي.

)11( �حل�صن �لع�صكري �لزكي.

)12( حممد �ملهدي �حلجة، وهو عندهم �ملهدي �ملنتظر 
�لذي ��صترت ليظهر يف �آخر �لزمان معلًنا قيام �ل�صاعة 

فيمالأ �لأر�ض عدًل. 

جعل  وقد  �لفار�صيني،  عند  هام  ع�رصية  �لثنا  ومذهب 
يف  �لر�صمي  �ملذهب  �ملذهب  هذ�  �ل�صفوي  �إ�صماعيل  �ل�صاه 
فار�ض و�أمر بعد �عتالئه �لعر�ض عام 906هـ )1500م( �خلطباء 

يف �أذربيجان �أن تكون خطبة �جلمعة با�صم �لأئمة �لثنا ع�رص، 
كما �أمر �ملوؤذنني �أن ي�صيفو� �إىل �لأذ�ن �ل�رصعي �صيغة �ل�صيعة، 
�أن يقتلو� كل من  �لله، و�أمر �جلند  �أن عليًّا ويل  �أ�صهد  وهي: 

يعار�ض ذلك.

وينظر �لفار�صيون �إىل هوؤلء �لأئمة �لثنا ع�رص، كما نظر 
�أيديهم مقادير �لعامل،  �إن يف  �أقانيمهم، وقالو�  �إىل  �لن�صارى 
وعليهم حفظه وهد�يته، و�إن �خلال�ض معهم و�لهالك بدونهم 

وطاعتهم و�لتو�صل �إليهم �أمر�ن و�جبان. 

ولهم �صلو�ت خا�صة بهم، ويوم �لأحد مقد�ض عندهم 
من  �لثانية  و�ل�صاعة  �لزهر�ء،  وفاطمة  علي  �لإمام  �أجل  من 
كل يوم مقد�صة من �أجل �حل�صن، و�لثالثة من �أجل �حل�صني، 

و�لر�بعة من �أجل زين �لعابدين، وهكذ� �إىل �آخر �لأئمة. 

وقد ولد �أبو جعفر حممد بن علي �لر�صا يوم �لثالثاء 5 من 
رم�صان عام 195هـ )810م( وو�فته �ملنية يوم �لثالثاء 5 من 
�لعمر 25 عاًما،  بالًغا من  ذي �حلجة عام 220هـ )835م( 
ودفن ببغد�د عند جده مو�صى بن جعفر �ل�صادق يف مقابر قري�ض 

و�صلى عليه �لو�ثق بن �ملعت�صم. 

2( اأب� جعفر حممد بن علي جمال الدين اجل�اد الأ�سفهاين: 
زنكي(،  �بن  مادة  )�نظر  زنكي  بني  وزر�ء  من  وزيًر�  كان 
و�صغل  در��صته  �أمت  ثم  �أمره،  �أول  �أبيه يف  يد  على  �لعلم  تلقى 
بال�صلطان حممد  �لعر�ض �خلا�ض  عقب ذلك من�صًبا يف ديو�ن 
�ل�صلجوقي ثم �صار من �أخل�ض �أ�صدقاء زنكي نف�صه فجعله و�لًيا 

على ن�صيبني و�لرقة ثم جعله �مل�رصف على دولته باأ�رصها.
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�مل�صري  من  نف�صه  ينقذ  �أن  �جلو�د  ��صتطاع  زنكي  قتل  وملا 
�لذي لقاه �صيده، وذلك ب�صق �لأنف�ض و�أفلح يف �خلروج على 
�أّيده �صيف �لدين غازي  ر�أ�ض �جلند حتى بلغ �ملو�صل ولذلك 

�بن زنكي يف من�صبه.

�لفرتة من حياته  �لدين �جلو�د يف تلك  ��صتهر جمال  وقد 
با�صم  مكان  كل  يف  يعرف  �أ�صبح  ثم  ومن  و�لكرم،  باجلود 
�جلو�د، ومن جهة �أخرى كان مو�صع ثناء �أ�صدقائه وعاريف 
ف�صله لكرثة �ملن�صاآت �خلريية �لنافعة �لتي �أقامها من ماله �خلا�ض 
ينج  �ل�صفات مل  �لرغم من كل هذه  باملدينة، ومكة. وعلى 
�جلو�د من �صخط قطب �لدين مودود �لذي خلف �أخاه �صيف 
�صجن  يف  به  فاألقى  �لعر�ض،  على  زنكي  بن  غازي  �لدين 
�لعام  هذ�  يف  تويف  حيث  )1163م(  558هـ  عام  �ملو�صل 
حول  به  وطوف  مكة  �إىل  ذلك  بعد  جثمانه  وحمل  نف�صه، 
جميع �لأماكن �لإ�صالمية �ملقد�صة، ثم حمل �إىل �ملدينة حيث 

دفن.

بي�ض  حي�ض  بق�صائدهم  �متدحوه  �لذين  �ل�صعر�ء  ومن 
وعماد �لدين. 

اجلمرك  بق�سم   – �سارع   – جودة   –520
بعمر  م�صهوًر�  وكان  جودة  علي  عمر  �لكامل  ��صمه 
�أفندي وورد بهذ� �ل�صم يف �أحد م�صنفات �لأمري �ل�صابق عمر 
طو�صون، ويقول علي با�صا مبارك يف كتاب »�خلطط �جلديدة« 
�لرت�صخانة كما  �أو  �لرت�صانة  �أي  بالإ�صكندرية  �ل�صناعة  د�ر  �إن 
كنا ندعوها كانت مكونة من عدة مظالت خ�صبية عند �صاحل 
وكانت  �لتني،  ر�أ�ض  ق�رص  من  مقربة  �لغربي  بامليناء  �لبحر 
هما  �ل�صفن  بناء  يف  �خلربة  ذوي  من  لعاملني  موكولة  �إد�رتها 

علي  عمر  هو  عمر  و�حلاج  �لإ�صكندر�ين  �صاكر  عمر  �حلاج 
جودة �لآنف �لذكر، وقد ذكر يف كتاب »من حقائق �لأخيار 
عن دول �لبحار« ل�رصهنك ما ياأتي: »وبعد �لكارثة �لتي حلت 
ب�صبه جزيرة  نافارين  موقعة  �لرتكي و�مل�رصي يف  بالأ�صطولني 
»�ملورة« يف جنوب �ليونان؛ �هتم حممد علي باأمر د�ر �ل�صناعة 
ولكي ي�صيدها على �لنمط �لأوروبي �حلديث �أح�رص �لكر�كات 
�أوروبا، فعمقت �مليناء يف زمن وجيز وجعل للد�ر ناظًر�  من 
ا، و�رصع يف �إقامتها عام 1242هـ )1828م(، و�صخر  خا�صًّ
من  فرن�صيًّا  مهند�ًصا  �لغر�ض  لهذ�  و��صتقدم  بنائها،  �جلنود يف 
طولون يدعى �صرييزي، ومنحه رتبة �لبكوية، و��صتمر �حلاج 
بناء  �لنطاق يف  �لو��صعة  بخربته  معاونته  على  علي جودة  عمر 
توؤدي عملها يف عام 1247هـ  �ل�صناعة  د�ر  و�أخذت  �ل�صفن 
�حلربي  �لأ�صطول  وكان  �صرييزي(،  مادة  )�نظر  )1831م( 
يبنى من �خل�صب �مل�صفح ب�صفائح �حلديد من �خلارج و�لد�خل، 
ويقال: �إن عمر علي جودة من �أ�صل عر�قي �أو �صوري وتزوج 
مادة كرموز(،  )�نظر  �ملغربية  �أ�رصة كرموز  بالإ�صكندرية من 
وملا �أحيل على �لتقاعد ب�صبب كرب �صنه �أقام �صادًر� لالأخ�صاب 
�لر�بحة  �لتجارة  �إد�رة هذه  باأ�صنافها، وقد توىل  لطول خربته 
�أ�صا�ض  و�صع  قد  جودة  عمر  �حلاج  وكان  وفاته،  بعد  ولد�ه 
ب�صارع  منزله  بجو�ر  ت�صييده  يف  وبد�أ  موته  قبل  جودة  م�صجد 
جودة نف�صه، فاأمت ولد�ه حممد وحممود �إقامة �مل�صجد باجلهة 
�أقيمت  حديقة  �ملنزل  لهذ�  وكان  �لأ�رصة،  منزل  من  �لبحرية 

فوقها �لآن مدر�صة حتمل ��صم �ل�صيد حممد كرمي. 

يف  فييل  دور�ن  �لأمري�ل  �لكبري  �لفرن�صي  �ملوؤرخ  ويقول 
و�صف �حلاج عمر جودة: »�إنه هذ� �لرجل �لطيب �لعجوز �ملبتكر 

�لذي ي�صتحق كل ثناء وتقدير من جانبنا ب�صفة خا�صة«. 
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�إننا مدينون لهذ� �لرجل �لأمّي �لذي وهبه �لله ذكاًء خارًقا 
�لتي مل  �لأ�صطول  �حلر�قات، وغريها من وحد�ت  بكثري من 
يختلف يف متانتها �ثنان، ولو �أن �حلاج عمر �لذي �أده�ض بفنه 
على  كان  �صرييزي  �أمثال  ع�رصه  يف  �لأجانب  �لأخ�صائيني 
ق�صط من �لتعليم يالئم عبقريته، وكانت لديه �لو�صائل �لكافية 
ع�رصه،  يف  بحري  مهند�ض  �أمهر  �صك  دون  لأ�صبح  �لفنية 
و�إليه يرجع �لف�صل - على �لرغم من �أميته - يف بناء �لوحد�ت 

�لأوىل �حلربية لالأ�صطول �مل�رصي. 

�لبي�صاء  �للحية  ذ�  �ل�صكندري  �لعجوز  عمر  �حلاج  �إن 
ي�صتحق كل فخر، وللبحرية �مل�رصية وملدينة �لإ�صكندرية  �أن 

تزهو بجد�رة خري �بن لها يف جمال بناء �ل�صفن.

عمر  �حلاج  و�صف  فييل يف  دور�ن  �لأمري�ل  قاله  ما  هذ� 
جودة �لذي مل يرتك �لعمل يف د�ر �ل�صناعة »�لرت�صانة« - ب�صبب 
�ل�صيخوخة - �إل بعد �أن �أ�صبح �لأ�صطول �مل�رصي ثالث �أ�صاطيل 

�لعامل قوة وعظمة. 

يقيمون  �أحفاده  و�أحفاد  �حلاج عمر جودة  �أحفاد  وماز�ل 
�ملدينة،  �أنحاء  �صتى  يف  م�صاكنهم  ويتخذون  بالإ�صكندرية، 
بق�صم  حمامًيا  كان  �لذي  جودة  زكريا  �لأ�صتاذ  �أحفاده  ومن 
ق�صايا �لبلدية �إىل �أن �أحيل على �ملعا�ض، وقد ز�ملته يف �لعمل 

�صنو�ت طويلة. 

521– جورج اأبي�س – �سارع – بق�سم باب 
�رشقي )جوبا بك �سابًقا( 

بجو�ر  لبنان  عا�صمة  بريوت  مبدينة  �أبي�ض  جورج  ولد 
م�صجد �خل�رص يف 5 مايو عام 1880م )1298هـ( من �أبوين 

م�صيحيني متدينني، ويرجع لقب �أبي�ض �لذي يحمله هو و�أفر�د 
بهذه  فا�صتهر  �لقلب،  طيب  رجاًل  كان  جده  �أن  �إىل  �أ�رصته 

�لطيبة، وكان ي�صكن منزًل يتميز باللون �لأبي�ض. 

منها  وح�صل  �لفرن�صية،  �لفرير  مبدر�صة  جورج  و�لتحق 
دخل  ثم  عاًما،   12 عمره  وكان  �لدر��صية،  �ل�صهادة  على 
مدر�صة �حلكمة �لقانونية ليتقن �للغة �لعربية، ونال منها �لدبلوم 
خالل  ذلك  وكان  �لبكالوريا،  �لثانوية  �ل�صهادة  يعادل  وهو 
عام 1897م )1315هـ(، وقد هام بفن �لتمثيل وهو ليز�ل 
من  �أدو�ًر�  معهم  ويوؤدي  رفاقه  يجمع  فكان  �حلكمة  مبدر�صة 
�لتمثيل �ملرجتل، ثم ��صرتك يف فريق �لتمثيل، و�أخذ يوؤدي ما 
يقوم به من �أدو�ر باللغة �لفرن�صية، وقد قام هذ� �لفريق �ملدر�صي 
�ألك�صندر  �مل�صهور  �لفرن�صي  �لكاتب  رو�يات  معظم  بتمثيل 

دميا�ض. 

وتلقى بعد ذلك درو�ًصا يف �لتلغر�ف ينقل �لكالم باأجهزة 
�لإر�صال و�ل�صتقبال بطريقة مور�ض �ملعروفة ثم عمل تليغر�فجيًّا 
مبحطة �صكة حديد بريوت مدة عام و�حد، نقل بعده �إىل حمطة 

حور�ن بجبل �لدروز. 

من  ع�رصة  �لر�بعة  يف  ماز�ل  وهو  و�لده  فقد  قد  وكان 
عمره، فتحمل م�صوؤولية �لأ�رصة منذ ذلك �حلني، فكان ينفق 
مرتبه من �ل�صكة �حلديد على متطلبات عائلته �ملعي�صية، و�صاق 
بالعي�ض يف لبنان، ومل �حلياة �لرتيبة �لتي كان يعي�صها، وكان 
�إليها  نزح  قد  كان  �أبي�ض  �صمعان  ��صمه  بالإ�صكندرية  عم  له 
مكوًنا له ثروة من �لتجارة، ففكر يف �ل�صفر �إىل �لإ�صكندرية، 

و�ل�صتقر�ر بها، و�كت�صاب �جلن�صية �مل�رصية. 
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وتنفيًذ� لهذه �لفكرة ��صتقال من عمله، ورحل على ظهر 
1900م  عام  �لإ�صكندرية  �إىل  وو�صل  �صغرية،  �صيد  باخرة 
)1318هـ( وقد بلغ �لع�رصين من �لعمر، و�رصعان ما ح�صل 
على وظيفة يف م�صلحة �ل�صكك �حلديدية �مل�رصية، وعني ناظًر� 
نادي  يف  ��صرتك  �لتمثيل  هو�ية  وملتابعة  جابر،  �صيدي  ملحطة 
خريجي مدر�صة �لفرير باملن�صية حيث كون فرقة من �أع�صائهم 

قامت بتمثيل عدة رو�يات بالفرن�صية. 

ويف عام 1902م )1320هـ( ح�رصت �إىل �لإ�صكندرية 
فرقة �إيطالية على ر�أ�صها �ملمثل �لإيطايل �مل�صهور �إيرمتي نوفيللي 
مب�رصح  مثلت  �أن  بعد  بالقاهرة  �لأوبر�  بد�ر  عرو�صها  وقدمت 
�لعاملي، وقد  بالإ�صكندرية رو�يات من رو�ئع �مل�رصح  زيزينيا 
�أبي�ض عمله مبحطة �صيدي جابر، و�صافر ور�ءها  ترك جورج 

�إىل �لقاهرة. 

يف  وطريقته  نوفيللي  �ملمثل  حركات  يدر�ض  وكان 
�لتمثيل، و�كت�صف �أن له موهبة قد ت�صل �إىل موهبة هذ� �ملمثل 
�أن  و�أيقن منذ ذلك �حلني  �لفني،  بالتعليم  �أ�صقلت  �إذ�  �لعظيم 
حمطة  ر�صيف  على  ولي�ض  �مل�رصح  خ�صبة  على  م�صتقبله 
�صيدي جابر، ومن ثم بادر �إىل تكوين فرقة من �لهو�ة كلهم 
من معارفه بينهم �لطبيب و�ملهند�ض و�ملحامي، وكان يلجاأ �إىل 
زوجاتهم وبناتهم للقيام بالأدو�ر �لن�صائية، وقد قدمت �لفرقة 
رو�ياتها على م�رصح زيزينيا �لذي يقع مكانه �حلايل �أمام �صينما 
�أمري بجو�ر �لنادي �ل�صوري بطريق �حلرية طريق �لزعيم جمال 
عبد �لنا�رص حاليًّا ور�أى جورج �أبي�ض بعد ذلك �أن هو�ية �لتمثيل 
فكتب  �لفني  مب�صتو�ها  و�لرتفاع  �ملو�هب  ل�صقل  تكفي  ل 
�أن �مل�رصح �مل�رصي  �إ�صافية �إىل �خلديوي عبا�ض �لثاين  مذكرة 
يف حاجة �إىل �لنهو�ض به �إىل �ملكانة �لالئقة مب�رص، و�أنه م�صتعد 

للقيام بهذه �لنه�صة �إذ� و�فق �خلديوي على �إر�صاله يف بعثة على 
ح�صابه �إىل فرن�صا لدر��صة �لتمثيل، و�أ�صوله �لفنية �لعاملية. 

مبذكرة  فاأردفها  مذكرته  على  عبا�ض  �خلديوي  يرد  ومل 
�أخرى، ورجاه �حل�صور مل�صاهدة رو�ية »لتور دي تّل« �لذي 
1904م  يوليو   29 يوم  زيزنيا  مب�رصح  بتمثيلها  فرقته  �صتقوم 
)1322هـ(، فح�رص �خلديوي �مل�رصحية، و��صتدعى جورج 
باري�ض  �إىل  لل�صفر  بال�صتعد�د  و�أمره  مق�صورته  �إىل  �أبي�ض 
�أبحر �إىل  �أغ�صط�ض من ذلك �لعام  للدر��صة على نفقته ويف 4 
فرن�صا، وتتلمذ يف باري�ض على »�صيلفان« �أ�صهر ممثلي فرن�صا يف 
ذلك �حلني ثم �صافر مع فرقة هذ� �لأ�صتاذ يف رحالت باأنحاء 
فرن�صا وباجلز�ئر ومر�ك�ض ويف عام 1910م )1238هـ( عاد 
�إىل م�رص بعد در��صة ��صتغرقت 6 �أعو�م رف�ض يف نهايتها �لبقاء 
بريوت  ورثه يف  بيت  له  فرن�صا كممثل حمرتف، وكان  يف 
فرهنه، و�أح�رص معه فرقة من فرن�صا على ح�صابه فقدمت عدة 
م�رصحيات بد�ر �لأوبر� بالقاهرة منها �أديب �مللك لل�صاعر �ليوناين 
كورنيي،  �لفرن�صي  �لعظيم  لل�صاعر  وهور��ض  �صوفوكلي�ض، 
و�أندروماك لل�صاعر �لفرن�صي ر��صني، و�ل�صيخ متلوف لل�صاعر 

�لفرن�صي �ل�صاخر موليري.

ويف ذلك �لوقت طلب منه �صعد با�صا زغلول )�نظر هذه 
�ملادة( للتفرغ للتمثيل باللغة �لعربية فكون �أول فرقة م�رصية حتمل 
وجنيب  عيد،  عزيز  �صمت  )1330هـ(  1912م  عام  ��صمه 
�لريحاين، وروز� ليو�صف )�نظر هذه �ملو�د(، ودولت �أبي�ض، 
وحممد عبد �لقدو�ض، وعبد �لرحمن ر�صدي، و�أحمد فهيم، 
وحممد بهجت، وب�صارة و�كيم، وفوؤ�د �صليم، وعبد �لعزيز 

خليل. 
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وبد�أت �لفرقة بتمثيل �لرو�يات �ملرتجمة يف د�ر �لأوبر�، 
وكانت �أول فرقة م�رصية متثل على م�رصحها �لذي كان وقًفا 
�أفر�د  عن  للرتفيه  �خلارج  من  تقدم  �لتي  �لأجنبية  �لفرق  على 
�جلاليات �لأجنبية، ومتدها �حلكومة بالإعانات �ملالية �ل�صخية، 
وقد ترجم �ل�صاعر خليل مطر�ن )�نظر هذه �ملادة( للفرقة رو�ية 
لوي�ض  رو�ية  فيا�ض  �إليا�ض  وترجم  ل�صك�صبري،  عطيل 

�حلادي ع�رص، وفرح �أنطون �أديب �مللك. 

ويف ذلك �حلني �ن�صمت �إليه فرقة �ل�صيخ �صالمة حجازي 
�لرو�يات  متثيل  �إىل  �آنذ�ك  فرقته  و�جتهت  �ملادة(،  هذه  )�نظر 
وم�رص  �أور�صليم،  ومملكة  �لدين  �صالح  رو�ية  مثل  �ملحلية 

�جلديدة، وقلب �مر�أة، و�حلاكم باأمر �لله. 

يف عام 1923م )1342هـ( تزوج �ل�صيدة دولت �أبي�ض 
بعد ق�صة حب حارة، وكان لها �بن من زوج �صابق، ورزق 
�ل�صغري، و�صعته  �أبي�ض  بابنته �صعاد ثم ولد �صماه جورج  منها 
�أمريكا،  من  عائدة  وهي  �لباخرة،  ظهر  على  دولت  �ل�صيدة 

ومل تطل حياته غري ثالثة �أيام. 

تتوىل  فرقته  يف  �لأوىل  �لدعامة  دولت  �ل�صيدة  وكانت 
�لأكرب  �لف�صل  لها  �مل�رصحيات فكان  �لبطولة يف  باأدو�ر  �لقيام 

يف جناح �لفرقة ويف تغلبها على �ل�صعاب و�لأزمات. 

�ثنني  طو�ل  �مل�رصحي  �لفن  حتيي  �لفرقة  وظلت 
م�رص،  ممتازة يف  ا  عرو�صً �أثنائها  �أقامت يف  عاًما،  وع�رصين 
ويف جميع بلد�ن �ل�رصق �لأو�صط ويف ليبيا و�جلز�ئر ومر�ك�ض 
�لتون�صي،  �مل�رصح  نو�ة  �أبي�ض  جورج  �أ�ص�ض  حيث  وتون�ض، 
و��صتغرقت هذه �لرحلة �لفنية عامني عادت �لفرقة بعدهما �إىل 

�لأ�صتاذ  ر�أ�صها  وعلى  رم�صي�ض  فرقة  �إليها  و�ن�صمت  م�رص، 
يو�صف وهبي ومعه فاطمة ر�صدي. 

ويف عام 1929م )1348هـ( �أ�صيب جورج �أبي�ض ب�صلل 
بعد ذلك  يقم  فرقة رم�صي�ض ومل  �أثره من  �نف�صل على  ن�صفي 
�أدو�ره يف رو�يات عطيل، وماكبث،  �أهم  ت�صجيل  �إل على 
�أ�صطو�نات، ومل ي�صبقه يف ذلك  و�أديب �مللك، وذلك على 

�إل �ل�صيخ �صالمة حجازي. 

وعلى �لرغم من مر�صه عني م�رصًفا على �لن�صاط �لتمثيلي 
للتمثيل  معهد  باإن�صاء  فطالب  و�جلامعات  باملد�ر�ض،  �لفني 
فقام �ملعهد، وكان �لأ�صتاذ زكي طليمات �أول عميد له عام 
عام 1944م  عالًيا  معهًد�  �صار  وقد  )1349هـ(،  1930م 
�ملعهد  هذ�  تاأ�صي�ض  يف  �أبي�ض  جورج  و��صرتك  )1364هـ(، 
وظل  )1349هـ(،  1930م  عام  �إن�صائه  منذ  �لفنية  بجهوده 

ي�صغل فيه وظيفة �أ�صتاذ فن �لإلقاء و�لتمثيل. 

من  �أول  فكان  �ل�صينما  يف  �لعمل  عن  �ملر�ض  يوقفه  ومل 
�أنتج فيلًما غنائيًّا ناطًقا يف م�رص عام 1935م )1351هـ( وهو 
�آخر  نادرة، وكان  �ملطربة  �أمام  فيه  ومثل  �لفوؤ�د  �أن�صودة  فيلم 
�أفالمه فيلم �أنا ل �أ�صوف ويف عام 1935م )1354هـ( حلت 
�حلكومة �لفرق �لأهلية فاأدجمت فرقته يف فرقتي عكا�صة ومنرية 
�ملهدية وتكونت منها �لفرق �حلكومية وعمل جورج �أبي�ض يف 
وكان  �ل�صهر،  يف  جنيًها   40 وهو  ر�تب  باأكرب  �لفرق  هذه 

ر�تب �ملرحوم ح�صن ريا�ض 35 جنيًها. 

�ملعا�ض،  على  �إحالته  �حلكومية  �لفنية  �للجنة  قررت  ثم 
�إىل  ذلك  بعد  زيد  قدره 15جنيًها  �صهريًّا  معا�ًصا  له  وفر�صت 
�لتي  �حلفالت  �إير�د�ت  من  قدرها %20  ن�صبة  مع  جنيًها   25
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يظهر فيها على �مل�رصح ومع ذلك فقد �نتخب يف �لعام �لتايل 
لهذه �لإحالة �أول نقيب ملمثلي �مل�رصح و�ل�صينما. 

وزير  فا�صتدعاه  )1372هـ(  1952م  عام  ثورة  وقامت 
�إليه من�صب مدير �لفرقة �مل�رصية  �ل�صوؤون �لجتماعية، و�أ�صند 
مبرتب �صهري قدره مائة جنيه، فكان عليه �أن يو�جه م�صاكل 
كثرية �إد�رية مل يتعود �لقيام بها ليتفرغ لعمله �لفني �لبحت، ومن 
ثم ��صتقال بعد عام و�حد بالنظر �إىل حاله �ل�صحية، وقطعت 
)1377هـ(  1957م  عام  �أكتوبر  يف  معا�صه  �مل�رصية  �لفرقة 

فرفع �أمره �إىل �لق�صاء �لذي �أعاد �إليه معا�صه. 

عربية  م�رصحية   127 بتمثيل  �أبي�ض  جورج  قام  ولقد 
�ألّفتها  م�رصحية  بينها  من  �خل�صبة  �لفنية  حياته  طو�ل  و�أجنبية 
زوجته �ل�صيدة دولت �أبي�ض بعنو�ن دولت، وذلك �إىل جانب 
تاأليف خليل مطر�ن، و�إليا�ض فيا�ض،  م�رصحيات عديدة من 
وحافظ  �صوقي،  و�أحمد  عالم،  وعبا�ض  �أنطون،  وفرح 

�إبر�هيم، وعزيز �أباظة، وحبيب جماتي، و�إبر�هيم رمزي. 

وقال توفيق �حلكيم عنه: »وهبه �لله �صوًتا جلياًل يف نرب�ته 
ل �صبيل �إىل حماكاته، ولذلك مل تقم للرت�جيديا)�ملاأ�صاة( قائمة 

يف بالدنا بعده«.  

و�صجل �لدكتور طه ح�صني �عرت�فه بف�صله عليه يف تذوقه 
د من ماآثره يف منا�صبات خمتلفة  جلمال �لتمثيل �ل�صحيح، وعدَّ
لفيف من رجال �لفكر و�لفن، يف طليعتهم لطفي �ل�صيد )�نظر 
ويو�صف  مندور،  وحممد  تيمور،  وحممود  �ملادة(،  هذه 

وهبي، وزكي طليمات، وبديع خريي )�نظر هذه �ملادة(. 

وزوجته  هو  �لإ�صالمي  �لدين  �أبي�ض  جورج  و�عتنق 
بتاأليف كتاب  �لتي قامت م�صكورة  دولت، وكرميته �صعاد، 
حياة  ق�صة  فيه  �رصدت  �ل�صتار«   عليها  ي�صدل  لن  »�أيام  بعنو�ن 
عن  �لإ�صالم  �عتناقهم  وكان  �لأفق،  �لو��صعة  �لفنية  و�لدها 
عقيدة ر��صخة يف نفو�صهم، وكان هو على �ملذهب �مل�صيحي 

�لكاثوليكي �ملاروين وكانت زوجته قبطية �أرثوذكية. 

�لدين  �إىل  �أميل  حياته  طو�ل  كان  �إنه  نف�صه  عن  ويقول 
�أحفاد  له  و�صار  ويفهمه،  يقر�أه  �أن  ويحاول  �ملحمدي، 
�لأ�صماء  تغري  �أن  �ل�رصعية  �ملحكمة  يف  �أبلغ  وقد  م�صلمون، 
لنف�صه،  وبنى  با�صميهما  وزوجته  هو  فاحتفظ  �صكليًّا،  �إجر�ًء 
وكان  بالقاهرة،  بالغفري  �مل�صلمني  مد�فن  يف  مقربة  ولأ�رصته 
�ل�صتماع  �ملف�صلة  هو�يته  وكانت  لي�صلي،  �لفجر  مع  ي�صحو 
لأنه  �لكرمي،  �لقر�آن  يرتل  �ل�صع�صاعي  �لفتاح  عبد  �ل�صيخ  �إىل 

يذكره بحنجرته �لعري�صة �ل�صوت. 

وتويف جورج �أبي�ض يف 21 مار�ض 1959م )1379هـ(
�لعمر 79 عاًما،  بالًغا من  فيه  �لذي ولد  نف�صه  �ل�صهر  �أي يف 
�لدولة بو�صع متثال ن�صفي له يف �صدر حديقة �ملعهد  وكرمته 
�لعايل للفنون �مل�رصحية. وكرمته حمافظة �لإ�صكندرية باإطالق 

��صمه على �أحد �صو�رعها بباب �رصقي. 

�أما ترجمة �صاحب �ل�صم �لقدمي فاطلبها يف كلمة »جوبا 
بك«. 
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522– جورج زيدان – �سارع – بق�سم حمرم 
بك )برتيد�س �سابًقا(

لبنان عام 1861م  زيد�ن مبدينة بريوت يف  ولد جورج 
)1278هـ(، وتعر�صت م�صادر عديدة لتدوين تاريخ حياته، 
تلك  هي  �صحتها  على  �لعتماد  ي�صتطاع  �لتي  �لرتجمة  ولكن 
�لتي خطها بقلمه يف نهاية �جلزء �لر�بع من كتابه »تاريخ �آد�ب 
�للغة �لعربية« �لذي ما كاد يتمه حتى و�فته �ملنية فجاأة، وتطابق 
حياته  عن  �رصوف  يعقوب  �لدكتور  كتبه  ما  �لرتجمة  هذه 
�أنه توىل  �أن كتَّاب �صريته يجمعون على  �أولهما  �أمرين  �إل يف 
يوؤكد  �رصوف  �لدكتور  ولكن  �ملقتطف،  جملة  يف  �لتحرير 
�أنه توىل �إد�رة �ملجلة 18 �صهًر� فقط ومل يكتب فيها �إل ن�صف 
�صفحة يف مرة و�حدة )�نظر مادة �لدكتور �رصوف(. ويذكر 
كثري ممن كتبو� عنه �أنه تويف بالقاهرة يف 21 من �صبتمرب عام 
�أغ�صط�ض  �صهر  يف  كانت  �لوفاة  �أن  بع�صهم  وذكر  1914م 
من ذلك �لعام، بيد �أن �أفر�د �أ�رصته - وهم �أعلم �لنا�ض بتاريخ 
وفاته - �أكدو� �أن �ملنية فاجاأته يف 22 من يوليو عام 1914م 

)1334هـ(، وو�لده يدعى حبيب زيد�ن.

يدل  ما  حياته  عن  كتبها  �لتي  �خلا�صة  �ملذكر�ت  ويف 
ما�صيه  من  �لتهرب  عن  و�لبتعاد  ع�صاميته  على  و�صوح  يف 
�لبائ�ض، كما يركن لذلك كثري ممن �صجل �لتاريخ �صلوكهم 
يف �حلياة، فتناول يف تلك �ملذكر�ت حياته �خلا�صة يف �رص�حة 
متو��صع يف بريوت  �أباه كان �صاحب مطعم  �إن  فقال  �صادقة 
وكان �أميًّا يجهل �لكتابة و�لقر�ءة، وكان يخرج من �لبيت مع 
�لفجر ول يعود �إليه �إل عند منت�صف �لليل، وكانت و�لدته ل 
تنفك حلظة عن تدبري �صئونها �ملنزلية، ولفقر و�لده ��صطر لرتك 
�ملطعم  �إىل  �إذ ��صطحبه و�لده  �لدر��صة وهو يف �حلادية ع�رصة 

�أن  ليقوم مب�صاعدته فا�صتمر على هذه �حلال عاًما كاماًل، غري 
و�لدته كانت تلح على و�لده لإعادته �إىل �ملدر�صة فكان يعدها 
�لكفاية  تعلم  باأنه  �لأمر �صارحها  نهاية  بذلك ول يفعل، ويف 
ياأكل  �أنيًقا  كاتًبا  ليكون  تعليمه  مو��صلة  على  يو�فق  ل  ولذ� 
��صتفاد  وقد  �لإفرجنية،  �ملالب�ض  ويرتدي  و�ل�صكني  بال�صوكة 
�لله  وعبد  باليازجي  كنفه  يف  يلتقي  فكان  �ملطعم  من  جورج 
ومناق�صاتهم  �أحاديثهم  �إىل  وي�صغي  وغريهما  �للغوي  �لب�صتاين 
ا بطلبة  �لأدبية و�لعلمية ويفيد من كل ذلك، وكان يلتقي �أي�صً
1866م  عام  بريوت  يف  �أن�صئت  �لتي  �لأمريكية  �لطب  كلية 
طريق  على  ودلوه  �لعلم  لطلب  حما�صته  فاأثارو�  )1283هـ( 
توؤهله  �لتي  �لإعد�دية  �لعلوم  در��صة  فاأمت  بكليتهم  �للتحاق 
�لنبوغ  على  يدل  وذلك  �ل�صهر  ون�صف  �صهرين  يف  للدخول 
و�لعزمية �ل�صلبة �لتي ت�صتهني بال�صعاب وتقتحم �لعقبات، و�أفاد 
ول�صيما  �أجنبية  لغات  عدة  على  باطالعه  �ملطعم  من  جورج 
�للغة  لتعليم  يدير مدر�صة خا�صة  �لذي كان  �ملعلم م�صعود  من 
�لإجنليزية فان�صم جورج �إليها يف �مل�صاء وكان �أول كتاب قر�أه 
بالإجنليزية هو رحلة »كوك« وكان قد قر�أ قبل ذلك عدة كتب 
عربية ��صرت�ها من م�رصوفه �خلا�ض، ولقد ��صرتى مرة كتاب 
»جممع �لبحرين« لل�صيخ ن�صيف �ليازجي بن�صف ثمنه من �أحد 
�لباعة فاأنَّبه �أبوه على ذلك ولكن �صديق و�لده �أمني فيا�ض جعله 
ا  �قتناء �لكتب عو�صً �بنه ي�رصف نقوده يف  �أن  �لله على  يحمد 
ظهرت  1880م  عام  ويف  و�ملالذ،  �ل�صكر  يف  �إنفاقها  عن 
�لطبعة �لثانية من كتاب »�رص �لنجاح« »ل�صمويل �صميلز« ترجمة 
ي�صم  وهو  �ملقتطف  مطبعة جملة  و�أ�صدرته  �لدكتور �رصوف 
�صري حياة رجال جنحو� يف �حلياة بالتغلب على �ل�صعاب بالعزمية 
�إىل  �لكتاب  هذ�  على  �لطالع  دفعه  وقد  و�لكفاح،  و�لكد 
)1299هـ(  1881م  عام  �لأمريكية  �لطب  بكلية  �للتحاق 
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باأمور  �ن�صغاله  من  �لرغم  على  �صغف  يف  �لدر��صة  على  فاأقبل 
�لعام  �إىل ترك �ملدر�صة يف  �إنه ��صطر  معا�صه، وتقول �مل�صادر 
�لثاين لالختالفات �لتي قامت فيها ب�صبب �لنز�ع بني �لأ�صاتذة، 
بعد  فاجته  �لنز�ع  هذ�  يف  و�فر  ن�صيب  زيد�ن  جلورج  وكان 
ذلك لدر��صة �ل�صيدلة مع لفيف من رفاقه �ملبعدين عن مدر�صة 
بنجاح،  �لمتحان  �جتياز  بعد  �ل�صيدلة  �صهادة  ونال  �لطب، 
�لطب  مدر�صة  دخول  ورغب يف  م�رص  �إىل  ذلك  �إثر  وح�رص 
�مل�رصية ولكنه عدل عن ذلك لطول مدة �لدر��صة، وكان قد 
جتاوز �لع�رصين من عمره، ومن ثمَّ ف�صل �لعمل يف �ل�صحافة 
�إىل  �مل�رصية  �حلملة  ر�فق  ثم  �لزمان  بجريدة  حمرًر�  و�لتحق 
فاكت�صب  مرتجم  ب�صفة  )1302هـ(  1884م  عام  �ل�صود�ن 

�لكثري من �لتجارب �لعملية و�لعلمية.

وخالل عام 1885م )1303هـ( عاد �إىل بريوت وكانت 
بقر�ء�ته  �كت�صبها  �لتي  و�للغوية  �لعلمية  �صهرته  �إليها  �صبقته  قد 
�لو��صعة �لنطاق فانتخب ع�صًو� باملجمع �لعلمي �ل�رصقي حيث 
تعلم �للغات �لعربية و�ل�رصيانية وبع�ض �للغات �ل�صامية �لأخرى، 
وقد �ألّف - وملَّا يتجاوز �خلام�صة و�لع�رصين من �لعمر - كتاب 
»�لفل�صفة �للغوية« �لذي ظهر عام 1885م )1303هـ( وظفر 
وقد  �إيطاليا  يف  �ملدين«  �لآ�صوي  »�ملجمع  بع�صوية  طريقه  عن 

قدم هذ� �لكتاب �إىل �لهيئات و�ملجامع �لعلمية �لدولية.

جملة  �إد�رة  وتوىل  م�رص  �إىل  عاد  �إجنلرت�  يف  جولة  وبعد 
عام  ��صتقال  ولكن  وجه  خري  على  بالعبء  فنه�ض  �ملقتطف 
�لفرتة  هذه  ويف  للتاأليف،  وتفرغ  )1306هـ(  1888م 
رو�ية  هي  رو�ياته  و�أول  �حلديث«،  م�رص  »تاريخ  كتاب  �أمت 
وهي  )1308هـ(  1890م  عام  �أمتها  �لتي  �ل�صارد«  »�ململوك 
ت�صور حممد علي �أدق ت�صوير، و�آخر كتاب علمي قام بت�صنيفه 

هو كتاب »تاريخ �آد�ب �للغة �لعربية« �لذي �أمته عام 1914م 
)1333هـ( �صنة وفاته وقد قطع يف تاأليفه ثالث �صنو�ت.

باإن�صائه  �لأدبية  �ل�صحافة  جمال  زيد�ن  جورج  ودخل 
�أول  عام 1892م )1310هـ( و�صدر  �ل�صهرية  �لهالل  جملة 
�لعام، وقد لزم ��صم جورج  �أكتوبر من ذلك  عدد منها يف 
متعدد  جورج  كان  ولقد  وفاته،  حتى  �لهالل  جملة  زيد�ن 
ثقافته  فهياأته  حد،  عند  باملعرفة  يقف  فلم  �لثقافية،  �لنو�حي 
�ملنهج،  علمي  ولغويًّا  و�أديًبا  موؤرًخا  ليكون  و�ل�صيدلية  �لطبية 
فهو موؤرخ مل ي�صلِّم زمامه للعاطفة فكان �صاحب عقلية منهجية 
ظهرت و��صحة يف �أكرث موؤلفاته، ففي تاريخ م�رص �حلديث ز�ر 
جميع �لأماكن �لتي ��صتطاع �أن يح�صل منها على وثائق تاريخية 
�أ�صلوبه  و�أحياء ومدن، ويف  �آثار  من  �حلقيقية وذلك  ومعاملها 
و�إ�رص�ق  �لأفكار  وتنظيم  �لتن�صيق  و�إحكام  �لعر�ض  جند ح�صن 
�لعبارة، وتنق�صم موؤلفاته �إىل تاريخية ولغوية و�أدبية و�جتماعية 
ورو�يات، فالتاريخية هي: »تاريخ م�رص �حلديث«، و»تاريخ 
�لتمدن �لإ�صالمي«، و»تاريخ �لعرب قبل �لإ�صالم«، و»تاريخ 
�إجنلرت�«،  و»تاريخ  �لعام«،  و»�لتاريخ  �لعام«،  �ملا�صونية 
وموؤلفاته  �لقدماء«،  �لعرب  و�أن�صاب  و�لرومان  و»�ليونان 
�للغة �لعربية«، وموؤلفاته  �للغوية«، و»تاريخ  �للغوية: »�لفل�صفة 
�لأم«،  و»طبقات  �حلديث«،  �لفر��صة  »علم  �لجتماعية: 
و»عجائب �خللق«، و�أخرًي� »تاريخ �آد�ب �للغة �لعربية« يف �أربعة 
�أجز�ء، و�ألّف من �لرو�يات 22رو�ية تدور حول تاريخ �لعرب 
�لع�رص  �إىل  �لفتوح  منذ  �لإ�صالم  تاريخ  وحول  �جلاهلية،  من 
�للغات  �إىل  موؤلفاته ورو�ياته  من  �لكثري  ُتْرِجم  وقد  �حلديث، 
�لأجنبية و�ل�رصقية، ويعد كتاب »تاريخ �لأدب �لعربي« ر�ئًد� 
على  يكن  تاأليفه، ومل  عليه يف  �صار  �لذي  �لنهج  �إىل  بالن�صبة 
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حق عندما قال �إنه �أول من كتب يف تاريخ �لأدب �لعربي على 
�لنحو �لذي �صلكه، و�إنه �أول من �أطلق على هذ� �لعلم »تاريخ 
�آد�ب �للغة �لعربية« ولكن �لفرن�صيني قد �صبقوه يف هذه �لت�صمية 
منذ زمن بعيد ومل يكن غري مرتجم حريف للعبارة �لتي ت�صمى 
�لفرن�صية  �لآد�ب  »لتاريخ  تتعر�ض  �لتي  �لفرن�صية  �لكتب  بها 
ويت�صم   ،»Histoire de la Littérature Française

�لأم  �صائر  بني  �لعرب  منزلة  �أو�صح  من  �أول  باأنه  هذ�  كتابه 
�لر�قية من حيث �لرقي �لجتماعي و�لعقلي ويف�صل ما و�صلت 
�إليه عقول �لعرب وقر�ئحهم من �إنتاج عظيم عرب �لع�صور وما 
كان لهذه �لع�صور و�أحد�ثها من �أثر يف تاريخ تطورهم �لعقلي 
و�حل�صاري، وقد تناول �ملو�صوعات يف كل ع�رص من ع�صور 
حقيقته  عن  يك�صف  ما  �لأ�صو�ء  من  عليه  فاألقى  �لعربية  �لأمة 
بل  فح�صب  �لعربية  �مل�صادر  من  معلوماته  ي�صتمد  ول  ومنوه، 
وجلورج  و�لأمريكية،  �لأوروبية  �لأجنبية  �مل�صادر  �إىل  يلجاأ 

زيد�ن كتاب هام هو »تر�جم م�صاهري �ل�رصق«. 

و�إن كانت رو�يات جورج زيد�ن تقوم يف �صياقها �لرو�ئي 
على بع�ض �حلو�دث �لتاريخية �ملعروفة �إل �أنها ل تعترب مرجًعا 
هذه  يكن يف  موؤلفها مل  لأن  عليه؛  يعتمد  �أو  به  يوثق  تاريخيًّا 
ا على حتري �حلقائق �لتاريخية قدر حر�صه على  �لق�ص�ض حري�صً
�حلبكة �لق�ص�صية وخلق �حلو�دث �ملثرية خلًقا، فكان ين�صج من 
�رصده غري  يتطلب  �ل�صحائف حول حادث ل  خياله ع�رص�ت 
ب�صعة �أ�صطر وقد يكون هذ� �ل�رصد نف�صه من خياله، وقد تعقب 
وطعنو�  �لرو�يات  هذه  �أكرث  و�مل�صلمني  �لعرب  �لكتاب  بع�ض 
فيما �أورده فيها من مز�عم �عتربها بع�صهم �فرت�ًء على �لتاريخ 

�لإ�صالمي. 

هذه  يف  وردت  �لتي  �لأ�صماء  من  كثرًي�  �أن  ويالحظ 
�لرو�يات �أ�صماء خيالية �قت�صتها �حلبكة �لق�ص�صية �أو هي �أ�صماء 
�لتي  �لتاريخية  �ل�صخ�صيات  �صخ�صيات جمهولة من غري ذوي 

كان لها وجود حقيقي يف حو�دث تلك �لرو�يات.

�أ�صاتذة  بع�ض  �إىل  �ملا�صي  �لهالل« يف  »د�ر  ولقد عهدت 
معظم  تهذيب  باأمر  �مل�رصية  باجلامعات  �لإ�صالمي  �لتاريخ 
رو�يات جورج زيد�ن قبل �إعادة طبعها وتنقيتها مما كان يوؤخذ 

عليها.

�لر�بع  �جلزء  يف  خطه  �لذي  نرثه  من  �أمنوذج  يلي  وفيما 
»�لأ�صلوب  عنو�ن  �لعربية« حتت  �للغة  �آد�ب  »تاريخ  كتابه  من 

�لع�رصي �لإن�صائي«:

�لإن�صاء؛  على  ينطبق  تقدم  فيما  �ل�صعر  عن  كالمنا  »�إن 
عليهما على  �لنه�صة  تاأثري هذه  فكان  باب و�حد،  لأنهما من 
�صكل و�حد، ولعل هذ� �لتاأثري ظهر يف �لإن�صاء �أكرث من ظهوره 
لون فيما يكتبونه على  يف �ل�صعر، تعني �أن �لكتَّاب �أخذو� يعوِّ
�ملعاين �أكرث مما فعل �ل�صعر�ء، وكان �لإن�صاء يف �أو�خر �لع�رص 
�لعثماين قد �أ�صبح �ملعول فيه على �لألفاظ بني �صجع و��صتعارة 
وتورية وجنا�ض؛ بحيث يتعذر عليك �لو�صول �إىل �ملعنى، ملا 

يتلبد حوله من �ل�صور �ملبهمة«. 

523– جول جمال – �سارع – بق�سم �سيدي 
جابر )اأنفيلد �سابًقا( 

ولد جول جمال مبيناء �لالذقية باجلمهورية �لعربية �ل�صورية 
طفولته  �أيام  وق�صى  )1352هـ(  عام 1933م  �إبريل  �أول  يف 
�لبتد�ئية،  در��صته  �أمت  وعندما  فاأحبه،  و�صفنه  للبحر،  رفيًقا 
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و�لثانوية مب�صقط ر�أ�صه �لتحق باجلامعة �ل�صورية بدم�صق، وبعد 
ومنها  �لع�صكرية،  بالكلية  �لتحق  �جلامعية  �لدر��صة  من  عام 
�أوفد يف بعثة �إىل م�رص للح�صول على �لدر��صات �لبحرية بكلية 
رعاية  مو�صوع  كان  در��صته  وطو�ل  �لتني  بر�أ�ض  �لإ�صكندرية 
�أ�صاتذته لتفوقه يف �لتح�صيل، وح�صن �أخالقه وكرمي �صلوكه، 
وكان �صادق �لوطنية حمبًّا لعروبته يفي�ض وجد�نه باحلما�ض لها 

ولن�رصة �لقومية �لعربية. 

�لثالثي  �لعدو�ن  �لبحرية حدث  �لكلية  ولدى تخرجه من 
�لغا�صم على م�رص من بريطانيا وفرن�صا و�إ�رص�ئيل وذلك يف �صنة 
وطنه  �إىل  يعود جول جمال  �أن  �ملقرر  من  وكان  1956م، 
�لعدو�ن  �ل�صرت�ك يف �صد  و�أ�رص على  �صوريا، ولكنه رف�ض 
دول  كل  ومعركة  �صوريا  معركة  هي  م�رص  معركة  �إن  قائاًل 

�لعامل �لعربي دون ��صتثناء. 

عام 1956م كان جول جمال  نوفمرب  من  يوم 4  ويف 
�أحد �صباط زو�رق �لطربيد �لثالثة، وهي �لزورق رقم 227 
بقيادة �لنقيب �صبحي �إبر�هيم ن�رص، و�لزورق رقم 228 بقيادة 
 220 رقم  و�لزورق  فهمي،  �لرحمن  عبد  �إ�صماعيل  �لنقيب 
بقيادة �ملالزم �أول علي �صالح علي )�نظر هذه �ملو�د �لثالثة(، 
)�نظر  �لد�صوقي  جالل  �ملقدم  بقيادة  �لثالثة  �لزو�رق  وكانت 

هذه �ملادة(. 

وكان هجوم �لأعد�ء قد ��صتد على مدينة بور�صعيد �لبا�صلة 
وعلى  �ل�صوي�ض،  على  ��صتد  كما  نوفمرب  من   3 يوم  طو�ل 
جميع مدن �لقناة يف ذلك �ليوم، ولذ� �ختمرت فكرة �لق�صاء 
على ن�صاط حاملة �لطائر�ت يف �لبحر �لأبي�ض، وتنفيذ �خلطة 
�لبحرية يف �ملنطقة بني �لإ�صكندرية ودمياط، وذلك مبجموعة 

زو�رق �لطربيد �ل�صالفة �لذكر. 

وحد�ت  جتد  ومل  بور�صعيد،  منطقة  طافت  �أن  وبعد 
�ل�صاعة، وعلى  ب�رصعة 25 عقدة يف  عائدة  ��صتد�رت  �لعدو 
�أمره  �أميال من منار �لربل�ض �أ�صدر جالل �لد�صوقي  بعد ع�رصة 
بالهجوم على قطع �أ�صطول �لعدو فاأطلقت �لزو�رق طربيد�تها، 
�أن  غري  بريطانية،  مدمرة  و�أعطبت  فرن�صيًّا،  طر�ًد�  فاأغرقت 
�لثالثة،  �لزو�رق  ملطاردة  طائرة   12 �أر�صل  �لأعد�ء  �أ�صطول 
�إذ  ق�صرية  فرتة  �صوى  �لطائر�ت  هذه  مع  �ملعركة  ت�صتمر  ومل 
من  فيها  مبن  �لبحر  �بتلعها  ثم  �لحرت�ق  يف  �لزو�رق  �أخذت 
و�لده،  ح�رص  وقد  جمال،  جول  �ل�صهيد  وبينهم  �لأبطال، 
وت�صلم �ل�صهادة �لتي تنطق ببطولته، وت�صحيته �ل�صخية يف �صبيل 
وقال  �لعاطرة،  ذكر�ه  ين�صى  لن  �لذي  �لكبري  �لعربي  �لوطن 
�بنه،  ببطولة  �إنه فخور  �ل�صامت:  �لرغم من حزنه  �لو�لد على 

ووطنيته �ل�صادقة. 

وكان عمر جول جمال وقت ��صت�صهاده 24 عاًما. 

يف  فاطلبها  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�أنفيلد«. 

بق�سم   – �سارع   – االأنفو�سي  جونة   –524
اجلمرك 

�أطلق ��صم »جونة �لأنفو�صي« على هذ� �ل�صارع دللة على 
�خلليج �لذي ميتد على �صكل ن�صف د�ئرة من �لثكنات �لع�صكرية 
�ملجاورة لق�رص ر�أ�ض �لتني )�نظر هذه �ملادة( �إىل حلقة �لأ�صماك 
قايتباي  ح�صن  �إىل  �ملو�صل  �لل�صان  بد�ية  عند  �لو�قعة  �حلديثة 
و��صم »جونة �لأنفو�صي« يرتكب من كلمتني هما �جلونة وتعني 
له  غور  ل  �خلليج  هذ�  �أن  و�لو�قع  �ل�صحل،  �ل�صغري  �خلليج 
يغطي  �أن  دون  ا  وعر�صً طوًل  قطعه  ي�صتطيعون  فامل�صتحمون 
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�أجز�ء من  �أكرث من ثلثي طول قامتهم، وماز�ل به بع�ض  �ملاء 
�صاطئه ذ�ت رمال بي�صاء خالية من �أع�صاب �لبحر، و�أكرب هذه 
�لأجز�ء �ت�صاًعا �لرملة �لبي�صة �ل�صغرية كما ي�صميها �أولد بحري 
وهي من �جلهة �لغربية من �خلليج بجهة ر�أ�ض �لتني �لتي �صميت 
بهذ� �ل�صم لأنها يف �لو�قع ر�أ�ض من �لأر�ض د�خله يف �لبحر 
وكانت حتى منت�صف �لقرن �لتا�صع ع�رص �مليالدي غيًطا به عدد 
مبارك  با�صا  �لرب�صومي وقد و�صفها علي  �لتني  كبري من �صجر 

بذلك يف كتابه �خلطط �لتوفيقية. 

و�أما �جلزء �لثاين من �ل�صم، وهو »�لأنفو�صي« فريجع �إىل 
�أ�رصة �إيطالية كانت متلك عدًد� من قو�رب �ل�صيد �لبخارية وهي 
»�لبالن�ض«  ت�صمى  �لقو�رب  هذه  وكانت  »�أونفو�صي«،  �أ�رصة 
�لإ�صكندرية،  �صكان  و�أكرث  و�ل�صيالة  �لتني  ر�أ�ض  �أهل  عند 
� من �أنو�ع �ل�صمك �ملختلفة  وكانت تاأتي د�ئًما ب�صيد و�فر جدًّ
مما كان �صبًبا يف رخ�ض �أ�صعاره �إىل حد كبري، وكان يناف�ض 
�أ�رصة »�أونفو�صي« يف �صيد �لأ�صماك �أ�رصة �إيطالية �أخرى تدعى 
�ملالحة،  بحرية  ت�صتاأجر  وكانت   ،»Ungletto »�أوجنليّتو 
وهي جزء من بحرية مريوط ينتهي عند غيط �لعنب، وكانت 
�لبلطي  �صيد  فيغزر  �لبحرية  وتبذره يف  �لأرز،  دقاقة  ت�صرتي 
�أن  �لأرز ولذلك جند  بدقاقة  �لتغذية  ب�صبب  �مْلُدِهَنني  و�لبوري 
بائعي �لبوري �ململح »�لف�صيخ« ماز�لو� يقولون يف مناد�تهم عليه 

»ف�صيخ �أوجنلطو زبدة«.

ف �إىل »�لأنفو�صي«  ومن �لغريب �أن ��صم »�أونفو�صي« ُحرِّ
ماز�لو�  �جلمرك  ق�صم  �أهل  من  كثرًي�  �أن  ذلك  من  و�لأغرب 
يعتقدون �أن هناك �أحد �أولياء �لله يدعى »�صيدي �لأنفو�صي«، 
وهكذ� تقلب �لأ�صطورة �أحد �لإيطاليني �إىل ويل من �أولياء �لله 

�ل�صاحلني. 

قبل  حتى  �حلايل  بات�صاعها  �لأنفو�صي«  »جونة  تكن  ومل 
ت�صييد ر�صيف �مليناء �ل�رصقي �لذي يبد�أ من ر�أ�ض �لتني، وينتهي 
عند ل�صان �ل�صل�صلة هو »ر�أ�ض لوخيا�ض«، ولقد دلت �لأبحاث 
�ملتحف  �أمني  بري�صيا«  »�لربوف�صور  بها  قام  �لتي  �لقيمة  �لأثرية 
�لإ�صكندرية  مدينة  م�صتوى  �أن  على  �لأ�صبق  �لروماين  �ليوناين 

�لقدمية ينخف�ض عن م�صتوى �صطحها �حلايل بب�صعة �أمتار.

�لنخفا�ض يف  تدل على هذ�  �لتي  �لطبيعية  �لعو�مل  ومن 
 »Jondet صطح �ملدينة �لكلي بعد �لزلز�ل �أن �ملهند�ض »جونديه�
�ل�صمال  يف  �لقدمية  �لغربي  �مليناء  �أر�صفة  �ختفاء  عن  ك�صف 
�لغربي من جزيرة فارو�ض �أي ق�صم �جلمرك على عمق يرت�وح 
بني 130 و830 �صنتيمرًت� حتت �صطح �لبحر، وذلك ح�صب 

�أجز�ء هذه �لأر�صفة �ملختلفة. 

�نف�صلت  �أن  �لزلز�يل  �لنخفا�ض  هذ�  نتائج  من  وكان 
عن جزيرة فارو�ض جزيرتان �صغريتان �إحد�هما هي �لتي يقوم 
فوقها �لآن »ح�صن �لأطة« �ملخ�ص�ض حاليًّا لثكنات جنود خفر 
قايتباي،  فوقها طابية  �صيدت  �لتي  �ل�صو�حل، و�لأخرى هي 
بد�ية  حتى  �لأنفو�صي  خليج  عن  �لأطة  ح�صن  يف�صل  وكان 
�إىل  �خلليج  ماء  حتتها  من  ينفذ  قنطرة  �جلاري  �لع�رصين  �لقرن 
«، وتقوم مكانه يف �لوقت �حلايل حلقة �لأ�صماك  َغريَّ »�لبحر �ل�صُ
ومبنى حي غرب �لإ�صكندرية، ومدر�صة ونقطة �لأنفو�صي كما 
كان يف�صل ح�صن قايتباي عن �لل�صان �ملو�صل �إليه فا�صل مائي 
�صحل يقطعه زو�ر �حل�صن غائ�صة �صيقانهم يف ماء �لبحر �إىل 

قرب �لركب. 

وتقوم �لآن يف مكان �لقنطرة �حلجرية �لتي كانت تف�صل 
جزيرة ح�صن �لأطة عن خليج �لأنفو�صي م�صت�صفى ر�أ�ض �لتني 



حرف اجليم

189

�لعام، ونقطة حربية خلفر �ل�صو�حل، وق�رص �لثقافة، وترتب 
على �نخفا�ض �صو�حل �لإ�صكندرية بفعل �لزلزل �ت�صاع رقعة 
خليج �لأنفو�صي فكانت �أمو�جه �لرقيقة �لهينة تزحف يف �ل�صتاء 
على معظم �أجز�ئه، وذلك قبل �إن�صاء �لر�صيف، وردم �مل�صاحة 
�لعري�صة �لتي ي�صري �لرت�م و�صطها يف حرم خم�صو�ض على ميينه 
وطور�ن  �ملختلفة  �لنقل  لو�صائل  عري�صان  طريقان  وي�صاره 
ي�صمح عر�ض كل منهما بو�صع معرو�صات �لباعة وتنزه �آلف 
من �لو�فدين على �صاطئ �لأنفو�صي �ل�صعبي بعد �ل�صتحمام يف 

�أجز�ئه �ل�صاحلة لذلك ل�صيما يف »�لرملة �لبي�صة �ل�صغرية«. 

�لر�صيف خالل عام 1909م وهو  �إن�صاء  �لبدء يف  وقبل 
�لر�صيف �لذي قامت بتنفيذ م�رصوعه �رصكة »�أملاجا« �لإيطالية 
�ملتخ�ص�صة يف �لأعمال �لبحرية �لكربى، و�لذي �نتهى �لعمل 
نهاية  �ل�صل�صلة يف  ل�صان  �إىل  �لتني  ر�أ�ض  فيه عام 1912م من 
�لإن�صاء  قبل ذلك  �ل�رصقي(،  �مليناء  مادة  )�نظر  �ل�رصقي  �مليناء 
قو�صية  ف�صيحة  رملية  م�صاحة  �لأنفو�صي  خليج  �صاطئ  كان 
�لأكو�خ  مياهه من جمموعة  فتقرتب  متفاوتة �لت�صاع  �ل�صكل 
�لع�ص�ض �مل�صيدة من �ل�صفيح �لقدمي على مقربة من ق�رص ر�أ�ض 
�لأكو�خ وبني  تلك  �لقائمة بني  �لقدمية  باملنازل  ثم حتف  �لتني 
نهاية �صارع �حلجاري �أو ترتك �أمامها م�صطًحا رمليًّا تارة منب�صطا 
وتارة قليل �لرتفاع، وي�صتمر �لبحر يف �خلليج على هذ� �لنحو 
�لرمال  �صايف  �صاحل  يف  عنها  منح�رًص�  �أو  لالأبنية،  مال�صًقا 

رحب حتى �لقنطرة �لتي ت�صل حي �ل�صيالة بح�صن �لأطة.

و�إىل جو�ر »ع�ص�ض �ل�صفيح« بر�أ�ض �لتني كان جنود �جلي�ض 
يتمرنون على قرع �لطبول يف دقات منتظمة، و�لنفخ يف �لقرب 
على �لطريقة �لإجنليزية �لإ�صكوتالندية، وكان �أطفال وغلمان 
حي �جلمرك ي�رصون ب�صماع هذه �ملو�صيقى �لنفخية، ويتابعون 

ع�صكرية  بخطو�ت  ور�ءهم  يتجهون  ثم  مر�نهم  يف  �جلنود 
من�صقة وهم يرددون �لأن�صودة �لذ�ئعة يف ذلك �حلني �لتي تتو�ءم 

�أنفا�صها مع �أقدم مقطوعة رددتها مو�صيقى �لغرب وهي: 

َكَرَوْنْت �لَعْد�ْض بِِرِدْت
ه �لعجوزة ِولِِدْت  و�مُّ   

طلياين  ولد  ِولِِدْت 
باليوناين  ِيْتَكلِّْم   

وكانت لع�ص�ض ر�أ�ض �لتني وِرّقة حال م�صاكنها و�حرت�ف 
تربية  �لن�صاء  ومز�ولة  �حلقرية  �ملهن  بع�ض  �صكانها  من  �لرجال 
�إذ كانو�  �ملاعز مكانة غري حمرتمة عند �ل�صكندريني �خلل�ض، 
جميًعا من فقر�ء �لريف �صيئي �لأخالق، ومن ثم كان �لأطفال 
و��صح:  �زدر�ء  يف  مرتمنني  �صاحو�  بهم  مرو�  �إذ�  و�لغلمان 
�أعقاب  )�أي  �ل�صباِر�ْض«  مَلّ  َعلِّموه  ولد،  ِولِِدت  �لتني  »ر�أ�ض 
لتاأديب  ن�صاوؤها  �أو  �لع�ص�ض  �صكان  بع�ض  فيخرج  �ل�صجاير(، 

�ل�صائحني على هذه �لإهانة، فيفرو� هاربني �صاحكني. 

فجر  يف   - تقوم  كانت  �لأنفو�صي  خليج  حافة  وعلى 
�لقرن �لع�رصين و�أو�ئله - منازل بع�ض �لأ�رص �لعريقة يف �حلي 
�لع�ص�ض  من  مقربة  وعلى  �ل�صمايل  طرفه  ففي  �ل�صكندري، 
وقد  �جلزيري،  عائلة  بيت  هامة  ترتفع  ماز�لت  �ل�صفيحية 
�صيمي  منزل  يعلو  و�صطه  �لدينية، ويف  بالثقافة  رجالها  ��صتهر 
بك ومطحنه، و�صهرة عميدها ذ�ئعة �ل�صيت يف �لقانون و�للغة 
�لفرن�صية، ومن رجالت �حلزب �لوطني �لأول، ومنزل �ل�صيخ 
عبد �لرحمن �لر�فعي مفتي �لإ�صكندرية، وقد حل بهذ� �ملنزل 
�لرحمن  �لر�فعي وعبد  �أمني  و�لد  �لر�فعي  �للطيف  عبد  �ل�صيخ 
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�لر�فعي )�نظر هاتني �ملادتني( �ملحاميني �ل�صهريين، وقد ق�صيا 
طفولتهما يف هذ� �ملنزل. 

)�نظر  و�ملحت�صب  �مل�صريي  بيتا  يطل  �خلليج  جنوب  ويف 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�صيالة  م�صاكن  على  �ملادتني(  هاتني 
�إن�صاء  تر�صانات  تتعدد  �ملتعرج  �صاطئه  �ملتو��صعة، وعلى طول 
�أ�صحابها  يتزعم  و�لرب�طيم،  و�ملو�عني  و�لزو�رق  �لقو�رب 
�لُدجي�صي  ح�صني  و�ملعلم  �لتني،  ر�أ�ض  طلبة يف  �ملعلم حممد 

بال�صيالة.

ي�صمع  فال  �ل�صتاء  ف�صل  يف  �خلليج  ي�صود  �لهدوء  وكان 
فوق م�صطحاته �لرملية �لعري�صة �صوى نقر�ت قو�دمي �لقالفطية 
�لقو�رب  �ألو�ح  بني  �ل�صيقة  �لفو��صل  يح�صون  �خل�صبية، وهم 
�ملنا�صري  حفيف  �أو  بالقطر�ن،  �مل�صبع  �لقطن  من  »بالأ�ْصُطبة« 
�ملهرة  �لن�صارون  �لأ�صفل  �إىل  ويجذبها  �لأعلى،  �إىل  ي�صدها 
يركب بع�صهم فوق �للوحات �ل�صخمة، ويقف �لبع�ض �لآخر 
�ل�صفن  ل�صنع  �صاحلة  رقاق  �ألو�ح  �صاعات  بعد  هي  فاإذ�  حتتها 
�لب�صائع  نقل  يف  ت�صتخدم  �لتي  �لكبرية  و�لعائمات  �ل�رص�عية 

�لثقيلة من �لبو�خر �إىل �لرب يف �لد�ئرة �جلمركية. 

وما �إن تقرب �ل�صم�ض حتى يبدو �خلليج موح�ًصا خالًيا من 
�إليه دبيبها �خلافت  مظاهر �حلياة حتى �صباح �ليوم �لتايل فيعود 

�لوئيد مع نقر�ت �لقو�دمي، وحفيف �ملنا�صري. 

ومير �ل�صتاء، وي�صتيقظ �لربيع لين�رص عبقه �لفّياح يف �أرجاء 
�خلليج فياأخذ �ملعلم حممد طلبة، و�ملعلم ح�صني �لدجي�صي يف 
فيتفنن كل  �لن�صيم،  �صم  ليوم  ��صتعد�ًد�  �ل�صباق  �إن�صاء زورقي 
منهما يف جعل زورقه غاية يف �حل�صن و�لإتقان، ويدهن �ملعلم 

طلبة زورقه باللون �لأحمر، ويطلق عليه �حلمر�ء. 

�صكان  �إىل  بالن�صبة  وهو  �لن�صيم  �صم  يوم  ويقرتب 
�لإ�صكندرية عيد �لبحر و�لربيع و�لأزهار و�ملرح جميًعا فمتعته 
�لو�رفة وفرحته �لبا�صمة كانت تدخل �لبهجة على جميع �أهل 

�ملدينة على �ختالف جن�صيتهم. 

وعندما كانت تلوح ب�صائره يحفل خليج �لأنفو�صي مبئات 
�لتمهيدية  �لعيد  م�صابقات  لت�صرتك يف  �لدهان  �حلديثة  �لزو�رق 
طو�ل �خلم�صة ع�رص يوًما �ل�صابقة ملقدمه �ل�صعيد حاملة �لرجال 

و�لن�صاء و�لأطفال يف عر�ض �خلليج وطوله. 

على  تعد  �لربيع كانت  عيد  يوم  من  �لباكر  �ل�صباح  ويف 
خليج �لأنفو�صي جموع كبرية �لعدد فرت�صع رماله باألو�ن حللها 
�لرتم�ض،  �مللون وف�صالت  �لبي�ض  بق�صور  �لز�هية، وتربق�صها 

و�حللبة �ملنبتة و�خل�ض. 

وقبيل �لع�رص تنعقد على حافة �خلليج من طرفه �إىل نهايته 
�خل�رص�ء  بني  �ل�صنوي  �ل�صباق  بدء  ينتظرون  �لنظارة  من  قالدة 
�رص�عّي  �حلا�صدة  �جلموع  وتلمح  �لدجو�صية  و�حلمر�ء  �لطلبية 
�لزورقني �لهائلني فتكرب وتهلل وتنطلق زغاريد �لن�صاء يف ر�أ�ض 
ارة باجلملة �ملاألوفة  �لتني ويف �ل�صيالة، وتعلو �صيحات جميع �لنظَّ
�لتي تبعد �حل�صد عن �لزورقني: »�صالة �لنبي، تر�صي �لنبي، 
�لنبي«، ويقلع �لزورقان  ملحة يف عينك ياللي ما ت�صلي على 
متجهني نحو عر�ض �لبحر، وبكل منهما �أكرب عدد من فتو�ت 
كل من �حليَّنْي، وبعد فرتة من �لزمن يقبل �لزورقان يف ميل 
وهما  بالهو�ء  �ملليئني  �لعاليني  �رص�عيهما  �صغط  حتت  �صديد 
�ل�صاطئ  رمل  �لزورقني  �أحد  ويلم�ض  باأق�صى �رصعة،  ي�صري�ن 
تنت�رص  بالر�يات  و�إذ�  �ل�صباق،  يف  �لفائز  في�صبح  �لآخر  قبل 
باملعلم ح�صني  �أو  باملعلم حممد طلبة �صاحب �خل�رص�ء،  و�إذ� 
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�لدجي�صي �صاحب �حلمر�ء يحمل على �لأعناق تكرمًيا وجتلياًل 
حي  نحو  به  ت�صري  كارو  عربه  فوق  �لفائز  �لزورق  يو�صع  ثم 
�لزورق �ملغلوب ر�أ�ض �لتني �أو �ل�صيالة يتقدمه �لفتو�ت، وعلى 
�أو حممد  �ل�صيالة،  �لّتتة عن  �لفار�ض، وعلي  ر�أ�صهم حميدو 
�جللّو وحممد �لنجرو عن ر�أ�ض �لتني، ثم مو�صيقى ح�صب �لله 
و�لنقرز�ن و�مل�صاعلي، ويردد �جلميع رجاًل و�أطفاًل عبار�ت 
�إل  ينتهي  ل  �ملوكب  وكان  �حليني،  �أحد  حتقري  على  تدل 
و�لزجاجات  �لهر�و�ت  فيها  ت�صتخدم  دموية  عنيفة  مب�صاجرة 
�ملليئة بالرمل ي�صاق بعدها �لفتو�ت ومنا�رصوهم �إىل ق�صم �رصطة 
و�أذى  �صغب،  من  �أحدثو�  ما  على  جز�ءهم  لينالو�  �جلمرك 

وعندها تنتهي تقاليد �صم �لن�صيم يف خليج �لأنفو�صي. 

بناء  قبل  �لأنفو�صي  خلليج  �لو��صحة  �ل�صورة  كانت  هذه 
�لر�صيف يف عام 1909م فامل�صافة بني هذ� �لر�صيف �لعري�ض 
وبني �ملنازل �لقدمية �لقليلة �لباقية حتى �لآن يغطيها يف �لوقت 
�حلا�رص م�صاحة �لطريق �لو��صع �لذي ميتد و�صطه خطا �لرت�م يف 
حيز خم�صو�ض، وعلى جانبيهما �صارعان عري�صان وطو�ر�ن 
كبري�ن لو�صائل �لنقل و�ملارة ويالحظ �أن �ملنازل �لقدمية �لباقية 
ينخف�ض  خ�صبية  حامالت  فوق  �لبارزة  �لعلوية  �لطبقات  ذ�ت 
م�صتو�ها حاليًّا عن م�صتوى �لطريق على حني كانت قبل �إن�صاء 
�لر�صيف ي�صعد �إىل �أبو�بها بدرجتني، وذلك يبني مدى �رتفاع 
م�صتوى �لطريق ب�صبب �لردم و�لتجديد يف �لر�صيف كل فرتة 
حذر  �إىل  يرجع  بدرجتني  م�صتو�ها  �رتفاع  كان  �لزمن  من 
د�خل  على  �ل�صتاء  ف�صل  يف  �خلليج  مياه  طغيان  من  �صكانها 

م�صاكنهم. 

على  �لعثماين  �صليم  �ل�صلطان  ��صم  �لبلدية  �أطلقت  وقد   
�لطريق �جلديد بعد �إمتامه خالل عام 1912م ثم ��صتبدل بهذ� 

�ل�صم ��صم ق�رص ر�أ�ض �لتني حاليًّا. 

يف  �نخفا�ض  عن  تولَّد  �لأنفو�صي  خليج  �أن  على  ويدل 
� �ملنت�رصة  �صطح �لأر�ض �أدى �إىل وجود �ل�صخور �لكثرية جدًّ
يف قاعه �ل�صحل، وعلى مدى م�صاحته حتى �حلاجز �ل�صخري 

�لطبيعي �لذي يكون وتر �لقو�ض �لذي ي�صكل هيئته �لكلية.

�لزلز�لني  ب�صبب  تكون  �خلليج  هذ�  �أن  يف  �صك  من  وما 
�لعنيفني �للذين �جتاحا �لإ�صكندرية مرتني �لأوىل عام 494هـ 
�أطاح  وقد  )1324م(  724هـ  عام  و�لثانية  )1100م(، 
مكان  يف  كانت  �لتي  �لعجيبة  �ملنارة  بطبقات  �لأول  �لزلز�ل 
ح�صن قايتباي فلم يبق منها غري �لطبقة �ل�صفلى، وحطم �لزلز�ل 
�لثاين ما تبقى منها ف�صو�ها بالأر�ض، وتولد عن �لزلز�لني خليج 

�لأنفو�صي و�لبحر �ل�صغري. 

525- اجلويني -حارة - بق�سم مينا الب�سل 
�لله بن يو�صف بن حممد  �أبو حممد عبد  �لكامل   ��صمه 
�حلرمني  �إمام  و�لد  وهو  �ل�صافعي،  �لفقيه  �جلويني  حيويه  �بن 
تف�صري  يف  �إماًما  وكان  �حلرمني(،  �إمام  مادة  )�نظر  �جلويني 
وقد  و�لأدب،  �لعربية  و�للغة  و�لأ�صول  و�لفقه  �لكرمي  �لقر�آن 
مبدينة  يو�صف  يعقوب  �أبي  �أبيه  على  �لأمر  �أول  �لأدب يف  قر�أ 
جوين �لتي ين�صب �إليها، ثم �نتقل �إىل مدينة ني�صابور، و��صتغل 
�أبي  �ل�صعلوك ثم على  �لطيب �صهل بن حممد  �أبي  بالفقه على 
بكر �لقفال )�نظر مادة �لقفال( يف مدينة مرو ولزمه و��صتفاد 
منه، و�نتفع بدرو�صه، و�أتقن على يديه فقه �ملذهب �ل�صافعي، 
وقر�أ عليه طريقته يف �خلالف، و�أحكم كل ذلك وملا �أمت تعليمه 
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عاد �إىل ني�صابور عام 407هـ )1016م(، وت�صدر للتدري�ض، 
بينهم  من  �لطالب  من  يديه عدد كبري  على  و�لفتوى وتخرج 

ولده �إمام �حلرمني. 

وكان �جلويني مهيًبا ل يقال يف ح�رصته �إل �لكالم �جلد، 
وقد �ألف �لتف�صري �لكبري �مل�صتمل على �أنو�ع �لعلوم، و�ألف يف 
و�جلمع  و�لفرق  �ملخت�رص  وخمت�رص  و�لتذكرة  �لتب�رصة  �لفقه: 

و�ل�صل�صلة وموقف �لإمام و�ملاأموم وغري ذلك من �لتعاليق. 

يف  تويف  يوًما  ع�رص  �صبعة  ��صتمر  �لذي  مر�صه  وبعد 
بني�صابور  ودفن  )1046م(،  438هـ  عام  �لقعدة  ذي  �صهر 
وكان مايز�ل يف �صن �لكهولة، وُجَوْين �لتي ين�صب �إليها بلدة 

كبرية من نو�حي ني�صابور. 

526- جياكومو ملربوزو - �سارع - بق�سم 
ا(  باب �رشقي )ابن �سجاع حاليًّ

�طلب ترجمته يف ملربوزو )جياكومو(. 
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527– احلامتي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل 
)فران�سوا كو�ست �سابًقا( 

�للغوي  �لكاتب  �ملظفر  بن  �حل�صن  بن  �أبو علي حممد  هو 
�لأعالم  �أكابر  �أحد  وكان  باحلامتي،  �ملعروف  �لبغد�دي 
�مل�صهورين ب�صعة �لطالع، وقد �أخذ �لأدب عن �أبي عمر �لزهد 
غالم ثعلب وروى عنه �لكثري من �لأخبار �لأدبية، كما روى 
عن غريه من �لعلماء و�لأدباء، و�أخذ عنه جماعة من �لأفا�صل 

من بينهم �لقا�صي �أبو �لقا�صم �لتنوخي )�نظر مادة �لتنوخي(.

وقد �ألف �حلامتي �لر�صالة �حلامتية �لتي �رصح فيها ما جرى 
�إظهار  من  �ملتنبي(  مادة  )�نظر  �ملتنبي  �لطبيب  �أبي  وبني  بينه 
�رصقاته، وتو�صيح عيوب �صعره، ودلت هذه �لر�صالة �لنقدية 
�حل�صيفة على غز�رة علمه و�ت�صاع �أفق �طالعه، وقد ذكر يف 
مقدمة ر�صالته �ل�صبب �لذي حمله على �نتقاد �ملتنبي، و�إظهار 
�ل�صالم  �ملتنبي مدينة  �أحمد بن �حل�صني  �رصقاته فقال: »ملا ورد 
ا للوزير �أبي حممد �ملهلبي بالتخييم  من�رصًفا عن م�رص، ومتعر�صً
عليه و�ملقام لديه �لتحف رد�ء �لكرب، و�أذ�ل ذيول �لتيه، وناأى 
ل  فكان  و�زور�ًر�،  جربية  عطفيه  وثنى  ��صتكباًر�،  بجانبه 
يالقي �أحًد� �إل �أعر�ض عنه تيًها وزخرف �لقول عليه متويًها، 
تخيل عجًبا �إليه �أن �لأدب مق�صور عليه و�أن �ل�صعر بحر مل يرد 

ماءه غريه، ورو�ض مل يجن نو�ره �صو�ه«. 

�لعبيد  حتفه  بغلته  ركب  »باأنه  قائاًل  �حلامتي  ي�صتطرد  ثم 
�أر�د  ر�آه  فلما  �ملتنبي  ينزل  حيث  �إىل  وذهب  و�لغلمان، 
يعر�ض  فاأخذ  �لهرب  عليه  وفوت  �حلامتي،  فعاجله  �لختفاء 
�جلهالء،  من  جمل�صه  ح�رصو�  مبن  ويهتم  جمل�صه،  يف  عنه 
ف�صمد �حلامتي لإعر��ض �ملتنبي عنه �إىل �أن �لتفت �إليه، و�صاأله 

يح�صن  ل  رجل  زيارة  على  نف�صه  يلوم  �أنه  فاأجاب  خربه؟  ما 
�لأدب، ول �إكر�م �ل�صيف، ثم �صاأله فيما يجربه على �لتعاظم 
و�لتيه و�لكربياء �جلوفاء وقال له: »�أبِن يل م تيهك وخيالوؤك 
�أنت  �أنت فيه وما  وعجبك وكربياوؤك، وما �لذي يوجب ما 
عليه من �لذهاب بنف�صك، و�لرمي بهمتك �إىل حيث يق�رص عنه 
باعك، ول تطول �إليه ذر�عك، هل ههنا ن�صب �نت�صبت �إىل 
�ملجد به، �أو �رصف علقت باأذياله، �أو �صلطان ت�صلطت بعّزه، 
�أو علم تقع �لإ�صارة �إليك به، �إنك لو قدرت نف�صك بقدرها، 
عدوت  ملا  مذهًبا،  �لتيه  بك  تذهب  ومل  مبيز�نها،  وزنتها  �أو 
�أن تكون �صاعًر� مكت�صًبا«، فاأخذ �ملتنبي يعتذر له، وقد ��صفرَّ 

وجهه ولكن �حلامتي متادى يف تقريعه دون هو�دة«. 

ومما تقدم يت�صح �أن �حلامتي كان متحاماًل على �ملتنبي كل 
بالر�صالة  �لأخذ  �لإن�صاف  غري  من  يكون  ثم  ومن  �لتحامل، 
�حلامتية على �أنها نقد بريء ل�صعر �ملتنبي وعبقريته �لتي ل تنكر، 
ومما يوؤكد هذ� �لتحامل وي�صكك يف جدية �لر�صالة �أن �حلامتي 
�لذي  �ملجل�ض  هذ�  يف  وعيوبه  �رصقاته  للمتنبي  �أبان  �أنه  يذكر 

جمعهما وهو �أمر ل ي�صهل ت�صديقه. 

وللحامتي كتاب بعنو�ن »حلية �ملحا�رصة« يف جملدين وهو 
388هـ  عام  �لأول  ربيع  يف  وتويف  �لأدب،  �صنوف  يعالج 
)998م( ون�صبة �حلامتي يرجع �إىل �أن �أحد �أجد�ده كان يدعى 

حامًتا. 

اجلمرك  بق�سم  حارة-   – احلاجري   –528
��صمه �أبو يحيى و�أبو �لف�صل عي�صى بن �صنجر بن بهر�م بن 
�لدين،  ح�صام  وكنيته  باحلاجري،  �ملعروف  �لأربلي  جربيل 
ولد مبدينة �أربل، يف حو�يل عام 582هـ )1186م(، وكان 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

196

جنديًّا من �أولد �لأجناد، وكان �صاعًر� جميًد� له ديو�ن �صعر 
تغلب عليه �لرقة وجز�لة �ملعاين وي�صتمل على �ألو�ن من �صناعة 
�لأبحر  على  �ملقفى  و�ل�صعر  و�ملو�يل،  �لدوبيت  منها  �لقري�ض 
�ملعروفة، وقد �أجاد يف كل هذه �لألو�ن متفوًقا يف ذلك على 
كثري من �ل�صعر�ء �لذين ل يجيدون كل هذه �لأنو�ع يف وقت 
و�حد ومنها »�لكان كان« وقول �بن خلكان يف كتابه »وفيات 
�لأعيان«: �إنه كان �صديقه وقد �أن�صده �لكثري من �أ�صعاره، ومن 

قوله يف �لغزل �لرقيق �حلا�صية: 

وُمَهْفَهٍف ِمْن �َصْعِرِه وَجبِْينِه   
�أْم�َصى �لَوَرى يف ظلمٍة و�صياِء   

ِه   ل تنكرو� �خلاَل �لذي يف َخدِّ
كل �ل�صقيق بنقطٍة �صود�ِء    

من  يت�صمنه  ملا  �لأم�صار  كل  يف  ديو�نه  �صيت  ذ�ع  وقد 
ق�صائد عذبة �جلر�ض و�ل�صياق ويف �صهر رم�صان عام 626هـ 
من  �إطالق �رص�حه  بعد  »�أريل«  بقلعة  معتقاًل  )1228م( كان 
�ل�صجن يف قلعة خفقيد، وله يف ذلك �صعر ي�صكو فيه ما يكابد 

من �صيق، و�ألف فيقول: 

َقْيٌد �أكابُِدُه و�صجٌن �صيُِّق  
ياربُّ �صاَب من �لهموِم �ملفَرُق    

�إىل �أن يقول: 

يا برُق �إن جئَت �لديار باأربٍل   
وَعال عليَك من �لتد�ين َرْوَنُق  

بّلْغ حتيَة نازٍح َح�رَص�ُتُه 
َبا تتعلُق �أبًد� باأذياِل �ل�صَ    
 

َبا جنديًَّة    و�للَِّه ما �رَصِِت �ل�صَ
�إل وِكْدُت بدمِع عيني �أغرُق  

كيف �ل�صبيل �إىل �للقاِء ودوَنُه   
اُء �صاهقٌة وباٌب ُمْغَلُق  �صمَّ  

ا:  وقال وهو يف �صجنه �أي�صً

�أِحبَّانا �أيُّ د�ٍع بالبِعاِد َدَعا   
و�أيُّ َخْطٍب دهانا منه تفريُق   

ل كان دهٌر رمانا بالفر�ِق فقْد   
�أ�صَحى له يف �صميِم �لقلِب متزيُق   

كانت ت�صيُق بي �لدنيا بَِغْيَبتُِكْم  
فكيف �صجٌن ومن عاد�تِه �ل�صيُق؟   

من  �أ�رصه  وفك  �ل�صجن،  من  �حلاجري  خروج  وبعد 
مظفر  �ملعظم  �مللك  �أمريها  بخدمة  �ت�صل  �أربل  بقلعة  �لعتقال 
�ل�صوفية،  بزي  وتزين  مالب�صه،  وغري  عنده  وتقدم  �لدين، 
عندما  �إليها  عاد  ثم  �أربل  عن  رحل  �لدين  مظفر  وفاة  وعقب 
�لدولة  �أحد خلفاء  �لفاطمي  بالله  �مل�صتن�رص  �أمالك  من  �صارت 
وكان  �لفو�طم(،  مادة  يف  ترجمته  )�نظر  م�رص  يف  �لفاطمية 
�لف�صائل  �أبو  �لدين  �صم�ض  �لأمري  �أربل  على  �خلليفة  نائب 
وثب  يوم  وذ�ت  طويلة،  مدة  فيها  �حلاجري  فاأقام  باكتني، 
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عليه �صخ�ض قبل �لظهر وطعنه ب�صكني فاأخرج �أمعاءه، وتويف 
يف �حلال، وكان ذلك يف �صو�ل عام 632هـ )1234م( بالًغا 
حاجر  من  �حلاجري  يكن  ومل  عاًما،   50 حو�يل  �لعمر  من 
باحلجاز، و�إمنا ن�صب �إليها ل�صتعمالها يف �صعره لأنه من �أربل 

حيث ولد وتويف. 

بق�سم حمرم بك  �سارع –  احلافظ –   –529
�لذين  �لعرب  مفكري  من  خم�صة  �حلافظ  لقب  يحمل 
ذكرت تر�جم حياتهم يف كتب �لتاريخ وفيما يلي �صرية كل 

منهم وفاًقا لتاريخ وجود كل منهم يف قيد �حلياة.

1( اأب� عبد الله حممد بن اأبي ن�رش فت�ح احلميدي الأندل�سي 
�أرخبيل  جزر  �إحدى  مايورقة  بجزيرة  ولد  امل�سه�ر:  احلافظ 
عام  �ملتو�صط  �لأبي�ض  بالبحر  �إ�صبانيا  �رصق  يف  �لو�قع  �لبليار 
ببغد�د عام 491هـ )1096م(  420هـ )1029م(، وتويف 

بالًغا من �لعمر 68 عاًما. 

له  �إن  �إذ  »�حلميدي«؛  يف  فاطلبه  حياته  �صرية  تف�صيل  �أما 
حارة بق�صم كرموز. 

2( اأب� الف�سل حممد بن نا�رش بن حممد بن علي البغدادي 
يف  بغد�د  يف  حافظ  وكان  ال�سالمي(:  باحلافظ  )املعروف 
وقته، وكان له حظ و�فر من �لأدب �لذي �أخذه عن �خلطيب 
�أبي زكريا �لتربيزي، وكان يف غاية �حل�صن و�لإتقان، وكان 
�لأئمة،  عنه  روى  وقد  و�إثباتها،  �لفو�ئد  عن  �لبحث  كثري 
و�أخذ عنه علماء ع�رصه ومنهم �حلافظ �أبو �لفرج �بن �جلوزي 
�حلافظ  وذكره  عنه،  رو�يته  �أكرث  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر 
�أبو �صعيد �بن �ل�صمعاين يف كتبه، وترجع كنيته بال�صالمي �إىل 

مدينة �ل�صالم وهي ببغد�د. 

467هـ  عام  �صعبان  �صهر  من   15 يف  ولدته  وكانت 
550هـ  عام  �صعبان   18 يف  ببغد�د  وتويف  )1074م(، 
)1155م( بالًغا من �لعمر حو�يل 82 عاًما، ودفن بباب حرب 

حتت �ل�صدرة بجو�ر �أبي من�صور �بن �لأنباري �لو�عظ. 

ع�رش(:  احلادي  الفاطمي  )اخلليفة  الله  لدين  احلافظ   )3
لدين  باحلافظ  �مللقب  �ملجيد  عبد  �مليمون  �أبو  بالكامل  و��صمه 
)1074م(،  467هـ  عام  ع�صقالن  مبدينة  ولد  وقد  �لله، 
وقد  بالله،  �مل�صتن�رص  �خلليفة  بن  �لقا�صم حممد  �أبي  �بن  وهو 
��صتقر يف �حلكم عقب �غتيال »�لآمر باأحكام �لله« عام 524هـ 

)1130م(. 

�خلا�ض  �لبحث  يف  فاطلبه  حياته  �صرية  تف�صيل  �أما 
»بالفو�طم«. 

4( �سدر الدين اأب� الطاهر اأحمد بن حممد احلافظ ال�سلفي: 
عام  بالإ�صكندرية  وتويف  )1082م(،  475هـ  عام  ولد 

576هـ )1180م(. 

�أما تف�صيل �صريته فاطلبه يف »�ل�صلفي«. 

عي�سى  اأبي  بن  عمر  بكر  اأبي  بن  حممد  م��سى  اأب�   )5
يف  ع�رصه  �إمام  كان  امل�سه�ر:  احلافظ  املديني  الأ�سبهاين 
كثرية  م�صنفات  وعلومه  �حلديث  يف  وله  و�ملعرفة،  �حلفظ 
مفيدة، وهو �صاحب كتاب »�ملغيث« يف جملد و�حد، وقد 
�أكمل به كتاب »�لغريبني« �لذي �ألفه �لهروي و��صتدرك عليه، 
ا كتاب »�لزياد�ت« يف  وهو كتاب مفيد نافع، وللحافظ �أي�صً
جزء و�حد جعله ذياًل على كتاب �صيخه �أبي �لف�صل حممد بن 
طاهر �ملقد�صي وعنو�نه »كتاب �لأن�صاب«، وقد ذكر �حلافظ 

يف هذ� �لذيل كل من �أهملهم �ملقد�صي يف كتابه. 
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وقد رحل �حلافظ عن �أ�صبهان يف طلب �لعلم و�حلديث ثم 
عاد �إليها، و�أقام بها حتى وفاته. 

عام  �لقعدة  ذي  �صهر  يف  �حلافظ  مو�صى  �أبو  ولد  وقد 
501هـ )1107م(، وتويف يف 9 جمادى �لأوىل عام 581هـ 
)1185م(، بالًغا من �لعمر حو�يل 79 عاًما، وكانت ولدته 

ووفاته مبدينة �أ�صبهان. 

530– حافظ با�سا خليل – �سارع - بق�سم 
مينا الب�سل 

توىل حافظ با�صا خليل نظارة �لبحرية يف عهد �صعيد �لأول 
�لعر�ض يف �ملدة  )�نظر هذه �ملادة( خديوي م�رص �لذي �عتلى 
لي�صيب�ض  دي  فرديناند  منح  و�لذي  1863م  �إىل   1854 من 

�لرتخي�ض يف �صق قناة �ل�صوي�ض. 

بت�صييد حو�ض  �أمر  قد  �أثناء حكمه  با�صا يف  �صعيد  وكان 
�لذي  �ل�صغري  �حلو�ض  بجانب  بالإ�صكندرية  جاف  حجري 
�ل�صفن  �إ�صالح  ل�صتطاعة  وذلك  علي،  عهد حممد  �أقيم يف 
�مل�رصية و�لأجنبية �لتي �صارت يف ذلك �حلني من كرب �حلجم 
و�حلمولة بحث ل ي�صتطاع �إ�صالحها، و�إعادة طالئها بالدهان 
يف �حلو�ض �ل�صغري، و�أمر كذلك باإن�صاء َقز�ٍق من �حلجر على 
�ملزمع  �لكبري  �إىل �حلو�ض  �ل�صفن  لت�صحب فوقه  �صكل مزلقان 

�إن�صاوؤه لإ�صالحها ودهانها. 

وقد مت بناء �لقز�ق وجعلو� يف نهايته على �ل�صاطئ �آلة بخارية 
ل�صحب �ل�صفن �إىل د�خله وعهد بتنفيذ هذه �لأعمال �لبحرية �إىل 
ووقف  �لعمل،  تعطل  وفجاأة  �لأوروبيني،  �ملهند�صني  بع�ض 
�خلديوي  لدى  �ل�صعي  يف  �ألح  خليل  با�صا  حافظ  لأن  �إمتامه 

�لأخ�صاب  على  لال�صتيالء  منه  ترخي�ض  على  للح�صول  �صعيد 
و�لكتل �خل�صبية �لتي كانت قد غرزت حول �حلو�ض، وعلى 
�ل�صاطئ لهذه �لأعمال، وقد جنح حافظ خليل يف م�صعاه غري 
�مل�رصوع، و��صتطاع �رص�ء كل �لأخ�صاب و�لكتل بثمن زهيد 
�حلطب  �صو�در  �أمام  �لكائنة  �لفر�صة  �إقامة  يف  ��صتخدمها  ثم 
بالإ�صكندرية، وكان �صعيد قد منحه حق �حل�صول على ر�صوم 
�لر�صو �أمام هذه �لفر�صة ليتمتع مبا تدر من �إير�د، وهكذ� يت�صح 
من  و�لو�صوليني  للطامعني،  نهًبا  �لدولة  �أمو�ل  كانت  كيف 

حما�صيب حكام م�رص من ذرية حممد علي. 

ومما تقدم يتبني �أن حافظ با�صا خليل مل يكن ممن ي�صتحقون 
�لتخليد بو�صع �أ�صمائهم على �ل�صو�رع ويكفي لتاأييد هذ� �لر�أي 
��صتيالوؤه �جل�صع على �لأخ�صاب بثمن بخ�ض ومتتعه باإير�د فر�صه 
�لر�صو بغري وجه حق م�رصوع نزيه، ول يعرف تاريخ ميالد هذ� 

�لرجل، ول تاريخ ومكان وفاته. 

531- حافظ ح�سنني - �سارع - بق�سم مينا 
الب�سل

هو حافظ ح�صنني �لبقلي )�نظر مادة �لبقلي( جنل ح�صنني 
�لنقود( و�صقيق حممد  �لبقلي ناظر �ل�رصبخانة )د�ر �صك  علي 
حافظ  ولد  وقد  �ل�صيت،  �لذ�ئع  �لطبيب  با�صا  �لبقلي  علي 
ح�صنني �لبقلي عام 1846م )1263هـ(، وقد رزق به و�لده 
من زوجته �لثانية �ل�صيدة فطومة بنت عمه عفيفي �أفندي �لكبري 
مبدر�صة  حافظ  وتعلم  علي،  حممد  عهد  يف  �لري  مهند�ض 
�إىل فرن�صا يف عهد �صعيد �لأول وكان  بالقاهرة و�صافر  �لفرير 
عمره وقتئذ ثالثة ع�رص عاًما، وقد ذكر بني طلبة �لبعثات يف 
يف  �لإفرجني  �لق�صم  �أور�ق  يف  �لأوىل  مرتني،  �صعيد  عهد 
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�صنة 1860م )1277هـ( با�صم حافظ فقط و�لثانية يف دفاتر 
�ملحفوظات �لعربية �خلا�صة بتالميذ �لبعثات با�صم حافظ ح�صنني 
حكيم مالزم ثان بباري�ض يف �أكتوبر عام 1862م )1279هـ(، 
قر�ض،  بفرن�صا 500  �لعلم  يتلقى  وهو  �ل�صهري  مرتبه  وكان 
وعاد �إىل م�رص يف �أكتوبر عام 1870م )1287هـ( و�لتحق 
باري�ض  �إىل  رجع  ثم  �ل�صيدلة،  بق�صم  �لطب  مبدر�صة  تلميًذ� 
�لطبيعية  �لعلوم  دبلوم  على  ح�صل  �أن  �إىل  در��صته  وو��صل 
و�لكميائية عام 1876م )1293هـ( من �ملعهد �لطبيعي للعلوم 
)�أي كلية �لعلوم(، وعقب ذلك رجع �إىل �لوطن وعني مدر�ًصا 
للتاريخ �لطبيعي مبدر�صة �لطب، ومنح رتبة �ل�صاغ )�لر�ئد(، 
للتاريخ  �جلماميز  بدرب  �لتجهيزية  باملدر�صة  مدر�ًصا  �صار  ثم 
بِْلتيه  نظارة  يف  �لتوفيقية  �ملدر�صة  �إىل  ونقل  ا،  �أي�صً �لطبيعي 
�مل�رصية  للمد�ر�ض  �لفرن�صية  �لأجرومية  كتاب  �ألف  �لذي  بك 
وكنت  طويلة  مدة  يدر�ض  كتابه  وبقي  �لتون�صية،  و�ملد�ر�ض 
�أدر�صه و�أحفظ قو�عده �ملب�صطة و�أحل متريناته �لطريفة مما قوى 
بني  خالف  وقع  وقد  بعيد،  حد  �إىل  �لفرن�صية  باللغة  معرفتي 
حافظ ح�صنني وبلتيه بك �إذ طرده هذ� �لفرن�صي من مكتبه فلم 
عهد  �ملعارف يف  لنظارة  ر�صميًّا  و�صكاه  �لإهانة  على  ي�صكت 
بلتيه  نا�رص  �أرثني  �أن  غري  �لنظارة،  وكيل  بك  �أرثني  يعقوب 
بك عليه ب�صبب �لعد�ء �لذي كان بني �أرثني وبني و�لد حافظ 
ح�صنني �لبقلي )ح�صنني علي �لبقلي �لكميائي( ب�صبب ما �أظهره 
�أرثني  �لبقلي من غ�ض يف كثري من �لأ�صياء �لتي كان  ح�صنني 
يزود بها �حلكومة �مل�رصية ليح�صل على �أكرب ق�صط من �لفائدة 
�ملادية، و�نتهز �أرثني هذه �لفر�صة و�نتقم من ولده حافظ بف�صله 
من وظيفته، فظل يف منزله مكبًّا على �ملطالعة و�لدر�ض �إىل �أن 
�أدركته �لوفاة يف 21من يوليو عام 1888م )1306هـ( ودفن 

و�لده يف مدفن و�حد، وكان هذ�  بجانب  �ملجاورين  بقر�فة 
�لعامل قد �أقام مدة طويلة بالإ�صكندرية بعد ف�صله �لتع�صفي.

بك  ح�صنني  هو  و�حًد�  ولًد�  ح�صنني  حافظ  رزق  وقد 
حافظ من زوجته �لبلجيكية �لتي تزوجها بفرن�صا وجاءت معه 
مرثية حمرتمة  وكانت  �صحيًحا،  �إ�صالًما  و�أ�صلمت  م�رص  �إىل 
مل تنفك عن �حلزن على زوجها وولدها �لذي تويف يف 7 من 
مار�ض عام 1926م )1345هـ( وقد �أوقفت ثروتها من بعدها 
بالإ�صكندرية عام  �ملنية  �لنافعة، وو�فتها  �لأعمال �خلريية  على 
�لقاهرة حيث دفنت  �إىل  1927م )1346هـ( ونقل جثمانها 

مبقربة زوجها �لذي بكته وبكت �بنه طوياًل يف حزن عميق.

و�أ�رصة »�لبقلي« من �لأ�رص �لعريقة بالإ�صكندرية، وبق�صم 
�لعطفة  بهذه  ي�صكن  منها  فرع  كان  �إذ  با�صمها  عطفة  �جلمرك 

وكان فرع �آخر ي�صكن ب�صارع با�صمها بق�صم باب �رصقي.

بق�سم الرمل  �سارع –  حامد بك –   –532
1( حامد اأمني )امل�رشي اجلن�سية(: تعلم يف مد�ر�ض م�رص ثم 
�أملانيا يف ذلك  �إمارة  برلني )وكانت عا�صمة  �إىل  لل�صفر  �ختري 
�حلني( لتعلم �ل�صيدلة �صمن طلبة �لبعثة �ل�صاد�صة يف عهد عبا�ض 
�أن  �لأول، وكان عمره عند �صفره خم�صة ع�رصة عاًما، ومبا 
وقد  )1274هـ(  عام 1854م  �أو�ئل  �أر�صلت يف  �لبعثة  هذه 
حتول حامد �أمني يف عهد �صعيد �لأول �إىل تعلم �لفنون �حلربية 
فاأمت تعليمه، وعاد �إىل م�رص و�لتحق باجلي�ض �مل�رصي، و�أخذ 
)1293هـ(  1876م  عام  يف  �صار  �أن  �إىل  رتبه  يف  يرتقى 
قائمقاًما )عقيًد�( يف �إحدى فرق �مل�صاة وقد ��صرتك يف جميع 
�حلروب �لتي خا�صتها م�رص. ولدى قيام �لثورة �لعر�بية �ملجيدة 
�ن�صم �إىل �أحمد عر�بي با�صا بطلها �مل�رصي �لفالح وحارب �صد 
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�جلي�ض �لإجنليزي �لغا�صب وكان يف ذلك �حلني برتبة �أمري�لي 
)عميد( وعند �نتهاء �لثورة قب�ض عليه وظل م�صجوًنا �صتني يوًما 
ثم عوقب و�صدر �لعفو عنه مع �إحالته على �لتقاعد، فا�صتبدل 
فد�ًنا  مقد�رها 80  �أبي كبري  بجهة  �حلكومة  من  �أطياًنا  مبعا�صه 
عام  �أو�ئل  يف  �لوفاة  �أدركته  �أن  �إىل  �أر�صه  على  ي�رصف  بقي 
1916م )1335هـ( يف �صيعته باأبي كبري ودفن هناك وقد بلغ 

من �لعمر 77 عاًما. 

�لرتكية  �للغات  �لعربية  �للغة  جانب  �إىل  يجيد  وكان 
و�لفرن�صية و�لأملانية وقلياًل من �ليونانية و�حلب�صية و�جلرك�صية، 
وي�صفه من عرفوه باأنه كان من �أهل �لتقوى و�ل�صالح و�أنه كان 

�صجاًعا ح�صن �ل�صرية فعا�ض حمرتًما وحمبوبًا بني �لنا�ض. 

2( حامد نيازي بك: كان �أول ناظر لد�ر �لعلوم، وتوىل هذه 
�لنظارة من 6 �صبتمرب 1872م �إىل 25 �إبريل 1874م، وكان 
ثم  �ملدر�صة  و�أحيلت عليه مالحظة  بالكتبخانة �خلديوية  معاوًنا 
مرة  نظارتها  وتوىل   ،1874 �إبريل   26 يف  لها  ناظًر�  عني 
�صبتمرب  �إىل 25  عام 1879  يوليو  من 23  �لفرتة  �أخرى يف 

عام 1882م. 

هذين  غري  �ل�صارع  هذ�  ت�صمية  �صاحب  بك  حامد  ولعل 
�صاحبه  �ألقاب  ذكر  دون  �ل�صم  لخت�صار  وذلك  �حلامدين 
تاريخ  �أذكر  �أن  ر�أيت  وقد  �حلقيقية،  �صخ�صيته  على  للتعرف 

هذين �حلامدين لأهميتهما. 

الرمل بق�سم   - زقاق   - اج  احلجَّ  -533
اجلمرك بق�سم   - حارة   - اج  احلجَّ  -534
هو �حلجاج بن يو�صف بن �حلكم �لثقفي، كان من �أمهر 
�صا�صة بني �أميَّة، وكان مولده يف حو�يل عام 41هـ )661م( 
�أبوه  وكان  م�صعود،  بن  عروة  �لثقفي  �ل�صحابي  حفيد  وهو 

يو�صف قد تزوج من �أمه بعد �أن طلقت من �ملغرية بن �صعبة.

�أ�صاء  �أنه  �لتي نظمت يف هجائه  �لأ�صعار  وي�صتخل�ض من 
يف �أول �أمره �ختيار �ملهنة �لتي تليق به فا�صتهل حياته بال�صتغال 
�صبابه وعن  مطلع  �لقليل عن  �إل  �لتاريخ  يذكر  بالتعليم، ول 
�أن  �إىل  ذلك  ويرجع  �لعامة  �حلياة  م�رصح  على  ظهوره  تاريخ 
تاريخ  من  �حلقبة  هذه  معامل  طم�صو�  قد  �ملوؤرخني  من  �صانئيه 

حياته.

يافًعا  فتى  مايز�ل  وهو  �لعرب  جزيرة  �حلجاج  ترك  وقد 
ليجرب حظه مع �ملرو�نيني من بني �أمية، وعندما خرج �خلليفة 
لقتال م�صعب  بجي�صه  �ملادة(  )�نظر هذه  بن مرو�ن  �مللك  عبد 
�بن �لزبري �نتبه �إىل ب�صالة �حلجاج فاأحلقه بخدمته ورحل معه �إىل 
�إىل �حلجاز لنتز�عه من  ر�أ�ض جي�صه  �أوفده على  ثم  �لعر�ق، 
يد عدوه عبد �لله بن �لزبري، فع�صكر يف بلدة �لطائف ثم �جته 
�أبي قبي�ض و�رصعان ما  باملنجنيق من جبل  �صوب مكة ورماها 
��صتطاع �ل�صتيالء عليها، وبعد �أن ظل �بن �لزبري �صجيًنا بالكعبة 
حو�يل �صبعة �أ�صهر لقي حتفه و�صلبت جثته يف جمادى من عام 

73هـ )�أكتوبر عام 692م(.

و��صتطاع �حلجاج بف�صل ما جبل عليه من حزم وعزم �أن 
�خلليفة  وكافاأه  �ل�صيا�صية  وحدتها  �لإ�صالمية  �لدولة  �إىل  يعيد 
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على ذلك فوله على �لبالد �لتي فتحها ثم ��صتعمله على �ملدينة 
و�ليمامة و�ليمن.

دمرت  قد  وكانت  �لكعبة  تعمري  به  عني  ما  �أول  وكان 
خالل ح�صار عبد �لله بن �لزبري فيها وحر�ض على �إعادتها �إىل 
ما كانت عليه حتى قبل �أن يرممها �بن �لزبري، ومل مت�ِض �صنتان 
حتى متكن من توطيد �ل�صالم و�لأمن يف �جلزء �لغربي من بالد 

�لعرب.

ه �خلليفة عبد �مللك على  ويف �صهر دي�صمرب عام 694م ولَّ
�لعر�ق عقب وفاة �أخيه ب�رص بن مرو�ن، وكانت فنت �خلو�رج 
�ملتتالية قد مزقت �أو�صال �لبالد �لعر�قية و�صارت ق�صة دخوله 
�لأدب  ماأثور�ت  من  م�صجدها  يف  �صيا�صته  و�إعالنه  �لكوفة 
�لعربي، فقد خطب �لنا�ض يف ذلك �ليوم، وبعد �أن رمى �أهل 

�لعر�ق بالغدر و�لهرب من �ملعارك و�لنفاق �لَبنيِّ قال لهم:

»يا �أهل �لعر�ق! �لَكَفر�ت بعد �لَفَجر�ت، و�لَغَدر�ت بعد 
�خَلرَت�ت )�أي �أقبح �لعذر( و�لنََّزو�ت بعد �لنََّزو�ت )�أي �لهرب 
و�إن  وُخْنُتم،  َغَلْلُتم  ثغوركم  �إىل  بعثتكم  �إن  �لهرب(،  بعد 
ول  ح�صنة  تذكرون  ل  َناَفْقُتم،  ِخْفُتم  و�إن  �أْرَجْفُتم،  �أِمْنتم 
ُكم ناكت �أو ��صتغو�كم غاٍو، �أو  ت�صكرون نعمة، هل ��صتخفَّ
��صتن�رصكم ظامل، �أو ��صتع�صدكم خالع �إل �تبعتموه و�آويتموه 

ْبُتموه؟. ون�رصمتوه ورحَّ

�أو  ناعب،  َنَعب  �أو  �َصَغَب �صاغب،  �لعر�ق: هل  �أهل  يا 
َزَفر ز�فر، �إل كنتم �أتباعه و�أن�صاره؟ يا �أهل �لعر�ق: �أمل تنهكم 

�ملو�عظ؟ �أمل تزجركم �ملو�قع؟«.

�إنه  فقال  جديد  من  �لتهديد  �إىل  جلاأ  �لب�رصة  مدينة  ويف 
�صي�رصب عنق كل من يتخلف عن �لقتال و�رصعان ما تز�حم 
�لنا�ض �صفوًفا على مع�صكر قائده �ملهلب، ومن ثم جنح �ملهلب 
�لقتال  وهلك يف  �لأخرى  تلو  �لهزمية  باخلو�رج  يلحق  �أن  يف 

كبار زعمائهم.

و�أر�د �حلجاج �لتخل�ض من �صبيب �خلارجي �لقبيح �ل�صرية 
�صبيب،  قتال  �أبَْو�  �لعر�ق  جند  لأن  �ل�صام  بع�صكر  فا�صتنجد 
و�نتهز �صبيب �لفر�صة بخروج �حلجاج �إىل �لب�رصة وزحف �إىل 
بب�صع  قبل و�صول �صبيب  �إليها �حلجاج وو�صلها  �لكوفة فقفل 
قتاًل مريًر�  �لعا�صمة ويخو�ض  �إىل  ي�صق طريقه  �صاعات و�أخذ 
وحلقت  �مليد�ن  �إخالء  �إىل  بعدها  �صبيب  ��صطر  �أيام  عدة  د�م 
به فر�صان �لعر�ق وهو يعرب بجي�صه نهر دجيل، ويف هذ� �لعام 
ا  نف�صه )عام 77 - 78هـ( )696- 697م( جنح �حلجاج �أي�صً
يف �إخماد فتنة �أثارها �أن�صار �بن �ملغرية �ملتطرفني وهو �أحد ولة 

�لأقاليم.

�صبيب  �لق�صاء على  بعد  �لكوفة  �إىل  �حلجاج  عاد  وعندما 
و�أن�صار �بن �ملغرية �عتلى �ملنرب يف م�صجد �لكوفة وقال لأهلها 

مهدًد�:

ع �لثَّناَيا �أَنَا �بُْن َجاَل وَطالَّ
ِع �لِعَماَمة َتْعِرُفوين َمتَى �أ�صَ   

وحان  �أينعت  رءو�ًصا  لأرى  �إين  �لكوفة!  �أهل  »يا 
ِقطافها، و�إين ل�صاحبها، وكاأين �أنظر �إىل �لدماء بني �لعمائم 

و�للَحى«.
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�لأمور وك�صف  �بن رجل جال  �أي  �بن جال«  »�أنا  وقوله 
�جلبل  �أو  �جلبل  �لطريق يف  ثنية وهي  و�لثنايا جمع  �ل�صعاب، 

نف�صه، و�ملر�د من �لبيت هو �أنه �لقادر �ل�صجاع.

�ملهام  �لقيام بهذه  بعد  �لر�حة  �إىل  وما كاد �حلجاج يخلد 
�أ�رص�ف  �صعريها  يوؤجج  �صعو�ء  فتنة  �ندلعت  حتى  �جل�صيمة 
تكن  ومل  قلوبهم،  على  و�لغرية  �حلقد  طغى  �لذين  �لعر�ق 
هذه �لفتنة موجهة �إىل �حلجاج فح�صب بل �إىل �لدولة �لأموية 
باأ�رصها، فقد كانت حركة �نف�صالية تنف�ض على �ل�صام ما كان 

له من مكانة مف�صلة يف �لدولة �لإ�صالمية.

�صبيب  هزمية  بعد  �لعر�ق  يف  �ل�صاميون  �جلنود  بقي  ولقد 
�ن�صم  ما  و�رصعان  ورعايته،  بعطفه  �حلجاج  وغمرهم  وموته 
حفيد  �لرحمن  عبد  بزعامة  �لناقمني  �ل�صاخطني  �إىل  �لقر�ء 
يف  �صج�صتان  �إىل  �حلجاج  �أنفذه  �لذي  قي�ض  بن  �لأ�صعث 
�أربعني �ألف مقاتل، فانتف�ض عليه وعاد وحتت �إمرته مائة �ألف 
جندي، ��صتطاع بهم �أن يدفع قو�ت �حلجاج و�أن ي�صتويل على 
مرة  �ل�صتنجاد  من   � بدًّ �حلجاج  يجد  فلم  و�لب�رصة،  �لكوفة 
�أخرى بال�صاميني، وقد حا�رصه عبد �لرحمن يف �أربا�ض �لب�رصة 
ولكنه ثبت لهجماتهم �لعنيفة �صهًر� كاماًل ثم ��صتطاع يف �أو�ئل 
مار�ض من عام 701م )82هـ( �أن ينزل بهم �لهزمية �لد�مية �لتي 
بانت�صاره يف و�قعتي دير �جلماجم وم�صكن، وعندها  توجت 
ا �إذ ق�صى بقوة �صكيمته على  خ�صع �لعر�ق للحجاج خ�صوًعا تامًّ

روح �لتمرد و�لع�صيان.

و�رصع بعد ذلك يف بناء مدينة و��صط يف �أو�ئل عام 84هـ 
بنائها خالل عام 86هـ )705م( و�أطلق  )703م( وفرغ من 
و�لكوفة،  �لب�رصة  موقعي  بني  لتو�صطها  و��صط  ��صم  عليها 

وجعلها مع�صكًر� للجند �ل�صاميني �لذين ير�بطون يف �لعر�ق.

رقعة وليته  �إىل  �حلجاج  ويف عام 87هـ )705م( �صم 
غري �لعر�ق خر��صان و�رصق بالد �لعرب باأكمله وذلك بف�صل 
فتوح قائده �ملخل�ض �لنابه �ملهلب بن �أبي �صفرة، ثم �صم �إىل 
�لعربية، وكانت  �جلزيرة  �صبه  �لأموية ولية عمان يف  �لدولة 
يف  قو�ده  �أوغل  �أخرى  جهة  ومن  م�صتقلة،  �حلني  ذلك  �إىل 
�لفتوح فبلغو� و�دي نهر �ل�صند يف �صمال �صبه �جلزيرة �لهندية، 
ومن ثمَّ ��صتطاع �حلجاج بهذه �لنت�صار�ت �لتي ز�دت يف رقعة 
�لدولة و�أعادت �ل�صالم �إىل �لعر�ق �أن ميهد �لطريق �إىل قيام دولة 

�لوليد �لأول �لز�هرة.

� ولكنه مل يدخر و�صًعا يف  وكان �حلجاج حاكًما م�صتبدًّ
تاأييد قو�ده �لعظام �أمثال �ملهلب وم�صلم بن قتيبة، ومل يقت�رص 
عمل �حلجاج �ل�صيا�صي على �لإ�صالح بل كان له ف�صل �لبتكار 
ا �إذ تعد �لنظم �لإد�رية �لتي �صنها يف م�صائل �لنقد و�ملقايي�ض  �أي�صً

و�ل�رص�ئب وحت�صني �لزر�عة فاحتة عهد جديد.

وقد �تهم بتحريف �لقر�آن، غري �أن �لثابت تاريًخا هو �أنه 
قر�ءته،  يف  �للحن  دون  ليحول  و�ل�صكل  بالنقط  كتابته  �أعاد 
�لعربية  �للغة  �إحالل  �صخيًّا يف  �جلهد  بذل  �أنه  على  هذ� عالوة 
حمل لغات �لنو�حي �لتي كانت ت�صتخدم حتى ذلك �لوقت يف 

ديو�ن �لعر�ق.

�لأول  َه همه  َوجَّ و�جهته  �لتي  �لفنت  �إخماد  له  وعندما مت 
حروب  ب�صبب  �لبالد  رخاء  �أ�صابت  �لتي  �جلر�ح  ت�صميد  �إىل 
د�مت ع�رصين عاًما، وقد حفر قنو�ت جديدة و�أ�صلح �لقنو�ت 

�لقدمية.

�أمية كل �لإخال�ض فكافاأه �خللفاء على  وقد �أخل�ض لبني 
ذلك بالعطف �حلادب عليه، وعظم �صاأنه يف عهد �لوليد �لأول 
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هذه  )�نظر  مرو�ن  بن  �لعزيز  عبد  عمه  على  ون�رصه  �آزره  لأنه 
�ملادة ومادة �لوليد بن عبد �مللك( و�أيد بيعته مع �أن عبد �مللك بن 
مرو�ن )�نظر هذه �ملادة( كان قد �أو�صى لعبد �لعزيز باخلالفة، 
وكان �لوليد ياأخذ مب�صورته فلما مات تلقى �لوليد �لعز�ء ر�صميًّا 

فيه كاأحد �أفر�د بيته.

�لناحية،  وكان �حلجاج ف�صيًحا وذ�عت �صهرته يف هذه 
�ل�صعر  ودو�وين  �لتاريخ  وكتب  �لأدبية  �ملر�جع  حفظت  وقد 
�صو�هد عديدة على مبلغ هذه �لف�صاحة �لتي كان من خ�صائ�صها 

�حلر�ض على �صالمة �للغة �لعربية يف �أ�صلوب �صل�ض جزل.

�أما عن عقيدته فال�صو�هد كثرية على �أنه كان م�صلًما غيوًر� 
�حلديث  �صاأن  ورفع  �لغالة  ملبالغات  ��صتنكار  مع  دينه  على 
�لنبوي �إىل �أعلى �ملر�تب، ويذكر �لتاريخ �أنه كان نقي �ل�صرية 

نزيه �لكف.

يف  وهو   – ين�صد  كان  �أنه  عقيدته  �صالمة  على  و�لدليل 
مر�ض �ملوت – بيتني لعبيد بن �صفيان �لعلكي وهما:

َياَربِّ َقْد َحلَف �لأعد�ء َو�ْجَتَهُدو�
�أمْيَاَنُهم �أنَّنِي ِمْن �َصاِكنِي �لنَّاِر   

�أَيْحِلُفوَن على عمياَء َوْيحُهُمو
اِر ما ظنهم بعظيم �لعفو َغفَّ

ومما يدعو �إىل �ل�صك يف �أقو�ل �ملوؤرخني من �صانئيه قولهم 
�إبان  �ل�صجون  يف  �ألقو�  من  عدد  و�إن  �ألًفا   130 بقتل  �أمر  �إنه 
عهده بلغ 50.000 عند وفاته، فهذه �لأعد�د �لهائلة ل تدعو 

�إىل �لثقة �ملطلقة يف �صحتها ل�صخامة �أرقامها.

�ل�صيا�صية  �لفو�صى  فيه  �صادت  �لذي  �لعهد  ذلك  ويف 
و�صاعت فيه �لفنت ل يحق ملوؤرخ من�صف �أن يقول �إن �لتد�بري 
و�ل�صدة  �لق�صوة  حدود  تعدت  �حلجاج  �تخذها  �لتي  �حلا�صمة 

�لعنيفة.

�أرحم  من  �أنه كان  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لذهبي  ولقد ذكر 
�لثائرين  �لع�صاة  ياأخذ  �لو�دعني ولكنه كان  �لبالد  باأهل  �لنا�ض 

بالعنف دون هو�دة.

�أو  بالذنب  �لع�صاة  هوؤلء  �إقر�ر  كان  فقد  ذلك  ومع 
كان  لأنه  غ�صبه  ثورة  من  يهدئ  لأن  كافًيا  �لبديهة  ح�صور 
و��صع �لإدر�ك، وذكر �ملربد )�نظر هذه �ملادة( �أن �صدته �لبالغة 
كثرًي� ما كانت جديرة باأن تخرجه عن حلمه حتى مع �أ�صدق 
�أ�صدقائه وكان �صبب ذلك ��صتئثاره بال�صلطة وجمعها بني يديه 
�لقويتني، وقد �أدى به ذلك �إىل �إظهار �لفظاظة حيًنا و�خل�صونة 
�أحياًنا. ويقول �مل�صت�رصق )ولهوزن( �إنه مل يبلغ يف ذلك حد 

�لق�صوة �أو ي�صف �أو يبدو �صيق �لأفق.

ويقارن كثري من �ملوؤرخني �حلجاج بزياد بن �أبيه �أحد وزر�ء 
�لدولة �لأموية وهو ثقفي مثله و�أ�صهر من كانت له �لولية على 
�لعر�ق من �أ�صالفه غري �أن ن�صاط �حلجاج �لكبري وطباعه �حلادة 
تنق�صه  كانت  �إذ  عليه،  حربًا  كانت  �ملثرية  �لقوية  وف�صاحته 
�لب�صا�صة ويعوزه �حللم �مل�صوب بال�صك وهما �خللقان �ملاأثور�ن 
معاوية  نهج  على  حكمهم  يف  �صارو�  �لذين  �ل�صا�صة  عن 
�أبي �صفيان )�نظر مادة معاوية(، ومن ثمَّ ن�صاأت �ل�صعاب  �بن 
قد عكف يف  �حلجاج  �أن  لو  تالفيها  �مل�صتطاع  من  �لتي كان 
�أو�خر �أيام حكمه على �إ�صالح �حلالة �ملادية يف وليته �لو��صعة 
�لأنحاء، فاإن خلقه قد خالطته مر�رة �حلزن على فقد بع�ض �أهله 
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وُغ�ضَّ عي�صه مبا حلق به من جور وحيف على �أيدي معار�صيه 
�لأحقاد،  بها من  �لنفو�ض مما علق  تنقية  �إىل  ي�صع  فلم  �جلهال 
ومن جهة �أخرى �لعمل جاهًد� على �إدخال �ل�صكينة يف نفو�ض 

�لنا�ض.

ومل يقف به �صالح �لدولة �لأموية عند حد فلم يحجم عن 
�أخذ يزيد بن �ملهلب �لذ�ئع �ل�صيت بال�صدة مما �أغ�صب �صليمان 
�لو�صي على يزيد و�صاحب �لعهد و�صاحب �خلالفة بعد �لوليد 

�بن عبد �مللك.

ه �للوم �إىل �حلجاج لأنه هو �لذي حر�ض �لوليد بن  وُوجِّ
عبد �مللك على حرمان �أخيه �صليمان بن عبد �مللك من �خلالفة 
�لتحري�ض و�صمة يف  ويعترب هذ�  �أولده،  بعده وح�رصها يف 
تاريخ �حلجاج �ل�صيا�صي، ومن ثمَّ نذر �حلجاج �ألَّ يعي�ض بعد 
�لوليد، فما كاد ي�رصف على �لثانية و�خلم�صني من عمره حتى 
�أ�صنته �ل�صيخوخة �ملبكرة وعنف �جلهد و�لتعب و�أثر يف نف�صه 

ما لقيه يف حياته �ل�صاخبة من خيبة و�إخفاق.

وتدل �لكر�هية �لتي دونتها �لرو�يات �ملتاأخرة �لتي حتدثت 
كان  �أنه  عليه  ويوؤخذ  �حلياة،  يف  �صاأنه  علو  على  �أعماله  عن 
�لتي كتبها  �لرو�يات  ت�صعه  ولذلك  مرو�ن؛  بني  موؤيدي  �أكرب 
�ل�صانئون باأنه كان هو ويزيد بن معاوية ممن حقت عليهم �للعنة 

من �مل�صلمني �إىل يوم �لقيامة.

زياد  �صف  يف  ي�صعه  �لهوى  عن  �ملنزه  �لتاريخ  �أن  على 
�أمية �لذين ��صتحقو� تقدير  �أَبِيه ويعتربه من كبار �صا�صة بني  بن 

وطنهم عن جد�رة.

�صهر  خالل  �ملعدة  يف  �ل�رصطان  بد�ء  �حلجاج  وتويف 
�لعمر  من  بالًغا  714م(،  عام  )يونية  95هـ  عام  رم�صان 
53 عاًما، ودفن يف مدينة و��صط �لتي �صيدها، وقد �أخفيت 
معامل قربه �إخفاء حتى يحال بينه وبني من يريدون �لنتقام من 
رفاته بعد مماته، وكان هذ� �لو�يل مرهوبًا يف حياته ل تاأخذه 
يف �حلق لومة لئم، ومما يدل على ح�صافة ر�أيه يف �حلكم قوله 
�ملطاع  �أدنيت  »�إين  �إليه  �أر�صله  �مللك يف كتاب  عبد  بن  للوليد 
�خلر�ج  وقلدت  �أمره،  يف  �حلازم  �حلرب  ووليت  قومه،  يف 
و�لثو�ب  �مل�صيء  �ملتهم  �إىل  �ل�صيف  و�رصفت  لأمانته،  �ملوفر 
ومت�صك  �لعقاب  �صولة  �ملريب  فخاف  �لربيء،  �ملح�صن  �إىل 

�ملح�صن بحظه من �لثو�ب«. 

يني بك – �سارع – بق�سم اجلمرك  535– َحدِّ
بلدة  �إىل  ن�صبة  �حلديني  وكلمة  �حلديني،  بك  عمر  هو 
�حلدين �لتابعة ملركز كوم حمادة مبحافظة �لبحرية ومن ثم فاإن 
كما  بك�رصها  ولي�ض  �حلاء(  )بفتح  �حلديني  هي  �للقب  �صحة 
�صائع على �لأل�صن، ولقد نزح عمر �حلديني �إىل �لإ�صكندرية 
يف �لربع �لأخري من �لقرن �لثامن ع�رص �أي حو�يل عام 1780م 
)1205هـ( وز�ول �لجتار يف �لأرز و�ل�صمن �حلديدي �لذي 
كان ي�صتورده من �صوريا، و��صتقر بق�صم �جلمرك باملنزل �لذي 
كان يعرف قبل �إز�لته يف �متد�د �صارع �صفر با�صا حتى خليج 
وكان  �حلديني  ب�رص�ي  �ملنزل  هذ�  يعرف  وكان  �لأنفو�صي، 
موقعه خلف �رص�ي �صيمي بك �لتي �صارت �صينما ر�أ�ض �لتني 

يف �لوقت �حلا�رص. 

وهو ولد �صالح بك �حلديني )�نظر هذه �ملادة(، �لذي له 
�صارع با�صمه بق�صم حمرم بك. 
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536-  ح�سام الدين – �سارع – بق�سم حمرم بك
�لنا�ض،  من  كثري  يحمله  �صائع  ��صم  �لدين  ح�صام  ��صم 
�ل�صعر�ء  �أحد  ويقول  �ملتعددة،  �ل�صيف  �أ�صماء  من  و�حل�صام 

�لقد�مى يف �حلث على �لتدرع بال�صرب عند �ل�صد�ئد:

َماُن بِِه رِبْ َعَلى ُكلِّ َما َياأِْتي �لزَّ و��صْ
�ِرِع �لَبَطِل رْبَ �حُل�َصاِم بَِكفِّ �لدَّ �صَ

ولعل ��صم �ل�صارع كان لأحد �صكانه �أو مالك عقار�ته، 
غري �أن تاريخ �ملماليك يف م�رص ي�صجل تاريخ �أحدهم من �لذين 
لجني«،  �لدين  »ح�صام  وهو  �غت�صابًا  �ل�صلطنة  عر�ض  �عتلو� 
به  ��صتهر  �لذي  �للفظ  وهو  »ل�صني«  تنطق  »لجني«  وكلمة 
حو�يل  منذ  �صنيمائي  �رصيط  يف  ق�صته  ومثلت  �ل�صلطان  هذ� 
تاريخه  ملخ�ض  �ملالئم �رصد  من  وقد وجدت  �صنة،  ع�رصين 

فيما يلي:

كان »ح�صام �لدين لجني - �أو ل�صني« من مماليك �أحد 
�ل�صلطان  هذ�  ��صرت�ه  ثم  »قالوون«  �ل�صلطان  عهد  �لأمر�ء يف 
مرتبة  �إىل  ورقاه  �أعتقه  ثم  وربَّاه  درهًما  وخم�صني  ب�صتمائة 
جه باإحدى بناته )�أخت �لنا�رص حممد بن قالوون(  �لأمر�ء وزوَّ
نائًبا  ثم  دم�صق  بقلعة  له  نائًبا  وعينه  قالوون(  �بن  مادة  )�نظر 
على  من حياته  �لفرتة  تلك  �صريته يف  وتدل  باأ�رصها،  لدم�صق 
�ن�رص�فه �إىل �رصب �خلمر وخمالطة �أرباب �ملالهي و�لإ�رص�ف 
يف �للذ�ت و�ملجون - ولكنه كان يف �لوقت نف�صه على �صيء 

من �لأخالق يحب �خلري بطبيعته.

�ل�صلطان  �بنه  عزله  »قالوون«  �ل�صلطان  مات  وعندما 
نيابة  عن  و�لأ�رصف(  �لأ�رصف،  �مللك  )�نظر  خليل  �لأ�رصف 

دم�صق ومن هنا تولَّد حقده عليه مما دفعه �إىل �ل�صرت�ك يف قتله 
من  �لقتل  بعد  متكن  وقد  )1293م(،  693هـ  عام  خالل 
�صديقه  له  ت�صفع  �أن  �إىل  �لأعني،  عن  و�لختفاء  �لهرب 
حممد  �لنا�رص  �مللك  لدى  »كتبغا«  �ملغويل  جلدته  و�بن 
�بن قالوون، ومل يركن »لجني« �إىل �ل�صكينة بعد ذلك فبعد 
�أن زيَّن ل�صديقه »كتبغا« �خلروج على �لنا�رص حممد بن قالوون 
�لعر�ض  �إىل  »كتبغا«  �رتقى  �أن  وبعد  مكانه،  �ل�صلطنة  وتويل 
عمل »لجني« على قتله نا�صًيا عطفه عليه وتعيينه نائًبا له، غري 
�أن »كتبغا« ��صتطاع �لهرب �إىل �ل�صام وعندها نودي »بالجني« 
)1297م(  696هـ  عام  �ملحرم  �صهر  يف  م�رص  على  �صلطاًنا 

ولقب »بامللك �ملن�صور لجني«.

ولقد �صاعدت �لظروف على �رتقاء »لجني - �أو ل�صني« 
�إىل �ل�صلطنة، فحكم �مللك �لأ�رصف خليل مل يدم �صوى ثالث 
�صنو�ت �إذ كان بينه وبني �أمر�ء �ملماليك حب مفقود لغطر�صته 
وعنفه وترفعه، ومن ثمَّ حقد عليه �لأمر�ء وقتلوه عندما خرج 
�ل�صالة  وترك  رم�صان  يف  �خلمر  ب�رصب  �إياه  متهمني  لل�صيد 

و�لف�صوق باملرد�ن.

 وكذلك مل يكن »كتبغا« حمبوبًا من �ل�صعب �إذ جلب �إىل 
م�رص 113 مغوليًّا من بني جن�صه خالل عام 695هـ )1296م( 
وغاىل يف �إكر�مهم ورقى بع�صهم �إىل مرتبة �لأمر�ء فاأغ�صب 
�لذين  �لوثنيني  �ملغول  لكرههم هوؤلء  و�ل�صعب  �ملماليك  ذلك 
ذبحها،  غري  من  �خليل  حلم  وياأكلون  رم�صان  ي�صومون  ل 
ويف زمن »كتبغا« ��صتد �لغالء لدرجة �أن �لنا�ض �أكلو� �لدو�ب 
و�أكلو� �أبناءهم فكانت �ملر�أة ت�صبط وقد خباأت ذر�عي طفلها 
�صديدة  لدرجة  �لنيل  وتناق�ض  لأكلها،  ج�صمه  من  قطع  �أو 
فارتفعت �لأ�صعار �إىل �أق�صى معدل و�صاقت �لأرز�ق ووقفت 
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�لأحو�ل وعظم �صجيج �لنا�ض يف �لأ�صو�ق من فد�حة �لغالء - 
وعظم خطب �لوباء ف�صار �لنا�ض ل يجدون من يكفن موتاهم 
�ملدينة  �أبو�ب  بجانب  �ملوتى ترتك  يدفنهم، وكانت جثث  �أو 
لتجد من يو�ريها �لرت�ب، و�إز�ء هذه �لكو�رث و�لنكبات بغ�ض 
�لنا�ض حكم »كتبغا« وطلبو� من �لله �أن يويل عليهم �صلطاًنا �آخر 

تتبدل على يديه �حلال ويعود �لرخاء.

توليه  عقب  ا  تامًّ تغرًي�  لجني  �لدين  ح�صام  �صلوك  وتغري 
�حلكم، فاأعر�ض عن �للهو و�رصب �خلمر و�أمر مبعاقبة مقرتفيهما 
�لعلماء  جمل�ض  و�ملجون  �لعبث  مبجل�ض  و��صتبدل  �صدة،  يف 
منزلته،  �إىل  فرفعهم  مكانتهم  تقدير  يف  يق�رص  ومل  و�لفقهاء 
و�أح�صن �ل�صرية يف �لرعية وحر�ض على ن�رص �لعدل بني طبقات 
بو�قي  من  و�ل�صام  م�رص  �أهل  مب�صاحمة  �أمره  و�أ�صدر  �ل�صعب 
وبالإفر�ج  حق  بغري  �ملو�ريث  �أخذ  ومنع  عليهم  �لتي  �خلر�ج 
ع�صف  من  �ملماليك  �جلند  �صغار  وحمى  �مل�صجونني،  عن 
�لأمر�ء �لذين كانو� ي�صتولون على معظم �أرز�قهم، وقام مب�صح 
�ملنا�صبة  �ل�رص�ئب  عليها  وفر�ض  جديد  من  �لزر�عية  �لأر��صي 
ثم ق�صمها �إىل �إقطاعات خمتلفة، وعمل على �إي�صال �حلقوق 
�إىل �أ�صحابها �حلقيقيني دون طغيان طبقة على �لأخرى ودون 
�لإقطاعات،  هذه  بزر�عة  يقومون  �لذين  بالفالحني  �لإ�رص�ر 
�ملماليك  كان  �لتي  �ملالب�ض  يف  �لإ�رص�ف  منع  على  وعمل 
و�أمر�وؤهم �صديدي �لعناية باقتنائها فاخرة باهظة �لتكاليف، ومل 
�صديد  فكان  بها  قام  �لتي  �لإ�صالحات  �ل�صعب يف  عامة  ين�ض 
�حلب لهم يجال�صهم وي�صاركهم طعامهم ويحر�ض على حماية 
�لأيتام فاأن�صاأ لهم �صندوًقا ي�رصف عليه قا�صي �لق�صاة، فكان 
هذ� �ل�صندوق مبثابة �ملجل�ض �حل�صبي يف �لوقت �لر�هن. ومن 
ح�صن حظه �أن �نحطت �أ�صعار �لقمح و�ل�صعري و�للحم يف عهده 

�إىل ن�صف ما كانت عليه يف عهد �صلفه »كتبغا« فاأحبه �ل�صعب 
لكل هذه �لأمور.

و��صتقر يف �لقلعة وحده فاأنزل �خلليفة �لعبا�صي �إىل �ملدينة 
و�أبعد »�لنا�رص حممد بن قالوون« �لذي خلعه »كتبغا« باإر�صاد 
يف  و�ل�صام  م�رص  على  �صلطاًنا  به  ونودي  »لجني«،  �صديقه 
11 من �ملحرم �صنة 694هـ )1294م(، و�نتهت عند ذلك 
و�أبعد »لجني« هذ�  �لأوىل،  »�لنا�رص حممد«  �صلطنة  �لتاريخ 
�ل�صلطان �ملخلوع �إىل �لكرك بحجة �ملحافظة على حياته وحماية 

ملكه من �ل�صياع حتى يبلغ �أ�صده ويتوىل ملكه.

�لأمر�ء  مرتبة  �إىل  مماليكه  بع�ض  ترقية  و�أخذ »لجني« يف 
ممتازة  مكانة  له  وجعل  »منكومتر«  �ملف�صل  مملوكه  بينهم  ومن 
بني  �لعالقات  �إف�صاد  �إىل  �أدى  مما  �لثقة  كل  فيه  ووثق  لديه 
�لتاآمر على قتله كما هي  �إىل  »لجني« و�لأمر�ء فدفعهم ذلك 

عادتهم و�رصيعتهم يف معظم عهودهم.

يعرف  ل  عبو�ًصا   � جادًّ رجاًل  »منكومتر«  �لأمري  وكان 
�ملو�ربة �أو �ملد�هنة يتجه �إىل هدفه ر�أ�ًصا يف حزم وقوة وعنف ل 
يعرف �للني، ومثل هذ� �ل�صنف من �لنا�ض ل يتمتع عادة بر�صا 
�ملحكومني، وح�صده �لأمر�ء �لآخرون على تف�صيل �ل�صلطان 
»لجني« له يف كل �لأمور، ومن ثمَّ �أخذو� يف �لد�ض له عند 
�ل�صلطان ولكن دون جدوى، فما كان منه �إل �أن عزم على 
�إبعادهم و�ل�صتعا�صة عنهم باأمر�ء من �ل�صام، وقد بلغهم هذ� 
ليوؤدي  �ل�صلطان  من  �لتخل�ض  وقررو�  �أمرهم  فجمعو�  �لعزم 
ذلك �إىل تخل�صهم من مملوكه »منكومتر«، وكان »لجني« ل 
ينفك عن ذكر �جلرمية �لتي ��صرتك يف �قرت�فها باغتيال �ل�صلطان 

�لأ�رصف خليل فكان يردد د�ئًما قوله »كل قاتل مقتول«.



حرف احلاء

207

وذ�ت يوم ر�أى »منكومتر« نقل �أحد �لأمر�ء �إىل طر�بل�ض 
�ل�صلطان  وقبل  �لنقل  هذ�  تنفيذ  عن  �لأمري  هذ�  فاعتذر  �ل�صام 
�عتذ�ره فثار »منكومتر« وقاطع �ل�صلطان فما كان من »لجني« 
نقل  ب�رصط  �لعمل  �إىل  �لعودة  فقبل  ي�صرت�صيه  �أخذ  �أن  �إل 
لجني  �ل�رصط  هذ�  وقبل  �مل�رصي،  �لقطر  خارج  �إىل  �لأمري 

ر��صًخا.

ويف يوم �خلمي�ض �ملو�فق 10 من ربيع �لثاين عام 698هـ 
)1299م( كان �ل�صلطان »لجني« �صائًما وبعد �لإفطار جل�ض 
�ملتاآمرين  �أحد  عليه  ودخل  �لعلماء،  �أحد  مع  �ل�صطرجن  يلعب 
وهمَّ  �لقبلة  و��صتقبل  فقام  �لع�صاء  ب�صالة  ه  وذكرَّ �لأمر�ء  من 
بالركوع ولكن هذ� �لأمري عاجله ب�رصبة �صيف ثم �نق�ض عليه 
باقي �ملتاآمرين ومزقو� ج�صده ف�صار كومة من �للحم �ملُ�رَصَّج يف 
�لدماء كما يقول �ملقريزي �ملوؤرخ، وهكذ� �نتهت حياته بعد 
�أن حكم �صنتني و�صهرين وثالثة ع�رص يوًما وكان ي�رصف يوم 
»منكومتر«  �إىل  �ملتاآمرون  �جته  ثم  عاًما،  �خلم�صني  على  �غتياله 
فق�صو� عليه و�أ�صبح عر�ض �لبالد خالًيا ليجل�ض عليه �مللك �لنا�رص 

حممد بن قالوون للمرة �لثانية )�نظر مادة �بن قالوون(.

537 -  ح�سن با�سا حممود - �سارع - بق�سم الرمل
عام  خالل  �لقاهرة  �صو�حي  باإحدى  حممود  ح�صن  ولد 
1847م )1274هـ(، وهي �صاحية تقع على طريق �لأهر�م 
وتدعى قرية �لطالبية، وتعلم �أثناء مر�حل ثقافته �لأوىل مبد�ر�ض 
م�رص ثم �ختري وهو برتبة »�لأ�صبري�ن« �أي تلميذ �صابط لل�صفر 
�إىل مدينة ميونخ مبقاطعة بافاريا وكانت يف ذلك �حلني �إحدى 
�إمار�ت �لإمرب�طورية �لنم�صاوية، فبد�أ در��صته يف تلك �ملدينة 
�لعلوم  لتلقي  )1279هـ(  1862م  عام  �إبريل  �صهر  خالل 

و�لدته  ومرتب  قر�ًصا،   70 �ل�صهري  مرتبه  وكان  �ل�صحية، 
�أفندي  ملحمود  �بنها  من  بتوكيل  تتقا�صاها  قر�ًصا   40 مب�رص 
�إبر�هيم �لطبيب بق�رص �لعيني، وبقي يتعلم يف ميونخ �إىل �أو�خر 
�أغ�صط�ض عام 1863م )1280هـ( ثم نقل هو و�أفر�د بعثته �إىل 
�إىل  بفرن�صا  �ن�صم وهو  وقد  بباري�ض،  علومه  �أمت  فرن�صا حيث 
جمعيتني طبيتني ��صتمر على �لت�صال بهما بعد عودته �إىل م�رص 
�لوطن يف  �إىل  �أوروبا، ولدى رجوعه  باأطباء  �صلته  بقاء  بغية 
للت�رصيح  �أ�صتاذ  م�صاعد  عام 1868م )1285هـ( عني  �أو�ئل 
مبدر�صة �لطب ثم عني �أ�صتاًذ� لهذ� �لفرع من �لعلوم �لطبية ولغريه 
من �لفروع وتقلد بعد ذلك وظائف �أخرى وكان يف �أثناء ذلك 
طبيًبا لبع�ض دو�ئر �لأمر�ء وباملعية، ويف 19 من �أكتوبر عام 
�لقاهرة، ورقي �إىل  1879م )1297هـ( عني مفت�ًصا ل�صحة 
وتوىل  نف�صه،  1879م  عام  دي�صمرب  من   7 يف  �ملتمايز  رتبة 
بعد ذلك �إد�رة جمل�ض �ل�صحة ثم عني رئي�ًصا ملدر�صة �لطب، 
�إىل عام 1891م  �ملن�صب من عام 1889  وظلَّ ي�صغل هذ� 

)1307 – 1309هـ( ونال رتبة �لبا�صاوية.

ومن �لأعمال �لتي تذكر له بالثناء �إن�صاوؤه يف م�رص جممًعا 
يطل  مل  �ملجمع  هذ�  ولكن  �ل�صحية  �لأمور  يف  للنظر  طبيًّا 
�لعامة  بال�صئون  ذلك  بعد  با�صا حممود  و��صتغل ح�صن  قيامه، 
بعدة  ع�صًو�  ُندب  لع�صويته كما  �لطبي  �لرب�زيل  وندبه جممع 

موؤمتر�ت طبية. 

وكان حمبًّا لوطنه مكبًّا على �لبحث و�لتاأليف وُيعّد من كبار 
�لع�صاميني �لذين نالو� �ل�صهرة عن ��صتحقاق وجد�رة، وقد ترك 
من �ملوؤلفات: »ر�صالة يف د�ء �لفقاع« �ألفها قبل رجوعه من فرن�صا 
ل �مل�رصي«  ونال بها �صهادته، و»�ل�صتك�صاف �مل�رصي يف �لُدمَّ
وقد طبع هذ� �لكتاب عام 1873م )1290هـ(، و»�لفو�ئد 
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�لطبية يف �لأمر��ض �جللدية« طبع عام 1875م )1292هـ(، 
و»ينبوع �صفاء �لأبد�ن يف حمامات حلو�ن« طبع عام 1877م 
�لكحال«  دوتريد  للدكتور  �ل�صديدي  و»�لرمد  )1294هـ(، 
و»�لبو��صري  )1295هـ(،  1878م  عام  وطبع  مرتجم  وهو 
يف  و»ر�صالة  )1295هـ(،  1878م  عام  طبع  ومعاجلتها« 
و»ر�صالة  )1300هـ(،  1882م  عام  طبعت  �لدجن«  حمى 
)1301هـ(،  1883م  عام  طبعت  )�لكولري�(«  �لهي�صة  يف 
طبع  �ل�صاري«  �لطاعون  مر�ض  يف  و�لقاري  �ل�صامع  و»حتفة 
�لأمر��ض  يف  �لطبية  و»�خلال�صة  )1301هـ(،  1883م  عام 
�لباطنية«، طبع عام 1892م )1310هـ(، وله عالوة على 
هذه �ملوؤلفات مقالت طبية ن�رصت مبجلة �ملقتطف وغريها من 

�ملجالت.

بالًغا من  وكانت وفاته خالل عام 1906م )1324هـ( 
�لعمر 59 عاًما.

538- ح�سن الب�رشي- �سارع- بق�سم اللبان
هو �حل�صن �بن �أبي �حل�صن ي�صار �مللقب »باحل�صن �لب�رصي«، 
كان �صخ�صية بارزة من �ل�صخ�صيات �لعلمية �لعربية يف �لقرن 
فقد  و�صادتهم،  �لتابعني  �أكابر  من  وكان  �لهجري،  �لأول 
لقب  ثمَّ  ومن  وعبادة،  علم وزهد وورع  من  فن  جمع كل 
�لفتوحات  �إبَّان  ي�صار  �أبوه  �ُصبي  �لب�رصة،  ب�صيد  جد�رة  عن 
وغد�  �ملنورة  �ملدينة  �إىل  بفار�ض  مي�صان  من  �لإ�صالمية وحمل 
فيها موىل لزيد بن ثابت وتزوج من �أََمة لل�صيدة �أم �صلمة زوجة 
�لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم، و��صمها َخرْيَة كانت هي �لأخرى 
من �ل�صبايا، وقد ولد �حل�صن �لب�رصي يف �أح�صان �أم �صلمة عام 
زوجة  عليه  و�أ�صفت  �لنبوة  رعاية  يف  فرتبى  )642م(  21هـ 

�أنها غذته من  يروى  �أنه  �لرحيمني حتى  �لنبي عطفها وحنانها 
�أعطته  وبكى  حاجة  لق�صاء  �أمه  غابت  كلما  فكانت  لبنها، 

�أم �صلمة ثديها تعلله به �إىل �أن ترجع �أمه تدّر عليه ثديها لبًنا.

ولقد �أعتقته �أم �صلمة �إذ كان من مو�ليها تبًعا لأمه ولكن 
�لعتق مل يقطعه عنها فاأمدته بغذ�ء روحي مما علمته عن ر�صول 
�لله وكانت معروفة بني ن�صاء �لنبي باحلكمة يف �لقول و�لعمل، 
باأن  �حُلَديبية  �صلح  يف  �لكرمي  �لنبي  على  �أ�صارت  �لتي  فهي 
�ملُحرمني  �إىل  بالنحر عندما طلَب  �إحر�مه  بالتحلل من  يبد�أ هو 
جميع  �تبعه  باإر�صادها  �لنبي  نحر  فلما  اأو�  فتلكَّ يتحللو�  �أن  معه 

�ملحرمني.

وكان مولد �حل�صن �لب�رصي يف �ل�صنة �لأخرية من خالفة 
ب�صحابة  و�لتقى  �خلطاب(  �بن  مادة  )�نظر  �خلطاب  بن  عمر 
ر�صول �لله يف عهد عثمان بن عفان )�نظر هذه �ملادة( وتلقى 
درو�ًصا عليهم و�أخذ منهم و�خت�ض فيما �أخذ مبو�عظ �لر�صول 
و�صري �ل�صابقني - ويف خالفة �لإمام علي بن �أبي طالب )�نظر 
�لر�بعة ع�رصة من �لعمر وكان  مادة �لإمام علي( كان قد بلغ 
حفيًّا مبعرفة �صري �ل�صابقني من �لر�صل و�أخبارهم كما رو�ها �لنبي 
وكما تلقاها من �أهل �لديانات �لأخرى منتقًيا ما �صح منها بعد 
و�لأ�صاطري  �خلر�فات  �إىل  يركن  �أن  دون  و�لختيار  �لفح�ض 

على غر�ر �لكثريين من �لق�صا�صني يف ع�رصه.

عاملًا  �لب�رصي  �حل�صن  من  فجعلت  �لأ�صباب  وت�صافرت 
نقي �لعتقاد، ف�صيوخه كان معظمهم من �ل�صحابة �لذين نقلو� 
�ملدينة و�لكوفة  �لتقى ب�صفوتهم يف  نف�صه وقد  �لله  عن ر�صول 
و�لب�رصة وقب�ض من علم �لإمام علي بن �أبي طالب ومن هديه 
وحكمته، وقد ��صتهر بالب�رصة بعد �أن �صب يف و�دي �لقرى 

مبتانة �خللق و�لتقوى و�لعلم �لغزير و�لف�صاحة �لفيا�صة.
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ويف زمنه بد�أ �لتفرق ون�صاأت �لنحل �ملختلفة بني �مل�صلمني 
وظهر �لت�صيع لآل علي معتدًل ومنحرًفا وظهر �خلو�رج بعنفهم 
وجلاجتهم وت�صددهم و�أخذهم بظو�هر �لألفاظ و�ندفاعهم فيما 
يح�صبون �أنه �لعتقاد �ل�صليم كما �أخذت �ملناهج �لفقهية تتميز، 
فكان على ر�أ�ض فقه �ملدينة عبد �لله بن عمر و�صعيد بن �مل�صيب 
ويف  مالك،  �لإمام  �أخذ  هوؤلء  ومن  �لزهري  �صهاب  و�بن 
�بن  �لله بن م�صعود )�نظر  �لفقهاء عبد  �لعر�ق كان على ر�أ�ض 
�أبي �صليمان ومنهم  م�صعود(، وعلقمة، و�لنخعي وحماد بن 
�أخذ �أبو حنيفة )�نظر هذه �ملادة(، ومن ثمَّ يت�صح �أن �لفقه يف 

زمن �حل�صن �لب�رصي بد�أت مناهجه تتبني ظاهرة �ملعامل.

�لطغيان  يخاف  ر�أيه ل  �إبد�ء  �صجاًعا يف  �لب�رصي  وكان 
ول يخ�صى �لعو�قب يف �صبيل قول �حلق و�لنطق بال�صدق، فقد 
�صاأله �حلجاج وهو يف عنفو�ن جربوته: ما هو ر�أيك يف عثمان 
�لإمام  من  �لنيل  يريد  وكان  طالب؟  �أبي  بن  وعلي  عفان  بن 
علي، فاأجاب �لب�رصي بقوله �مل�صهور: �أقول قول من هو خري 
مني عند من هو �رص منك: قال فرعون ملو�صى »ما بال �لقرون 

�لأوىل ؟ قال علمها عند ربي«. 

�ض  ومل يخ�ض بط�ض �حلجاج )�نظر هذه �ملادة( فكان يعرِّ
به يف مو�عظه يف �رص�حة ول يخ�صى يف �لله لومة لئم: فيقول 
�إىل  �أحدهم  »يعمد  و��صط:  مدينة  ي�صيد  �حلجاج  كان  عندما 
ومر�كب  مالب�ض  و�إىل  فينّجده،  فر�ض  و�إىل  في�صيده،  ق�رص 
و�أ�صحاب  نار،  وفر��ض  ذباب طمع،  به  ثم يحف  فيح�ّصنها 
�صوء فيقول �نظرو� ما �صنعت!! فقد ر�أينا �أيها �ملغرور، فكان 
ماذ� يا �أف�صق �لفا�صقني، �أما �أهل �ل�صماو�ت فقد لعنوك، و�أما 

�أهل �لأر�ض فقد مقتوك ...«.

بالنظرة  يكتفي  ل  عميق  مدرك  ذكاء  ذ�  �لب�رصي  وكان 
�لأوىل بل يرددها مرتني، وبلغ يف هذ� �مل�صمار �لذروة لدرجة 
من  يجيئه  ما  عليه  يحيل  كان  �ل�صحابة  من  �صيوخه  بع�ض  �أن 
على  جامد  غري  �لو�عية  ذ�كرته  مع  وكان  �لدين،  يف  �أ�صئلة 
فكره، فكان يجتهد فيما يعر�ض عليه من م�صائل ويبدي فيها 
بر�أيه �ل�صخ�صي �مل�صتقل، ومن ثمَّ ��صتطاع �أن يحتفظ با�صتقالله 
�لعلمي مع �تباع علوم �ل�صلف يف و�صط �لفنت �لتي حدثت يف 
�لإ�صالم و�لنق�صام  �لتي ظهرت يف  �لنحل  ع�رصه ويف غمرة 

يف �لآر�ء.

وزخرفها  �لدنيا  متاع  يف  ز�هًد�  �جلليل  �لعامل  هذ�  وكان 
يغلِّب  ذ� وجد�ن قوي  �لأبدي، وكان  لالآخرة وثو�بها  طالًبا 
�خلوف على �لرجاء وي�صت�صغر ما يعمل من ح�صنات وي�صتنكر 
يغ�صي  ول  نف�صه  عيوب  على  ويتعرف  هفو�ت  من  يكون  ما 

عنها ول يتباهى بح�صناته بل ي�صتقلها وي�صّغر من �صاأنها.

يرف�ض  ومل  �حلالل  عن  يعزف  مل  �لتقي  �لزهد  هذ�  ومع 
�ملباح من �للذ�ت فال يحرم ما �أحل �لله تعاىل، وكان ي�صتنكر 
�أعمال �ملتق�صفني �لذين ل يتناولون �حلالل تزهًد�، فقد ح�رص 
ذ�ت يوم وليمة قدمت فيها �حللو�ء فامتنع بع�ض �حلا�رصين عن 
فلنعمة  لكع،  يا  »كل  لأحدهم:  �حل�صن  فقال  زهًد�  تناولها 
�لله عليك يف �ملاء �لبارد �أعظم من نعمته عليك يف �حللو�ء«.  
ويت�صح من �صريته �لَعِطَرة �أن �لزهد عنده لي�ض هو �لمتناع عن 
و�جلمود  �لتزمت  من  خرًي�  �لعتد�ل  يرى  لأنه  �حلياة  طيبات 

حتى يف �لعبادة.

عن  في�صاألونه  يخالطهم  فكان  للنا�ض  معتزًل  يكن  ومل 
م �صيًئا  �صئونهم وعما يحدث يف جموعهم فيجيبهم، ول يحرِّ
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�إل �إذ� ثبت لديه بالدليل �لقاطع �أنه من �ملحرمات، ولذلك كان 
م �لغناء �لذي ل يختلط بالإثم بل كان ي�صتح�صنه طاملا  ل يحرِّ

كان من �للون �لذي ل يثري �لفتنة يف �لنفو�ض.

بل كان  �لأخرى  �لديانات  �أهل  ميقت  متع�صًبا  يكن  ومل 
يفتح �صدره لكل �صخ�ض مهما كانت ديانته، و��صتوحى من 
حقائق �لإ�صالم �لدعوة �إىل �ل�صالم و�ملحبة، ولذ� كان بع�ض 
�إذ�  ويعزيهم  ويو��صيهم  درو�صه  يح�رصون  و�لن�صارى  �ليهود 

�أ�صابهم مكروه.

فكان  و�لعلم،  و�ل�صعر  �لأدب  جمال�ض  يحب  وكان 
وم�صاجالت  �لأدباء  جمال�ض  �إلَّ  ظلمة  كلها  »�لدنيا  يقول: 

�لعلماء ومطارحات �ل�صعر�ء«. 

يو�صف  بن  �حلجاج  �أند�د  �أقوى  �لب�رصي  �حل�صن  ويعترب 
ًها  )�نظر مادة �حلجاج( يف ف�صاحة �لل�صان، فكان خطيًبا مفوَّ
ور�وية ثبًتا للحديث، وقد عرف عنه �أنه كان مت�صاًل ب�صبعني 
رو�ية  يف  عمدته  كان  و�إن  بدر،  و�قعة  �صهدو�  ممن  �صحابيًّا 
منو  يف  عظيم  ف�صل  وللح�صن  مالك،  بن  �أن�ض  هو  �حلديث 
�لتي  �حلميدة  و�أخالقه  وتقو�ه  ورعه  ب�صبب  وذلك  �لت�صوف 
كانت تتجلى يف �صخ�صيته �إذ� قورنت بغريه من �أهل ع�رصه، 
ذلك �أن �حلر�ض على متاع �لدنيا كان قد بد�أ يغزو جميع طبقات 
�ملجتمع �لإ�صالمي، ومن ثم نقلت عنه �أقو�ل قيمة يف �لورع 
يف  بهم  ي�صت�صهد  �لذين  �ل�صابقني  من  �ل�صوفية  عند  فهو  ولذ� 

كثري من �لأمور وكان عند �أهل �ل�صنة حجة ومرجًعا.

ل  وكان يف خطبه ومو�عظه �صهل �لتعبري عذب �لإلقاء ُيَحمِّ
خطبه ومو�عظه باملعاين �لدينية وعبار�ت �لورع و�لتقوى، وقد 

�ل�صيدة عائ�صة فقالت عنه »ومن هذ� �لذي  �ملوؤمنني  �أم  �صمعته 
يتكلم بكالم �ل�صديقني«. 

�أقوى  من  �لب�رصي  �حل�صن  يعد  �جلليلة  �ل�صفات  وبهذه 
نفوًذ� و�أجلهم عند  �لفكر �لإ�صالمي �صخ�صية و�أ�صدهم  رجال 
�لعامة و�خلا�صة وكان مهابًا عند �حلكام، وكان ح�صن �ملظهر 
قوي �جل�صم جميل �لطلعة، وبهذه �ل�صخ�صية �لقوية كان له �أثر 
يف كل �لفرق �لإ�صالمية �لتي ظهرت يف ع�رصه وكانت كل 
عون �أنه كبريهم و�أهل �ل�صنة  فرقة تدعي �أنه منها، فاملعتزلة يدَّ
يف  و�لوعاظ  و�ملحدثني،  �لفقهاء  بني  وهو  منهم  �أنه  يدعون 

�لرعيل �لأول.

بن  عمرو  �أن  �لأول  ل�صببني:  كبريهم  �إنه  �ملعتزلة  ويقول 
بالعتز�ل كانا من  �لقائلني  �أول  عبيد وو��صل بن عطاء وهما 
�إىل  مييل  كان  نف�صه  �لب�رصي  �حل�صن  �أن  و�لثاين  تالميذه، 
مذهب �لختيار، ومل يغري من ر�أيهم �نف�صال و��صل بن عطاء 
�حلركات  معظم  باأن  �لقول  ي�صتطاع  وهكذ�  بعد،  فيما  عنه 
�لدينية يف �لإ�صالم ترجع �إىل �حل�صن �لب�رصي �لذي يعترب من 
�ل�صابقني،  �لنبي �لكرمي و�صحابته و�أخبار  �ل�صلف ب�صرية  �أعلم 
�صيد  ف�صار  فقهه  �أفق  و�ت�صع  �ل�صحابة  عن  �حلديث  نقل  وقد 
�لوعاظ دون منازع كما خا�ض بع�ض �خلو�ض يف علم �لعقائد 

�لذي كان �لفقهاء و�ملحدثون يبتعدون عن �لتعر�ض له.

ول  ع�رصه  علماء  من  كغريه  فقهية  جمموعة  يوؤلف  ومل 
ترك  ولكنه  �ل�صحابة  عن  رو�ها  �لتي  �لأحاديث  من  جمموعة 
�إىل جانب مو�عظه �لبليغة جمموعة قيمة من �لآر�ء يف �أ�صول 

�لدين �لإ�صالمي.
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و�أن  �لعمل،  �إىل  يدفع  �ل�صادق  �لإميان  �أن  �آر�ئه  ومن 
�ملعرفة هي مقيا�ض �لأخالق �مل�صتقيمة، وماد�م �لإميان ي�صتلزم 
حتمية �لعمل فاإن مرتكب �لكبرية من �لذنوب �مل�رص عليها ل 
من  و�أخل�ض  ن�صوًحا  توبة  تاب  �إذ�  �إلَّ  موؤمًنا  يكون  �أن  ميكن 

بعدها يف �لعمل لله تعاىل.

فيه  عا�ض  �لذي  �لع�رص  �صغلت  �لكبرية  مرتكب  وم�صاألة 
علي  �لإمام  على  خرجو�  �لذين  فاخلو�رج  �لب�رصي  �حل�صن 
قبل  لأنه  روه  وكفَّ �لكبائر  مرتكبي  من  جعلوه  طالب  �أبي  �بن 
�لتحكيم بينه وبني معاوية بن �أبي �صفيان، �أما �ملعتزلة فقالو� �إنه 
و�لكفر،  �لإميان  بني  منزلة  هو يف  بل  بكافر  ول  مبوؤمن  لي�ض 
وي�صح �أن يقال عنه �إنه م�صلم وهو خملد يف �لنار �إلَّ �إذ� تاب 
توبة ن�صوًحا، و�رصفو� هذ� �لقول على كل مرتكب �لكبرية، 
وقال �ملرجئة �إن مرتكب �لكبرية يقبل �لله توبته �لن�صوح و�إذ� مل 
يتب فهو يف �أمر �لله وم�صيئته �إن �صاء عذبه مبا �رتكب و�إن �صاء 

غفر له لأن �لله يغفر �لذنوب جميًعا �إن �صاء.

فهو  �لآر�ء جميًعا  هذه  �لب�رصي غري  �حل�صن  ر�أي  وكان 
عنده  يوجد  ل  ن�صوًحا  توبة  يتوب  ل  �لذي  �ملذنب  �أن  يرى 
وهو  �لإميان،  �إعالنه  يف  منافًقا  يعده  ثمَّ  ومن  �لإميان  �أ�صل 
وكافر  موؤمن  ثالثة  »�لنا�ض  ذلك  يف  يقول  وهو  موؤمن،  غري 
�لعر�ض  ذكر  مه  وقوَّ �خلوف  �أجلمه  فقد  �ملوؤمن  فاأما  ومنافق، 
و�رصده  �ل�صيف  قمعه  فقد  �لكافر  و�أما  �لقيامة(،  يوم  )�أي 
غري  ُي�رصُّون  و�لطرقات  �حلجر�ت  ففي  �ملنافق  و�أما  �خلوف، 
ما يعلنون، وُي�صمرون غري ما يظهرون فاعتربو� �إنكارهم ربهم 

باأعمالهم �خلبيئة«. 

�لب�رصي،  �حل�صن  زمن  يف  �لنا�ض  �صغلت  �جلرب  وم�صاألة 
�أن �لإن�صان جمرب غري خمري  فاجلهم بن �صفو�ن و�أتباعه �دعو� 
ول �إر�دة له فيما يفعل بل ين�صب �لعقل له وهو من �لله، وقال 
�ملعتزلة �إن �لعبد يخلق �أفعال نف�صه وهو حما�صب بها وذلك بقوة 

�أودعها �لله �إياه، وبها كان �حل�صاب و�لثو�ب و�لعقاب.

�لله،  بتوفيق  �حل�صنات  �إن  فقال  �لب�رصي  �حل�صن  �أما 
وقدره  بق�صائه  �صيء  »كل  يقول:  ولذ�  �لعبد  بعمل  و�ملعا�صي 
�إل �ملعا�صي«،  ويريد بهذ� �لقول �أن �ملعا�صي ل يريدها �لله، 
�لأربعة:  �لر��صدين  باخللفاء  �نتهت  �خلالفة  �أن  يرى  وكان 
�غت�صبها  معاوية  و�أن  وعلي،  وعثمان،  وعمر،  بكر،  �أبي 
و�أنه لي�ض يف بني �أمية عادل �إلَّ عمر بن عبد �لعزيز )�نظر هذه 
�ملادة(، ومع ذلك كان ل يدعو �إىل �خلروج عليهم �تقاء �لفنت 
�لتي توؤدي �إىل �ملظامل �لوح�صية، وكان يرى يف �حلاكم لوًنا 

من �ألو�ن �ل�صعب نف�صه فاإن ��صتقام ��صتقامو�.

� عندما بلغه  وكان فيه حمبة لآل �لبيت فقد بكى بكاًء مرًّ
مقتل �حل�صني )�نظر مادة �حل�صني بن علي(.

ومن �صجاعته يف �حلق �أنه عندما �صئل بع�ض �مل�صهود لهم 
بن  يزيد  ��صتخالف  عن  و�ل�صعبي  �صريين  �بن  �أمثال  بالف�صل 
معاوية مل يجروؤ و�حد منهم على �لإدلء بر�أيه �أما �حل�صن فقد 

جهر مبخالفته لذلك.

�لتي بعث  �لكتب  �لر�أي يف  �ل�صجاعة يف  �أظهر هذه  وقد 
بها �إىل عبد �مللك بن مرو�ن و�حلجاج بن يو�صف مو�صحًة �آر�ءه 

�حلرة �لنزيهة �لتي ل تخ�صى يف �حلق �أية لئمة.
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وقد ��صتمر على �لوعظ و�لإر�صاد �إىل �لطريق �مل�صتقيم �أكرث 
عام 110هـ  �صهر رجب  م�صتهل  وتويف يف  عاًما  �صبعني  من 
)10 �أكتوبر 728م( مر�صيًّا عنه من جميع �لنا�ض ولذلك �صيعه 
�مل�صلمون كافة باخلري، وكان قد  �لب�رصة جميًعا وذكره  �أهل 

بلغ �لت�صعني من �لعمر.

539– ح�سن بك ال�سعران – �سارع – بق�سم 
اجلمرك 

بفرن�صا،  بطولوز  و�لتجارية  �حلربية  �ل�صفن  بناء  فن  تعلم 
عام  �لغر�ض  لهذ�  تعليمية  بعثة  يف  علي  حممد  �أر�صله  حيث 
�أو�خر  يف  م�رص  �إىل  عودته  ولدى  )1244هـ(،  1828م 
بك  حممد  وزميله  هو  عمل  )1246هـ(  1830م  عام 
�لإ�صتانبويل يف د�ر �ل�صناعة )�لرت�صانة( بالإ�صكندرية، وكان 
�ملادة(  هذه  )�نظر  بك«  »�صرييزي  �لفرن�صي  �ملهند�ض  يديرها 
�لنمط  على  �ل�صناعة  د�ر  لإن�صاء  علي  حممد  ��صتقدمه  �لذي 
�لتي  �ليونان  بجنوب  »نافارين«  كارثة  بعد  �حلديث  �لأوروبي 
و�لرتكي  �مل�رصي  �لأ�صطولني  وحد�ت  معظم  خاللها  دمرت 
بو��صطة �أ�صاطيل فرن�صا ورو�صيا و�إجنلرت�، وقد قام هذ� �ملهند�ض 
بعمله على �لوجه �لأكمل ف�صارت �لرت�صانة تنتج �ل�صفن �حلربية 

�لكبرية، وكان �أكرثها مزوًد� مبائة مدفع. 

�لأوروبية  �لدول  ب�صبب �صغط  �صرييزي  ��صتقالة   وعقب 
كانو�  �لذين  �لأجانب  �ل�صفن  جتار  �صغط  ول�صيما  عليه، 
يف  خلف  مل�رص،  �ل�صفن  بيع  من  هائلة  �أرباح  على  يح�صلون 
�لإ�صتانبويل،  �ل�صعر�ن وحممد بك  �لرت�صانة ح�صن بك  �إد�رة 
بخطو�ت  �ملطرد  �لتقدم  نحو  عهدهما  يف  �لرت�صانة  ف�صارت 
و�لأنو�ع  �لأحجام  جميع  من  �ل�صفن  بناء  و��صتطاعت  و��صعة 

من  حاجاتها  �رص�ء  عن  ا  تامًّ ��صتغناًء  م�رص  ��صتغنت  ثم  ومن 
�ل�صفن بو��صطة �لتجار �لأجانب باأثمان باهظة.

�لإ�صكندرية  يقطنون  �ل�صعر�ن  بك  ح�صن  �أحفاد  وماز�ل 
بني �لأ�رص �لعريقة يف �لن�صب �ل�صكندري �لقح، ولعل من �أفر�د 
ومنهم  �لكنية  هذه  يحملون  �لذين  �لأفر�د  بع�ض  �لأ�رصة  هذه 
�ملرحوم �ل�صيخ حممد �ل�صعر�ن �لذي كان �إماًما مل�صجد �صيدي 
�ل�صعر�ن،  �أحمد  �لعزيز  �لوفائي، و�ملهند�ض عبد  �لرز�ق  عبد 
بكلية  �ل�صابق  �لأ�صتاذ  �لدكتور حممود ح�صن عطية  و�ملرحوم 
حممد  بال�صيخ  جمعتني  وقد  �لإ�صكندرية،  بجامعة  �لآد�ب 
�لله ف�صيح  �أدخلهما  �ل�صعر�ن �صلة �ملعرفة و�ل�صد�قة  و�لدكتور 
خدمات  �مل�رصية  للبحرية  قدم  �لذي  وجدهما  هما  جناته 

نافعة. 

 – حارة   – الدين  نور  ح�سن بك   -540
بق�سم حمرم بك

بلدة  يف  ولد  �لدين  نور  حممد  بن  �لدين  نور  ح�صن  هو 
�لغربية  )حمافظة  �لغربية  مديرية  �أعمال  من  �ملدينة«  »�صنهور 
�لأولية  در��صته  وتلقى  )1238هـ(،  1822م  عام  حاليًّا( 
و�نتقل  )طنطا(  طنتد�  مبكتب  �لتحق  ثم  جمر،  كفر  مبكتب 
�أبي زعبل، فمدر�صة  �لعيني فمدر�صة  �لق�رص  �إىل مدر�صة  منها 
ظل  حيث  )1255هـ(؛  1839م  عام  ببولق  �ملهند�صخانة 
�لريا�صة  علوم  خاللها  �أمت  �صنو�ت  خم�ض  كنفها  يف  يتعلم 
فرن�صا  �إىل  لل�صفر  �ختري  �ملدر�صة  هذه  ومن  و�لعملية،  �لعلمية 
و�أحلق  )1260هـ(  1844م  عام  �لر�بعة  �لبعثة  �أع�صاء  �صمن 
باملدر�صة �حلربية �مل�رصية بباري�ض �لتي جعلت حتت ريا�صة وزير 
16من  يف  منها  �لثاين  بالف�صل  در��صته  وبد�أ  �لفرن�صية  �حلربية 
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�أكتوبر من �لعام نف�صه وبقي بهذه �ملدر�صة �إىل �أن �ألغيت فدخل 
بعدهما  �لتحق  عامني  بها  ودر�ض  �لفرن�صية،  �لهند�صة  مدر�صة 
ي�صافر  كان  �أعو�م  �أربعة  بها  فلبث  و�جل�صور  �لقناطر  مبدر�صة 
�أعمال  مل�صاهدة  �لفرن�صي  �لريف  �إىل  �ل�صيفية  �إجازتها  خالل 
�ل�صكك �حلديدية و�لقناطر �ملقامة على �لأنهار ول�صيما �لقنطرة 
�لتي كانت يف طريق �لإقامة عرب نهر �لرون ملد خط حديدي 
بني باري�ض ومار�صليا وهي قنطرة عظيمة طولها �ألف مرت تقريًبا 
�أو�ئل  �إىل م�رص يف  ثالثة خطوط حديدية، وعاد  عليها  ومير 
فرع  يف  وعني  )1271هـ(  1854م  عام  �لأول  �صعيد  عهد 
د�صوق  خطي  �إن�صاء  توىل  �لذي  وهو  �ل�صوي�ض  حديد  �صكة 
و�ل�صاحلية، ويف عهد �خلديوي �إ�صماعيل كلف عام 1863م 
)1280هـ( بال�صفر �إىل قولة لعمل خريطة �لأرمان فاأدى �ملهمة 
و�نتهز �لفر�صة فاأمر بقطع 60.000 قائمة من خ�صب طا�صيوز 
وعند  �مل�رصية،  �لتليغر�فية  �خلطوط  ملد  م�رص  �إىل  و�أر�صلها 
عودته عني كبرًي� ملهند�صي �صكة حديد ق�صم �لقاهرة وماأموًر� 
برتبة  عليه  و�أنعم  �لقبلي  بالوجه  �لزر�عية  �حلديد  ل�صكك  ا  عامًّ
وظلَّ  �لفيوم،  حديد  �صكك  بر�صم  كذلك  وقام  �لأمري�ألي 
�إذ  )1290هـ(  1873م  عام  �إىل  �حلديدية  �ل�صكك  بهند�صة 
�إىل  �أعيد  �لتايل  �لعام  �ل�صنة، ويف  تلك  وظيفته يف  من  ف�صل 
�خلدمة بديو�ن �ملالية مع مبا�رصة �أعمال �رص�ي �جلزيرة ثم عني 
بعد ذلك بديو�ن �لأ�صغال حيث ظل يعمل به حتى عام 1887م 
)1305هـ( يف عهد توفيق �لأول، وي�صتدل من �صريته �أنه كان 
نابهة يف �لعلوم �لهند�صية وكان ح�صن �ل�صري و�ل�صرية ديًِّنا �صاحًلا 

حمبًّا لل�صلحاء و�لعلماء، ول يعرف تاريخ ومكان وفاته.

 541- ح�سن بك ها�سم- �سارع- بق�سم الرمل
ولد  ها�صم،  علي  �ل�صيد  بن  ها�صم  �ل�صيد  بن  ح�صن  هو 
وتعلم  )1241هـ(  1825م  عام  فرب�ير  من   5 يف  بالقاهرة 
مبكاتبها ثم �لتحق مبدر�صة �لطب بق�رص �لعيني يف ق�صم �ل�صيدلة 
فرن�صا عام  �إىل  لل�صفر  �لأول و�ختري  �ملالزم  برتبة  منه  وتخرج 
�لطب  مبدر�صة  �ل�صيدلة  ق�صم  فدخل  )1265هـ(  1847م 
بباري�ض، وملا �أمت در��صته يف علوم �ل�صيدلة �لتحق بق�صم �لطب 
�صهاد�ت  عدة  ونال  �لن�صاء  �أمر��ض  يف  وتخ�ص�ض  �لب�رصي 
وو�صامني، وخالل در��صته �أَلَّف ر�صالة يف �لولدة ونال عليها 
�إجازة �لدكتور�ة يف �لطب عام 1862م )1279هـ(، وبعد 
�ل�صنة  تلك  يف  م�رص  �إىل  عاد  و�لعملية  �لعلمية  در��صته  �أمت  �أن 
علم  �لطب  مبدر�صة  يّدر�ض  وكان  بامل�صت�صفيات  وعني  نف�صها 
وظائف �لأع�صاء )�لف�صيولوجيا( وعلم �أمر��ض �لن�صاء ثم عني 
ناظًر� لق�صم �لولدة ووكياًل للمدر�صة �لطبية بريا�صة حممد علي 
�لبقلي با�صا )�نظر �لبقلي( ثم ناب عنه يف ريا�صتها وندب بعد 
�لأجانب  �جلرن�لت  �أحد  معية  يف  �ل�صود�ن  �إىل  لل�صفر  ذلك 

ل�صتك�صاف جماهل �ل�صود�ن.

و�نتدبه  با�صا،  مو�صى  حكمد�رية  عهد  يف  ذلك  وكان 
�خلديوي �إ�صماعيل لل�صفر �إىل �حلجاز ملكافحة وباء �لكولري� بني 
�حلجاج فقام بهذ� �لعمل �لإن�صاين �خلرّي، و�أنعم عليه بالو�صام 
�ملجيدي �لر�بع يف �جلر�حة لقيامه بعالج �إ�صماعيل �صادق با�صا 
قائد حامية جزيرة �إقريط�ض )كريت(، وكان قد �أ�صيب بجرح 
�أثناء �لدفاع عن �جلزيرة، وبعد ذلك �ختاره �خلديوي �إ�صماعيل 
بعده  وتولها  �لطب  مدر�صة  نظارة  فرتك  �أ�رصته  لأطباء  كبرًي� 
جلياردو بك، وظل ح�صن بك ها�صم يف وظيفته �لأخرية �إىل 
�أن تويف يف 13 من مار�ض عام 1879م )1297هـ( بالًغا من 
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�لعمر 54 عاًما، وكان طو�ل حياته من �مل�صهود لهم بالتقوى 
و�ملهارة يف �لطب و�لحرت�م و�لتقدير من جميع عاريف ف�صله 

على �لعلم و�ملتعلمني.

542– ح�سن جالل – �سارع - بق�سم الرمل 
هو ح�صن جالل �مل�رصي ولد عام 1855م )1272هـ( 
وتخرج من د�ر �لعلوم عام 1875م )1292هـ( فعني مدر�ًصا 
�لعام  دي�صمرب من  بالقاهرة يف 17  �ملبتديان  للح�صاب مبدر�صة 
�للغة  لتدري�ض  �ختري  )1296هـ(  1887م  �صنة  ويف  نف�صه 
�أتقن  حيث  �صوي�رص�  �إىل  ور�فقهم  �لأمر�ء  �أحد  لأبناء  �لعربية 
�للغة �لفرن�صية، وح�صل على �صهادة �لبكالوريا يف �لتعليم، ثم 
و��صل در��صته �لعالية وح�صل على �إجازة �حلقوق، وقد عني 
للنيابة  م�صاعًد�  )1306هـ(  1888م  عام  فرب�ير  من   15 يف 
عام  يونية  �صويف يف  بني  قا�صي مبحكمة  �إىل وظيفة  رقي  ثم 
1889م )1309هـ(، وو��صل �لرتقي يف �صلك �لق�صاء ف�صار 
يف 15 من �صبتمرب عام 1891م )1309هـ( وكياًل ملحكمة 
بني �صويف خالل عام 1895م )1313هـ( ثم رقي �إىل رئي�ض 
عام  مار�ض   3 �لإ�صكندرية يف  فرئي�ض حمكمة  طنطا  حمكمة 
�إىل درجة م�صت�صار يف 29 من  1896م )1314هـ( وترقى 
�لأهلية  نوفمرب عام 1902م )1320هـ( مبحكمة �ل�صتئناف 
بالقاهرة وو�صل ر�تبه �ل�صهري بعد ذلك �إىل مائة جنيه، وبعد 
�أن �أحيل �إىل �لتقاعد يف مايو عام 1915م )1334هـ( لبلوغه 
�صن �ل�صتني، �أعيد �إىل �خلدمة م�صت�صار لرفع �صن �لتقاعد �إىل 
يف  نهائيًّا  �لتقاعد  �إىل  �أحيل  �صحته  ولعتالل  �صنة،   65
�أثناء خدمته  نوفمرب عام 1917م )1336هـ(، ومنح   14
رتبة  ثم  �ملجيدي  �لو�صام  ونال  �لتمايز،  فرتبة  �لثانية  �لرتبة 
عمل  ولقد  )1334هـ(،  1915م  عام  يوليو  يف  �لبا�صاوية 

ع�صًو�  وكان  لالأزهر،  �لأعلى  باملجل�ض  ع�صًو�  طويلة  مدة 
بلجنة �إد�رة مدر�صة �لق�صاء �ل�رصعي، وتويف يف عام 1918م 

)1337هـ( عن 63 �صنة. 

543– ح�سن ذو الفقار – �سارع – بق�سم الرمل 
كان ح�صن ذو �لفقار �أحد �لطالب �لذين �أر�صلهم حممد 
)1264هـ(  1847م  عام  �إجنلرت�  �إىل  �لعلمية  بعثته  يف  علي 
�ملهند�صخانة  مدر�صة  من  تخرجو�  طالًبا  ع�رصة  خم�صة  وت�صم 
يف �ليوم �لثاين من �صهر �صعبان 1263هـ )1846م( وكانت 
�لعلوم  لتح�صيل  �أوروبا  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �ل�صاد�صة  �لبعثة  هذه 

�ملختلفة. 

وقد تعلم ح�صن ذو �لفقار مبكاتب م�رص و�لتحق مبدر�صة 
بني  ليكون  لختيار  عليها  و�صع  ثم  ببولق،  �ملهند�صخانة 
طالب �لبعثة �ل�صاد�صة �لآنفة �لذكر، ف�صافر �إىل �إجنلرت� يف �صهر 
مايو عام 1847م )1264هـ( وهو برتبة �ملالزم �لأول وذلك 
�ل�صهري  مرتبه  وكان  )�مليكانيكا(  �لآلية  علم  يف  للتخ�ص�ض 
�أمت تعليمه �لعايل وعاد  300 قر�ض، وظل يدر�ض هناك حتى 
�إىل م�رص يف �صهر يونية عام 1850م )1267هـ( فتكون مدة 
بعثته قد ��صتغرقت ثالث �صنو�ت، وعني عقب عودته بال�صكة 
�حلديدية �مل�رصية، وكان منزله بجهة �ل�صفخانة بالقاهرة وظل 
يتقلب يف وظائف هذه �مل�صلحة �إىل �أن �أدركته �لوفاة يف تاريخ 

غري معروف. 

544– ح�سن الر�سيدي – حارة - بق�سم الرمل 
هو ح�صن غامن حممد �لر�صيدي، كان جماوًر� بالأزهر، 
�أ�ص�صها حممد علي  �أبي زعبل �لتي  ثم �أحلق مبدر�صة �لطب يف 
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هذه  )�نظر  بك  كلوت  وكان  )1242هـ(،  1826م  عام 
�ملادة( �أول ناظر لها، وبعد �أن �أمت ح�صن �لر�صيدي علومه بهذه 
فكان  �لعربية  �للغة  يف  لتفوقه  مبطبعتها  م�صحًحا  عني  �ملدر�صة 
زمياًل لل�صيد �أحمد �لر�صيدي )�نظر هذه �ملادة(، ثم وقع عليه 
�لختيار ليكون �أحد �أع�صاء �لبعثة �لتي �أر�صلت �إىل فرن�صا لإتقان 
�لعلوم �لطبية، و�لتخ�ص�ض يف فن �لأقرباذين، فبد�أ در��صته يف 
�صهر نوفمرب عام 1832م )1248هـ(، وكان مرتبه �ل�صهري 
بوره  م�صيو  مبعمل  �لكيميائية  علومه  وتلقى  قر�ًصا،   250
�لكيمائي �لفرن�صي، وعقب �إمتامه در��صته �لعالية عاد �إىل م�رص 
عام 1838م )1254هـ(، وعني مبدر�صة ق�رص �لعيني مدر�ًصا 
و�لرتجمة،  بالتاأليف،  و��صتغل  �لطبية،  و�ملادة  لالأقرباذين، 
و��صتمر على �لقيام بالتدري�ض مبدر�صة �لطب �إىل �أن �ألغيت يف 
عهد �صعيد �لأول، ويف فرتة �لإلغاء عمل طبيًبا ملعاجلة �لأهايل 
�إىل �أن �أعيد فتح �ملدر�صة خالل عام 1865م )1282هـ( يف 
عهد �صعيد �لأول نف�صه، ومل يظهر ل�صاحب �لرتجمة �أثر بعد 

ذلك �لتاريخ، ويعتقد �أنه تويف يف تلك �لأثناء. 

و�أهم موؤلفاته: كتاب »�لدر �لالمع يف �لنبات وما فيه من 
�ملنافع« وهو ترجمة للدكتور فيجري بك �أحد �أ�صاتذة مدر�صة 
1841م  عام  �لعربية  باللغة  �لكتاب  هذ�  طبع  وقد  �لطب، 
يف  �لثمني  »�لدر  �أ�صماه:  تاأليفه  من  كتاب  وله  )1257هـ(، 
�لأقرباذين« طبع �صنة 1849م )1266هـ(، ومن جهة �أخرى 
�صاعد ح�صن غامن �لر�صيدي يف ترجمة وت�صحيح بع�ض �لكتب 

�لطبية �لأخرى. 

ومل يعرف تاريخ ومكان وفاته، وما من �صك يف �أن لقب 
�لر�صيدي  غامن  ح�صن  �لدكتور  �أ�رصة  �أن  على  يدل  �لر�صيدي 

تنت�صب يف �لأ�صل �إىل مدينة ر�صيد. 

545– ح�سن �رشور – �سارع - بق�سم �سيدي 
جابر )اأبو بكر �سابًقا( 

ولد ح�صن �رصور بالإ�صكندرية يف 5 من �صهر يوليو عام 
1893م )1311هـ( و�أمت در��صته �لبتد�ئية و�لثانوية مبد�ر�صها، 
�إجازتها عام  بالقاهرة وح�صل على  �لتحق مبدر�صة �حلقوق  ثم 
عملها  مف�صاًل  �ملحاماة  مهنة  وز�ول  )1336هـ(،  1917م 
لل�صوؤون  �ل�صليم  ولإدر�كه  �حلكومة،  يف  �لتوظف  على  �حلر 
�لقانونية، ول�صيما فيما يتعلق بالقانون �ملدين مل يلبث �أن نال 
�صهرة قوية يف هذ� �مليد�ن، و�صار مكتبه مق�صد �ملتقا�صني من 
�جلدد  �حلقوق  ومق�صد خريجي  �مل�رصي،  �لقطر  �أنحاء  كافة 

للمر�ن. 

�لن�صمام  �إىل  �صارع  �مل�رصية  �لوطنية  �حلركة  قيام  ولدى 
�لإجنليزي  �لحتالل  وجالء  �لتام  م�رص  با�صتقالل  للمطالبني 
�لبغي�ض عن ربوعها، وكان من �لرعيل �لأول �لذي نا�صل، 
وكافح يف �صبيل حرية بالده، فا�صرتك يف كل مر�حل ثورة 
�ن�صم  ما  و�رصعان  بالإ�صكندرية،  )1338هـ(  عام 1919م 
�إىل جلنة �لوفد �مل�رصي بزعامة �صعد زغلول، وبقي على مبد�أه 
�أن تغريه عرو�ض �لأحز�ب �لأخرى  �لوفدي حتى وفاته دون 
وعلى ر�أ�صها حزب �لأحر�ر �لد�صتوريني بزعامة حممد حممود 
لتخاذه  به  ��صتهر  �لذي  �للقب  وهو  �حلديدية،  �ليد  �صاحب 
لال�صتقالل  �لد�عية  �لوطنية  �حلركات  �صد  �لعنيفة  �لأ�صاليب 
�لتام و�حلد من �صلطان �لق�رص �مللكي ورجاله ومهادنة �جلال�صني 
حزب  وكذلك  �ملحتلني،  لالإجنليز  علي  حممد  عر�ض  على 
�أثناء  يف  �ل�صعب  نال  �لذي  �صدقي  �إ�صماعيل  بزعامة  �ل�صعب 
عالقة  ماز�لت  و�ل�صطهاد  �لتنكيل  من  �ألو�ًنا  حكمه  فرت�ت 
باأذهان �لنا�ض يذكرونها يف ��صمئز�ز كلما ذكر ��صم �إ�صماعيل 
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ماهر  �أحمد  بزعامة  �ل�صعديني  وحزب  جتمعاتهم،  �صدقي يف 
�لذي �ن�صق على حزب �لوفد هو وبع�ض �لوفديني دون �أ�صباب 
تربر هذ� �لن�صقاق �للهم �إل للرتبع على كر��صي �حلكم يف ظل 

عر�ض �مللك �ملخلوع فاروق. 

باملجل�ض  ع�صًو�  عني  )1346هـ(  1927م  عام  ويف 
�لبلدي فلم يق�رص يف �لدفاع عن حقوق �لوطنيني �صد �ل�صيطرة 
يكونون  كانو�  لأنهم  �لأجانب  لالأع�صاء  كانت  �لتي  �لظاملة 
ع�صًو�   16 فيه  ميثلهم  كان  �إذ  �ملجل�ض  يف  �ل�صاحقة  �لأغلبية 
�أع�صاء لكل جالية من  �أربعة  �أع�صائه �خلم�صة و�لع�رصين،  من 
و�لفرن�صية،  و�لإيطالية،  �ليونانية،  وهي  �لكربى،  جالياتهم 
و�لإجنليزية، وذلك ب�صبب ق�رص حق �لنتخاب لهذ� �ملجل�ض 
على من يدفع كل منهم 72 جنيًها �صنويًّا ب�صفة �إجارة ل�صكناه، 
وما كان ملعظم �مل�رصيني �أن يدفعو� مثل هذه �لإجارة �ل�صنوية 
�لأجانب  هوؤلء  �أيدي  يف  �لكبرية  �لأمو�ل  روؤو�ض  لوجود 
�لحتالل  وحماية  رعاية  حتت  �ل�صعب  �أرز�ق  من  يجمعونها 

�لإجنليزي �ملمقوت. 

حقوق  عن  �لدفاع  يف  �رصور  ح�صن  �ملرحوم  يق�رص  مل 
مو�طنيه �مله�صومة فكان يندد بانفر�د �لأحياء �لآهلة بالأجانب 
بكل �أ�صباب �لر�حة، و�إهمال �لأحياء �لوطنية، وكان لدفاعه 
هو وزمالئه �مل�رصيني �أثر و��صح يف ح�صول �لأحياء �لفقرية يف 
�ملدينة على �لكثري من �لعمار و�لتنظيم ول�صيما �مل�صاكن �ل�صعبية 
ملحدودي  لتاأجريها  �ل�صقافة  كوم  بحي  ت�صييدها  يف  بد�أ  �لتي 

�لدخل ول�صيما �لعمال. 

ويف عام 1929م )1348هـ( �أي بعد عامني من ع�صويته 
د�ئرة  عن  �لنو�ب  ع�صًو� يف جمل�ض  �نتخب  �لبلدي  باملجل�ض 

ق�صم كرموز؛ لأنه كان هو و�أخوه �ملرحوم �أحمد �رصور �أحد 
كبار موظفي �جلمارك �ل�صابقني من �أو�ئل �لبانني يف غيط �لعنب 
حل  �أن  �إىل  �لد�ئرة  تلك  عن  نائًبا  وظل  �لق�صم،  لهذ�  �لتابع 
عام 1930م )1349هـ( يف عهد  �أو�ئل  �لنو�ب يف  جمل�ض 
�إحدى �لوز�ر�ت �ملناوئة حلزب �لوفد بزعامة �ملرحوم م�صطفى 
�لنحا�ض، فظل ح�صن �رصور ي�صغل وظيفة �صكرتري جلنة �لوفد 

بالإ�صكندرية. 

تويل  عندما  �لوزر�ء  ملجل�ض  �صكرترًي�  ذلك  بعد  وعني 
حزب �لوفد �لوز�رة ثم ��صتقال مبجرد �أن نحيت هذه �لوز�رة 
جناحه  مو��صاًل  �ملحاماة  يف  عمله  ملز�ولة  وتفرغ  �حلكم،  عن 
�صنني طويلة، وو�فته  لهم  نقيًبا  و�نتخبه زمالوؤه  فيها،  �ملطرد 
�ملنية يف �صهر يونية عام 1972م )1349هـ( بالإ�صكندرية بالًغا 

من �لعمر 79 عاًما. 

ولن �أن�صى �لنكتة �لفكهة �لتي قالها عندما عني ولدي فريد 
على  قد ح�صل  �لعام، وكان  للنائب  �جلز�يريل وكياًل  فهمي 
�إجازة �حلقوق وعمره ت�صعة ع�رص عاًما ون�صف �لعام �أي �أ�صغر 
دفعته �صنًّا، و�أولهم يف ترتيب �لتخرج، ول�صغر �صكله بالن�صبة 
لنو�ب �لنيابة �لأحد�ث، فلما ر�أته �إحدى �ل�صيد�ت على �ملن�صة 
بجانب �لقا�صي �رصبت بكفها على �صدرها فرًحا وقالت: »ربنا 
عقلهم«  قد  على  نيابة  وكيل  لالأولد  جابت  �حلكومة  يخلي 

فذ�عت هذه �لنكتة �لظريفة بني رجال �لق�صاء و�ملحامني. 

546– ح�سن عامر – حارة - بق�سم الرمل 
�ملد�ر�ض  يف  �لأوىل  تعليمه  مر�حل  عامر  ح�صن  تلقى 
منها  �لعيني وتخرج  بق�رص  �لطب  �لتحق مبدر�صة  ثم  �مل�رصية، 
�أي تلميذ �صابط، و�ختري بعد ذلك ليكون  برتبة »�ل�صبري�ن« 
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�لنم�صا  بالد  �إىل  �لأول  عبا�ض  �أر�صلها  �لتي  �لبعثة  طالب  من 
لإمتام علومهم �لطبية، وبد�أ در��صته هناك يف 31 من �أكتوبر 
�لبعثة  مدة  طو�ل  مرتبه  وكان  )1267هـ(،  1850م  عام 
�أفندي  عامر  م�رص  يف  عنه  بالإنابة  يتناولها  فقط،  قر�ًصا   50
�ملليجي، ولعله �أحد �أقاربه �أو على �لأرجح عمه بدليل �أن ��صمه 
�لأول هو »عامر«، وذلك لل�رصف من هذ� �ملبلغ �لزهيد على 
عياله، وبعد �أن �أمت ح�صن در��صته �لطبية بالنم�صا عاد �إىل م�رص 
باجلي�ض  طبيًبا  وعني  )1272هـ(  1855م  عام  يناير   22 يف 
�مل�رصي، وكان يف عهد �خلديوي �إ�صماعيل طبيًبا لق�صم بولق 

بالقاهرة. 

ول يعرف تاريخ �أو مكان وفاته. 

547– ح�سن من�سور – حارة - بق�سم كرموز 
قد يكون هذ� �ل�صم لأحد ممن �أقام بهذه �حلارة، وقت 
ت�صميتها �أو �أحد مالك عقار�تها، لأن ��صم ح�صن من�صور يدعى 
به �لكثري من �لنا�ض، ومن جهة �أخرى مل �أ�صتطع �لتعرف على 
�أ�صل �لت�صمية من �صكان هذه �حلارة، فتاأكد عندي �أن �ملق�صود 

بها هو �ل�صيخ ح�صن من�صور بك وفيما يلي ترجمة حياته: 

وحفظ  )1287هـ(،  1870م  عام  بالإ�صكندرية  ولد 
�لقر�آن �لكرمي باأحد مكاتبها، وتلقى مبادئ علوم �للغة �لعربية 
و�لدينية مب�صجد �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا )�نظر هذه �ملادة(، ثم �نتقل 
�إىل �جلامع �لأزهر بالقاهرة ومكث به مدة طويلة، �لتحق بعدها 
بد�ر �لعلوم، وتخرج فيها عام 1897م )1315هـ(، وعني 
عقب تخرجه مدر�ًصا مبدر�صة خليل �أغا بالقاهرة، و�صغل بعد 
ذلك وظيفة رئي�ض قلم �لن�صخ مبحكمة �ل�صتئناف وعند �إن�صاء 
مدر�صة �لق�صاء �ل�رصعي كان من بني �لذين �ختريو� للتدري�ض 

عام 1925م )1344هـ( عني وكياًل  فرب�ير  �أول  بها، ويف 
لهذه �ملدر�صة، ثم ناظًر� لتجهيزية د�ر �لعلوم فوكياًل للد�ر من 
يونية عام  �أول  �صبتمرب عام 1929م )1348هـ(، ويف  �أول 
�لدرجة  يف  وهو  �لتقاعد  على  �أحيل  )1349هـ(،  1930م 
وله  �خلام�صة،  �لدرجة  من  �لنيل  لو�صام  حائًز�  وكان  �لثالثة، 
مذكر�ت قيمة يف تف�صري �لقر�آن �لكرمي ويف تاريخ �لأدب �لعربي 
�أمالها على طلبته مبدر�صة �لق�صاء �ل�رصعي، ولكنه مل يطبعها، 
و��صرتك يف تاأليف كتاب للدين قرر للتدري�ض باملد�ر�ض �لثانوية 
وعبد  بك،  �لعنان  م�صطفى  �ل�صيخني  زميليه  مع  بال�صرت�ك 

�لوهاب �لنجار، وف�رص جزء تبارك ولكنه مل يطبعه. 

ومن �لأعمال �لتي قام بها يف حياته �لفكرية حتريره ق�صم 
وكان  �إن�صاءها،  بد�أ  منذ  �لأزهر  جملة  يف  و�حلديث  �لتف�صري 
�ملنية عام  و�فته  �أن  �إىل  بها  �لإ�صالم« وظل يحرر  »نور  ��صمها 

1932م )1351هـ( بالًغا من �لعمر 62 �صنة. 

بق�سم   – �سارع   – )ال�سيخ(  ح�سونة   –548
مينا الب�سل 

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ ح�صونة«. 

بق�سم   – �سارع   – ح�سني با�سا فهمي   –549
اللبان 

�لتاريخ  ذكر  ممن  �ثنان  فهمي«  با�صا  »ح�صني  ��صم  يحمل 
�صريتهم، وفيما يلي ترجمة كل منهما: 

�صقيق  وهو  بك:  الكرمي  عبد  ابن  املعمار  فهمي  ح�سني   )1
�لأ�صبق،  �لإ�صكندرية  حمافظ  �ملادة(  هذه  )�نظر  بك  حمرم 
و�صهر حممد علي، وكان ح�صني يعرف طو�ل �أيام �لدر��صة 
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ودخل  م�رص  مكاتب  يف  تعلم  وقد  بك،  ح�صني  بكوجيك 
�لعلمية  �لبعثة  لل�صفر يف  بالقاهرة، ثم �ختري  �ل�صو�ري  مدر�صة 
�لر�بعة �إىل فرن�صا عام 1844م )1260هـ(، و�أحلق باملدر�صة 
�حلربية �مل�رصية بباري�ض �لتي �أن�صاأها حممد علي لتعليم �مل�رصيني 
تعيني  �لذي خوله حق  �لفرن�صية  �حلربية  لوزير  ريا�صتها  وجعل 
ناظرها و�أ�صاتذتها، وقد بد�أ ح�صني در��صته يف 16 من �أكتوبر 
بتلك �ل�صنة، وهي �صنة �فتتاحها، وكان ر�تبه �ل�صهري طول 
�حلربية  �لدر��صة  من  عامني  وبعد  قر�ًصا،   250 �لبعثة  �صنتي 
فاأحلق عام 1846م )1262هـ( مبدر�صة  �لتعليم �ملدين  �ختار 
�لهند�صة �لعليا بباري�ض، وعاد �إىل م�رص بعد �أن �أمت در��صته يف 
عهد عبا�ض �لأول، وكان عمره 26 عاًما، فاأنعم عليه برتبة 

�لأمري�لي. 

ومن �أعماله �ملعمارية قيامه بت�صميم وت�صييد جامع �لرفاعي 
و�ملدر�صة  بالقاهرة  �ل�رصطة  �أق�صام  وبناء  �ملادة(،  هذه  )�نظر 
بالباب �حلديد جتاه  با�صم »مدر�صة و�لدة حممد علي«  �ملعروفة 
�لأوقاف،  لديو�ن  وكياًل  كان  �أن  �أيام  عنان  �أولد  م�صجد 
وكان قبل �أن يعني يف هذه �لوظيفة مديًر� جلمرك �لإ�صكندرية، 
�لذي  �لرفاعي،  م�صجد  ت�صييد  وكان  لل�صوي�ض،  ثم حمافًظا 
كان ز�وية �صغرية ، خالل عام 1286هـ )1869م( باأمر من 
خو�صيار هامن و�لدة �خلديوي �إ�صماعيل، �لتي �أنفقت على �رص�ء 

�أر�ض �جلامع وت�صييده. 

وكانت هو�يته جمع �لر�صوم �لقدمية وحيازتها حتى �أدى 
ذلك �إىل �رص�ئه جلود �لكتب عندما �أ�ص�صت د�ر �لكتب �مل�رصية 
حديثة،  �أخرى  بجلود  وكتبها  جملد�تها  جلود  تغري  ور�أى 
�لنقو�ض �ملر�صومة عليها، وكان منزله  �قتناء  وذلك لرغبته يف 
باللبودية �آية من �آيات �لهند�صة �لغربية و�لر�صوم �لر�ئعة �لرونق، 

�لفن  حتف  من  حتفة  تعد  و�صعه  من  ف�صقية  باملنزل  وكانت 
وقد  �ملتفرجني،  �أنظار  حمط  كانت  ولذ�  �لأ�صيل  �ملعماري 
ترك لديو�ن �لأوقاف �آثاًر� غاية يف �حل�صن و�جلمال من و�صع 

يديه ظلت مو�صع �إعجاب كبار �ملهند�صني. 

ولقد كفل جد ح�صني فهمي حممد علي �إبان طفولته يف 
قوله بعد وفاة و�لده، ومن ثم عرف حممد علي كيف يقابل 
وفاة  بعد  قوله  طفولته يف  �إبان  علي  فهمي حممد  جد ح�صني 
�جلميل  هذ�  يقابل  كيف  علي  حممد  عرف  ثم  ومن  و�لده، 
مبثله؛ فاأغدق رعايته على و�لد ح�صني وعمه حمرم بك �لذي 
زوجه �بنته هامن، و�أر�صل و�لده عبد �لكرمي )�نظر هذه �ملادة( 

يف بعثة �إىل �أوروبا لتلقي �لعلوم �حلربية. 

�لو��صعة �لتي نالها ح�صني فهمي  وعلى �لرغم من �ل�صهرة 
يف فن �لهند�صة �ملعمارية فاإنه كان منطوًيا على نف�صه منعزًل عن 
�لنا�ض مع �أنه كان يتقن �للغة �لفرن�صية �إىل جانب جتديده يف فن 
�لعمارة، وكان عالوة على ذلك كرمي �خللق فا�صل �ل�صجايا، 
مهند�ًصا  كان  عزيز  بك  �إ�صكندر  ��صمه  و�حًد�  ولًد�  و�أجنب 
بديو�ن �لأوقاف، وله من �بنته حفيد ��صمه �أ�صالن بك فهمي 
�لتي  �لعربية  �لر�صومات  من  كبرية  مبجموعة  حياته  �حتفظ يف 
�ملجموعة  هذه  وتدل  �ملختلفة،  بالألو�ن  فهمي  خطها ح�صني 
على نبوغه يف هذ� �لنوع من �لر�صوم �لهند�صية �لبديعة. وكانت 

وفاته خالل عام 1891م )1309هـ(. 

2( ح�سني فهمي با�سا ابن حممد �سدقي بك القرب�سلي: ولد 
حممد  و�لده  وكان  )1843م(  1259هـ  عام  �لفيوم  مبدينة 
باملد�ر�ض  فاأحلقه  �مل�رصية،  �لع�صكرية  رجال  من  بك  �صدقي 
�صعيد  �أن�صاأ  وعندما  �لبتد�ئية،  در��صته  فيها  فتلقى  �لأمريية 
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�لأول �ملدر�صة �حلربية بالقلعة، وجعلها حتت ريا�صة رفاعة بك 
عام  بها  و�لده  �أحلقه  �لطهطاوي(،  ومادة  �ملادة،  هذه  )�نظر 
على  �لبحرية  �ملدر�صة  �إىل  �نتقل  ثم  )1855م(،  1272هـ 
)�نظر  با�صا  موط�ض  م�صطفى  �أبناء  �أحد  قبود�ن  مطو�ض  �أحمد 
مادة موط�ض با�صا( و�صافر بال�صفينة �حلربية »�صري جهاد« للتعلم 
�إىل �إجنلرت� مع عدد من �لتالميذ بقيادة فدريجو بك )�نظر مادة 
ثم  �أول،  �ملالزم  رتبة  �إىل  ذلك  بعد  ورقي  با�صا(،  فدريجو 
بعد  )1869م(  1286هـ  عام  )�لنقيب(  �ليوزبا�صي  رتبة  �إىل 
�ختياره بني �ل�صباط �لذين عينو� بال�صفينة �ملحرو�صة �ملخ�ص�صة 
لأ�صفار �خلديوي وذلك عقب عودتها من �إجنلرت� تامة �لإ�صالح 
�إىل  رقي  )1872م(  1289هـ  عام  ويف  �لفاخر،  و�لأثاث 
رتبة �ل�صاغ �لر�ئد، وعني باأمر �خلديوي رباًنا ثانًيا للمحرو�صة، 
ويف �صهر �صفر عام 1293هـ )1876م( منح رتبة �لبكبا�صي 
)�ملقدم(، ثم رقي �إىل رتبة �لقائمقام )�لعقيد( يف 16 �صعبان 

عام 1297هـ )1879م(. 

حممد  عني  �لوطنية  �لعر�بية  �حلركة  ظهور  �أو�ئل  ويف 
وحل  للبحرية،  وكياًل  �ملحرو�صة  �لباخرة  ربان  با�صا  كامل 
ح�صني فهمي حمله يف قيادة هذه �لباخرة، ونال رتبة �لأمري�لي 

)�لعميد( خالل عام 1301هـ )1885م(. 

�ملجيدة و�إحالة م�صطفى  �أحمد عر�بي  �نق�صاء ثورة  وبعد 
با�صا �لعرب )�نظر هذه �ملادة( على �ملعا�ض؛ �أحيل على ح�صني 
�أن  �إىل  �أعباءها  ميار�ض  فظل  �لبحرية،  توكيل  �إد�رة  فهمي 
�ملحرو�صة  �لباخرة  بقيادة  فا�صتقل  باإلغائها،  �لأو�مر  �صدرت 
�لتي �أحيلت ميز�نية نفقاتها �ل�صنوية على �لد�ئرة �ل�صينية، ويف 
ذلك �لوقت نف�صه جعله �خلديوي توفيق ياوًر� له مع بقائه رباًنا 
عام  �لقعدة  ذي  من   17 �للو�ء يف  رتبة  ومنحه  للمحرو�صة، 

�إىل رتبة  فيه  �لذي رقي  نف�صه  �لعام  �أي  1301هـ )1885م( 
�لعميد. 

على  ح�صل  )1896م(  عام 1314هـ  �صعبان   24 ويف 
رتبة �لفريق، و�أحيل على �ملعا�ض، وخالل �ملدة �لطويلة �لتي 
�خلديوي  لأ�صفار  �ملخ�ص�صة  �ملحرو�صة  للباخرة  قائًد�  فيها  ظل 
ومو�نئ  و�إجنلرت�  �ملتو�صط،  �لأبي�ض  �لبحر  مو�ين  جميع  ز�ر 
�لبحر �لأحمر ول�صيما بعد فتح قناة �ل�صوي�ض، ونال يف �أثناء 
�مل�رصية وو�صامي  و�لنجمة  �لرو�صية،  �ملدة و�صام �حلرب  هذه 
�لمتياز �لف�صي و�لذهبي و�لني�صان �ملجيدي �لثالث، و�لني�صان 

�لعثماين �لثالث، و�ملجيدي �لثاين. 

ومل يعرف تاريخ وفاته �لتي حدثت بالإ�صكندرية. 

550– ح�سني رم�سان )املهند�س( – �سارع 
)املطاعنة  �رشقي  باب  بق�سم   -

�سابًقا( 
�نظر ترجمة ح�صني رم�صان يف )�ملهند�ض ح�صني رم�صان 

يو�صف(، وترجمة »�ملطاعنة« يف حرف )م(. 

551– ح�سني �سليمان )ال�سيخ( – �سارع – 
بق�سم املنتزه

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ ح�صني �صليمان«.

�سارع - بق�سم  ح�سني طه �سالح –   –552
حمرم بك )ابن �سعود �سابًقا( 

بور�صعيد  �لغادر على  �لثالثي  �لعدو�ن  �أثناء  ��صت�صهد  ر�ئد 
وذلك يف �إحدى معارك �صبه جزيرة �صيناء، وكان ��صت�صهاده 
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عام  نوفمرب  �صهر  من  �لأول  �ليوم  يف  و�لوطن  �لله  �صبيل  يف 
1956 )1376هـ(. 

553– احل�سيني – �سارع – بق�سم العطارين 
يحمل لقب �حل�صيني �ثنان ��صتطعت �حل�صول على معلومات 
عن �صرية حياتهما، �أحدهما كان ي�صكن بهذ� �ل�صارع، و�لثاين 
�أ�صاتذة د�ر �لعلوم، وفيما يلي ترجمة  من علماء �لأزهر ومن 

كل منهما وفاًقا لقدم تاريخ وجودهما يف قيد �حلياة: 

�لدهري  ولقب  احل�سيني:  الدهري  �سيد  بن  حممد   )1
حممد  ولد  وقد  فار�صكور،  مركز  �لدهرة  بلدة  �إىل  بالن�صبة 
)1201هـ(،  1786م  عام  حو�يل  يف  �لبلدة  بهذه  �حل�صيني 
�لإ�صكندرية خالل عام 1862م  �إىل  �أ�رصته  و�أفر�د  ونزح هو 
�لآن  ��صمه حتى  �لذي يحمل  بال�صارع  و��صتقر  )1279هـ(، 
�حل�رصي  �صارع  وينتهي يف  �خلطاب  �بن  �صارع  من  يبد�أ  وهو 
مقاطًعا �ل�صارعني، وقد ��صرتى منزًل يف هذ� �ل�صارع، وكان 
وكان  ذلك،  بعد  طبقتني  �إليها  �أ�صاف  ثم  و�حدة  طبقة  من 
�أرباحه  ر�أ�صه ومن  م�صقط  �لدهرة  ببلدة  �أطيانه  ريع  من  يعي�ض 
1871م  عام  وفاته  حتى  يز�ولها  كان  �لتي  �لقطن  جتارة  من 
�لإ�صكندرية وهو  �بنه على  بالإ�صكندرية، ووفد  )1288هـ( 
)1319هـ(،  1901م  عام  خالل  �حل�صيني  حممد  حممد 
وكان ي�صغل وظيفة مب�صلحة �ل�صكة �حلديد وتويف عام 1950م 
)1370هـ(. وجنل �ملرحوم حممد حممد �حل�صيني هو �ل�صيد 

ح�صن حممد �حل�صيني �ملفت�ض �ل�صابق بهيئة �لربيد. 

�إحدى  ح�صني  بني  يف  ولد  احل�سيني:  حممد  ال�سيخ   )2
�لعلوم  د�ر  يف  وتخرج  �لأزهر،  يف  ون�صاأ  �أ�صيوط،  قرى 
مد�ر�ض  يف  بالتدري�ض  و��صتغل  )1308هـ(،  1890م  عام 

عام  �لعلوم  د�ر  �إىل  و�نتقل  و�ل�صعيدية  و�خلديوية  �لنا�رصية 
1907 ) 1325 هـ( وظل ميار�ض �لتدري�ض بها 13 عاًما نقل 
بعدها �إىل مدر�صة ثانوية فرتك �لعمل لأنه كان يحب د�ر �لعلوم 
ول ير�صى بها بدياًل، وقد عمل يف �لتفتي�ض فرتة من حياته قبل 
�لتدري�ض بد�ر �لعلوم، ويف �أو�خر �أيامه ��صتغنى عن كل �صيء 
تو��صعه  فيه  كان  ما  و�أبني  ج�صده،  وي�صرت  �أوده  يقيم  ما  �إل 
وظرفه وح�صن لقائه، وقد نيف على �لثمانني وهو معافى يف 
بدنه وقلبه وروحه و�صمريه، وقد تخرج على يديه كثري من 
كبار رجال �لتعليم، وتويف يف 10 من دي�صمرب عام 1943م 

)1362هـ(. 

بق�سم   - �سارع   - نا�سف  حفني   -554
باب �رشقي

هو حممد حفني �بن �ل�صيخ �إ�صماعيل بن خليل بن نا�صف، 
مبديرية  �ملرج  ل�صاحية  �ملجاورة  �حلج«  »بركة  قرية  يف  ولد 
�لقليوبية يف 5 من حمرم عام 1272هـ )1855م(، وتبلور 
هذ� �ل�صم على �لأل�صنة ف�صار »حفني نا�صف«، ويت�صل ن�صبه 
بالأمري نا�صف �لذي كان ي�صكن هذه �ملنطقة من قدمي، ومل ير 
�أباه لأنه تويف قبل �أن يرى حفني نور �حلياة فكفله خاله وجدته 
لأبيه و�أنفقا عليه من �حلديقة �لتي �آلت �إليه مري�ًثا عن �أبيه، وقد 
�إىل  وجلاأ  �ملكتب  هذ�  فقيه  لغلظة  قريته  مكتب  من  حفني  فرَّ 
�لعلوم  در��صة  وبد�أ يف  �لكرمي  �لقر�آن  �أمت حفظ  حيث  �لأزهر 
�لأزهرية وكان عمره �إذ ذ�ك 14 عاًما. وكان �لأزهر يف تلك 
�لفرتة قد �أخذ يف �لتطور عن طريق �لت�صال �لأوروبي وقيام 
جمال �لدين �لأفغاين بالتدري�ض فيه، وكانت تلك �لفرتة هي 
�لتي ق�صاها �لإمام حممد عبده فيه طالًبا ومدر�ًصا وكان  تلك 
يتوىل م�صيخة �لأزهر �ل�صيخ �ملهدي �لعبا�صي )�نظر هذه �ملادة( 
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عام 1287هـ  من  �خلطري  �لديني  �ملن�صب  هذ�  ظلَّ يف  �لذي 
)1870هـ( �إىل عام 1300هـ )1882م(، وقد �أدخل �ل�صيخ 
�ملهدي عدة �إ�صالحات على مناهج �لتعليم و�لنظم �لإد�رية، 
�لنهائي  �لمتحان  تاأدية  وجوب  �لإ�صالحات  هذه  �أهم  ومن 
�أمام جلنة من �صتة من كبار �لعلماء، ويف كنف �لأزهر ق�صى 
�إىل  )1869م(  1286هـ  �صنة  �صنني،  ع�رص  نا�صف  حفني 
ت�صلع  قد  �ملدة  هذه  وكان يف  )1879م( ،  �صنة 1297هـ 
وعلم  �لبالغة  وعلوم  و�ل�رصف  و�لنحو  �لإ�صالمي  �لفقه  يف 
�لعرو�ض و�ملنطق و�لتوحيد و�لتف�صري و�حلديث، ولقد ظهرت 
مو�هبه �لأدبية فكان يدر�ض بع�ض كتب �لنحو للطالب وكانو� 
�إنتاجهم �لأدبي فينقد ويوجه وي�صجع، وكان  يعر�صون عليه 
عام  فرب�ير  من   13 �ملنا�صبات، ويف  �ملتينة يف  �لق�صائد  يلقي 
1879م )1297هـ( �لتحق حفني نا�صف بد�ر �لعلوم ووجد 
بهذه �لد�ر ما ي�صبع نهمه �لعلمي فا�صتطاع �أن يتعلم يف كنفها 
هذه  ويف  و�لطبيعة،  �لكمياء  �لعربية،  �للغة  علوم  جانب  �إىل 
�ل�صيخ  �ختيار  ذلك  على  يدل  �أ�صده  وبلغ  قلمه  ��صتوى  �لد�ر 
وتلقى  �مل�رصية،  �لوقائع  حترير  يف  مل�صاركته  له  عبده  حممد 
�ملر�صفي و�ل�صيخ  �ل�صيخ ح�صني  �لعلوم على  بد�ر  �لعلم  حفني 
�ض له يف �لأزهر  ح�صونة �لنو�وي و�ل�صيخ حممد عبده �لذي درَّ
ا، وبقي حفني يو��صل در��صته بد�ر �لعلوم حتى 12 من  �أي�صً
نف�صها  �ل�صنة  تلك  ويف  )1300هـ(،  1882م  عام  دي�صمرب 
�ندلعت �لثورة �لعر�بية فانتظم يف �صلك �ملتطوعني وبقي �صهًر� 
�ملعلومات  وبع�ض  �لرماية  على  يتدرب  عابدين  مع�صكر  يف 

�حلربية مع من كان يعلمهم �ل�صيخ ح�صن �لطويل حني ذ�ك.

كان  �لعلوم  د�ر  من  �لأول  تخرجه  من  �لرغم  وعلى   
ليعلم  و�لعميان  �خلر�ض  مدر�صة  �إىل  به  دفع  �أن  �صوء حظه  من 

من  دي�صمرب   13 من  �ل�صاقة  وظيفته  فمار�ض  �لعاهات  ذوي 
عام 1882م نف�صه �إىل �صهر فرب�ير عام 1885م )1303هـ( 
فكان معلم نحو للعميان ومعلم طريقة �لفهم و�لتفاهم للخر�ض 
يكتبون  �أن يجعل �خلر�ض  �صنو�ت  فا�صتطاع يف غ�صون ثالث 
�لكتابة  قامت  وبذلك  لهم،  ُيكتب  ما  ويفهمون  يريدون  ما 
�ملكفوفني  تعليم  له  تي�رص  و�لآذ�ن، كما  �لل�صان  مقام  عندهم 
من  ذلك  وغري  �لتوحيد  يف  �لف�صايل  ور�صالة  مالك  �بن  �ألفية 
�أن  و�لبكم  �ل�صم  لغة  �إجادة  مقدرته  من  وبلغ  �ملعرفة،  فروع 
رجل  عن  ليرتجم  باملعارف  وهو  �جلنح  �إحدى حماكم  ندبته 
�أبكم فرتجم لها ق�صته، وقد ق�صت �ملحكمة وفاًقا لالإ�صار�ت 

�لتي ترجمها �إىل عبار�ت.

ويف �أول مار�ض عام 1885م )1303هـ( �ختاره �صفيق 
بك من�صور يكن )�نظر مادة يكن( �صكرترًي� له، وكان َيُكْن 
عاملًا منتًجا �أكب على ترجمة �لقو�نني من �للغة �لفرن�صية وغريها 
�أنه - على غز�رة علمه - مل يكن  من �للغات �إىل �لعربية غري 
متمكًنا منه فوجد يف حفني نا�صف خري عون على �إخر�ج �إنتاجه 
�لفكري يف �ملوؤلفات �لتي �صنفها و�لرت�جم �لتي كتبها نقية من 
به  �ملقطوع  من  ولي�ض  و�لنحوية،  �للغوية  و�لأخطاء  �ل�صو�ئب 
�لإملام  بع�ض  �إل  �للهم  �لأجنبية  �للغات  يتقن  كان  حفني  �أن 
بالفرن�صية �لتي كان تعلمها �ختياريًّا يف �أول عهدها، ومن ثمَّ 
ي�صتطاع �لتاأكيد �أن �لرت�جم �لتي قام بها حفني نا�صف للقو�نني، 
مع �صفيق بك يكن، �أو بعده، كانت تر�جم من �لعربية �مل�صوبة 
بالعامية �إىل تر�جم ف�صيحة �ملعنى و�ملبنى، وكانت �لفرتة �لتي 
ق�صاها حفني �صكرترًي� ل�صفيق يكن �أوىل درجات �صلم �رتقائه 

لي�صل �إىل كر�صي �لق�صاء.
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موؤمتر  حل�صور  ندب  )1304هـ(  1886م  عام  ويف 
�مل�صت�رصقني يف مدينة »فيينا« �صحبة �ل�صيخ حمزة فتح �لله )�نظر 
ر�صاد(  حممود  مادة  )�نظر  بك  ر�صاد  وحممود  �ملادة(  هذه 
لغات  »مميز�ت  يف  بحًثا  فقدم  با�صا،  �أرتني  يعقوب  بريا�صة 
وفائدة  عليها،  �لعامة  �للغات  من  ميكن  ما  وتخريج  �لعرب« 
علم �لتاريخ من ذلك. وقد طبع هذ� �لبحث باملطبعة �لأمريية 

وغريها.

�إىل  نقل  )1305هـ(  1887م  �صنة  دي�صمرب  �أول  ومن 
مدر�صة �حلقوق �خلديوية، فقام بتدري�ض مادة �لإن�صاء �لق�صائي 
�ملدر�صة  بهذه  وبقي  �ملناظرة،  و�آد�ب  و�ملنطق  و�لبالغة 
�أ�صماوؤهم  ملعت  �لذين  تالميذه  من  وكان  �صنو�ت،  خم�ض 
يف �لقانون و�لأدب م�صطفى كامل وعبد �لعزيز فهمي و�أحمد 
زكي �صيخ �لعروبة وعزيز خانكي وتوفيق ن�صيم ولطفي �ل�صيد 
و�أحمد �صوقي، وما من �صك يف �أن درو�ض �لإن�صاء �لق�صائي 
�لتي �ألقاها حفني نا�صف على هوؤلء �لأدباء �لالمعني يف حياة 
�لف�صيحة  �لأدبية  ثقافتهم  عميق يف  �أثر  لها  كان  �لأدبية  م�رص 
�إىل جانب ثقافتهم �لقانونية، ويف هذه �لفرتة نف�صها ��صرتك يف 
تاأليف كتب �صهلة لتالميذ �ملد�ر�ض يف �لنحو و�ل�رصف و�لبالغة 
منها كتاب »قو�عد �للغة �لعربية« �لتي تعلمت منه قو�عد �لنحو 

وف�صوًل مركزة من علوم �لبالغة و�لبيان و�لبديع.

موؤمتر  حل�صور  �صافر  )1309هـ(  1891م  عام  ويف 
حمزة  و�ل�صيخ  عمر  حممود  �صحبة  لندن  يف  �ل�رصقية  �للغات 
�حلكومة  �رصعت  )1309هـ(  1891م  عام  ويف  �لله،  فتح 
يف تعميم �ملحاكم �جلزئية باملر�كز بعد �أن كانت مق�صورة على 
�حلو��رص، ومل يكن �لعدد �لذي تخرجه مدر�صة �حلقوق كافًيا 
ل�صغل �ملنا�صب �لق�صائية �لالزمة لهذه �ملحاكم، فاأعلنت عن 

�متحان يعقد بعد عام من تاريخ �لإعالن يف �لقو�نني على �أن 
يعني من يجتازه بنجاح يف �صلك �لق�صاء.

عناء  من  لإنقاذه  �صانحة  �لفر�صة  نا�صف  حفني  فوجد 
�لتدري�ض فا�صتغل ثقافته �لقانونية و��صتغل �لتجاء ح�صني ر�صدي 
�ألفاًظا ميكن �إحاللها حمل  �إليه لي�صتنبط له من �لفقه �لإ�صالمي 
فا�صرتط  فرن�صا،  من  عاد  قد  وكان  �لفرن�صية  �مل�صطلحات 
ر�صدي  ح�صني  على  تلقى  وهكذ�  بعلم  علًما  يبادله  �أن  حفني 
لتحل  �لفقهية  �لألفاظ  ��صتنباطه  مقابلة  يف  �لقانون  يف  درو�ًصا 
يف  �لمتحان  عقد  وعندما  �لفرن�صية،  �مل�صطلحات  حمل 
�ملوعد �مل�رصوب كان حفني �ملجلي فيه، ومن عام 1892م 
بالنخر�ط يف  حياته  من  عهًد� جديًد�  بد�أ حفني  )1310هـ( 
�لعملية  حياته  من  �ل�صلك  هذ�  يف  �صلخ  وقد  �لق�صاء،  �صلك 
يف  �أثناءها  تقلب  1912م(  �إىل   1892 )من  عاًما  ع�رصين 
عدة منا�صب ق�صائية كان �آخرها من�صب وكيل حمكمة طنطا 
�لكلية ونال يف هذه �لفرتة مرتبة �لبكوية من �لدرجة �لثالثة �صنة 
بعد  �لأوىل  �لدرجة  من  �لبكوية  ونال  )1315هـ(  1897م 

�إحالته على �لتقاعد. 

�جلامعة  �إن�صاء  يعمل مع غريه يف  �ملدة كان  وطو�ل هذه 
�إذ عني يف هذ�  �لأول  �إدر�تها  �مل�رصية، فكان رئي�ض جمل�ض 
�ل�صبت  يوم  �ملنعقدة  �جلامعة  جمل�ض  بجل�صة  �خلطري  �ملن�صب 
يف  حفني  وكان  )1326هـ(،  1908م  عام  مار�ض  7من 

�لق�صاء م�رصب �ملثل يف �لنز�هة وتوخي �لعد�لة يف �أحكامه.

حفني  �لق�صاء كان  وظائف  �إرهاقه يف  من  �لرغم  وعلى 
يدر�ض مادة تاريخ �لأدب �لعربي باجلامعة �مل�رصية منذ �إن�صائها 
وكان يلقي حما�رص�ته يف هذه �ملادة على طلبة كلية �لآد�ب، 
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وكان من بني تالميذه فيها �لدكتور طه ح�صني، ومما يدل على 
�أن تدري�صه هذه �ملادة باجلامعة �مل�رصية مل يكن ق�صري �ملدة هو 
ن  ما يكوِّ �أخرًي�  �لقاهرة  فيها طبعت منها جامعة  �أن حما�رص�ته 
ثالثة �أجز�ء بعنو�ن »�لأدب �لعربي«،  �أو »حياة �للغة �لعربية«،  
وكانت هذه �ملحا�رص�ت معيًنا عذبًا يغرتف منه كل من خلفه 
�جلامعة  �لفذ  �لرجل  هذ�  خدم  وقد  �ملادة،  هذه  در��صة  يف 
�مل�رصية بجهوده وماله وذلك على �لرغم من رقة حاله وكرثة 
عياله، فقد بلغت تربعاته لها ما يقرب من 870 جنيًها وكان 
�إىل  لي�صاف  مرتبات  من  فيها  عمله  على  ي�صتحقه  عما  يتنازل 

ر�صيدها من �لكتتابات.

مفت�ًصا  عني  )1331هـ(  1912م  عام  يوليو  �صهر  ويف 
�أول للغة �لعربية ولعلَّ هذ� �لتعيني كان يهدف �إىل تعوي�صه عما 
منه  �ملق�صود  �أن  �لق�صاء، كما يحتمل  �لتخلف يف  �أ�صابه من 
كان �إبعاده عن �ل�صلك �لق�صائي ول�صيما بعد �أن �أ�صدر حكمه 
طلبة  من  �لإجنليز  و�مل�صتعمرين  �لعر�ض  �صد  �ملتظاهرين  بتربئة 
ا و�أن ترقيته �إىل من�صب كبري  �ملعهد �لأحمدي بطنطا خ�صو�صً
�ملفت�صني مل يكن لها �أثر مادي يف درجته �أو ر�تبه. وعلى كل 
حال فقد ظل ميار�ض �أعباء هذه �لوظيفة �جلديدة يف ن�صاط �إىل 
�أن �أحيل على �لتقاعد يف �صبتمرب عام 1915م )1334هـ( ثم 
منح رتبة �لبكوية من �لدرجة �لأوىل يف نوفمرب من ذلك �لعام 
نف�صه، وما من �صك يف �أن حفني نا�صف قد ��صطدم �أثناء قيامه 
�ملعروف »دوجال�ض  �ملعارف بدكتاتورها  بالتفتي�ض يف وز�رة 
دنّلوب« م�صت�صارها �لإجنليزي �ملعروف مبعار�صته لكل �إ�صالح 
�أو تقدم يف �لتعليم، ومن ثمَّ فاإن هذ� �مل�صتبد �لأجنبي مل يو�فق 
على مد خدمة حفني نا�صف بعد بلوغه �ل�صن �لقانونية على �لرغم 
�حلني وح�صني  ذلك  �ملعارف يف  وزير  يكن  رجاء عديل  من 

ر�صدي رئي�ض �لوز�رة، وعلى كل حال فاإن حفني نا�صف مل 
يتو�ن يف �إدخال ما ��صتطاع من �إ�صالحات على �لنظم �لتعليمية 
من  كثرًي�  و��صتبدل  �لعمل  �صري  لتنظيم  د�صتوًر� جديًد�  فو�صع 
�مل�صطلحات �لعربية بنظائرها من �لألفاظ �لأجنبية لت�صتعمل يف 
�أثر حميد يف  له  �لعلوم �حلديثة مما كان  �لتدري�ض ول�صيما يف 
تعريب هذه �لعلوم، ولقد �صعب عليه �أن يفارق ن�صاطه �لعملي 
�لعلمي و�أن يركن �إىل �لر�حة وهو �لن�صط �لدوؤوب على �لعمل 

فقال قبل �إحالته على �ملعا�ض بع�رصين يوًما:

ْزُت يف �صحِر �لَبَيا بَرَّ
نِ و�صاَب فيه َمفِرقي   

ْيُت ُعْمِري يف �لَباَل وَق�صَ
ِق غِة �َصابًِقا مَلْ �أُحْلَ

َن للرحيـ و�لآَن �أَذَّ
ٌن مَلْ ُي�ْصِفِق لِ ُموؤَذِّ

ِع�رْصُوَن َيْوًما قد بَِقيـ
َن وبَْعَدها ل َنْلتقي

َفَتَبلَّغي يا نف�ُض بالـ
ِزِق َمْفُرو�ِض للُم�صرَتْ

َفاَت �لَكثرُِي ِمَن �حَليا
ِة وَقلَّ ِمْنَها َما بقي
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�مل�صحف  بكتابة  �لفكرية  حياته  نا�صف  حفني  ختم  وقد 
�لعثماين بال�صرت�ك مع �ملرحومني �أحمد �لإ�صكندري وم�صطفى 
�لعناين وهو �مل�صحف �لذي طبعته �حلكومة ون�رصته يف جميع 
و�لعلم  بالأدب  مولًعا  حفني  وكان  �لإ�صالمية،  �لأقطار 
و�ل�صحافة منذ �صباه، وكان يختلف �إىل �لأندية �لأدبية كلما 
�صمحت ظروف عمله بذلك، فكان وكياًل »جلمعية �لعتد�ل« 
�لتي �أن�صاأها �أ�صحاب جملة »�ملقتطف« �أول وفودهم على م�رص، 
حما�رص�ت  فيه  و�ألقى  �لعلوم(  د�ر  )نادي  �إن�صاء  يف  و��صرتك 
قيمة وكان يكتب يف كثري من �ل�صحف و�ملجالت، �أما �صعره 
�لبارودي  طبقة  بعد  ظهرت  �لتي  �ل�صعر�ء  لطبقة  نرب��ًصا  فيعد 
�أن  �ملادتني(، و�لو�قع هو  با�صا فكري )�نظر هاتني  �لله  وعبد 
حفني تاأثر بالبارودي �إىل حد بعيد وكان مولًعا بتقليده، ويف 
ومنها  �لفخر  �لبارودي يف  تقليد  على  يدل  ما  �لتالية  �لق�صيدة 

هذه �لأبيات:

ُتُه ْمِح ِهزَّ دِر �لرُّ َويل َيَر�ٌع َك�صَ
ُ �لَكْوَن �أْحَياًنا وُتْنِذُرُه ُتَب�رصِّ

له مو�قُع َتْنَدكُّ �لُعُقوُل لها
ْحِر �أ�ْصُطُرُه َا نفثاُت �ل�صِّ َكاأَمنَّ

و�لأمُر طوُع يدي هذ� �أُقدُمُه
ُرُه �إىل �ملعايل وذ� ِحيًنا �أُوؤَخِّ

َماِن فال حتى كاأينِّ �ُصَلْيَماُن �لزَّ
ِدُرُه ُيَردُّ �أْمٌر �إىل َمْن �ِصْئُت �أُ�صْ

ومن خ�صائ�ض �صعره �ل�صهولة �ملمتنعة على �لكثري، وهو 
�ل�صال�صة  حيث  من  زهري  بالبهاء  �ل�صبه  كثري  �لناحية  تلك  يف 
وخفة �لروح و�صيوع �لدعابة و�لتالعب بالألفاظ وتو�صية �ل�صعر 
باألو�ن �ملح�صنات �لبديعية و�جلنا�ض و�لتورية، وميتاز �صعر حفني 
�إىل جانب ذلك باملقابلة وت�صمني �لآيات �لقر�آنية و�لأمثال مثل 

قوله:

�إَذ� َهاَلَك �لأَْمُر ِمْن بَاأْ�ِصِه
ْقَت ومَلْ َت�ْصَتِطْع َحلَُّه َو�صِ   

َفُلْذ بالتَُّقى َفْهَو بَاُب �خَلاَل�ِض

»َوَمْن َيتَِّق �لله َيْجَعْل َلُه...«

ويظهر  باملبتكرة،  �ل�صبيهة  �أو  �ملبتكرة  بالت�صبيهات  وميتاز 
ذلك يف قوله:

َجنِّبوين ذكر �لُعُيوِن َفَقْلبي
يف �رِتَعا�ٍض ِمْن ِفْعِلها و�ْرِتَعاِد

فهي كالكهرباِء ُتوِمي بَِلْحٍظ
َفَتدقُّ �لأجر��ُض يف �لأكباِد

 

كتاب  تقريظ  يقول يف  فهو  �ملرحة،  بالدعابة  ميتاز  كما 
جغر�فيا:

َهْيهاَت ُيوجُد يف �لوجود نظرُيُه
�أْو �أْن ي�صاهيِه �ِصَو�ه ولْو َنَطْق
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فاِتِه �أَْو �أَْن َيِجيَء فتًى مِبِْثِل �صِ
لو كان بحًر� يف �لبالغِة و�ْنَفَلْق   

َهَذ� ُهَو �لَقْوُل �حَلِقيِقيُّ �لَّذي
ُيْعَنى بِِه َو�ِصَو�ُه ِحرْبٌ يف َوَرْق

و��صتهر حفني نا�صف يف ميد�ن �لظرف وخفة �لروح - 
بيت  حتى  �أو  �أبيات  تذكر  ل  بق�صيدتني   – �صكو�ه  يف  حتى 
و�حد منهما �إل وتقفز �إىل �لذهن �صورة هذ� �لعبقري �ل�صاحك 
�إىل  كتب  �لتقاعد  على  �إحالته  وقت  �قرتب  فعندما  �لباكي، 

�صديقه ح�صني ر�صدي رئي�ض �لوزر�ء يقول:

ْوَلِة َيا �َصْيَخ �لَوز�َرْه اِحَب �لدَّ �صَ
َحاَجتي �إْن �ِصْئَت ُتق�صى باإ�صارْه   

َناَلَها َقْبِلي �أُُلوٌف مَلْ �أَُكْن
ُدوَنُهم علًما ول �أْدَنى مهاره

�إىل �أن يقول:

�إِنَّ َتْرِكي ِخْدَمَة �لأَْوَطاِن مع
طوِل ما ماَر�ْصُت يف �لدنيا َخ�صارْه   

ْيُتها َوَحَياِتي ُكلَُّها َق�صَّ
تارًة يف �لعدِل و�لتعليم تارْه

ْيَعٌة َتْكُفُل يل َلْي�َض ِعْنِدي �صَ
اَره ِرْزَق �أْوَلِدي َوَل ِعْنِدي جِتَ

ِتِهْم �إِنَّ �أْوَلِدي َعَلى َكرْثَ

َلْي�َض ِفيِهْم بَْعُد َمْن َيْك�ِصُب »بَاَرْه«

َع �ِصنِنٍي َرْيَثَما �أَبِْقني بِ�صْ
َغاَرْه َيْقِدُر �لأكرُب �أن ُيوؤِْدي �صِ

�أَْو �إِىَل �أَْن َيْنَتِهي َما يِف َيِدي
َوْهَو ـ �إِْن ثمَّ ـ َفَخاٌر للنَِّظاَرْه

ويق�صد بكلمة »باره« �لعملة �لرتكية �لتي كانت �صائدة يف 
�لع�رصين �لأوىل من �لقرن �لع�رصين وكان �لقر�ض �ل�صاغ »�أي 
�ملليمات �لع�رصة« ت�صاوي 40 باره تركية، �أما قوله: »�إىل �أن 
�أن ينتهي من و�صع �مل�صحف  �إىل  به  ينتهي ما يف يدي« يريد 
�لعثماين �لذي ذكر من قبل، غري �أن عنت »دنلوب« �لإجنليزي 

حال دون مّد خدمته بعد بلوغه �ل�صتني عاًما.

فيها  ي�صكو  �لتي  فهي  بها  ��صتهر  �لتي  �لثانية  �لق�صيدة  �أما 
حاله عندما نقل قا�صًيا بقنا ولكن يف قالب يخاله �لقارئ مدًحا 
�إليها فيقول ملن كان  يف بلد �حلر�رة �ل�صديدة و�صكًر� ملن نقله 

�ل�صبب يف هذ� �لنقل:

�أ�ْصَكْنَتنِي يِف بُْقَعٍة
ِفيَها َغَدْوُت �أََعزَّ �صاأَْنا   

�أَِرُد �ملَ�َصاِرَع �َصابًِقا
ْبُق ِعْنَد �لِوْرِد �أْهَنا َو�ل�صَّ
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َو�أَُزوُر �آَثاَر �مللو
ِك َوُكْنُت َقْبُل بَِها ُمَعنَّى

بََلٌد �إَِذ� َحلَّت بِِه
َنا َقَدَماَك ُقْلَت َحَلْلُت ِح�صْ

ِم َحْوَلُه َجَبُل �ملَُقطَّ
ُمنعطٌف َكالنُّوِن ُح�ْصَنا

�إىل �أن يقول: 

ىَل ِقَنا َقاُلو� �صخ�صَت �إِ
َيا َمْرَحًبا بِِقَنا َو�إِ�ْصَنا   

ْفَح ُقلــ َقاُلو� �َصَكْنَت �ل�صَّ
فِح �ُصْكنى ُت وَحبَّذ� بال�صَّ

 

َد َو�لـ َها َقْد �أَِمْنُت �لرَبْ
بَْرَد�َء و�لقلُب �ْطَماأَنَّا    

ُطو َوُوقْيُت �أَْمَر��َض �لرُّ
بَِة و��ْصرِت�َق �لريح َوْهَنا

�ألَْقى �لَهَو�َء َفاَل �أََها
ُب لَِقاَءُه َظْهًر� َوبَْطَنا

َو�أََناُم غرَي ُمَدثٍَّر
�َصْيًئا �إَِذ� َما �لَّلْيُل َجنَّا

ِت �لنََّفَقاِت �إْذ َقْد َخفَّ
وًفا َوُقْطَنا َل �أَ�ْصرَتِي �صُ

ْرُت ِمْن َثَمِن �لَوُقو َوفَّ
ًفا وثمَنا َف �أَْو نِ�صْ ِد �لنِ�صْ

َفاإَِذ� بََدْت يِل َحاَجٌة
يِف �لُغ�ْصِل �ألَْقى �ملاَء �ُصْخَنا

�أَْو ُرْمُت َطْبًخا �أَْو ِعاَل
َج �خَلرْيِ �ألَْقى �جَلوَّ ُفرَنا

ــ �أيُّ �ملالهي فيه َي�صْ
ـِرَف َماَلُه َوَمَتى و�أنَّى؟

ُكلُّ �ْمِرٍئ َتْلَقاُه ِمْن
بَْعِد �لَظهرية ُم�ْصَتِكنَّا

�آيات �لنرث �لعربي �لعذب �جلر�ض �ملتني  �أما نرثه فكان من 
�لرتكيب �لقوي �لن�صق، و�أ�صدق دليل على ذلك ر�صالته �إىل 
�ل�صيد توفيق �لبكري �لذي كانت تربطه به �صالت وثيقة، وقد 
ز�ره ذ�ت يوم فلم يلق منه ما ي�صتحق من حفاوة وتكرمي فاأر�صل 
�أقالم  دبجته  ما  رو�ئع  من  بحق  يعترب  �لذي  �لكتاب  هذ�  �إليه 
�لأدباء، وقد حفظته يف �ل�صنة �لر�بعة �لبتد�ئية مبدر�صة �إبر�هيم 
�لوثقى وكان مقرًر� علينا من بني  �لعروة  �لتابعة جلمعية  �لأول 
�أج�صمه  ول  �ل�صند،  �ل�صيد  �إىل  »كتابي  فيقول:  �ملحفوظات 
�جلو�ب عنه، فذلك ما ل �أنتظره منه، و�إمنا �أ�صاأله �أن ين�صط �إىل 
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�أن يحا�صب  بعد ذلك  �لر�أي  �إىل مطالعته وله  قر�ءته، ويتنزل 
يها، ويحكم عليها �أْو َلَها. نف�صه �أو يزكِّ

ْكَرى �إَِذ� َجاَء َهْجُرُهُم َفَقْد َتْنَفُع �لذِّ
ا �إن َمالًل َفاَل َنْفَعا َدلًل فاأمَّ   

زرت �ل�صيد ويعلم �لله �أن �صوقي �إىل لقائه كحر�صي على 
بقائه، وكلفي ب�صهوده ك�صغفي بوجوده، فقد بعد و�لله عهد 
هذ� �لتالق وطال �أمد �لفر�ق، وتقدم �لزمان و�أنا من روؤيته يف 
حرمان، ف�صاألت عنه فقيل يل: �إنه خرج لت�صييع ز�ئر وهو عما 
قليل حا�رص، فانتظرت رجوعه وترقبت طلوعه، ومل �أزل �أعد 
�للحظات و�أ�صتطيل �لأويقات حتى بزغت �لأنو�ر و�رجت �صحن 
يف  �ل�صيد  وجاء  �لزو�ر،  وجوه  على  �ل�صتب�صار  وظهر  �لد�ر 
موكبه وجاللة حمتده ومن�صبه، فقمنا ل�صتقباله، فمر يتعرف 
�أن ير�ين فغادرين  �لقوم حتى حاذ�ين وكرب على عينيه  وجوه 
َوَمْن على ي�صاري، و�أخذ يف �ل�صالم على جاري«، وي�صتطرد 
حفني يف و�صف ما وقع فريوي �أن �ل�صيد �لبكري ��صتخل�ض 
�أربعة ودعاهم �إىل حجرته ومن ثمَّ مل يبق �إل �أن يغادر �ملكان 

وهو ين�صد:

َياَر َوَلْن َتُعوُجو� وَن �لدِّ مَترُّ
َكاَلُمُكُمو َعَليَّ �إَِذْن َحَر�ُم   

ثم ُيْعِلم �ل�صيد �لبكري �أنه مل يكن �صاحب حاجة عنده، 
لل�صالم عليه، ويلقي عليه در�ًصا قا�صًيا يف �حرت�م  و�إمنا ح�رص 
و�ل�صعة ول  �ملهانة  نف�صي عن  �أ�صون  و�إمنا  يقول:  ثم  �لنا�ض، 

�أعر�صها لل�صيق ويف �لدنيا �صعة:

َو�أَْكِرُم َنْف�ِصي �إِنَّنِي �إِْن �أََهْنُتَها
َك مَلْ ُتْكَرْم َعَلى �أَحٍد بعدي َوَحقِّ   

من  �ألزمني  مبا  ر�صيت  فقد  خده  من  �ل�صيد  ُي�صّغْر  »فال 
بعده، ول يغ�ض من عينه، فهذ� فر�ق بيني وبينه، وليتخذين 

�صاحًبا من بعيد ول يكلمني �إىل يوم �لوعيد:

ِكاَلَنا َغنِي َعْن �أَِخيِه َحَياَتُه
َوَنْحُن �إَِذ� ِمْتَنا �أَ�َصدُّ َتَغانَِيا   

�لكتاب  هذ�  حفظت  �أنني  من  �لقارئ  �أيها  تعجب  ول 
�لقيم وملاَّ �أزل يف طور �لطفولة، فاملحفوظات يف فجر �لقرن 
منها  ويحفظ  �لبتد�ئية  �ملد�ر�ض  يف  تدر�ض  كانت  �لع�رصين 
�ل�رصح  �إىل  يحتاج  �لذي  �لعوي�ض  بينها  ومن  �لكثري  �لتالميذ 
نا�صف يف  حفني  كتاب  جانب  �إىل  فقد حفظت  و�لتف�صري، 
تلك �ملرحلة �أجز�ء من مقامات �حلريري، وق�صيدة �ملتنبي يف 
من  وجزًء�  كلثوم  بن  عمرو  ومعلقة  فاتك،  �صجاع  �أبي  رثاء 
معلقة �مرئ �لقي�ض وغري ذلك من �ملحفوظات �لتي �أفادت ذلك 
و�إن  وهي  حد،  �أبعد  �إىل  �لعربية  �للغة  يف  �لتالميذ  من  �جليل 
كانت �صعبة بالن�صبة �إىل تالميذ يف �صن مبكرة �إل �أنها ر�صخت 
يف عقولهم وجعلت منهم كتَّابًا و�صعر�ء مربزين لأنها حببت 

�إليهم �حلفظ و�لطالع على مر �لأعو�م.

و�ألّف حفني نا�صف 25 م�صنًفا يف �للغة �لعربية و�لأدب 
و�لعرو�ض  و�ملنطق  و�لبديع  و�لبالغة  و�لنحو  و�لفقه  �لعربي 
و�لق�صاء و�لتوحيد وعلم �لأ�صول، ففي �للغة �ألف: مميز�ت �أمة 
�لعرب، و�لأ�صماء �لعربية ملحدثات �حل�صارة و�ملدنية، وقو�عد 
ر�صم �مل�صحف �لعثماين، ويف �لأدب �صنف: �لأدب �لعربي 
�لإن�صاء  وكتاب  �صعره،  وجمموعة  �لعربية،  �للغة  حياة  �أو 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

228

وعلمي  �لبديع  وعلم  �لنحو  يف  كتب  جانب  �إىل  �لق�صائي، 
�لعرو�ض و�لقو�يف، وله ر�صالت يف �لبحث و�ملناظرة وبع�ض 

رجالت م�رص، ورحلة �إىل �لآ�صتانة. 

ا للغة �لعربية �أقام له  وعندما عني حفني نا�صف مفت�ًصا عامًّ
�أ�صدقاوؤه حفل تكرمي بنادي طنطا، وقال يف هذ� �حلفل �صديقه 
�ل�صيء  �ملرحة  �لدعابة  من  فيها  ق�صيدة  �إبر�هيم  حافظ  �حلميم 
ره بيوم �أن كانو�  �لكثري وذكر ما بينهما من د�لة ومز�ح، وذكَّ
على قرب �ل�صيخ حممد عبده ثم �ختري� هما و�أربعة �آخرون لتاأبني 
�لفقيد يوم �لأربعني، وكانو� على �لرتتيب �لآتي: �ل�صيخ ح�صن 
�أبو خطوة، وح�صن با�صا عا�صم، وح�صن با�صا عبد �لر�زق، 
وقا�صم �أمني، وحفني نا�صف، وحافظ �إبر�هيم، فقال حافظ 

يف ق�صيدته يوم �لحتفاء بحفني نا�صف بنادي طنطا:

�أَْخ�َصى َعَلْيَك �ملََناَيا
َحتَّى َكاأَنََّك ِمنِّي   

د�ًعا �إَِذ� �َصَكْوَت �صُ
�أََطْلَت َت�ْصهيَد َجْفنِي

َو�إِْن َعَر�َك ُهز�ٌل
ِدي وقطني َهيَّاأَُت حَلْ

و�إْن َدَعْوُت حَليٍّ
َيْوًما َفاإِيَّاَك �أَْعني

ُعْمِري بُِعْمِرَك َرْهٌن
َفِع�ْض �أَِع�ْض �أَلَْف َقْرِن

َنْبَقى َو�إِبِْلي�ُض ِفيَها
َنْبِكي �لَّلَيايِل وُنْفنِي

�لإمام  رثاء  يف  قبله  كان  حفني  �أن  يعني  حافظ  وكان 
�إلقاء  �ل�صيخ حممد عبده وتويف كل من كانو� قبل حفني يف 

كلماتهم، وقد رد عليه حفني بالق�صيدة �لتالية:

�أََتْذُكُر �إِْذ ُكنَّا َعَلى �لَقرْبِ �ِصتًَّة
ُد �آََثاَر �لإَِماِم وَنَنُدُب؟ ُنَعدِّ   

ِتيٍب َوَقْد َدبَّ بَْيَنَنا َوَقْفَنا برَِتْ
َثاِء ُمَرتَُّب مَمَاٌت َعَلى ِوْفِق �لرِّ

ٌم اُه َعا�صِ �أَبُو ُخْطَوٍة َوىلَّ َوَقفَّ
�ِزِق �ملَْوُت َيْطُلُب َوَجاَء لَِعْبِد �لرَّ

َفَلبَّى َوَغابَْت بَْعَدُه �َصْم�ُض َقا�ِصٍم
َياَي َيْغُرُب ُم حَمْ ا َقِليٍل جَنْ َوَعمَّ

َفاَل َتْخ�َض َهْلًكا َما ُحيِيُت ِفاإْن �أَُمْت
قَُّب َفَما �أَْنَت �إَِل َخاِئٌف َترَتَ

َفَخاِطْر َوَقْع حَتَْت �لِقَطاِر َوَل َتَخْف
ُب رَّ َومَنْ حَتَْت بَْيِت �لَوْقِف َوْهَو خُمَ

َج �لَهْيَجاِء �أَْعَزَل �آَِمًنا َوُخ�ْض جُلَ
َفاإِنَّ �ملََناَيا ِمْنَك جَتِْري َوَتْهَرُب
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1919م  عام  فرب�ير  من   25 يف  نا�صف  حفني  وتويف 
�أن  �أر�د  �لقدر  وكاأمنا  عاًما   64 �لعمر  من  بالًغا  )1338هـ( 
متثال  له  يقم  فلم  حياته  �صني  طو�ل  لحقه  كما  رفاته  يالحق 
حفلة  �إن  بل  �لتعليم،  معاهد  من  معهد  على  ��صمه  يطلق  ومل 
�لتاأبني �لتي كان مقرًر� �أن تقام له بعد وفاته عفى عليها �ندلع 
�لإجنليزي  �لحتالل  �صد  �لعام  ذلك  يف  �لوطنية  �لثورة  نري�ن 
�لبغي�ض، وبذ� ينطبق عليه قول �أحمد �صوقي يف رثاء �ملرحوم 

م�صطفى لطفي �ملنفلوطي:

�ْخرَتَْت َيْوَم �لَهْوِل َيْوَم َوَد�ِع
َياِح �لنَّاِعي ِف �لرِّ َوَنَعاَك يِف َع�صْ   

َمْن َماَت يِف َفَزِع �لِقَياَمِة مَلْ َيِجْد
َقَدًما ُت�َصيُِّع �أَْو َحَفاَوَة �َصاِع

�صمات  من  كانت  �لتي  �ملرحة  �لروح  من  �لرغم  وعلى 
حياته فاإن حفني نا�صف كان �صاعًر� حكيًما يف تفكريه متزًنا يف 
تعقله، فقد �صقلته �لتجارب وعلمته �رصوف �لزمن، ف�صاعت 

�حلكمة يف �أقو�له ومتثلت �لروية يف معانيه، فا�صمعه يقول:

اِربِي ي َمِعي �إِْن َحاَن َحْينِي جَتَ �أََتْق�صِ
َوَما نِْلُتَها �إِلَّ بُِطوِل َعَناِء   

َوُيْحِزُننِي �أَلَّ �أََرى يِلَ ِحْيلًة
لإِْعَطاِئَها َمْن َي�ْصَتِحقُّ َعَطائي

َث �جُلَهاَلُء �أَبَْناَءُهم ِغنًى �إَِذ� َورَّ
َوَجاًها َفَما �أَ�ْصَقى بَنِي �حُلَكَماِء

�إىل  و�جلنوح  �حلكيمة  �لنزعة  هذه  متثل  �لتي  �أ�صعاره  ومن 
ت�صوير جتارب �حلياة ور�أيه يف �ل�صد�قة و�لأ�صدقاء تلك �لأبيات 

�لتي تذكرنا بحكمة �ملتنبي �أو �بن �لرومي يف هذ� �ملعنى:

�أَْحَيْيُت �آََمايِل َوُكْنُت �أََمتَُّها
ِمْن ُطوِل َما َلَقْيُت ِمْن �إِْخَو�ين   

ُذوُد َعْن �أُْديِل بِاإِْخاَل�ٍض َلُهم َو�أَ
ِهْم بَِجَو�نِِحي َولِ�َصاين �أَْعَر��صِ

و� ا �أَْي�رَصُ ي َفَلمَّ ُتُهم ُودِّ �صْ َوحَمَ
َكاَنْت بَِد�َيُة �أَْمِرِهْم نِ�ْصَياين

ِديٌق َثابٌِت ْنَيا �صَ َح�ْصبي ِمَن �لدُّ
َفْرٌد َفُكْنُه َوَل �ْحتَِياج لَِثاين

ومن ماآثر حفني نا�صف �لنرثية �لقيمة �لبحث �لذي قدمه 
�إىل موؤمتر �مل�صت�رصقني يف فيينا عام 1886م )1304هـ( ون�رصه 
�لبحث  هذ�  يف  ن  دوَّ وقد  �لعرب«،  لغات  »مميز�ت  بعنو�ن 
�لأ�صياء �لتي �نفردت بالتكلم بها �صعوب خم�صو�صة من �لعرب 
و�متازت بذلك عن �للغة �ل�صائعة يف �أحيائهم، فلغة هذيل غري 
لغة  تخالف  متيم  ولغة  �أ�صد،  لغة  غري  قي�ض  ولغة  عقيل،  لغة 

�حلجاز... �إلخ.

توجد  �لتي  �لفروق  �لبحث  نا�صف يف هذ�  وذكر حفني 
فلهجة  قوم،  على  قوم  �متياز  بها  ويح�صل  �لعربية  �للغة  يف 
�أهل م�رص تخالف لهجة �أهل �ل�صام بحيث ُيعرف �مل�رصي يف 
�ل�صام ولو �رتدى �لزي �ل�صامي، ويعرف �ل�صامي يف م�رص ولو 
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�رتدى �لزي �مل�رصي وكلتا �للهجتني تخالف لهجة �أهل �ملغرب 
للتدليل  �ل�صود�ن، و�رصب حفني نا�صف �لأمثلة  �أهل  ولهجة 
على �صحة ر�أيه، فقال �إن �ملف�رصين ذكرو� يف قوله تعاىل: 
زبک ک  ک ک گ گ گ گ  ڳرب �أن �لفتح 
�أعر�بيًّا دخل  �أن  �بن جني  �لقا�صي، وروى  �ليمن هو  لغة  يف 
له  فقال  يديه  بني  �لوقف  و�أطال  حمري  ملوك  من  ملك  على 
�لأعر�بي وكان  فوثب  بلغة حمري،  �جل�ض  �أي  »ثب«  �مللك: 
بلغة  فاأخرب  على مكان مرتفع فتك�رص، ف�صاأل �مللك عن ذلك 
�لعرب فقال: »من دخل علينا فليتكلم بلغة حمري«،  وقد خرج 
لغة  �لعرب  بلغة  �لتم�صك  �إىل �رصورة  بحثه  من  نا�صف  حفني 
�لقر�آن �لكرمي حتى يكون ذلك من عو�مل �لئتالف و�لتفاق 
من  جميع  وبني  �لعرب  بني  وكذلك  �لعربية  �ل�صعوب  بني 

ي�صتطيعون �لنطق بلغة �لقر�آن �لف�صحى.

وكان �صاعرنا مييل يف نرثه �إىل �لزخرف و�لتنميق و�لنزعة 
�لليثي  �ل�صيد  �إىل  بها  بعث  �لتي  �لر�صالة  ذلك  من  �لزينة،  �إىل 
يا  »و�صل  فقال:  عنب،  قف�ض  وكانت  هديته  على  ي�صكره 
مولي �إىل هذ� �لطرف، ما خ�ص�صت به �لعبد من �لطرف، 
قف�ض من عنب كاللوؤلوؤ يف �ل�صدف، تتاألق عناقيده كاأنه من 
�صناعة �لنجف، ولعمر �حلق �إنها حتفة من �لتحف، فقابلناه لثًما 
�لحتفاء،  كل  بقدومه  و�حتفينا  بال�صفاه،  ور�صًفا  بالأفو�ه، 
ومل نفرط يف حبه عند �للقاء، بل حللنا له �حلبى، وقلنا له �أهاًل 

و�صهاًل ومرحبا«. 

وحفني نا�صف هو و�لد ملك حفني نا�صف »باحثة �لبادية« 
)�نظر مادة ملك حفني نا�صف( �ل�صاعرة �لتي �أ�صهمت بن�صيب 
و�فر يف نه�صة �ملر�أة �لعربية يف مطلع �لقرن �لع�رصين وعاجلت 

فيما كتبت م�صاكل �ل�صفور و�حلجاب و�لتربج و�لزينة و�لبيت 
و�لعمل وكان لها �أثر كبري يف �حلركة �لن�صائية.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – احلكمة   –555
ريا�س     املنعم  عبد  اأول  )الفريق 

ا(  حاليًّ
كلمة �حلكمة معناها يف منطوق علماء �للغة �لعربية معرفة 
�أو  �لق�صاء،  �لعدل يف  �أو هي  �لعلوم،  باأف�صل  �أف�صل �لأ�صياء 
�لعلم بحقائق �لأ�صياء على ما هي عليه، و�لعمل مبقت�صاها، �أو 
هي علم يبحث فيه عن �لكلمة مر�دفة لكلمة فل�صفة، و�أطلقت 
يف �لأ�صل للدللة على �لفل�صفة �ليونانية �لتي �نتقلت �إىل �للغة 

�لعربية. 

�أما حكمة �لإ�رص�ق، وهي نوع من ت�صوف �لأفالطونية 
�حلديثة، فهي �لفل�صفة �لإ�رص�قية �لتي ظهرت يف �أيام �بن �صينا 
)�نظر هذه �ملادة(. وقد �صنف فيها ر�صالة وكان لها يف ذلك 
�حلني طابع �لإبهام �لذي حتررت منه فيما بعد، ويطلق علماء 

�لكيمياء ��صم �حلكمة على �لعلم نف�صه. 

ويقابل كلمة حكمة يف �للغة �لعربية لفظ »ُحْخما« ويف �للغة 
�ل�رصيانية لفظ »ِحْخِمتا«،  و�أطلقت كلمة »حكمة« يف �ل�صور 
�ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  تعاليم  على  �لكرمي  �لقر�آن  من  �ملكية 
و�ل�صالم، فيقول �لله يف كتابه �لعزيز يف �صورة �لنحل خماطًبا 

ر�صوله �لكرمي: زبہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ٴۇ ۋ ۋۅرب، ويقول جل �صاأنه يف �صورة �لقمر: 

ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  زبۉ 
عمر�ن  �آل  �صورة  يف  جاءت  ثم  وئۇئرب،  وئ  ەئ   ائ 
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�ل�صيدة  خماطًبا  وتعاىل  �صبحانه  فقال  �ملنّزل،  للكتاب  مر�دفة 
مي�ص�صها  ومل  غالم  لها  يكون  �أنَّى  قالت  عندما  �لعذر�ء  مرمي 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  زب   جالله:  جل  فيقول  ب�رص، 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
مبعناها  �لبقرة  �صورة  يف  وجاءت  ڃڃرب،  ڃ 

ې   ې  ې  زبې  تعاىل:  قوله  يف  وذلك  �لأ�صيل، 
ۆئ      ۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى  

ۈئ ۈئېئرب. 

من   13 رقم  �ل�رصيفة  �لآية  يف  باحلكمة  لقمان  وو�صف 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  زبٹ  تعاىل:  �لله  فقال  لقمان،  �صورة 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄرب، وقد 

ف�رص �لطربي )�نظر هذه �ملادة( �حلكمة يف �لآية �لكرمية بالفقه 
و�لدين و�لعقل و�لإ�صابة يف �لقول، وف�رصها �لبي�صاوي )�نظر 
��صتكمال  �لعلماء  عرف  يف  �حلكمة  »�إن  بقوله:  �ملادة(  هذه 
�لنف�ض �لإن�صانية باقتبا�ض �لعلوم �لنظرية و�كت�صاب �مللكة �لتامة 

على �لأفعال �لفا�صلة على قدر طاقتها«.  

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)�لفريق �أول عبد �ملنعم ريا�ض(. 

العطارين  بق�سم   – �سارع   – احلالج   –556
��صمه �أبو مغيث �حل�صن بن من�صور �حلالج، وكان من �أهل 
بالعر�ق،  و��صط  مبدينة  ون�صاأ  فار�ض  بلدة يف  وهي  �لبي�صاء، 

و�صحب �أبا �لقا�صم �جلنيد وغريه. 

يبالغ يف تعظيمه،  �أمره، فمنهم من  �لنا�ض يف  ويختلف 
�لأنو�ر  كتاب  يف  وجاء  وزندقته،  بكفره  يقول  من  ومنهم 

يف�صل  طويل  ف�صل  �لغز�يل(  مادة  )�نظر  �لغز�يل  حامد  لأبي 
كانت  �لتي  �لألفاظ  عن  �لغز�يل  �عتذر  وقد  �حلالج،  �أحو�ل 
�إىل  م�صرًي�  وقوله  �حلق«،  »�أنا  قوله:  مثل  �حلالج  عن  ت�صدر 
باألفاظها  تخرج  �أخرى  و�أقو�ل  �لله«  �إل  �جلبة  يف  »ما  جبته: 
�لغز�يل  حمل  وقد  و�رصيعته،  �لإ�صالمي  �لدين  عن  ومعانيها 
هذه �لألفاظ �لتي تنم عن �لكفر �ل�رصيح على حممل ح�صن، 
وقال يف تاأويلها �إنها �صدرت من فرط �ملحبة و�صدة �لوجد، 

و�إنها مثل قول �أحد �ل�صعر�ء فيمن يهوى: 

�أنا َمْن �أْهَوى وَمْن �أهَوى �أنا 
نحن روحاِن حلْلنا بََدَنا    

َتُه    فاإذ� �أب�رْصتني �أبْ�رَصْ
َتَنا  َتُه �أبْ�رَصْ و�إذ� �أبْ�رَصْ   

ومن �ل�صعر �ملن�صوب للحالج على ��صطالحاتهم و�إ�صار�تهم 
قوله:
 

ل كنَت �إن ُكنُت �أدري كيف كنُت ول   
ل كنَت �إن كنُت �أدري كيف مل �أُكِن 

عقلية  على  يدل  ما  و�لزيغ  �لغمو�ض  من  �لبيت  هذ�  ويف 
هوؤلء �ملارقني �ملتفل�صفني �لذين يتخذون من �لأحاجي و�صيلة 
لت�صليل �ملوؤمنني بالله وبقدرته ووحد�نيته �ل�رصمدية ليحيدو� عن 
طريق �لإميان �ل�صادق بخالق �لكون �لو�حد �ل�صمد. ومن �صعر 
�حلالج �لذي ل يعرتف بالنظام �لذي و�صعه �لله �صبحانه وتعاىل 

خللقه ول باأزلية قدره �لذي ل ر�د لق�صائه قوله: 
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�ألقاُه يف �ليمَّ مكتوَفا وقال له  
�إيَّاَك �إيَّاَك �أن تبتلَّ باملاِء   

�أ�صل  من  ومتكلًما  مت�صوًفا،  كان  �أنه  �حلالج  ويو�صف 
فار�صي، ولكنه كتب موؤلفاته باللغة �لعربية، وكان مولده يف 
عبدة  من  وهو حفيد جمو�صي  عام 244هـ )858م(  حو�يل 
من  �لدرجة  تلك  على  يكون  �أن  ي�صتغرب  ل  ثم  ومن  �لنار، 
�لفر�ض  بد�أ فيه  �لع�رص �لذي  �لكفر و�لإحلاد ول�صيما يف ذلك 
تغلغلهم يف �لدولة �لعربية �لإ�صالمية مبا يكنون يف نفو�صهم من 
�ملعقول  ولي�ض من  و�أجد�دهم،  �آبائهم  ديانة  للمجو�صية  حنني 
�أيوب )�نظر هذه  �أبي  �أحفاد �ل�صحابي  �أن يكون من  �مل�صلم به 

�ملادة( كما يقول بع�ض موؤرخي �صريته. 

وقد ق�صى �حلالج �لفرتة �لو�قعة بني عامي 260 و284هـ 
)873 – 897م( يف خلوة مع �صيوخ �ل�صوفية يف ذلك ومن 

بينهم: )�لت�صرتي، وعمرو �ملكي، و�جُلنيد(. 

د�عية  �صار  ثم  �لت�صوف،  �إىل  يدعو  و�أخذ  تركهم  ثم 
و�لبك�صتان،  و�لهند  وفار�ض  و�لأهو�ز  خر��صان  يف  للقر�مطة 
وذلك  �لتالميذ،  من  كبرية  طائفة  حوله  �جتمع  ما  و�رصعان 
وقد  عام 296هـ )908م(،  بغد�د  �إىل  مكة  من  عند عودته 
�تهمه �ملعتزلة بال�صعوذة وطرد من طريقهم ومن طريقة �لأمامية 
�ل�صيعية مبقت�صى »توقيع« من روؤ�صاء هذه �لطريقة، وبتوقيع من 

�لطائفة �ملذهبية �لظاهرية. 

وقد قب�ض عليه رجال �ل�رصطة �لعبا�صيون مرتني، وحمل 
�أمام �لوزير �بن عي�صى، ثم حكم عليه بالتعذيب عام 301هـ 

)913م(، وق�صى ثمانية �أعو�م يف �صجن بغد�د.

)�نظر  �ملقتدر  �لعبا�صي  �خلليفة  �أم  »�صغب«  رعاية  وكانت 
معاد�ة  يف  �صبًبا  للحالج  ن�رص  �حلاجب  ورعاية  �ملادة(،  هذه 
�لوزير حامد له، ومن ثم �أمر بقتله، بعد حماكمة د�مت �صبعة 
�أ�صهر، وذلك بناًء على فتوى �أقرها �لقا�صي �ملالكي �أبو عمر. 

عام  �لقعدة  ذي  �صهر  من  و�لع�رصين  �لر�بع  �لثالثاء  ويف 
وقطعت  �حلالج،  جلد  922م(  عام  مار�ض   26( 309هـ 
�أو�صاله، و�صوه، و�صلب، ثم حز ر�أ�صه، و�أحرق ج�صده يف 
�صاحة �ل�صجن �جلديد ببغد�د على �ل�صفة �ليمنى لنهر دجلة �أمام 

باب )�لطاق(.

وقد نتج عن �صلب هذ� �مللحد ن�صوء �أ�صاطري تذهب �إىل 
�أنه مل ي�صلب، و�إمنا �لذي �صلب �صخ�ض �آخر غريه، وذلك 
ليجعلو� منه م�صيًحا �آخر ينطبق عليه قول �لقر�آن �لكرمي، وكان 

عمره وقت قتله حو�يل 65 عاًما. 

حول  �مل�صطهدون  تالميذه  جتمع  �حلالج  موت  وبعد 
�لدينوري  فار�ض  وحول  �لأهو�ز،  يف  �لها�صمي  عمارة  �أبي 
يف خر��صان، وبف�صل جماعة �لدينوري �نتع�ض �ل�صعر �ل�صويف 
�لفار�صي على يد �أبي �صعيد )�نظر هذه �ملادة(، و�ل�صعر �ل�صويف 

�لرتكي على يد �أحمد ي�صوي ون�صيمي. 

�أنه تلفظ بكالم ل  وتف�صيل ق�صة �لفتوى بقتله ترجع �إىل 
ي�صتقيم مع �لعقيدة �لإ�صالمية يف جمل�ض حامد بن �لعبا�ض وزير 
�ملقتدر بح�رصة �لقا�صي �أبي عمر فاأفتى بحل دمه، وكتب قر�ًر� 
بذلك وقع عليه كل من ح�رص �ملجل�ض من �لفقهاء، وعندها 
قال لهم �حلالج: »ظهري حمي ودمي حر�م وما يحل لكم �أن 
تتقاولو� علي مبا يبيحه، و�أنا �عتقادي �لإ�صالم ومذهبي �ل�صنة، 
من  �لع�رصة  وبقية  �لر��صدين،  �خللفاء  �لأربعة  �لأئمة  وتف�صيل 
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�ل�صحابة ويل كتب يف �ل�صنة موجودة عند �لور�قني، فالله �لله 
يف دمي«، ومل يزل يردد هذ� �لقول وهم يكتبون توقيعاتهم ثم 

نه�صو� من �ملجل�ض، وحمل �حلالج �إىل �ل�صجن. 

وكتب �لوزير حامد بن �لعبا�ض �إىل �خلليفة �ملقتدر يخربه 
بالأمر فبادر �خلليفة �إىل ت�صليمه �إىل �صاحب �ل�رصطة فاأمر ب�رصبه 
مات  وملا  ويديه  رجليه  قطع  بعد  عنقه،  قطع  ثم  بال�صياط، 
نهر دجلة،  �ألقي يف  �أحرق ج�صمه، وملا �صار رماًد�  م�صلوبًا 
وت�صادف �أن ز�د في�صان �لنهر يف ذلك �لعام بعد �أربعني يوًما 
من موت �حلالج فقال �أتباعه �ل�صالون �لزنادقة �إن ذلك ب�صبب 

رماده. 

ويقال �إن ت�صمية �حلالج ترجع �إىل ذهابه �إىل حانوت رجل 
�لرجل، وتركه  �أن يعمل عنده فقبل  �لقطن فطلب منه  يحلج 
يعمل، وملا عاد وجد �أنه حلج جميع ما لديه من �لقطن فاأطلق 

عليه لقب �حلالج. 

وجاء يف كتاب »وفيات �لأعيان« لبن خلكان �أن �صبب 
قتل �حلالج يرجع �إىل تاآمره مع �جلنابي و�بن �ملقفع )�نظر هذه 
�ملادة( على قلب �حلكم يف �لدولة �لعبا�صية، فذهب �جلنابي �إىل 
�لإح�صاء يف بالد �لعرب، وذهب �بن �ملقفع �إىل بالد �لرتك، 
وقد  قتله،  �إىل  �أدى  مما  �حلالج  بتاآمر  �لعر�ق  �أهل  يخدع  ومل 
�جلويني  �حلرمني  �إمام  عن  نقاًل  �لرو�ية  هذه  خلكان  �بن  ذكر 
)�نظر مادة �جلويني(، و��صتبعد �صحتها لأنه �إذ� �صح �أن �حلالج 
�لتقى باأبي �لطاهر �صليمان بن بهر�م �جلنابي »�لقرمطي« لأنهما 
من ع�رص و�حد فامل�صتحيل هو �لتقاء �حلالج بابن �ملقفع �لذي 
مل يكن من معا�رصي �حلالج، ول�صيما �أنه مل يرتك �لعر�ق ومل 

يذهب �إىل تركيا �أبًد�. 

خلروجهم  ��صتهرو�  �لذين  �لقر�مطة  رئي�ض  هو  و�جلنابي 
على �خللفاء و�مللوك وحماربتهم، وين�صبون �إىل حمد�ن قرمط 
من دعاة �لإ�صماعيلية غالة �ل�صيعة، وكانت له د�ر يف �لكوفة 

دعاها »د�ر �لهجرة«، كان يجتمع فيها باأتباعه.

�حلالَّجية«،   »مذهب  ��صم  �تخذ  مذهب  وللحالج 
�لكالم،  وعلم  �لفقه،  يف  �ملذهب:  هذ�  تف�صيل  يلي  وفيما 

و�لت�صوف: 

يف الفقه

يقول �ملذهب باإمكان �ل�صتعا�صة عن �لفر�ئ�ض �خلم�صة �لتي 
)باإ�صقاط  �حلج  مبا يف ذلك  �أخرى  ب�صعائر  �لإ�صالم  عليها  بني 

�لو�صائط(، وهذ� هو �لكفر �ملبني. 

يف علم الكالم

و�لعر�ض(  )�لطول  �خللق  حدود  عن  �لله  �ملذهب  وينزه 
ويقول باأن  هناك روح ناطقة غري خملوقة تتحد مع روح �لز�هد 
�ملخلوقة )وذلك هو عني حلول �لالهوت يف �لنا�صوت( كما 
ي�صبح �لويلُّ �لدليل �لذ�تي على �لله )هو هو( ومن ثم �لقول: 

»�أنا �حلق« �لذي نطق به �حلالج تعمًقا يف كفره. 

يف الت�سوف

�لإلهية  �لإر�دة  مع  �لتام  �لحتاد  �إمكان  �ملذهب  يدعي 
لالأمل  و�ل�صت�صالم  �ل�صوق  طريق  عن  وذلك  �جلمع(،  )عني 
�ل�صنو�صي )�نظر هذه  �ل�صيخ  ين�صبه  �لذي  �لذكر  �أما  و�ملعاناة، 

�ملادة( فمن �لأمور �مل�صتحدثة. 
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حول  ثار  كما  �جلدل  حوله  ثار  من  �مل�صلمني  بني  وقل 
�حلالج، ذلك �أن �لر�أي �لعام و�صعه مو�صع �لتقدي�ض و�لولية 
ذلك  ولي�ض  تكفريه،  على  �لق�صاة  �إجماع  من  �لرغم  على 
مب�صتغرب على جموع �لعامة عرب �لأجيال، فحتى �لآن يكرث يف 
�لأمة �لإ�صالمية وجود جماعات �صالة توؤمن بالأولياء و�لأدعياء 
وتقد�صهم وت�صعهم �أحياًنا يف �صفوف �لأنبياء ذلك لأن �جلهل 
�لذي �نت�رص يف �لأم �لإ�صالمية بعد �نكما�ض �لدولة �لعربية وبعد 
دخول �لفر�ض و�ل�صيع �لدينية �ملتزندقة يف �صفوف �مل�صلمني، 
هذ� �جلهل �أدى �إىل �صيطرة �ل�صعوذة �ل�صوفية على �لأذهان يف 
معظم �لبيئات �لإ�صالمية، وماتز�ل هذه �ل�صعوذة ت�صيطر عليها 
حتى �لآن، ومن �أمثلتها �أمناط كثرية نر�ها يف �ملجتمع �مل�رصي 
�لعقل على  تريد حتكيم  �لتي ل  �ل�صعب  بني كثري من طو�ئف 

�لعو�طف �خلاطئة. 

�أكابر �لفقهاء: �بن حزم،  وقد حكم بكفره وزندقته من 
و�لقا�صي  و�لطرطو�صي،  و�لطو�صي، و�حللي،  بابويه،  و�بن 
�لذهبي،  و�جلويني  تيمية،  و�بن  خلدون،  و�بن  عيا�ض، 

و�ملقد�صي، و�ل�صعر�وي. 

�لدين  ون�رص  �لقايل،  علي  �أبو  �ملتكلمني:  علماء  ومن 
�لكتاب  و�أغلب  �ملكي،  عمرو  �ل�صوفية:  ومن  �لطو�صي، 

�ملتقدمني. 

و�أ�صهرهم:  عليه  �حلكم  عن  �ملفكرين  من  كثري  وتوقف 
و�ل�صيوطي  �لع�صقالين  حجر  و�بن  �رصيح  و�بن  �لنابل�صي 
و�أحمد  �لعربي  و�بن  �جليالين  �لقادر  وعبد  و�حل�رصي 

�لرفاعي. 

وقال بع�صهم �أنه ويل �لله ومنهم: �بن عقيل، و�لغز�يل، 
وفخر �لدين �لر�زي، ويرى بع�ض �مل�صت�رصقني �أنه كان ن�رص�نيًّا 
ويرى  و�لإحلاد،  بالكفر  بع�صهم  ويتهمه  نف�صه،  �رصيرة  يف 
�لآخر  �لبع�ض  ويعده  �أقو�له،  يف  متناق�ض  �أنه  �لآخر  �لبع�ض 
من �لد�صا�صني �ملهرة �خلطرين، وقد حاول �حلالج �لتوفيق بني 
وهو  �ل�صوفية،  �لتجربة  �أ�صا�ض  على  �ليونانية  و�لفل�صفة  �لدين 
�أعظم  منه  �ل�صوفيني  جعل  وقد  للغز�يل،  ر�ئًد�  يعد  هذ�  يف 

�صهد�ئهم، ومل يبق من موؤلفاته �إل كتاب �لطو��صني.

اجلمرك  بق�سم   – حارة   – حالوة   –557
يحمل لقب »حالوة« �أفر�د �أ�رصة من �أعرق �أ�رص �لإ�صكندرية 
على  �أطلق  �لذي  حالوة  ��صم  �أن  يف  �صك  من  وما  �لقدمية، 
هذه �حلارة كان تخليًد� لذكرى �صليمان قبود�ن حالوة �لذي 
يحتمل �أن يكون �تخذ م�صكنه بالإ�صكندرية يف �أحد منازل هذه 
�حلارة بالذ�ت، وت�صم �أ�رصة حالوة – غري �صليمان قبود�ن – 

عدًد� من كبار رجال �لقو�ت �مل�صلحة �مل�رصية. 

وقد ولد �صليمان حالوة ببلدة ق�رص بغد�د مبديرية �ملنوفية 
بلغ  وملا  )1819م(  1232هـ  عام  حاليًّا(  �ملنوفية  )حمافظة 
�لعا�رصة من �لعمر �أحلق مبدر�صة �لإ�صكندرية �لأمريية، وبعد �أن 
تعلم بهذه �ملدر�صة �لقر�ءة و�لكتابة و�ملعلومات �لعامة �لبتد�ئية 
دخل مدر�صة �ملدفعية )�لطوبجية( عام 1247هـ )1831م(، 
فدر�ض بها �لعلوم �لريا�صية، ويف �أثناء هذه �لدر��صة رقي �إىل 
�ملبكر يف  ولنبوغه  جاوي�ض،  با�ض  رتبة  �إىل  ثم  جاوي�ض  رتبة 
�لريا�صيات عني مدر�ًصا لفريق �لتالميذ مع ��صتمر�ره على تلقي 
�لعلوم، وكان من �أ�صاتذته يف ذلك �حلني مظهر با�صا – م�صيد 
منار �لإ�صكندرية �حلايل – وبهجت با�صا حمرجمي �لذين كان 
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�ملائية  �لهند�صة  يف  تخ�ص�ض  حيث  �أوروبا  يف  �ملبعوثني  �أحد 
1250هـ  عام  ويف  با�صا(  وبهجت  با�صا  مظهر  مادتي  )�نظر 
1253هـ  عام  خالل  وعني  �ملالزم،  رتبة  نال  )1834م( 
�لبحرية  �لهند�صة و�حل�صاب مبدر�صة  ملادتي  )1837م( مدر�ًصا 
تلقى درو�ًصا يف  نف�صه  �لوقت  بالإ�صكندرية، وكان يف ذلك 
�أحدهما مالطي،  �أجنبيني  �أيدي مدر�صني  �لبحرية على  �لعلوم 
مهارة  �لتعليمية  �ملرحلة  هذه  يف  �أظهر  وقد  �إيطايل،  و�لآخر 
فائقة و��صتعد�ًد� قويًّا ل�صتيعاب ما يتلقاه من درو�ض ومعارف 

علمية. 

وعندما تبني له �أن علم �لبحار و�ملالحة يقوم �أ�صا�ًصا على 
تطبيق قو�نني �ملثلثات �مل�صتقيمة �لأ�صالع و�ملثلثات �لكروية �أخذ 
فنون  فربع يف  �لريا�صية  �لقو�نني  هذه  على  �ملالحة  علم  يطبق 
�أ�صولها  �أبعد حد وقطع يف در��صتها، و��صتيعاب  �إىل  �ملالحة 

�صوًطا بعيًد�. 

وعقب موت �ملدر�صني �لأجنبيني توىل هو تدري�ض فنون 
�ملالحة وعلم �حل�صاب، وملا جبل عليه من ح�صافة ومهارة ممتازة 
كان يلقي على تالميذه �لق�صايا �لنظرية و�لعلمية باأ�صلوب مب�صط 
فاأفاد �لطالب من درو�صه  ويربهن عليها بكيفية �صهلة �لفهم، 

�أعظم فائدة، وبرعو� يف �لعلوم �لتي تلقوها على يديه. 

وبعد ذلك �ختارته �حلكومة �مل�رصية مع غريه من �ملهند�صني 
�لتي  �لأبعاد  �لغربية وحتديد  �جلهة  لكت�صاف حدود م�رص من 
يف  و�فر  بق�صط  فاأ�صهم  منها،  �لدنو  �لأجنبية  لل�صفن  ميكن 
تو�صيح خريطة متقنة، ثم عني مرة �أخرى لكت�صاف �ملر�فئ 
�لو�قعة على �ل�صو�حل �لغربية فقام بهذ� �لعمل على خري وجه، 

وو�صع خريطة �أخرى يف عام 1271هـ )1854م(. 

ّم �صليمان حالوة �إىل �صباط  وملا �ألغيت �ملدر�صة �لبحرية �صُ
�ليخت »في�ض جهاد«،  وكلف عقب ذلك بت�صحيح �صاعات 
�لكرونومرت وتقدير ح�صاب �لأ�صفار، ويف تلك �ملدة رقي �إىل 
)1815م(  1282هـ  عام  ويف  )�لنقيب(،  �ليوزبا�صي  رتبة 
ثم  للباخرة »�صمنود«  قبود�ًنا  )�لر�ئد(، وعني  �ل�صاغ  نال رتبة 
بالذهاب  �لبكبا�صي )�ملقدم(، وكلفته �حلكومة  �إىل رتبة  رقي 
ياأخذ  �أن  على  باخرته  �آلت  بع�ض  لإ�صالح  �لإجنليز  بالد  �إىل 
�لفقر�ء �ملغاربة �لذين تخلفو� مب�رص،  على ظهرها حجاًجا من 
وتو�صيلهم �إىل بالدهم، وقد �صادفته يف �لرحلة �صعاب كثرية 
ب�صبب �نت�صار �لوباء بني هوؤلء �حلجاج، ورف�ض جميع �ملو�ين 
�إجنلرت�،  �إىل  و�صل  بالدهم  �إىل  �أخرجهم  وملا  بها،  �إنز�لهم 
�لأو�مر  �إليه  �صدرت  »�صمنود«  �لباخرة  �إ�صالح  مت  وعندما 
�ل�صالح  �لرجاء  بر�أ�ض   � مارًّ �لإفريقية  �لقارة  حول  بالدور�ن 
»ع�صم �خلري« ثم �لدخول �إىل �لبحر �لأحمر �إىل �أن ير�صو مبدينة 
�ل�صوي�ض، فقطعت �صفينته هذه �لرحلة �ل�صاقة من مدينة لندن 
�إىل مدينة �ل�صوي�ض يف حو�يل ثالثة �أ�صهر و�صتة �أيام مبا يف ذلك 
�لأيام �لتي ر�صا فيها بجزيرة »مادير�« وجزيرة »�صانت هيالنة« 
�لتي نفي فيها نابليون بونابرت بعد هزميته يف معركة »و�ترلو«، 
ومدينة �لكاب بجنوب �إفريقيا، ومدينة عدن عند مدخل �لبحر 
�لأحمر للتزود بالفحم و�لتموين �لالزم للباخرة، وقد قام بهذ� 

�لعمل �جلريء على خري وجه.  

ومل يكن �صليمان قبود�ن حالوة �لأول بالن�صبة لهذه �لرحلة 
�لطويلة فقد �صبقه �إليها، يف عهد �خلديوي �إ�صماعيل، م�صطفى 
�إليه  بك �لعرب )�نظر مادة م�صطفى با�صا �لعرب( �لذي �صدر 
على  �لإ�صكندرية  من  بالإبحار  �إ�صماعيل  �خلديوي  من  �لأمر 
)1864م(  1280هـ  عام  خالل  »�لإبر�هيمية«  �لطر�دة  ظهر 
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�ملتو�صط  �لأبي�ض  �لبحر  فيها  قطع  طويلة  برحلة  للقيام  وذلك 
ثم  �ل�صالح  �لرجاء  ر�أ�ض  وعرب م�صيق جبل طارق ود�ر حول 
و�صل �إىل �ل�صوي�ض وعندها رقي �إىل رتبة �للو�ء، وعني وكياًل 

للحربية، وغري ��صم �لطر�دة �إىل »�صريجهاد«.  

�لأطلنطي  باملحيط  �لقدمية  بال�صفن  �لأ�صفار  كانت  وملا 
نظارة  �أمرت  �لأخطار  من  بكثري  حمفوفة  �لهندي  و�ملحيط 
�لبحرية �صباط �صفينتي »�لإبر�هيمية« و»�صمنود« مبر�قبة درجات 
�لبارومرت لتحديد قيا�ض �صغط �لهو�ء و�لوقوف على �لتغري�ت 
تغري�ت  من  يالحظونه  ما  ت�صجيل  مع  وحركاتها،  �جلوية 
وذلك  »باجلرنال«  �ملالحني  عند  تعرف  خا�صة  �صجالت  يف 
�أقرب  �إىل  و�للتجاء  �جلوية  �لتقلبات  �أخطار  �تقاء  ل�صتطاعة 

�ملو�ين عند �ل�رصورة. 

�إىل  �صليمان حالوة  نقل  عام 1287هـ )1870م(  ويف 
»مكيلوب  مديرها  وكان  فتحها،  �أعيد  �لتي  �لبحرية  �ملدر�صة 
بك« �لذي نقل فيما بعد �إىل �إد�رة �لفنار�ت، �أما �صليمان حالوة 
فاأفاد  باملدر�صة  و�لفلكية  �لبحرية  �لفنون  تدري�ض  عليه  فاأحيل 
�ألف  )1871م(  عام 1288هـ  �أبعد حد، ويف  �إىل  تالميذه 
�لز�خر«،   �لبحر  �لز�هر يف فن  �لقيم �مل�صمي »�لكوكب  كتابه 

وقد طبع �لكتاب بالإ�صكندرية عام 1291هـ )1874م(. 

وتقلب هذ� �ملالح �ملاهر يف عدة وظائف بعد ذلك �إىل �أن 
�أحيل على �لتقاعد عام 1300هـ )1882م(، و�أدركته �ملنية 
بعد حياة  عاًما  �لعمر 67  من  بالًغا  عام 1303هـ )1885م( 

حافلة بجليل �لأعمال. 

العطارين  بق�سم   – �سارع   – حلب   –558
�لن�صو�ض  بع�ض  �لعامل، وتدل  �أقدم مدن  تعد حلب من 
��صمها  �حليثيني وقد ذكر  �صيدت يف عهد  �أنها  �لتاريخية على 
خالل �لألف �لثانية لل�صنو�ت �ل�صابقة على مولد �مل�صيح بكلمة 
�لن�صو�ض  يف  ذكرت  ثم  »حلفن«،   �أو  »حلو«  �أو  »حلب« 
�صوبه«  »�أرم  هي  �أنها  ويظهر  750ق.م.،  عام  �لبابلية 
�أطلق  �ل�صلوقي فقد  �لعهد  �أما يف  �لقدمي،  �لعهد  �ملذكورة يف 
لفظة  �أن  �لتاريخ  بع�ض كتب  »برويا«،  وجاء يف  ��صم  عليها 
��صم جمددها  عن  منقولة  »�آلب«  عن  معربة  �رصيانية  �أو  �آر�مية 
��صمها  و�أن  �لروماين  يوليانو�ض  وزر�ء  من  �ل�صهري  »لبيو�ض« 

�لقدمي »برييا«.  

�إبر�هيم �خلليل  �أن �صيدنا  ومن �لأ�صاطري �ملتناقلة يف �صاأنها 
و�ملاعز  �لبقر  من  رعاته  ب�صحبة  �إليها  �ملقد�ض  من  ينتقل  كان 
و�لأغنام، وكان له بقرة تلفت �لنظر بخو�رها وبلونها �ملرق�ض، 
�إبر�هيم قد »حلب �ل�صهباء« ومن  فكان �لنا�ض يقولون: ها هو 

ذلك �لتاريخ �صميت »حلب �ل�صهباء«.  

وقا�صت هذه �ملدينة �لتاريخية �لكثري من �لأهو�ل عند غزو 
كان  �أهلها  معظم  ولأن  540م،  عام  للبالد  �لأول  ك�رصى 
من �ل�صاميني، ومن �ملهاجرين �لعرب وقت �لفتح �لإ�صالمي؛ 
لال�صتيالء عليها  �صديدة  مقاومة  يالقو�  �لفاحتني مل  �لعرب  فاإن 
عام 16هـ )637م( بقيادة خالد بن �لوليد )�نظر هذه �ملادة(، 
نفذ  وقد  مقاومة،  �أية  دون  عبيدة  �أبي  �إىل  نهائيًّا  و��صت�صلمت 
�مل�صجد  �أقامو�  حيث  �أنطاكية،  باب  من  �ملدينة  �إىل  �لعرب 
و�ملدر�صة  �لف�صائري  بامل�صجد  بعد  فيما  �صمي  �لذي  �لأول 
و�أ�صلم  »�لتوتي«  با�صم  �حلا�رص  �لوقت  يف  ويعرف  �ل�صعيبية، 
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معظم �صكانها على �لفور ودخل �لباقون يف �لدين �حلنيف يف 
خالفة عبد �مللك.

وعقب وفاة �أبي عبيدة عام 18هـ )639م( �أ�صبح معاوية 
�بن �أبي �صفيان )�نظر مادة معاوية( و�لًيا على �ل�صام باأ�رصه، و�أقام 
ولة �لدولة �لأموية زمًنا يف حلب، وماتز�ل ذكر�هم باقية فيما 
وحينما  �جلهات،  تلك  يف  �لأماكن  على  �لأ�صماء  من  �أطلق 
كان هارون �لر�صيد �أمرًي� على �ل�صام وهو ويل �لعهد عمل على 
ف�صل ثغور حلب عنها، و�أقام يف عام 170هـ )786م( منطقة 
�لعو��صم،  ��صم  عليها  �أطلق  �أنطاكية  �إد�رية جديدة حا�رصتها 
طولون  بن  �أحمد  �لقائد  و�أقطع  )871م(  258هـ  عام  ويف 
)�نظر مادة �بن طولون( �لثغور مكافاأة له على �إخماد فتنة �صبت 
يف �ل�صام، ثم �أعلن �حلرب على و�يل �ل�صام �أحمد �ملوفق �أخي 
�خلليفة �لعبا�صي �ملعتمد على �لله بغية ��صتخال�ض �ل�صام لنف�صه؛ 

فاحتل دم�صق، ثم حلب دون مقاومة جدية. 

ويف عام 325هـ )936م( �صارت �ل�صام يف �أعمال و�يل 
بن  �أحمد  فاأقام  �لإخ�صيد(  مادة  )�نظر  �لإخ�صيد  حممد  م�رص 
�صعيد �لكالبي و�لًيا على حلب، وبعد �أن هزم �بن ر�ئق حممد 
�لإخ�صيد �لذي هرب �إىل م�رص �أوفد قائده كافوًر� على ر�أ�ض 
جي�ض كبري فهزم �بن ر�ئق، وفتح حلب بعد دم�صق، وحم�ض 
مادة  )�نظر  �حلمد�ين  �لدولة  نا�رص  قتل  نف�صه  �لعام  ذلك  ويف 
�أخوه  وُمنح  لالأمر�ء،  �أمرًي�  و�أ�صبح  ر�ئق  �بن  �لدولة(  نا�رص 
علي �لذ�ئع �ل�صيت لقب �صيف �لدولة )�نظر هذه �ملادة( وهو 
من �ألقاب �ل�رصيف، وقد �رتبط تاريخ مدينة حلب يف �لفرتة 
�لتي تلت ذلك �لتاريخ �رتباًطا وثيًقا ب�صرية �صيف �لدولة �لذي 
و�فته �ملنية عام 356هـ )967م( وظل �أحفاده يحكمون حلب 
حتى عام 406هـ )1015م( وخالل هذه �لفرتة غدت حلب 

�صارت  ثم  ومن  بذ�تها،  قائمة  �إمارة  بها  �ملحيطة  و�لأر��صي 
�أهم مدينة يف �جلزء �ل�صمايل من �ل�صام، وترجع �أهمية حلب 
يف �لتاريخ �لعاملي �إىل �رص�عها �ملوفق مع �لدولة �لبيزنطية، وقد 
��صتطاع �صيف �لدولة �حلمد�ين بف�صل مو�هبه �لعالية �أن يحفظ 

على �ل�صام ثقافتها �لإ�صالمية.

�لفاطمية  �لدولة  ذلك حتت حكم  بعد  دخلت حلب  ثم   
يف م�رص ويف عام 407هـ )1016م( ن�صب �حلاكم باأمر �لله 
�لفاطمي عزيز �لدولة فاتك و�لًيا على �ملدينة، وقلعتها فا�صتطاع 
�مل�صتقل  مبظهر  وظهر  �لبيزنطيني  مع  �ل�صلح  عقد  �لو�يل  هذ� 
�ملظهر،  هذ�  على  �لله  باأمر  �حلاكم  فثار  �لفاطمية  �لدولة  عن 
ُقتل عام 411هـ )1020م(،  للقتال ولكنه  �لعدة  و�أخذ يعد 
فعقد عزيز �لدولة �ل�صلح مع �خلليفة �لفاطمي �لظاهر، و�أخت 
�حلاكم باأمر �لله �لتي كانت تدير دفة �حلكم يف ذلك �حلني، 
��صتعاد  مرير  قتال  وبعد  �لدولة،  عزيز  بقتل  �لفاطميون  و�تهم 
عام  م�رص  يف  �لفاطمية  �خلالفة  عن  ��صتقالله  �ل�صامي  �لقطر 
عام  خالل  عاد  �لفاطمي  �حلكم  �أن  غري  )1025م(  416هـ 
ب �أن�صتكني و�لًيا على حلب �إىل �أن  420هـ )1029م( ون�صّ
حكمها  على  »ثمال«  ب  فن�صّ )1041م(  433هـ  عام  مات 
بني زنكي  �آق�صنقر موؤ�ص�ض دولة  �إىل  عام 479هـ )1086م( 
�لأمن  فيها  و��صتتب  �أيامه،  جتارة حلب يف  �زدهرت  و�لذي 

و�لرخاء. 

وخالل �ل�صنو�ت �لتي �أعقبت ذلك �لتاريخ ن�صبت �حلروب 
�لبالد يف  �لإفرجن على  �ل�صام فعجزو� عن رد غزوة  �أمر�ء  بني 
�أن  غري  )1096م(،  490هـ  عام  �ل�صليبية  �حلروب  م�صتهل 
حلب ظلت تنا�صل، ومل ي�صتطع �ل�صليبيون �ل�صتيالء عليها �إل 
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عام 516هـ )1122م( فانتهكو� حرمة �لأ�رصحة، و�أخرجو� 
رفات �ملوتى من �لقبور، ثم �رتدو� عنها. 

عليها  زحف  )1183م(  579هـ  عام  �أو�ئل  ويف 
�لدين �لأيوبي )�نظر مادة �صالح �لدين( و�صارت من  �صالح 
ن�صيبه، وبقيت حتت حكم �لأمر�ء �لأوروبيني �إىل �أن �جتاحها 
هولكو عام 658هـ )1159م( و�أعمل فيها �لنهب و�ل�صلب، 
ون�صب عليها و�لًيا من قبله، وعندما تو�لت �لهز�ئم على �لترت 
وجلو� عن �ل�صام �نتقلت حلب �إىل حكم �ل�صالطني �ملماليك، 
ثم قا�صت �لأهو�ل عام 800هـ )1397م( عندما غز� تيمور 
للعثمانيني،  غدًر�  �صلمت  ثم  �ل�صام،  �ملادة(  هذه  )�نظر  لنك 
وبقيت يف عهدهم مركًز� مزدهًر� للتجارة، ويف عام 1247هـ 
)1831م(، ��صتوىل عليها �مل�رصيون وفر�ض �إبر�هيم با�صا �بن 
حممد علي �رص�ئب باهظة على �أهلها، و�زد�دت �أمورها �صوًء� 
بعد عودة �حلاكم �لرتكي، �إل �أنها خطت منذ عام 1298هـ 
كونها  بو�صف  �لرقي  �صبيل  يف  و��صعة  خطو�ت  )1880م( 

ا من �ملر�كز �لتجارية يف �صوريا.  مركًز� هامًّ

وحلب غنية بالآثار ذ�ت �ل�صبغة �حلربية و�لدينية و�ملدنية، 
وماز�ل معظمها يف حالة جيدة، و�أكرثها يحمل نقو�ًصا حتدد 
�ملعمارية  �لأو�صاف  على  عالوة  وهذ�  وم�صدرها،  تاريخها 
هذه  عمائر  فاإن  ثم  ومن  �لتاريخ  كتب  دونتها  �لتي  �لعديدة 
�ملدينة �لعريقة يف �لقدم �لزمني تو�صح يف جالء �لتطور �ملعماري 
تو�صيًحا كاماًل مما يعد م�صدًر� تاريخيًّا ملر�حل �لعمارة يف حلب 

ويف �صمال �ل�صام باأ�رصه. 

وتدل �ملعامل �لباقية من �أ�صو�ر حلب على �أنها كانت منيعة 
�لتح�صني حتى يف �لعهدين �ل�صلوقي و�لبيزنطي ويبدو �أن هذه 

منه  �صلع  كل  يتو�صط  م�صتطيل  �صكل  على  كانت  �لأ�صو�ر 
باب، ولقد هدم ك�رصى �لأول �أ�صو�ر حلب �إبان غزوه لل�صام 

عام 540م. 

باب  من  دخلها  �ملدينة  على  عبيدة  �أبو  ��صتوىل  وعندما 
�أنطاكية عام 16هـ )637م( ويعد هذ� �لباب �أقى �أبو�ب �ملدينة 
من حيث �لفن �ملعماري، ويف عام 893هـ )1487م(  بنى 
�جلهة  يف  �لفرج  باب  قايتباي(  مادة  )�نظر  قايتباي  �ل�صلطان 
�جلنوبية من �ملدينة، وعلى �ل�رصفة �ملتعلقة بباب �لن�رص، وهو 
�لباب �لذي �صيده �ل�صلطان غازي بن �صالح �لدين عام 609هـ 
)1212م(، وكان ي�صمى باب �ليهود، على هذه �ل�رصفة نق�ض 
عربي ي�صور مرًجا جتري فيه �لأر�نب وعلى بع�ض �أبر�ج �لباب 

ر�صوم �صاذجة بارزة لأ�صد وفهد. 

�أما �لقلعة ف�صكلها بي�صي وم�صاحتها 300 × 150 ياردة 
وحولها خندق عميق ويبلغ �رتفاعها حو�يل 100 قدم، ويقع 
تاريخ  �ملدينة، ويرجع  �جلنوبية من  �لوحيد يف �جلهة  مدخلها 
�إن�صاء �لقلعة �إىل عهد بعيد �إذ جند لها ذكًر� يف �لآثار �لأ�صورية 
و�حليثية ويرجع �إىل ذلك �لتاريخ متثالن حيثيان لأ�صدين نحتا 
من حجر �لبازلت، وتغطيه ت�صعة �أقبية متقاطعة تقوم على �أربعة 

�أعمدة. 

ويف مدخل �لقلعة جدد غازي بن �صالح �لدين عام 610هـ 
)1213م( مقام �صيدنا �إبر�هيم �خلليل و�أعاد بناء �مل�صجد �جلامع 
ومئذنته، وقد كان هذ� �مل�صجد كني�صة وبقي كذلك �إىل عهد 
بني مرد��ض، ويف عام 659هـ )1260م( ��صتوىل هولكو 
عهد  يف  باأكملها  جددت  ثم  بتدمريها،  و�أمر  �لقلعة،  على 
عام 803هـ  لنك  تيمور  �أتلفها  ثم  �لأ�رصف خليل،  �ل�صلطان 
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)1400م(، ويف عام 910هـ )1504م( و�أ�صلحها �ل�صلطان 
جديد،  من  باملالط  جو�نبها  وبنى  خندقها،  وعمق  �لغوري 

و�أ�صلح �جل�رص، وبنى �لربج �لعايل �لقائم عند ر�أ�ض �جل�رص. 

وكان  �لقلعة،  من  �لغربية  باجلهة  �جلامع  �مل�صجد  ويقوم 
�مللك  عبد  بن  �صليمان  عهد  يف  بني  وقد  زكريا،  ي�صمى 
�خلليفة �لأموي، و�أقام حمر�به �ل�صلطان قالوون عام 684هـ 

)1285م( وبنى منربه �ل�صلطان �لنا�رص حممد. 

وكانت  �جلامع،  �مل�صجد  غربي  تقع  �حلالوية  و�ملدر�صة 
ومل  حلب،  يف  �لكاتدر�ئية  �لكني�صة  �لعربي  �لفتح  قبل 
عام  �إل  جامع  �إىل  حتويلها  على  �خل�صاب  �بن  �لقا�صي  يقدم 
لهدمهم  �ل�صليبيني  من  �نتقاًما  وذلك  )1148م(،  543هـ 
543هـ  �صنة  مدر�صة  �لدين  نور  وجعلها  �مل�صلمني،  قبور 

)1148م(. 

ومن �لعمائر �لتي تخلفت عن �لعهد �لأيوبي يف حلب م�صهد 
و�رصيحه،  غازي  �لظاهر  وم�صجد  �ملدينة،  غرب  يف  علي 
فار�ض  �ل�صيخ  و�رصيح  وم�صجد  فردو�ض،  و�رصيح  وم�صجد 
يف �ل�صمال. ومن عمائر �ملماليك و�لعثمانيني جامع �أطرو�ض، 
وطو��صي و�آلتون بوغا مباآذنها �ملختلفة �لأ�صكال �لتي ت�صبغ على 
حلب منظًر� ي�صبه منظر �لقاهرة، ثم مور�صتان �أرغون �جلميل، 
و�مل�صاكن وهي  �لعامة،  و�لآبار  �حلمامات  وطائفة كبرية من 

ماز�لت باقية تدل على �آثارها. 

فهو  �لعربية،  �لبالد  �لآثار يف  �أعجب  من  �ملدينة  و�صوق 
�أو  �صنع  منها يف  يتخ�ص�ض كل  �ملت�صلة  �لأ�صو�ق  من  �صل�صلة 
�صقوف  �ل�صوق  هذه  ويغطي  يتعد�ه،  ل  �ل�صلع  من  نوع  بيع 
وقد  لياًل،  تغلق  حديدية  �أبو�ب  ولل�صوق  متو��صلة،  مقنطرة 

يتو�صطها  �لقدمية  �حللبية  و�لبيوت  �لعثمانيني  عهد  يف  �صيدت 
�صحون ف�صيحة فيها �أحو��ض بالأزهار و�لأ�صجار �ملثمرة وقلما 
و�لليمون  �لرمان  و�صجر  �صجرة كروم  من  �لبيوت  هذه  تخلو 

و�لنارجن. 

يجل�ض  نافورة،  ذ�ت  »ف�صقية«  �لد�ر  �صحن  و�صط  ويف 
�لأزهار،  عبري  م�صتن�صقني  �لأ�صيل  عند  �لأ�رصة  �أفر�د  حولها 
�لغناء،  �لعامة  و�حلد�ئق  �لنا�رصة  �لب�صاتني  بحلب  وماتز�ل 
منبت  وهي  �حللبي،  �ل�صنوبر  ب�صجر  �لعتيدة  �ملدينة  وت�صتهر 
و�صو�حيها  حلب  وت�صم  و�لزيتون،  و�لف�صتق  �لكرز  �أ�صجار 
مليون  ربع  ونحو  �لف�صتق  تنبت  �صجرة  مليون  ن�صف  حو�يل 

�صجرة تنبت �لكرز، و�أكرث من �صتة ماليني �صجرة زيتون. 

�أ�صناف  ول�صيما  و�لن�صيج،  �لقطن  بغزل  حلب  وت�صتهر 
�حلر�ئر �لفاخرة �لتي ت�صدر �إىل خمتلف �لبلد�ن �لعربية. 

�ملتنبي و�أبو فر��ض )�نظر  �أبو �لطيب  ويف ربوع حلب نبغ 
هاتني �ملادتني(، ومنها طلع �لفار�بي )�نظر هذه �ملادة( بفل�صفته 
على �لعامل، فكان �ملعلم �لثاين بعد �أر�صطاطالي�ض، وبرز من 
جميًعا  و�صوريا  �ل�صهباء  بطل  �حلديث  �لعهد  يف  حلب  �أبناء 
وقد  م�صاجعهم،  و�أق�ض  �لفرن�صيني  �أرق  �لذي  هنانو  �إبر�هيم 
و�فته �ملنية عام 1365هـ )1945م( قبل �أن ميتع عينيه ب�صم�ض 
�ل�صتقالل و�حلرية ت�رصق على �صوريا، وكان زميله يف �جلهاد 
�صعد �لله �جلابري �لذي توىل ريا�صة جمل�ض �لوزر�ء �إبان ثورة 
�ل�صعب يف ذلك �لعام نف�صه وهي �لثورة �لتي �نتهت با�صتقالل 
�لقائد  �غتال  �لذي  �حللبي  �صليمان  برز  حلب  ومن  �لبالد، 
�لفرن�صي كليرب )�نظر مادة �حللبي(، وكان طالًبا بالأزهر، وقد 
�نتقاًما ملا كان  �لغا�صبني فقتل قائدهم  مالأ �حلقد وجد�نه �صد 

يقرتفون من مظامل فاأعدموه بعد �أن عذبوه �أ�صنع تعذيب. 
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وقد  �أ�صلية  حلبية  رق�صة  �ملعروفة  �حللبية  �ل�صماح  ورق�صة 
�نت�رصت يف كثري من �ملدن �ل�صورية، و�للبنانية وتوقع �أنغامها 
�لعذبة �ل�صجية على كلمات �ملو�صحات �لأندل�صية �لرقيقة �جلر�ض 

�جلزلة �ملعاين. 

ويبلغ عدد �صكانها يف �لوقت �لر�هن حو�يل مائتي �ألف. 

559– حلمي بهجت بدوي – �سارع – بق�سم 
باب �رشقي 

عميد  بدوي  حممد  بن  بهجت  حممد  بن  حلمي  هو 
بالإ�صكندرية  حلمي  ولد  وقد  بالإ�صكندرية،  بدوي  �أ�رصة 
مبدر�صة  �لبتد�ئي  تعليمه  وتلقى  )1904م(  1322هـ  عام 
�حلقوق بالقاهرة، وح�صل على �إجازة �حلقوق عام 1344هـ 
بعثة  باري�ض يف  �إىل  نف�صه  �لعام  )1925م(، و�صافر يف ذلك 
)1929م(  1348هـ  عام  خالل  �لوطن  �إىل  وعاد  تعليمية، 
مدر�ًصا  عودته  عقب  وعني  �لدكتور�ة،  على  ح�صل  �أن  بعد 
بكلية �حلقوق بجامعة �لقاهرة بق�صم �لقانون �ملدين، ويف تلك 
نقل  ثم  �لقانون و�لقت�صاد،  قانونية مبجلة  �أبحاًثا  �لفرتة كتب 
�إد�رة ق�صايا �حلكومة، وعني بعد ذلك مديًر�  من �جلامعة �إىل 
�لقا�صي  �لعقاري، وتوىل من�صب  �لت�صليف  لق�صم ق�صايا بنك 
�جلزء  �ألف  �ملحاكم  بهذه  عمله  و�أثناء  �ملختلطة،  باملحاكم 
ما  خري  وهو  �للتز�مات«  »�أ�صول  �لقانوين  كتابه  من  �لأول 
»�إىل كل  �لكتاب  �أهدى هذ�  �لقانون �ملدين، وقد  �أخرج يف 
من �أحب �لعلم لوجه �لله« وح�صل على �جلائزة �لأوىل من �أجل 
هذ� �ملوؤلف �لقانوين �لقيم عام 1368هـ )1948م(، وكان 

قد �أمت تاأليفه. 

باملحاكم  م�صت�صاًر�  عني  �ملختلطة  �ملحاكم  �إلغاء  وعقب 
�لوطنية، ثم م�صت�صاًر� ملجل�ض �لدولة فوكياًل للبنك �لعقاري، 
وظل ي�صغل هذ� �ملن�صب �إىل �أن �ختري وزيًر� للتجارة و�ل�صناعة 
عام 1372هـ )1952م(، وكان قد �أ�صيب بجلطة قلبية يف 
5 من دي�صمرب عام 1951م )1371هـ( لكنه مل يعتزل �لعمل 
من  �لرغم  وعلى  �لأطباء،  وتو�صيات  ن�صح  من  �لرغم  على 
مر�ض �ل�صكر �لذي كان يهد قو�ه ويوؤثر على �صحته �لعامة، 
)1948م(،  1368هـ  عام  منذ  �جل�صمانية  ر�حته  ويقلق 
وخالل عمله بهذه �ملنا�صب مثل م�رص يف موؤمتر�ت عديدة منها 
موؤمتر لندن �لقت�صادي �لذي عقد عام 1933م )1352هـ( 
�ملتحدة  �لأم  هيئة  �إىل  م�رص  وفود  عديدة يف  مر�ت  و��صرتك 
ا ��صرت�كه عام  وتر�أ�ض وفدها مرة، ومن �أعماله �ل�صيا�صية �أي�صً
1355هـ )1936م( يف موؤمتر مونرتو �خلا�ض باإلغاء �لمتياز�ت 
�لأجنبية يف م�رص، وقد �أ�صهم بجهود م�صكورة يف معاونة عمه 
�ملرحوم �لدكتور عبد �حلميد بدوي )�نظر هذه �ملادة( يف كل 
ا  �أي�صً �ملوؤمتر، و�أ�صهم  بهذ�  �ملتعلقة  �لقانونية  بال�صوؤون  يتعلق  ما 
باأعماله �لقانونية يف موؤمتر و�صع ميثاق �لأم �ملتحدة �لذي عقد 
�لدكتور  عمه  جانب  �إىل  وذلك  )1946م(  1366هـ  عام 
عبد �حلميد بدوي، وقد توىل ريا�صة وفد م�رص يف هيئة �لأم 

�ملتحدة خالل عام 1373هـ )1953م(. 

وعقب تاأميم قناة �ل�صوي�ض و�إعادتها �إىل �أ�صحابها �ل�رصعيني 
يف 26 من يوليو عام 1956م )1376هـ( �أ�صندت �إليه رئا�صة 
ق�صارى  يبذل  فظل  وكفاءته  خرب�ته  من  لالإفادة  �لقناة  هيئة 
كانت  �صحية  قوة  من  له  تبقى  مبا  م�صحًيا  �إد�رتها  يف  �جلهد 
بليغ  �صيال  قلم  ذ�  وكان  ��صتعالها،  نهاية  تذوب ك�صمعة يف 
فنون  من  �صتى  �ألو�ًنا  كتب  فيما  وتناول  و�لعبارة،  �لأ�صلوب 
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�ملعرفة �لقانونية و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية و�لجتماعية و�ل�صوؤون 
�أمانة  يف  ينقل  �لرتجمة  من  متمكًنا  وكان  �لعامة،  �لإد�رية 
وحذق كل ما تعر�ض له من مو�صوعات فرن�صية �أو �إجنليزية �إىل 
�للغة �لعربية �لف�صحى، فقد كان يجيد �لفرن�صية كاأحد �أبنائها، 
�أ�صلوبها عام 1365هـ  �إتقانها و�إجادة  وتعلم �لإجنليزية، و�أمت 
)1945م( ونظم �ل�صعر يف �ل�صابعة ع�رصة من عمره، وب�صبب 
تفرغه لل�صوؤون �لقانونية و�لإد�رية مل ي�صتطع �لإكثار من نظم 
من  �أبيات  وهي  ل�صاعريته  منوذج  �لآتية  �لأبيات  ويف  �لق�صائد 

ق�صيدة عنو�نها: »�إن جنتي �ملا�صي«: 

�بَْعِث �ملا�صي �أع�ْصُه من جديْد   
�بَْعِث �ملا�صي �أع�ْض يف جنتي   

هاِت ما كان فما كان �أريْد   
ما �لغُد �ملجهوُل بالأمنيِة   

ل متنَّني باأ�صتاِت �لوعود  
ْل ِوْجَهتي عن ِقْبلتي  ل حتوِّ    

ِقْبَلتي �ملا�صي و�أياٌم تعوْد  
�أنت�صي منها كما�صي ن�صوتي    

ما َغِدي َعْهدي ول �أَْم�صي يعود  
�صوَف �أْق�صي ومعي �أمنيَّتي   

ويف �صباح يوم 4 مار�ض عام 1957م ) 1377 هـ( تويف 
حلمي بهجت بدوي بال�صكتة �لقلبية يف �صيارته بالًغا من �لعمر 
53 عاًما، و�أقيم حفل تاأبينه يف 14 من �إبريل من �لعام نف�صه 

فرثاه رجال �لقانون و�ل�صعر�ء وقد جاء يف هذ� �لرثاء �أنه كان 
�أو�ئل �لذين  من �لرعيل �لأول من بناة �جلامعة �مل�رصية، ومن 
�أو�ئل من دونو� فكًر� قانونيًّا يف  بنو� ميثاق �لأم �ملتحدة ومن 
م�رص ويف مقدمة �لذين خا�صو� ميد�ن �لقت�صاد �مل�رصي، كما 
�أيدي  من  �لتقنني  �نتقال  بعد  �ملدين  �لقانون  و��صعي  من  كان 
�لأجانب �إىل �مل�رصيني، وكان �أ�صتاًذ� يحبه �لطالب، وكان 
�أديًبا يحول �لقانون �إىل ما ي�صبه �ل�صعر وكان من وزر�ء �لثورة، 

وعلى ر�أ�ض �لهيئة �مل�رصية لإد�رة قناة �ل�صوي�ض حني �أممت. 

اجلمرك بق�سم   - �سارع   - حمزة   -560
اللبان بق�سم   - �سارع   - حمزة   -561
�جلمرك  بق�صم  �ل�صارع  �صكان  من  بالقد�مى  �ت�صلت  لقد 
فدلوين على �أحد �أفر�د �أ�رصة �ل�صيخ حمزة، وقالو� �إن �ل�صارع 
ي با�صمه، ولكن ��صم حمزة جمرًد� من �لألقاب �لأخرى  �صمِّ
يدعو �إىل �لعتقاد باأن �ل�صارع يحمل ��صم حمزة بن عبد �ملطلب 
ثمَّ وجدت من  �ل�صالة و�ل�صالم، ومن  �لله عليه  عم ر�صول 
تعميًما  حمزة  �ل�صيخ  و�صرية  �لر�صول  عم  �صرية  ذكر  �ملالئم 
للفائدة، وحماولة �لدللة على �أن �صارع �جلمرك لل�صيخ حمزة 

و�صارع �للبان حلمزة عم �لنبي.

بن  حممد  �لكرمي  �لنبي  عم  هو  املطلب:  عبد  بن  حمزة   )1
عبد �لله، وهو �أخوه يف �لر�صاعة وقد ذكر �لنبي ذلك عندما 
عر�ض علي بن �أبي طالب على �لر�صول �أن يتزوج بنت حمزة، 
فاأجابه: »�إنها �بنة �أخي من �لر�صاعة، و�إنه يحرم من �لر�صاعة 
ما يحرم من �لن�صب«،  وحمزة من �لأبطال �لذين يعتز �لإ�صالم 
بهم وببطولتهم �لفذة يف ن�رصة دين �لله �لقيم، ولو قدرت له 
�حلياة �ملديدة لكان له �صاأن يرقى به �إىل �أرفع درجات �لكفاح 
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�لإ�صالمي �لطويل، ولكن �صاء �لله �أن يفارق �حلياة يف مطلع 
�لدعوة �لإ�صالمية بعد �أن جاهد يف ن�رصتها جهاًد� مل يبلغ مقامه 

�أحد.

بعد  �لإ�صالم  �عتنق  �إنه  �لتاريخية  �مل�صادر  بع�ض  وتقول 
�لله بعامني ثم هاجر معه �إىل �ملدينة  نزول �لوحي على ر�صول 
قلبه  �إىل  و�أحبهم  �لنبي  �إىل  �لنا�ض  �أقرب  فيها، وكان  وعا�ض 
وذلك لتفانيه يف �لإخال�ض �إىل �لدعوة �لإ�صالمية بكل ما يف 
وجد�نه من �إميان �صادق، وقد ن�صاأ مع �لر�صول وهما يف �صن 
و�حدة �أومتقاربة وقد �ختلف �لرو�ة يف حتديد �لفارق بينهما، 
فقال �لبع�ض �إن هذ� �لفارق كان عامني وقيل �أربعة وقيل �إنهما 
�أبي  مولة  »ثويبة«  �أن  هو  تاريًخا  و�لثابت  و�حدة،  �صن  يف 
لهب �أر�صعتهما بلنب �بنها م�رصوح، ومن ثمَّ كانا �أخوين من 
�لرو�ة بذلك على  �لر�صاعة كما تقدم �لقول، و��صتدل بع�ض 
ت�صاويهما يف �لعمر، غري �أن �آخرين ردو� على ذلك �ل�صتنتاج 
باأن �لر�صاعة ل توؤدي حتًما �إىل �لت�صاوي يف �ل�صن �إذ قد ير�صع 
حال  كل  وعلى  حمزة،  من  �أكرب  ويكون  »ثويبة«  من  �لنبي 
�أربعة  بينهما  �لفرق  باأن  �لقائلني  �إىل  بالن�صبة  �لو�صع  ي�صتقيم  ل 

�أعو�م.

هي  فاأم حمزة  �أخرى،  قربى  و�لنبي  بني حمزة  وكانت 
هالة بنت �أُهيب بن عبد مناف بن زهرة و�أم ر�صول �لله هي �آمنة 

بنت وهب بن عبد مناف فهما �بنتا عم.

ومل ي�صذ عن �لدخول يف �لإ�صالم من �إخوة حمزة �لذين 
من  و�حًد�  حمزة  وكان  لهب  �أبو  �إل  ع�رص  �أحد  �إنهم  يقال 

�لأربعة �لذين �أدركو� �لإ�صالم.

به  قوي  �إذ  عظيًما  فتًحا  �لإ�صالمي  �لدين  �عتناقه  ويعدُّ 
�مل�صلمون مِلَا كان عليه من ب�صالة وحمية و�إقد�م ور�أي �صائب 
باأنه »�أعز فتى يف قري�ض و�أ�صدهم  و�إخال�ض، وكان يو�صف 
�صكيمة«،  �أما �ل�صبب يف �إ�صالمه �لذي يقول بع�ض �لرو�ة �إنه 
حدث يف �ل�صنة �ل�صاد�صة بعد دخول �لنبي د�ر �لأرقم، فريجع 
�إىل �أن �أبا جهل مر بالنبي عند �ل�صفا فاآذ�ه و�صتمه ونال منه بع�ض 
ما يكره من �لعيب لدينه و�لت�صعيف لأمره، ومل يرد عليه �لنبي 
فان�رصف �إىل ناد من قري�ض عند �لكعبة، وكانت �إحدى مو�يل 
عبد �لله بن جدعان ت�صمع من م�صكنها ما حدث وتر�ه، فلما 
بعد  �لنادي  �ملجتمعني يف  على  كعادته  و�صلم  �ل�صيد  من  عاد 
�لطو�ف بالكعبة �أخربته �ملولة مبا حدث للنبي من �صتم و�إهانة 
دون �أن يرد، فاأ�رصع حمزة �إىل �أبي لهب و�رصبه بقو�صه ف�صجه 
فقام  دينه،  على  و�أنا  �أت�صتمه  جهل:  لأبي  وقال  منكرة  �صجة 
�أبو جهل:  لهم  فقال  �أبي جهل  لن�رصة  بني خمزوم  من  رجال 
حمزة  �أعلن  وهكذ�  قبيًحا.  �صبًّا  �أخيه  �بن  �صببت  فاإين  دعوه 
�إ�صالمه وعزَّ باإ�صالمه �لنبي وكف �أبو جهل و�أمثاله من �لكفار 

عن �أذ�ه، وكان حمزة �صاعًر� فقال حني �أ�صلم:

َحَمْدُت �لله ِحنَي َهَدى ُفوؤَ�ِدي
يِن �حَلنِيِف �إِىَل �لإِ�ْصاَلِم َو�لدِّ   

�إَِذ� ُتلَيْت َر�َصاِئُلُه َعَلْيَنا
يِف َر َدْمُع ِذي �للُِّب �حَل�صِ حَتَدَّ

َفاَل َو�للِه ُن�ْصلُمُه لَِقْوٍم

َوملَّا َنْق�ِض ِمْنُهْم بِال�ِصُيوِف
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�لإ�صالم  لن�رصة  نف�صه  حمزة  وهب  �إ�صالمه  ومنذ 
وبد�أ  �ملدينة  �لله يف  لر�صول  �ملقام  ��صتقر  وعندما  و�مل�صلمني، 
مكانة  على  حمزة  تربع  �لنفو�ض  يف  ي�صتقر  �لإ�صالمي  �لنظام 
�لرفعة ثم �أ�صبح �لقائد �لأول يف �لإ�صالم �إذ عقد له �لنبي لو�ًء 
رُه على �رصية من �مل�صلمني ليتقدم بهم �إىل �صيف �لبحر  �أبي�ض و�أمَّ
على طريق قو�فل قري�ض وهكذ� كانت هذه �ل�رصية �أول �رصية 

حماربة يف �لإ�صالم.

�لأكفاء  مبارزة  �مل�رصكون  طلب  حني  بدر  موقعة  ويف 
�إليهم: عبيدة بن �حلارث بن �ملطلب،  �لنبي، قدم  �أن�صار  من 
وحمزة �بن عبد �ملطلب، وعلي بن �أبي طالب، فق�صى حمزة 
برُِتت  �أن  بعد  خ�صمه  عبيدة  وقتل  خ�صميهما،  على  وعليٌّ 
وعلّي  حمزة  كتفي  على  حممول  وهو  �صهيًد�  مات  ثمَّ  �صاقه 
عند �لعودة به �إىل �ملدينة، وقد لقِّب حمزة عقب هذه �ملوقعة 
»باأ�صد �لله و�أ�صد ر�صوله«، وكان خ�صم حمزة يف �ملوقعة عتبة 
بن ربيعة، وخ�صم علي بن �أبي طالب �لوليد بن عتبة، وخ�صم 
عبيدة �صيبة �أخا عتبة، فاأخذت نار �لثاأر تغلي يف �صدر هند بنت 
عتبة زوجة �أبي �صفيان )�نظر هذه �ملادة( �إذ عز عليها مقتل �أبيها 
�أثناء �ملعركة  وعمها و�أخيها عالوة على قتل ولدها حنظلة يف 
�أو  �لنبي  قتل  »وح�صي«  مع  فدبرت  طالب،  �أبي  بن  علي  بيد 
حمزة �أو علي يف مقابلة ُجعل كبري مينحه، ويظهر �أن �لإغر�ء 
حلمزة  وح�صي  وترب�ض  و�حد،  من  �أكرث  من  كان  باملكافاأة 
�إىل خا�رصته فخرجت من  خلف �صخرة وملا ر�آه �صدد حربته 

مثانته فا�صت�صهد يف �حلال.

و�أقبل وح�صي على هند يخربها مبا فعل فاأ�رصعت �إىل جثة 
�أذنيه و�أخذت قطعة من  �أنفه وقطعت  �ل�صهيد حمزة فجدعت 
ر�أى  فلفظتها، وحني  ت�صيغها  �أن  ت�صتطع  فلم  فم�صغتها  كبده 

�أ�صاب  »لن  وقال:  حر�رة  يف  بكى  بها  ُمثِّل  وقد  �جلثة  �لنبي 
مبثلك، ما وقفت موقًفا قط �أغيظ عليَّ من هذ� �ملوقف«، وقد 
بكته فاطمة �لزهر�ء وناحت عليه وكانت تزور قربه بني �لفينة 

و�لفينة.

وكانت فاجعة �مل�صلمني يف حمزة مبعث �صعر كثري وقد 
رثته �صقيقته �صفية بنت عبد �ملطلب بهذه �لأبيات:

َوَقاَل �خَلبِرَي�ِن: َحْمَزُة َقْد َثَوى
َوِزيُر َر�ُصوِل �لله َخرْيُ َوِزيِر   

ْعظمي َفَيا َلْيَت �ِصْلِوي ِعْنَد َذ�َك َو�أَ
ُبٍع َتْعَتاُديِن َوُن�ُصور َلَدى �أَ�صْ

�أَُقوُل َوَقْد �أَْعَلى �لنَّعيُّ َع�ِصرَيِتي
رِي َجَزى �لله خرًي� ِمْن �أٍَخ َوَن�صِ

َبا َفَو �لله َما �أَْن�َصاَك ما َهبَّت �ل�صَ
بُكاًء وحزًنا حم�رصي وم�صريي

َعَلى �أَ�َصِد �للِه �لَِّذي َكاَن ِمْدَرًعا
َيُذوُد َعِن �لإِ�ْصاَلِم ُكلَّ َكُفوِر

وعندما قتل �ل�صهيد حمزة كان عمره بني �ل�صابعة و�خلم�صني 
و�لتا�صعة و�خلم�صني.

ويقول �لأب »�إت�ض لمن�ض H.Lammens« �مل�صت�رصق 
�ب �حلقود يف ترجمته  �حلاقد د�ئًما على �لإ�صالم يقول هذ� �لكذَّ
حلياة »حمزة بن عبد �ملطلب« بد�ئرة �ملعارف �لإ�صالمية، يقول 
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�ملدينة، وعا�ض  �إىل  �لنبي  »�إن حمزة هاجر مع  �فتئاًتا وبهتاًنا: 
�أمره  من  بلغ  لقد  حتى  �لبائ�ض  �ملغمور  عي�صة  �لأمر  �أول  فيها 
�لإفر�ط يف  تاأثري  �لأيام حتت  من  يوم  وعيه يف  �أن خرج عن 
و�أن  �أبي طالب،  بن  لعلي  ِجمال  ب�صيفه على  �ل�رص�ب وحمل 
و�أك�صبته هذه  با�صل  باأنه جندي  فيما عد� ذلك  حمزة و�صف 

�ل�صفة لقب �أ�صد �لله ور�صوله و�نتقل هذ� �للقب �إىل �ل�صعر. 

�لنبي فاأنفذه على ر�أ�ض �رصية ليقف يف �صبيل  و��صتعان به 
ب�صفة  بدر  غزوة  يف  �ل�صجاعة  �صفة  لزمته  وقد  قر�صية  قافلة 
�لقدح  �أ�صحاب  من  طالب  �أبي  بن  وعلي  هو  فكان  خا�صة، 
�ملعلى فيها، كما ��صرتك حمزة يف ح�صار ع�صرية بني قينقاع 
�ليهودية يف �ملدينة، ولقي م�رصعه يف غزوة �أُحد بعد �أن �أبدى 
�لعبد  �أن  ذلك  �خلارقة،  �ل�صجاعة  �رصوب  من  كثرًي�  فيها 
»وح�صي« طعنه بحربة بقرت �صدره ثم �نتزع قلبه وملَّا يزل ينب�ض 
و�صلمه �إىل هند �أم معاوية فالكته باأ�صنانها«، وهذه �لرو�ية هي 

�لرو�ية �لوحيدة �ل�صعيفة �ل�صند ملناه�صة �لأُمويني.

�أجمع  �لذي  حمزة  �أخالق  يف  �ملعيب  �ملقال  هذ�  ويف 
يذكر  فلم  نف�صه،  وعلو  وكرمها  �أخالقه  نبل  على  �ملوؤرخون 
�أحد من �ملوؤرخني �ملوثوق يف �صحة رو�ياتهم �أنه عا�ض خاماًل 
لدى هجرته مع �لنبي �إىل �ملدينة ومل يتهمه و�حد منهم بالرعونة 
و�إدمان �خلمر كما ي�صفه هذ� �مل�صت�رصق �حلقود �لذي يدعي �أن 
مقتل حمزة كان يف موقعة �أُحد على حني �أن �أ�صهر �ملوؤرخني 
يوؤكدون �أن مقتله كان يف موقعة بدر و�أن »وح�صي« رماه بحربته 
يف خا�رصته فخرجت من مثانته على حني يقول »لمن�ض«: �إن 
�حلربة بقرت �صدره و�أن »وح�صي« هو �لذي �نتزع قلبه و�صلمه 
�إىل هند مع �أن هند نف�صها هي �لتي جدعت �أنفه وقطعت �أذنيه 
قلبه،  من  قطعة  ولي�ض  وم�صغتها  كبده  من  قطعة  و�أخذت 

و�أما عن �صدق رو�ية �لتمثيل بجثة حمزة فاإن �إجماع �مل�صادر 
�لتاريخية يوؤكد �صحتها ويدل على وقوعها بالفعل.

وما من �صك يف �أن �ل�صارع بق�صم �للبان هو �لذي يحمل 
�ل�صارع  �أما  قبل،  ترجمته  �ملدونة  �ملطلب  عبد  بن  ��صم حمزة 
ترجمة  يلي  وفيما  �آخر  حمزة  ��صم  فيحمل  �جلمرك  بق�صم 

حياته.

2( ال�سيخ ح�سن كرمي �سم�ض الدين حمزة: ولد بالإ�صكندرية 
وتلقى در��صته �لأولية باأحد كتاتيب �ملدينة، ثم جاور بالأزهر 
�إىل �أن ح�صل على �صهادة �لعاملية، ثم عني قا�صًيا و�رتقى بعد 
بالإ�صكندرية،  �ل�رصعية  �ملحكمة  رئي�ض  من�صب  ف�صغل  ذلك 
�للغة  تعلم  على  �أكب  تلقاها  �لتي  �لدينية  �لعلوم  على  وعالوة 
�أتقنها، و�أ�صل �أ�رصته من تون�ض، وكان منزله  �لفرن�صية حتى 
ظلَّ  وقد  �ملادة(،  هذه  )�نظر  ياقوت  �صيدي  م�صجد  خلف 
با�صا  ر�تب  د�ئرة  من  كبرًي�  �صهريًّا  مرتًبا  يتقا�صى  طوياًل  زمًنا 
وهو  و�أوقافها،  لالأ�رصة  �رصعي  �ملادة( كم�صت�صار  هذه  )�نظر 
�لذي �ختار �أحمد يحيى ل�صغل وظيفة وكيل د�ئرة ر�تب با�صا 
ُطلب  وقد  بعده،  من  �أولده  وثروة  ثروته  من�صاأ  ذلك  وكان 
�ل�صابقة  �ملالكة  �أفر�د �لأ�رصة  �أحد  منه ذ�ت يوم �حلكم ل�صالح 
فاأ�صدر �حلكم يف غري �صاحله وكان جز�وؤه �لنقل �إىل حمكمة 
�إ�صنا، ولكن �رصعان ما �أعيد �إىل وظيفته بالإ�صكندرية وكان 
ميالده خالل عام 1220هـ )1805م(. ومن �أعماله �لثقافية 
كتاب بعنو�ن »ق�صايا وفتاوى و�أحكام �رصعية« وكتاب بعنو�ن 
»�صماحة �لإ�صالم« هذ� عالوة على بحث يف توحيد �ملذ�هب 
� بجري�نه م�صهوًد� له بفعل �خلري، وو�فته �ملنية  �لأربعة. وكان برًّ

عام 1317هـ )1899م( بالًغا من �لعمر حو�يل 94 عاًما. 
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بك  حمرم  بق�سم   – �سارع   – اد  َحمَّ  –562
قد يكون ��صم حماد �لذي �أطلق على هذ� �ل�صارع لأحد 
�ل�صهل  من  فلي�ض  ثم  ومن  عقار�ته،  مالك  و�أحد  �صكانه، 
�ل�صتدلل على �أ�رصته، �أو معرفة �صرية حياته خللو �ل�صم من 
�لألقاب �لتي متيزه عن �أي حماد �آخر باملدينة غري �أنه من �ملفيد 
للباحث و�لقارئ �أن يقف على �صري من �صجل �لتاريخ تر�جم 
�ملعلومات  يلي  ��صم حماد، وفيما  حياتهم، وكانو� يحملون 

�لتي تدل على كل منهم ح�صب ترتيب وجودهم يف �حلياة: 

مي�رشة  وقيل  �ساب�ر،  ليلى  اأبي  بن  حماد  القا�سم  اأب�   )1
لأنه  عليه  �أطلق  لقب  وهو  بالراوية(:  )املعروف  املبارك  ابن 
�أعلم  من  وكان  �لقدماء،  �صعر  ول�صيما  �ل�صعر  ر�وية  كان 
ولغاتهم  و�أن�صابهم  و�أخبارهم  و�أ�صعارهم  �لعرب  باأيام  �لنا�ض 
ولهجاتهم، وذ�ع �صيته لعلمه �لو��صع �لنطاق باأ�صعار �لعرب يف 

�جلاهلية و�لإ�صالم وباأيام �لعرب �مل�صهورة.

عام 75هـ  �لكوفة  مبدينة  ولد  �إنه  �لرو�يات  بع�ض  وتقول 
)694م(، وتقول بع�ض �لرو�يات �لأخرى �إنه ولد عام 95هـ 

)713م( ول�صيما فيما رو�ه �بن خلكان. 

هرمز  �إنه  يقول:  من  فمنهم  �أبيه  ��صم  �لرو�ة يف  ويختلف 
�ملتفق عليها  �أو �صابور، وكنيته  �إنه مي�رصة  ومنهم من يقول، 
وقد ك�صف هو  �لديلم  �صبي  من  ليلى( وكان حماد  )�أبو  هي 

نف�صه عن �أ�صله يف حديث من �أحاديثه.

و��صتهر باأنه ي�صتطيع �أن مييز من فوره بني �لقدمي و�حلديث 
�ل�صعر�ء  ومقدرة  �ل�صعر  قيمة  على  �حلكم  وكان  �ل�صعر،  من 
�ل�رصقات  عن  �لك�صف  و�صعه  يف  وكان  كبرًي�،  تقديًر� 

ولكنه  وي�رص،  �رصعة  يف  �ل�صعرية  و�لقتبا�صات  �ل�صتعار�ت 
يرويه  ما كان  �لأمانة يف كل  مل يكن على جانب عظيم من 
�أنه ��صتغل �صعة �طالعه ومو�هبه وذ�كرته  من �صعر، ول�صيما 
�ل�صعر�ء  �إىل  �صعر  من  نظم  ما  بع�ض  ن�صب  �لو�فدة يف  �لو�عية 
مادة  )�نظر  �ل�صبي  �ملف�صل  �لعيب  �أخذ عليه هذ�  �لقد�مى وقد 
�لعبا�صي  �خلليفة  �ملهدي  على  هذ�  عيبه  يخف  ومل  �ل�صبي(، 

)�نظر مادة �ملهدي �لعبا�صي(.

و�أهم ماآثره �لفكرية جمعه �ملعلقات �ل�صبع �لطو�ل، وكان 
حماد  �لر�وية،  حماد  وهو  �حلمادون،  لهم  يقال  ثالثة  �أحد 
وكان  �لزبرقان،  بن  وحماد  بعد(  ترجمته  )و�صتاأتي  عجرد 
يتعا�رصون ويتنادمون و�تهم كل منهم بالزندقة، وكان خلفاء 
وينال  عليهم  فيقعد  وي�صت�صيفونه  ويوؤثرونه  يقدمونه  �أمية  بني 

منهم جزيل �لعطاء وي�صاألونه عن �أيام �لعرب وعلومهم. 

ت�صميته  �صبب  عن  �لأموي  �خلليفة  يزيد  بن  �لوليد  و�صاأله 
بالر�وية فقال �إنه يروي لكل �صاعر يعرفه �لوليد ولكل �صعر مل 
ي�صمع به، و�إنه مييز بني �ل�صعر �لقدمي و�ل�صعر �حلديث فلما �صاأله 

عن مقد�ر ما يحفظ من �ل�صعر قال �لكثري.

فيذكر  �لأغاين  كتابه  يف  �لأ�صفهاين  �لفرج  �أبو  ويغايل 
به  وكل  ثم  �صجر،  حتى  للوليد  �صعًر�  ين�صد  �أخذ  حماًد�  �أن 
من  ق�صيدة  وت�صعمائة  �ألفني  فاأن�صده  �متحانه  يف  ��صتمر  من 
�ل�صعر �جلاهلي، وذكر �حلريري �صاحب �ملقامات )�نظر مادة 
�أن  �لقول وذكر  �لغو��ض« مثل هذ�  �حلريري( يف كتابه »درة 
حماًد� قال عن نف�صه �إنه �نقطع �إىل يزيد بن عبد �مللك بن مر�ون 

يف خالفته.
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ه�صام  �لأموي  �خلليفة  من  نف�صه  على  خاف  وفاته  وبعد 
عليه  فقب�ض  �جلمعة  ل�صالة  خرج  ثم  كاماًل،  عاًما  بيته  فلزم 
�رصطيان، وعند و�يل �لعر�ق �لأمري يو�صف بن عمر �لثقفي �أبلغ 
�أن �خلليفة ه�صام يطلب �صفره �إىل دم�صق، ف�صافر ودخل على 
ق�صيب  بالرخام وبني كل رخامتني  �ملفرو�صة  د�ره  �خلليفة يف 
من �لذهب وقد جل�ض ه�صام على طنفة )�صجادة( حمر�ء وعليه 
ثياب من �خلز �لأحمر، وقد ت�صمخ بامل�صك و�لعنرب، ووقفت 
�أمامه جاريتان غاية يف �جلمال، فقال له �خلليفة �أنه طلبه ب�صبب 

بيت من �ل�صعر خطر بباله ول يعرف قائله وهو:

بوِح يوًما فجاءْت    َوَدُعو� بال�صَ
َقْينًة يف ميينها �إبريُق   

فقال حماد �إن هذ� �لبيت لعدي بن زيد )�نظر هذه �ملادة( 
وهو من ق�صيدته �لتي يقول فيها: 

ْبِح   َر �لعاِذلوَن يف و�صيح �ل�صُ بَكَّ
يقولوَن يل �أَما َت�ْصتفيُق   

ويلوموَن فيِك يا �بنَة عبد �لله   
و�لقلُب عندكْم َمْوهوُق   

ل�صُت �أدري �إْذ �أكرَثو� �لَعْذَل فيها  
�أَعُدوٌّ يلوَمني �أم �صديُق  

بوح يوًما فجاءت    وَدَعو� بال�صَ
َقْنيٌة يف ميينها �إبريُق  

َمْتُه على ًعقاٍر َكَعنْيِ �لدِّ   َقدَّ
ى �ُصالَفها �لر�ووُق يِك �صفَّ  

ٌة قبَل َمْزجها فاإذ� ما   ُمرَّ
ُمِزَجْت لذَّ طعُمها َمْن َيذوُق    

وطفا فْوقها فقاقيُع كالْيا  
قوِت ُجْمٍر يزيُنها �لت�صفيُق  

ثم كان �ملِز�ُج ماء �صحاٍب 
ل �رصى �آجٌن ول َمْطروِق   

من  �لثقات  لدى  �صحتها  تثبت  مل  �لرو�ية  هذه  �أن  غري 
�ملوؤرخني، و�إن كان كانت منقولة عن حماد نف�صه، ويقول 
ت�صل�صل  يف  �خلطاأ  �إىل  بالنظر  �صك  مو�صع  �إنها  �ملوؤرخون: 
حياة  ترجمة  من  �أخرى  ناحية  من  قيلت  ولأنها  �لتو�ريخ، 
حماد �لر�وية على �أنها حدثت يف عهد �لوليد �لثاين �لذي كان 
ي�صتمتع باإن�صاد حماد لل�صعر، و�لذي وهبه �جلاريتني مبا عليهما 
من ثياب وحلي ثمينة ثم �أعد له منزًل ل�صكناه فوجد �جلاريتني 
فيه ومعهما �صلة �صخية قدرها مائة �ألف درهم، وهو مبلغ فيه 

من �ملبالغة ما يلفت �لإدر�ك. 

ويقول �بن خلكان �أن حكاية حماد مع ه�صام ل ميكن �أن 
تكون قد حدثت بالفعل، فيو�صف بن عمر �لثقفي مل يكن و�لًيا 
على �لعر�ق يف خالفة ه�صام كما ذكر �حلريري يف كتابه »درة 

�لغو��ض«.  
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�لعبا�صيني فقد  ومل ي�صب حماد كثرًي� من �خلري يف عهد 
كان �أحد �لذين رحلو� عن بغد�د يف عهد �خلليفة �ملن�صور )�نظر 
مادة �ملن�صور( طلًبا للرزق، ويقال: �إن جعفًر� خليفة �ملن�صور 

�أ�صاء معاملته عندما �أن�صده �صعًر� مل يرقه. 

�بن خلكان يف  تاريخ وفاته فقال  �لرو�ة يف  وقد �ختلف 
كتابه )وفيات �لأعيان( �أنها حدثت يف عام 155هـ )771م( 
عام  �خلالفة  توىل  �لذي  �لعبا�صي  �ملهدي  �خلليفة  عهد  يف  �أو 
158هـ )774م( وتويف عام 169هـ )785م(، بينما يذكر 
�أبو �لفرج �لأ�صفهاين يف كتابه »�لأغاين« �إن حماًد� �أدرك عهد 
194هـ  عام  حتى  خليفة  ظل  �لذي  �لر�صيد  هارون  �خلليفة 
)809م(، وقد رثا حماًد� �لر�وية �أبو يحيى حممد بن كنا�صة 

فقال:

لو كان ُيْنجي من �لَرَدى َحَذرُ 
اَك مما �أ�صابََك �حلذُر  جَنَّ  

يْرَحَمَك �لله من �أخي ثقٍة  
ِه َكَدُر  ْفِو ِودِّ مل َيُك يف �صَ  

فهكذ� يف�ِصُد �لزمان ويفَنى  
�لعلم فيه ويدر�ُض �لأثُر  

�للغة  بقو�عد  �لعلم  قليل  كان  �إنه  حياته  رو�ة  ويقول 
�مل�صحف ف�صحف يف  �لكرمي من  �لقر�آن  و�أنه حفظ  �لعربية، 

نيف وثالثني حرًفا. 

ي�ن�ض  بن  عمر  بن  حماد  يحيي  اأب�  وقيل  عمرو،  اأب�   )2
ابن كليب الك�يف: وكان �صاعًر� م�صهوًر� وهو من خم�رصمي 

�لدولتني �لأموية و�لعبا�صية، ولكنه ��صتهر يف عهد �لعبا�صيني، 
وقد نادم قبل ذلك �لوليد بن يزيد �خلليفة �لأموي، ثم رحل 

�إىل بغد�د يف عهد �خلليفة �ملهدي �لعبا�صي. 

وذكر علي بن �جلعد �أنه قدم على بغد�د ثالثة هم: حماد 
عجرد، ومطيع بن �إيا�ض �لكناين، ويحيى بن زياد فكانو� ل 

يطاقون خبًثا وجمانة. 

وبينه  جميًد�  و�صاعًر�  فحاًل،  ر�وية  عجرد  حماد  وكان 
وبني ب�صار بن برد )�نظر مادة ب�صار( �أهاج فاح�صة، وكان ب�صار 

بان برد ي�صج منه فقال فيه: 

�إذ� جئته يف �حليِّ �أغلَق بابَهُ 
فلم َتْلَقُه �إل و�أنَت كمنُي   

فقْل لأبي يحيى متى َتْبُلَغ �لُعال  
ويف كلِّ معروٍف عليك مينُي  

�أباه هو �لذي كان  �إن  �لنبال ويقال  �إنه كان يربي  ويقال 
يربي �لنبال، �أما هو فلم تكن له حرفة �أو �صيء من �ل�صناعة، 
وكان ماجًنا خليًعا متهًما يف دينه بالزندقة، وحدثت بينه وبني 
�أحد كبار �لعلماء مودة ثم تقاطعا فبلغ حماًد� �أنه ينتقده فكتب 

�إليه هذه �لأبيات: 

�إْن كان ن�ْصِكَك ل يتُم
 بغري �َصْتمي و�نتقا�صي 

فاقُعْد وُقْم بي كيَف �ِصئَت
 مع �لأد�ين و�لأقا�صي
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ْيتني فلطاملا زكَّ
  و�أنا �مل�رصُّ على �ملعا�صي

 
�أيام ناأُخُذها ونعطي

�صا�ِض  يف �أباريَق �لرَّ

ومن �صعره �جلزل �لعذب �جلر�ض قوله: 

فاأْق�َصْمُت لو �أ�صبحَت يف قب�صِة �لهوى  
لأق�رصَت عن َلْومي و�أْطَنْبَت يف ُعْذري    

حي  ولكْن بالئي ِمنَك �أنك نا�صِ
و�أنَك ل تدري باأنَك ل تدري     

ويرجع �ل�صبب يف تلقيبه بعجرد �إىل �أن �أعر�بيًّا مرَّ به وهو 
غالم يلعب مع �ل�صبية عرياًنا يف يوم �صديد �لربد فقال له: لقد 

تعجردت يا غالم و�ملتعجرد هو �ملتعري. 

مدينة  يف  و�أ�صله  )777م(،  161هـ  �صنة  يف  وتويف 
و��صط، ويقال �إن حممد بن �صليمان بن علي عامل �لب�رصة قتله 
ويقول رو�ة  �لزندقة،  عليه  �أثبت  �أن  بعد  �لكوفة  مدينة  بظاهر 
�إنه خرج من �لأهو�ز يريد �لب�رصة فمات يف طريقه،  �آخرون 
ب�صار  �لعبا�صي  �ملهدي  �خلليفة  قتل  تل هناك، وملا  فدفن على 
�بن برد بالبطيحة حمل جثمانه، ودفن �إىل جانب قرب حماد فمر 

على قربهما �أبو ه�صام �لباهلي فكتب عليهما: 

قد َتَبع �لأعمى َقَفا َعْجَرٍد  
فاأ�صبحا جارْيِن يف �لد�ِر   

�صار� جميًعا يف يدْي مالٍك  
يف �لناِر و�لكافُر يف �لناِر   

قالت بقاُع �لأر�ِض ل َمْرحًبا  
اِر  اٍد وب�صَّ بقرِب حمَّ  

زعيم  وهو  مناد:  بن  زيري  الأمري  بن  بلكني  بن  حماد   )3
�خلليفة  ظل  يف  �لعربي  �ملغرب  حكم  جز�ئري  �صنهاجي، 
�أخوه  وكان  �ملعز(،  مادة  )�نظر  �لله  لدين  �ملعز  �لفاطمي 
�إىل  �لفاطميني  رحيل  عقب  �حلكم  يف  ��صتعمله  قد  �ملن�صور 
�أ�صري عام  له على  م�رص، وتاأ�صي�ض دولتهم فيها، فعينه عاماًل 
377هـ )987م(، وقد �أبدى حماد ب�صالة و�صجاعة يف تاأييد 
دعوة قبيلة �صنهاجة �لعظيمة عدة �صنو�ت و��صتمرو� على قتال 
قبيلة زناتة، وكانو� قد غزو �ملغرب �لأو�صط )�جلز�ئر و��صتعان 

يف حروبه باأخيه »يطوفت«.  

�أعمامه  بها  قام  فتنة  �أخمد  )1000م(  عام 391هـ  ويف 
فتم  �لزناتية  هزم  ثم  �خل�صوع،  على  و�أجربهم  فحا�رصهم، 
باأثره ويف عام 397هـ  له ب�صط �ل�صيادة على �ملغرب �لأو�صط 
عليه  �أطلق  وقويًّا،  منيًعا  جبليًّا  ح�صًنا  لنف�صه  �صيد  )1007م( 
ح�صًنا،  حماد  �تخذه  وقد  حماد  بني  قلعة  ��صم  �ملوؤرخون 

ومعقاًل يلجاأ �إليه �إذ� د�همه �لعدو على غرة.

مناد  �أبا  بادي�ض  �لأمري  �أن  بقليل  ذلك  بعد  حدث  ولكن 
�أر�د �أن يبطل ولية حماد على ناحيتي  خليفة �ملن�صور �لزيري 
مادة  )�نظر  بادي�ض  بن  �ملعز  �بنه  ليقيم  وق�صطنطينة«  »جتي�ض 
�ملعز( و�لًيا عليهما، فخرج حماد عن طاعة �بن �أخيه بادي�ض، 
�لذي كان قد عقده  �لفاطميني وهذ� �حللف  و�أبطل حلفه مع 
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تابع  �أنه  �أعلن  ثم  م�رص،  �إىل  �ملغرب  من  رحيله  قبل  معهم 
تون�ض عمه، وحا�رصه  بادي�ض من  للعبا�صيني، وعندها خرج 
يف �لقلعة، ولكن بادي�ض بن �ملن�صور مات يف �أثناء �حل�صار عام 
406هـ )1016م(، و��صتمرت �حلرب بني حماد و�ملعز بن 
بادي�ض، و�نتهت بعقد �صلح يق�صي بانق�صام مملكة بني زيري 
فخ�ض  �لعربي،  �ملغرب  يف  �لفاطميني  خلفاء  �ل�صنهاجيني 
حماًد� �جلزء �لغربي من �لدولة �لزيرية، وكان ذلك خالل عام 
�إىل  �ل�صنهاجي  �لأمري  هذ�  بادر  ثم  ومن  )1017م(  408هـ 
تاأ�صي�ض دولة بني حماد يف ذلك �لعام نف�صه يف ظل �خلليفة �ملعز 
لدين �لفاطمي يف م�رص و�رصعان ما �صمل �صلطان هذه �لدولة 
�لنا�صئة جزء �لقطر �جلز�ئري �ملمتد من �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط 
جبال  ومن  ب�صكرة  مدينة  جنوب  يف  �لزيبان  �إىل  �ل�صمال  يف 
�حل�صنة �رصًقا �إىل مدينة تاهرت )تيارث حاليًّا( غربًا، ومل تكن 
�أيدي �لتخريب و�لتدمري �لهاللية قد �متدت �إىل مملكة بني حماد 
�ل�صيا�صية وقلعة بن حماد  �لذين كانو� على �صيء من �حل�صانة 
�ملنيعة، وكانت تقع بجهة برج بوعريج يف جنوب ميناء بجاية 
)بوجي(، وكانت حا�رصة ملكهم، وقد قدر لهذه �لقلعة �أن 
وعمر�ًنا،  �زدهاًر�  �لعريق  �إفريقيا  �صمال  مدن  �أكرث  من  تغدو 

وظلت كذلك ردًحا من �لزمن. 

و�أمر�ء بني حماد هم �لقائد بن حماد، وبلكني بن حممد 
بن  و�ملن�صور  �حلمادي،  علنا�ض  بن  و�لنا�رص  حماد،  �بن 
د�م  وقد  �لعزيز،  بن  ويحيى  �ملن�صور،  بن  و�لعزيز  �لنا�رص، 
حكمهم من عام 405 �إىل 574هـ )1014 – 1152م( �أي 

قر�بة قرن ون�صف قرن من �لزمن. 

وكان �نق�صام �لدولة �لزيرية على يد موؤ�ص�ض دولة بني حماد 
�بن بلكني نكبة على �لكيان �ملغربي �لعربي يف �صمال �إفريقيا، 

�لأطر�ف  متما�صكة  ظلت  �ل�صنهاجية  �لزيرية  �لدولة  �أن  فلو 
موحدة �لأهد�ف؛ لتغري وجه �لتاريخ يف هذ� �جلزء �لكبري من 
�لوطن �لعربي، �إذ كان من �مل�صتحيل على �لطامعني يف �لبالد 
�ملغربية �أن يفكرو� يف غزوها لتكون نهبة للدولة �لعثمانية، ثم 
لفرن�صا يف �آخر �لأمر، وللبثت دول �ملغرب �لعربي �حلالية قوية 
�جلانب ذ�ت كيان �صيا�صي متني عزيزة مبو�ردها �حلالية �لهائلة 
�مل�صتعمرون  باأ�صها  يخ�صى  ومعدنية،  وحيو�نية  زر�عية  من 
ج�صعهم  لإ�صباع  عليها  �ل�صتيالء  يحاولون  ول  و�لطامعون، 

�لر�أ�صمايل �ملمقوت. 

563– احلمراء – �سارع - بق�سم حمرم بك 
�لفن  �أ�صالة  عن  تنم  �لتي  �لعاملية  �ل�صهرة  ذو  �لق�رص  هو 
�أول  وين�صب  بهائه،  وروعة  تن�صيقه،  وجمال  �لإ�صالمي 
يف  �لعربية  �ململكة  عا�صمة   »Granada »غرناطة  يف  ت�صييده 
مبد�أ  وين�صب  �لغربي،  �إ�صبانيا  جنوب  تقع  و�لتي  �لأندل�ض، 
ت�صييده �إىل �أبي �حلجاج يو�صف �لأول، �لذي حكم يف �لفرتة 
�ملنتهية يف عام 755هـ )1354م(، وقد �أقام فيه �أول ما �أقام: 
�لربج �ملعروف بقمار�ض، وق�رص مت�صوكة، و�حلمام �مللكي، 
قتل  �لربطل، وملا  �لأ�صرية، وم�صلى  �لت�رصيفة، وبرج  وباب 
�لق�رص  ت�صييد  بالله  �لغني  �خلام�ض  حممد  �بنه  �أكمل  �حلجاج 
و�ل�صباع،  �لرياح  ببهوي  حتيط  �لتي  �ل�صلطانية  �لق�صور  فيه  مبا 
�لذي  �ل�صور �حل�صني  بناء  �إىل �حلجاج يو�صف �لأول  وين�صب 
بباب  �ملعروفة  �لعظيمة  باأبر�جه، وبو�بته  يحيط مبرتفع �حلمر�ء 
)1348م(،  �صنة 749هـ  �لباب  هذه  بناء  مت  وقد  �ل�رصيفة، 
��صم  عليه  �أطلق  وقد  �لكتابي  �لنق�ض  للمدون يف  وفاًقا  وذلك 
وترمز  ومفتاح،  مفتوحة  كف  �صورة  �إىل  ن�صبة  �لعدل  باب 
وم�صلى  �حلمر�ء،  مدخل  �إىل  و�ملفتاح  �لعد�لة  �إىل  �لكف 
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�لربطل  ويطل  عقود،  خم�صة  فوق  مظلة  عن  عبارة  �لربطل 
على بركة تزودها نافورة باأ�صفل �لعقد �لأو�صط باملياه. وور�ء 
طابق  �إىل  منها  يرتقى  �لربج  ت�صبه  مربعة  قاعة  )�ملظلة(  �لربطل 
علوي، ويغطي �جلدر�ن �لتي تعلو عقود بائكة �ملظلة �صبكات 
زخرفية بهيجة، ويحيط باجلدر�ن �إز�ر من �لزليخ كثري �لر�صوم 
من  دعائم  �أربعة  على  �لبائكة  عقود  وتقوم  �مللونة،  �لهند�صية 
برج  بناء  كذلك  يو�صف  �حلجاج  �أبي  �إىل  وين�صب  �لآجر، 
تكتنفها �رصفات  قاعة  من  يتاألف  ق�رًص� �صغرًي�  وي�صم  �لأ�صرية 
به  يحيط  �صغري  د�خلي  بهو  �لربج  ويتو�صط  جانبية،  وخمادع 
من  �لربج  هذ�  قاعات  وزخرفة  �لأربعة جمنبات،  جهاته  من 
�ل�رصفات  وبرج  �لأول،  يو�صف  �حلجاج  �أبو  �صيده  ما  �أجمل 
يقع بني م�صلى �لربطل )�ملظلة( وبرج �لأ�صرية، و�إىل ي�صار برج 
�ل�صيد�ت خمدع �مللكة، وي�صم �لربج ق�رًص� �صغرًي� يت�صل بق�رص 
�لريحان، وبرج قمار�ض، �أما ق�رص �ل�صلطان نف�صه فهو ر�ئع، 
ويتو�صط بهو �لريحان، ويف �صماله برج قمار�ض، بد�خله قاعة 

�ل�صفر�ء. وزخارف هذه �لق�رص جتل عن �لو�صف. 

�لق�رص  �أعمال  توج  فقد  بالله  �لغني  �خلام�ض  حممد  �أما 
باأروع جمموعة من ق�صور �حلمر�ء، وهي جمموعة  �ملعمارية 
�لقرن  يف  �ملعماري  �لفن  معجزة  يعد  �لذي  �ل�صباع  ق�رص 
�ملعروف  �ملركزي  �لبهو  �أحيط  فقد  �مليالدي،  ع�رص  �لر�بع 
ببهو �ل�صباع باأربع بو�ئك، وتتو�صطه نافورة تقوم على حو�ض 
�أ�صًد� ت�صخ �ملياه من �أفو�هها، وتقوم  ��صتد�ري حتته �ثنا ع�رص 
يعلوها  د�ئرية  ن�صف  بعقود  ر�صيقة  عمد  على  �لأربعة  �لبو�ئك 
جدر�ن  على  وكتبت  �لزخرفية،  بال�صيالت  مك�صوة  جدر�ن 
�أبي  �ل�صلطان  منها »عز ملولنا  نقو�ض عربية  �لفخم  �لق�رص  هذ� 

عبد �لله �لغني بالله«، كما كتب عليها �أ�صعار لبن زمرك يف 
مدح �ل�صلطان. 

هذ� هو و�صف مقت�صب لق�رص �حلمر�ء �لذي ماز�ل يقوم 
يف  �لأندل�ض  و�أمر�ء  ملوك  به  متتع  �لذي  و�لعز  لل�صوؤدد  رمًز� 
�لعهد �لإ�صالمي، كما يدل على �أن �مللك ل ميكن �أن يدون 
�لقوة و�لباأ�ض تدفع عنه غائلة �لأيام،  �إذ� مل يحط ب�صياج من 
وطمع �لطامعني يف �متالكه و�صبحان من بيده �مللك، يعز من 

ي�صاء، ويذل من ي�صاء وهو على كل �صيء قدير. 

ولعل �أ�صدق ما يو�صف به هذه �لق�رص �ملنيف هو �أنه ميثل 
�لذروة يف �ملجد، و�ل�صوؤدد و�حل�صي�ض يف حظ �لدولة �لعربية 
�أول م�صيد  �أخذ بقول بع�ض �ملوؤرخني يكون  بالأندل�ض، و�إذ� 
لق�رص �حلمر�ء هو حممد �لأول �لغالب �بن �لأحمر �ملتوفى عام 
�أحد  بالله  �لغني  �خلام�ض  �أكمله هو حممد  و�لذي  1273م، 
عام 1361م  بن خلدون  �لرحمن  عبد  �إليه  جلاأ  �لذي  �أحفاده 
)�نظر مادة �بن خلدون( بعد جتريده من منا�صبه يف فا�ض، ومل 
�أي �صيء عن ق�رص �حلمر�ء يف كتابه على  �بن خلدون  يذكر 

�لرغم من �أنه �تخذ له مكتًبا يف هذ� �لق�رص �خلالد. 

وي�صهد ق�رص �حلمر�ء بكرثة ما ي�صم من ر�صوم ومتاثيل غاية 
يف جمال �لفن وروعته.

اجلمرك  بق�سم   – عطفة   – حمودة   -564
قد يكون هذ� �ل�صم لأحد مالك هذه �لعطفة �أو �أحد من 
كانو� ي�صكنون بها وقت �أن �رصعت بلدية �لإ�صكندرية يف ت�صمية 
�ل�صو�رع على غر�ر ما فعلت بالن�صبة �إىل كثري من �صو�رع �ملدينة 
وحار�تها و�أزقتها، و��صم حمودة هو ت�صغري »حمد« وهو ��صم 
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بل ويف  �ل�صو�ء  على  �ملدن  �لريفية، ويف  �لأو�صاط  �صائع يف 
�لبالد �ملغربية و�لعربية �ملختلفة. 

�لتون�صي  �لقطر  علماء  �أحد  �صرية  ي�صجل  �لتاريخ  �أن  غري 
هو: 

لمًعا  موؤرًخا  كان  �لذي  �لعزيز  عبد  بن  حمودة  �حلاج 
�جلز�ئر  يف  منفاه  �إىل  �حل�صني  بن  علي  تبع  وقد  زمانه،  يف 
خالل عهد حممد علي بن حممد، وذلك يف عام 1153هـ 
)1740م(، وعندما عاد �لأمري علي بن �حل�صني �إىل تون�ض، 
وظل  كتابه،  كبري  حمودة  �حلاج  �أ�صبح  �حلكم  �إىل  و�رتقى 
ميار�ض مهام وظيفته يف عهد حمودة بك بن علي بن �حل�صني 
 –  1197 عامي  بني  �لو�قعة  �ملدة  خالل  �حلكم  توىل  �لذي 
تلميًذ�  – 1814م(، وكان حمودة بك  1230هـ )1782 

للحاج حمودة. 

تناول  �لبا�صا«  »كتاب  �أ�صماه:  كتابًا  �حلاج حمودة  و�ألف 
�حلكم  ذلك  بعد  تناول  ثم  بالإيجاز،  �حلف�صيني  تاريخ  فيه 
�لرتكي يف تون�ض وف�صل �لكالم عن عهد علي بك و�حل�صني 

�بن علي. 

ويف �مل�صجد �جلامع بتون�ض كانت ماتز�ل عدة ن�صخ من 
�أ�صل هذ� �لكتاب �لذي مل ين�رص بعد، ولعل هذه �لن�صخ ما تز�ل 

موجودة، �أو طبعت لتفيد �لقر�ء.

خري  بني  �حلرب  يتناول  ف�صاًل  ا  �أي�صً �لكتاب  ويت�صمن 
ن�رص  وقد  تون�ض،  و�أمر�ء  وج«  »بعرُّ �مللقب  بربارو�ض  �لدين 
و  هذ� �لف�صل �مل�صت�رصق »هود��ض«، وترجم �مل�صت�رصق »رو�صُّ
Rousseau« ق�صًما �آخر يدور حول �حلملة �لفرن�صية على تون�ض 

»�رصبونو«  �مل�صت�رصق  ترجم  ثم  )1770م(،  1184هـ  عام 
على  بك  مر�د  جردها  �لتي  �حلملة  حول  يدور  منه  ثالًثا  ق�صًما 

مدينة »ق�صنطينة« �لو�قعة يف �رصق �لقطر �جلز�ئري. 

ول يعرف تاريخ ول مكان مولده �أو وفاته.

كرموز  بق�سم   – حارة   – احلميدي   –565
هو �أبو عبد �لله حممد بن �أبي ن�رص فتوح �حلميدي �لأندل�صي 
قرطبة  مدينة  �أ�صله من  �حلافظ(،  مادة  )�نظر  �مل�صهور  �حلافظ 
جزيرة  �أهل  من  وهو  �لر�صافة،  رب�ض  من  �ملادة(  هذه  )�نظر 
�إ�صبانيا  �رصق  يف  �لو�قع  �لبليار  �أرخابيل  جزر  �إحدى  مايورقة 
بالبحر �لأبي�ض �ملتو�صط، وقد ولد بهذه �جلزيرة عام 420هـ 
مادة  )�نظر  حزم  بن  علي  حممد  �أبي  عن  وروي  )1029م( 
�بن حزم( و�خت�ض به، و�أخذ عنه �لعلم، و��صتهر ب�صحبته، 
كتاب  �صاحب  �لرب  عبد  بن  يو�صف  عمر  �أبي  عن  �أخذ  كما 

�ل�صتيعاب وعن غريهم من �لأئمة. 

�مل�رصق فحج،  �إىل  عام 448هـ )1056م( رحل  ويف 
و�صمع �حلديث من علماء مكة، ثم ذهب �إىل �لعر�ق، و�أخذ 
�لعلم عن م�صايخها، ثم عن م�صايخ �ل�صام، ومن هناك رحل 
در��صته  بعد  تون�ض  يف  درو�ًصا  ح�رص  قد  وكان  م�رص،  �إىل 
وكان  �ملطاف،  �آخر  يف  ببغد�د  ��صتقر  و�أخرًي�  بالأندل�ض، 
�لورع  جانب  �إىل  �ملعرفة،  �أفق  و�ت�صاع  بالذكاء  مو�صوًفا 
و�لتم�صك بالدين، وجاء يف كتاب �ملوؤرخني �أنه ح�رص �لعلم 

على م�صايخ بالإ�صكندرية مدة من �لزمن. 

ذكره  وقد  �حلديث،  قر�ءة  يف  �لنغمة  عذب  وكان 
�بن ماكول )�نظر هذه �ملادة( �صاحب كتاب �لإكمال فقال: 
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و�لن�صغال  و�لف�صل  و�لورع  و�لنز�هة  �لعفة  يف  مثله  ير  مل  �إنه 
بالعلم، وهو �صاحب كتاب »�جلمع بني �ل�صحيحني �لبخاري، 
ا تاريخ علماء  وم�صلم« �مل�صهور وقد �أخذه �لنا�ض عنه. وله �أي�صً
�لأندل�ض �صماه »جذوة �ملقتب�ض« وهو جملد و�حد، وكان قد 

كتبه من حفظه عندما طلب منه تاأليفه يف بغد�د. 

وعالوًة على غز�رة علمه باحلديث، و�لفقه كان �حلميدي 
�صاعًر� جميًد�، ومن �أ�صعاره يف �لوعظ و�حلكمة قوله:

 
لقاُء �لنا�ِض لي�َض يفيد �صيًئا   

�ِصَوى �لَهَذيان من قيٍل وقاِل   

فاأْقِلْل من لقاِء �لنا�ِض �إل   

لأْخِذ �لِعلِم �أو �إ�صالِح حاِل   

وتويف �حلافظ �أبو عبد �لله �حلميدي يف �صهر �صفر من عام 
491هـ )1096م( بالًغا من �لعمر حو�يل 69 عاًما، ودفن يف 
مقربة باب �أبرز بالقرب من قبة �ل�صيخ �أبي �إ�صحاق �ل�صري�زي، 
وترجع ن�صبة لقبه »�حلميدي« �إىل �أن جده كان يدعى حميد، 
ويف قول بع�ض �ملوؤرخني �إن هذ� �للقب يرجع �إىل �أن �حلميدي 
�أزدي �لن�صب، و�أنه قد يكون عن ن�صل حميد بن عبد �لرحمن 

�بن عوف. 

بق�سم   – حارة   – الغزاالت  حو�س   –566
ا(  اجلمرك )رفيعة ال�سال حاليًّ

وهو  �لغز�لت،  خليل  �ل�صيخ  �إىل  �حلو�ض  هذ�  ينت�صب 
�إىل  نزوحه  قبل  تون�ض  يف  �لإفتاء  وتوىل  �لأ�صل  تون�صي 
�لإ�صكندرية حيث �أكرمت وفادته وقدرت علمه وفقهه ف�صار 

قا�صًيا مبحكمة �ملدينة �ل�رصعية �إىل �أن و�فته �ملنية يف 2 من حمرم 
عام 1277هـ )1860م(. 

و�حلو�ض هو ما ي�صبه �حلظرية، �أو ما حول �لد�ر، ويظهر 
�أن �ل�صيخ �لغز�لت كان يحيط د�ره بجد�ر ليكون م�صتقالًّ عن 

منزله. 

�أي جمع �لإبل و�صاقها فيقال  و�حلو�ض من فعل »حا�ض« 
�صه �أي جمعه، وحاو�صه على �لأمر �أي حر�صه، و�أحا�ض  َحوَّ

�ل�صيد جاء من حو�ليه ليدفعه �إىل �حلبالة في�صهل �صيده. 

�أما ترجمة �صاحبة �ل�صم �جلديد لل�صارع فاطلبها يف »رفيعة 
�ل�صال«. 

بق�سم حمرم بك   – حارة   – 567- احلويف 
بن  �صعيد  بن  �إبر�هيم  بن  علي  �حل�صن  �أبو  �لكامل  ��صمه 
يو�صف �حلويف، ويرجع لقبه �حلويف �إىل قرية »حوف« بالوجه 
�لبحري �مل�رصي، و�أ�صله من �صرب� �لنخلة من �أعمال حمافظة 
�ل�رصقية، وقد قر�أ على �أبي بكر �لإدفوي، و�ت�صل بجماعة من 
علماء �ملغرب و�أخذ عنهم، وكان عامِلًا باللغة �لعربية، وتف�صري 
�لعلم  عليه  وتلقى  جيد،  متني  تف�صري  وله  �لكرمي،  �لقر�آن 

و�لتف�صري ول�صيما �لنحو خلق كثري، و�نتفعو� بعلمه �لغزير. 

م�صنًفا  �لنحو  �لعربية و�صنف يف  �للغة  لإفادة  ت�صدر  وقد 
كبرًي� كما �صنف يف �إعر�ب �لقر�آن كتابًا يف ع�رصة �أجز�ء وله 

غري ذلك موؤلفات كثرية يتد�ولها �لنا�ض. 

عام 430هـ  �حلجة  ذي  �صهر  م�صتهل  وفاته يف  وكانت 
)1038م( ول يعرف تاريخ ميالده. 
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بق�سم الرمل  �سارع –  568– خالد با�سا – 
عام  حو�يل  يف  �لفيوم  مبدينة  ولد  لطفي  با�صا  خالد  هو 
ع�صًو�  و�ختري  �لزر�عة  ميار�ض  1857م )1274هـ(، وكان 
)1346هـ(  1927م  عام  وتويف  �لقو�نني،  �صورى  مبجل�ض 

وكان لديه ولد يدعى عمر لطفي تويف يف زمن غري قليل. 

بق�سم   - �سارع   – يزيد  بن  خالد   -569
�سيدي جابر

�صفيان  �أبي  بن  معاوية  بن  يزيد  بن  خالد  ها�صم  �أبو  هو 
�أبحاث  وله  �لعلم  بفنون  قري�ض  �أعلم  من  وكان  �لأُموي، 
�لطب،  �لنطاق يف  و��صع  وله علم  �لكمياء  و�أقو�ل يف �صنعة 
ر�صائل  �ألف  وقد  فيهما  مثقًفا  �لعلمني  بهذين  ب�صرًي�  وكان 
�أخذ  �أ�صولهما، وقد  بهما وبر�عته يف  �لتامة  تدل على معرفته 
�لرومي،  »ماريانو�ض«  يدعى  ر�هب  عن  و�أ�صولهما  علمهما 
�أحدهما  ت�صمن  كتب  ثالثة  تاأليف  ��صتطاع  �أخرى  جهة  ومن 
�لرموز  منه  تعلم  وكيف  »ماريانو�ض«  �أ�صتاذه  مع  له  جرى  ما 
�خلا�صة بالكمياء وت�صمن �لآخر�ن معلوماته �ملفيدة يف �لكمياء 
و�لطب، وتعترب هذه �لكتب من �أو�ئل �لكتب �لتي �ألفها �لعرب 

يف هذين �لعلمني، وخالد من �أمر�ء بني �أمية �ملقدمني.

وكان خالد بن يزيد - �إىل جانب علمه - �صاعًر� جميًد� 
وله ديو�ن خمطوط مبكتبة ��صتامبول يحتوي على ق�صائد طويلة 
بها  بنيَّ  �إذ  علمه  و�صعة  ت�رصفه  ح�صن  على  تدل  ومقطوعات 
�صتى  يف  �أخرى  ق�صائد  وله  و�لطب،  �لكمياء  علمي  دقائق 
�لغزل  قوله يف  �لغزيل ومن  �للون  �لقري�ض ول�صيما يف  �ألو�ن 

�لرقيق �حلا�صية:

حَتُوُل َخاَلِخيُل �لنِّ�َصاِء ول �أََرى
لَِرْملَة ُخْلخاًل َيُحوُل ول َقْلَبا   

�م ِمْن �أَْجِل ُحبِّها �أِحبُّ بني �لعوَّ
َوِمْن �أَْجِلَها �أَْحَبْبت �أخو�لها َكْلَبا

وهذ�ن �لبيتان من ق�صيدة طويلة تدور �أبياتها حول �حلب 
�لعذري وما يلقاه �ملحب من �صدود وهجر وو�صال، ولهذه 

�لق�صيدة ق�صة مع �خلليفة عبد �مللك بن مرو�ن.

�إن  قائاًل  فجاءه  �لله  عبد  يدعى  �أخ  يزيد  بن  خلالد  وكان 
ره، فذهب خالد �إىل عبد �مللك  �لوليد بن عبد �مللك �أهانه وحقَّ
�بن مرو�ن وكان �بنه �لوليد عنده، فقال خالد: »يا �أمري �ملوؤمنني 
�لله و��صت�صغره«، فرفع عبد  �بنك قد �حتقر �بن عمه عبد  �إن 

ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   زبۇئ  وقال:  ر�أ�صه  �مللك 
خالد  فرد  رب،  ی ی ی   ىئ  ىئ   ېئ  ېئ 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  زبوئ  قائاًل:  يزيد  �بن 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی یرب.

وملا قال له عبد �مللك: »��صكت يا خالد، و�لله ما تعد يف 
�لعري ول يف �لنفري«، �أجاب خالد وقد �جته نحو �لوليد بن عبد 
�مللك: »ويحك ومن للعري و�لنفري غريي، �إن جدي �أبو �صفيان 

�صاحب �لعري، وجدي عتبة بن ربيعة �صاحب �لنفري«.

وتويف خالد بن يزيد عام 85هـ )704م(.
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الرمل  بق�سم   – �سارع   – اخلالدي   –570
)اأجاتون �سابًقا( 

1( خالد بن يزيد الكاتب )ولقبه اخلالدي(: �صاعر عا�ض ببغد�د 
على �أيام �إبر�هيم بن �خلليفة �لعبا�صي �ملهدي عم �ملاأمون، و�صقيق 
)779م(،  163هـ  عام  ولد  �لذي  �لر�صيد  هارون  �خلليفة 
وتويف عام 224هـ )838م( وهي �لفرتة �لتي عا�ض خاللها �أو 
بعدها بقليل �خلالدي �لكبري، وكان �خلالدي يزور دير �صمالو 
�رصقي مدينة بغد�د فجاءه ر�صول �إبر�هيم �ملهدي فطلب منه �أن 

ين�صده �صيًئا من �صعره فقال ي�صف ذلك �لدير: 

َر�أَْت منه عيني منظرين كما ر�أت  
من �لبدر و�ل�صم�ض �مل�صيئة بالأر�ِض   

ع�صيََّة حيَّاين بورٍد كاأنَُّه   
ُهنَّ �إىل بَْع�ِض خدوٌد �أ�صيَفْت بع�صَ  
 

وناولني كاأ�ًصا كاأنَّ ر�صابُها   
ي  دموعَي ملا �صدَّ عن ُمْقَلتي َغم�صِ  

ووىلَّ وِفْعَل �ل�صكِر يف حركاتِه  
ِن �لغ�ضِّ من �لر�ِح ُفْعُل �لريِح بالُغ�صْ  

فا�صتز�ده �إبر�هيم �ملهدي فاأن�صد: 

ع�ض فحبيك �رصيًعا قاتلي  
و�لهوى �إن مل َي�صْلني و��صلي   

 

َظَفَر �حلبُّ بقلٍب َدنٍِف  
بك و�ل�صقم بج�صٍم ناحِل   

 
وبكي �لعاِدُل يل من رحمتي   

فبكائي من بكاِء �لعاِذِل   

من  عندك  ما  يا غالم  �أعطه  وقال  �ملهدي  �إبر�هيم  ف�صاح 
دنانري فاأعطاه ما كان لديه منها، ولي�ض يف رو�ية هذ� �ل�صاعر 
ما يدعو �إىل �لغر�بة فاإبر�هيم بن �ملهدي خري من يتذوق �ل�صعر 
�ل�صيت،  ذ�ئع  �أديب ومغنٍّ  فهو  له،  �لرقيق، ويطرب  �جليد 

ومطرب من كبار مطربي ع�رصه. 

ا لقب يطلق على �صقيقني من قرية �خلالدية  و�خلالدي �أي�صً
من �أعمال مقاطعة �ملو�صل بالعر�ق وهما: 

2( اأب� بكر اخلالدي: �ملتوفى عام 380هـ )990م(. 

391هـ  عام  �ملتوفى  اخلالدي:  �سعيد  عثمان  اأب�   )3
)1000م(. 

بني  �إىل  ن�صبهما  وينتهي  بن وعلة،  ه�صام  وو�لدهما هو 
ر�أ�صيهما،  م�صقط  �خلالدية  قرية  �إىل  ن�صبا  وقد  قي�ض،  عبد 
ما  مثل  �لأدب  �أخوة  من  يجمعهما  كان  �إنه  �لثعلبي:  ويقول 
ينظمهما من �أخوة �لن�صب فهما يف �ملو�فقة و�مل�صاعدة يحييان 
بروح و�حدة، وي�صرتكان يف قر�ض �ل�صعر وينفرد�ن ول يكاد 
يف �حل�رص و�ل�صفر يفرتقان«، ومن بني �آثارهما كتاب: »�لأ�صباه 

و�لنظائر من �أ�صعار �جلاهلية ومن يتبعهم من �ملخ�رصمني«. 

هذه  ر�صالتنا  »ت�صمن  كتابهما:  تقدمي  يف  يقولن  وهما 
خمتار ما وقع �إلينا من �أ�صعار �مل�صاهري لكرثتها يف �أيدي �لنا�ض، 
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فال تذكر منها �إل �ل�صيء �لي�صري، ول نخليها من غري ما رويناه 
للمحدثني، ونذكر �أ�صياء من �لنظائر �إذ� وردت، و�لإجاز�ت 
و�ملتبعة، ول جنمع  �ملخرتعة  �ملعاين  على  ونتكلم  عنَّت،  �إذ� 
نظائر �لبيت يف مكان و�حد ول �ملعنى �مل�رصوق يف مو�صع، 

بل جنعل ذلك يف مو�صع ذكره«. 

وقد عني �ل�صيد حممد يو�صف مدر�ض �للغة �لأردية مبعهد 
�لعربية  �للغة  و�أ�صتاذ  �صابًقا،  �لقاهرة  بجامعة  �ل�رصقية  �للغات 
بجامعة كر�ت�صي بالباك�صتان بتحقيق هذ� �لكتاب حتقيًقا علميًّا 
بن�رص  بالقاهرة  و�لن�رص  و�لرتجمة  �لتاأليف  جلنة  قامت  ثم  دقيًقا 
�جلزء �لأول منه عام 1378هـ )1958م(، وطبع �جلزء �لثاين 

منه �أخرًي�، وقد �صم �لتذييالت و�لفهار�ض �ملختلفة.

الرمل  بق�سم   – حارة   – اخلزرجي   –571
من بني �لذين يحملون لقب �خلزرجي �ثنان دون �ملوؤرخون 

�صريتهما وهما: 

�أ�صجع  من  و�حًد�  وكان  اخلزرجي:  م�سلمة  بن  حممد   )1
جنود �مل�صلمني يف معركة بدر )�نظر مادة بدر( �لتي �نت�رص فيها 

�مل�صلمون يف �ل�صنة �لثانية من �لهجرة. 

ويرجع لقب �خلزرجي �إىل قبيلة خزرج �لتي كانت تنزل 
�إقليم  و�حد،  �أ�صل  من  معها  تنحدر  �لتي  �لأو�ض  وقبيلة  هي 
�ملدينة �ملنورة، ثم �ت�صعت رقعة منازلها نحو �ل�صمال يف �صدر 
�لإ�صالم فبلغت خيرب وتيماء، وتعرف قبيلتا �خلزرج و�لأو�ض 
بالأن�صار ت�رصيًفا وتكرمًيا ملا كان لهما من �صاأن هام يف �زدهار 

�لإ�صالم و�إعالء كلمته. 

ولقد ��صتاأذن حممد بن م�صلمة �خلزرجي ر�صول �لله عليه 
وجماعة  هو  �لذهاب  يف  بدر  معركة  بعد  و�ل�صالم  �ل�صالة 
على  �لبلقي  �لأ�رصف  بن  كعب  �ليهودي  �إىل  �مل�صلمني  من 
و��صتهز�ئه  �مل�صلمني  على حماربة  قري�ًصا  �أيديهم جز�ء حتري�صه 
وكان  وبناتهم،  ن�صائهم  يف  �لغزل  ق�صائد  وقوله  بالإ�صالم، 

له ما �أر�د. 

ويف معركة �أحد )�نظر مادة �أحد( �لتي �أ�رصف �مل�صلمون 
�خلزرجي  كان  �لهجرة  من  �لثالثة  �ل�صنة  يف  �لهزمية  على  فيها 
�ل�صالم يفدونه  بالنبي عليه  �أحاطو�  �لذين  �لقلة من �لرجال  بني 
�خلزرجي  �أ�صيب  وقد  للموت،  بذلك  متعر�صني  باأنف�صهم 

بجر�ح يف تلك �ملعركة. 

ويف �ل�صنة �ل�صاد�صة من �لهجرة �أر�صله �لر�صول على ر�أ�ض 
ومن  غز�ل،  وبني  ثعلبة،  بني  �إىل  من ع�رصة حماربني  �رصية 
يف  �لنبي  عليهم  �عتمد  �لذين  �لقادة  �أحد  �خلزرجي  كان  ثم 
قري�ض  �لقت�صادي على  �حل�صار  وت�صديد  �لهجرة،  د�ر  تاأمني 

وحلفائهم. 

ويف �صهر حمرم من �ل�صنة �ل�صابعة للهجرة كان �خلزرجي 
و�حًد� من �أ�صجع �ملحاربني يف موقعة خيرب �آخر معارك �لر�صول 
�ملبني  �لن�رص  �أياًما ثم كان  �ملعركة  ��صتمرت  �ليهود، وقد  مع 
يف  �لإ�صالم  �أعد�ء  �أقوى  من  خيرب  يهود  وكان  للم�صلمني، 
�لعربية، وهكذ� ق�صت معركة خيرب على  �صمال �صبه �جلزيرة 
�مل�صاكل �لتي كان �مل�صلمون يو�جهونها ب�صبب �إثارة يهود خيرب 

لها �صد �مل�صلمني. 
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ي��سف  بن  حممد  بن  علي  احل�سن  ب�  اأ الدين  �سياء   )2
�أ�صلها  قبيلة  �إىل  وينت�صب  ال�ساعدي:  اخلزرجي  عفيف  ابن 
ويرجع  غرناطة(،  مادة  )�نظر  بالأندل�ض  غرناطة  مدينة  من 
�لتي تقدم ذكرها، وقد ولد �خلزرجي  �إىل قبيلة �خلزرج  لقبه 
مبدينة  و��صتقر  )1194م(،  590هـ  عام  بالأندل�ض  بيغة  يف 
هذه  )�نظر  ر�صيد  بابن  كثرًي�  يلتقي  كان  حيث  �لإ�صكندرية 
�لذي ذكره يف كتاب رحلته، و�ألف �خلزرجي كتابًا  �ملادة( 
بعنو�ن: »�لر�مزة �ل�صافية يف �لعرو�ض و�لقافية«،  وهو منظومة 
و�لتفاعيل  �لأوز�ن  فيها  يناق�ض  بيًتا   96 يف  �لطويل  �لبحر  من 
وما  �مل�صاريع  فيه  يعالج  و�صًفا  يذكر  ثم  و�أوتادها،  و�أ�صبابها 
يدخل عليها من تغيري يف بد�ياتها ونهاياتها وما يجوز فيها وما 

ل يجوز. 

من  ينتهي  حتى  �لأعاري�ض  خمتلف  ذلك  بعد  ي�رصد  ثم 
هذ�  يف  �خلطاأ  من  �ل�صعر�ء  فيها  يتورط  وما  وحروفها  �لقافية 

�لباب. 

وهذ� �لكتاب كغريه من �لر�صائل �لتي تعالج �لعرو�ض ل 
يف  ول�صيما  مف�صل  ب�رصح  �قرتن  �إذ�  �إل  منه  �لإفادة  ي�صتطاع 

�لأبيات �لكثرية �مل�صطلحات. 

وطبع  �لزموري  �لقا�صم  �أبو  �لأرجوزة  هذه  �رصح  وقد 
�رصحه على �حلجر يف فا�ض باملغرب �لأق�صى، كما �رصحها بدر 
�لدين �لدماميني )�نظر مادة �لدماميني(، وطبع �رصحه بالقاهرة 
�إىل  ترجمتها  مع  لها  طبعة  ون�رصت  )1303م(  703هـ  عام 
»�خلزرجية«  بعنو�ن  و�رصح  تاريخية  مبقدمة  م�صحوبة  �لفرن�صية 

وذلك مبدينة �جلز�ئر عام 1320هـ )1902م(. 

650هـ  عام  بالإ�صكندرية  �خلزرجي  �لدين  �صياء  وتويف 
)1252م( بالًغا من �لعمر حو�يل 59 عاًما. 

572- اخل�رشي - حارة - بق�سم اجلمرك
�خُل�رَصي  بك  حممد  �ل�صيخ  �لأديب  �ملوؤرخ  �لعامل  هو 
من  �لباجور  بلدة  �إىل  ن�صبة  �لباجوري  عفيفي  �ل�صيخ  �بن 
و�لده  وكان  حاليًّا(  �ل�رصقية  )حمافظة  �ل�رصقية  مديرية  �أعمال 
�أملا�ض  �ل�صيخ عفيفي عاملًا من علماء �لأزهر وخطيًبا يف جامع 
بالقاهرة  بك  �خُل�رَصي  ولد  وقد  بالقاهرة،  �حللمية  ب�صارع 
�لذي  �لروحي  �أبيه  �صيخ  �إىل  ن�صبة  باخل�رصي  ولقِّب  بها  ون�صاأ 
باأحد  �لأولية  درو�صه  �خل�رصي  وتلقى  ويقد�صه،  يجله  كان 
من  �ملكتب  بهذ�  �لكرمي  �لقر�آن  يدر�ض  وظل  �لقاهرة  مكاتب 
�ل�صابعة �إىل �لثانية ع�رصة من عمره، فغادره �إىل �لأزهر حيث 
و�لنحو  �لفقه  درو�ًصا يف  �صنو�ت ح�رص خاللها  �صبع  فيه  �أقام 
�أجالء  على  و�لتوحيد  و�ملنطق  و�لبالغة  و�حلديث  و�لتف�صري 
�ل�صيوخ وخريتهم، وكان و�فر �لذكاء جيد �حلفظ، ثم �لتحق 
�أو  �لأويل  �لق�صم  يف  )1891م(  1309هـ  عام  �لعلوم  بد�ر 
�لإعد�دي، �لذي �ألغي قبل �نتهاء �ل�صنة �لدر��صية، غري �أنه عاد 
و�لتحق باملدر�صة ثانية يف �أكتوبر من �لعام نف�صه بالق�صم �لعايل، 
ويف عام 1313هـ )1895م( طلب �إىل �ملدر�صة �ختيار طالب 
�أن  على  باملن�صورة  �ل�صناعات  للتدري�ض مبدر�صة  �لر�بعة  بال�صنة 
يعود لأد�ء �لمتحان �آخر �لعام، فاختري هو لذلك و�صافر يف 
�صهرين  بعد  وعاد  )1313هـ(  عام 1895م  مار�ض  من   19
و�أدى �لمتحان، ثم مرت �لإجازة �ل�صيفية فا�صتقر بعدها يف 
�ملن�صورة مدر�ًصا بعد �أن تخرج من د�ر �لعلوم حيث تلقى ثقافته 
لديهم كما كان معروًفا  �أ�صاتذتها، وكان معروًفا  على كبار 
�لنف�ض يف �صبيل  �لعلم و�حلمل على  �أقر�نه باجلد يف طلب  بني 
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حت�صيله، وقد قطع يف �لتدري�ض ثالثة وع�رصين عاًما تخللها يف 
�لق�صاء �صنتان بال�صود�ن ثم عاد �إىل �لتدري�ض يف كلية غردون 
دعي  �ل�رصعي  �لق�صاء  مدر�صة  �أن�صئت  �إذ�  حتى  باخلرطوم 
للتدري�ض فيها وذلك يف �أول �صبتمرب عام 1907م )1325هـ( 
لها  �إىل عام 1920م )1339هـ( وقد �صار وكياًل  بها  وظلَّ 
�لق�صاء  مدر�صة  يف  �لأ�صيل  عمله  وفوق  �ملدة،  هذه  خالل 
ُندب لتدري�ض �لتاريخ �لإ�صالمي يف �جلامعة �مل�رصية �لقدمية، 
ما  مباحثه  يعالج  �لإ�صالمي  �لتاريخ  �إىل  �صديد  ميل  فيه  وكان 
�لقلم  باملحا�رصة و�لكتابة و�لتاأليف، وهو مر�صل  له ذلك  تهياأ 
ل ول يتكلف بديًعا، على �أنه كان على  �صل�ض �لعبارة ل يتجمَّ
حظ من �لأدب غري ي�صري، وكان كتلة من �لن�صاط �لفكري 
و�لعقلي فات�صل بكثري من �جلمعيات و�جلماعات وكان خطيبها 

�مل�صقع يف وقت كان �ملتكلمون فيه قليلي �لعدد.

ويف �أو�خر �أيام حياته عني مفت�ًصا بوز�رة �ملعارف و��صتمر 
على �لتفتي�ض �إىل �أن توفاه �لله عام 1346هـ )1927م(، ومن 
�لوفاء  �ليقني يف �صرية �صيد �ملر�صلني«، و»�إمتام  موؤلفاته: »نور 
و»كتاب  �لإ�صالمي«،  �لت�رصيع  و»تاريخ  �خللفاء«،  ب�صرية 
ب �لأغاين« )لأبي �لفرج  �لأ�صول« )يف �أ�صول �لفقه(، و»مهذَّ
�لأ�صفهاين(، و»درو�ض تاريخية«، ف�صاًل عن حما�رص�ته يف 
وقد  ذلك،  بعد  جمعها  وقد  �لإ�صالمي  �لتاريخ  يف  �جلامعة 
يبعثها يف  كان  مقالت  وله  بالقاهرة،  موؤلفاته  جميع  طبعت 
و�لجتماعية  و�لأخالقية  �لدينية  �مل�صائل  �ل�صيارة يف  �ل�صحف 
و�لأدبية، ويف �أكرثها ل يظهر ��صمه للقارئني، ومما كتبه عن 

�لدولة �لعبا�صية يف كتابه تاريخ �لأم �لإ�صالمية قوله:

ت�صد  عن�رصيٌة  ع�صبيٌة  لها  ولي�ض  �لعبا�صية  �لدولة  »قامت   
�أزرها وحتمي بَْي�صتها و�إمنا ع�صبيتها هوؤلء �ملو�يل �مل�صَطَنعون، 

وع�صبية �لولء �أو �حِللف قد تقوم مقام ع�صبية �لقر�بة لول ما 
يكدرها من ميل هوؤلء �ملو�يل يف بدء �لدولة جماعٌة لهم قدٌم 
ثابتٌة يف �لفار�صية، ويف �لإ�صالم جعلهم �لعبا�صيون يف مقدمة 
من يعتمدون عليه، مل يرتك �لعبا�صيون يف مبد�أ �أمرهم ع�صبية 
�لعرب ومل يهملو� �صاأنها بل ��صتعانو� بها لتكون لهم ملجاأً �إذ� 
�إىل �ل�صتئثار  ِة ُن�رصتهم ومياًل  ر�أو� من �ملو�يل نكوبًا عن جادَّ
بال�صلطان دونهم، فا�صطنعو� كثرًي� من رجال �لعرب وُحماتهم 
�إز�لة ما بني  �أنهم مل يلتفتو� �إىل  �إل  من ربيعة و�ليمن وُم�رَص، 
هذه �لقبائل من �أ�صباب �لعد�ء و�لنُّفرة بل بالعك�ض ُوِجَد منهم 
على  بفريق  لي�صتعينو�  �حلميَّة  هذه  �إمناء  �إىل  �مليل  على  يدل  ما 

�لآخر«. 

لذلك كله ميكننا �أن نقول: �إنه مل يكن للدولة �لعبا�صية يف 
و�إمنا  �لُعَرى  وثيقة  �لأو�صال  متحدة  قومية  ع�صبية  حياتها  بدء 
كان �لإ�صالم هو �لذي يجمع بني تلك �لقوى و�لدين، و�إن 
ًما بع�صبيٍة قوميٍة متحدٍة  كان جامًعا قويًّا لكنه �إن مل يكن ُمَدعَّ

ُعف عمله. َي�صْ

وقد �أ�صاب �ل�صيخ �خل�رصي يف قوله هذ� فاعتماد �لدولة 
�لعبا�صية على �ملو�يل من �لفر�ض �أ�صعف كيانها وفكك �أو�صال 
عروبتها، وكان �أحد �ملعاول �لتي هدمت هذ� �لكيان وهدمت 
�لقومية �لعربية، وماز�ل �لعامل �لعربي يعاين من هذ� �لتفكك �إذ 
كان من �أقوى �لو�صائل �لذي �أطمع فيه �مل�صتعمرين �لأجانب 

ابني لرثو�ته و�أرز�قه. من مغامرين وج�صعني وَنهَّ
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اجلمرك  بق�سم   – �سارع   – خطاب   -573
الرمل  بق�سم   – زقاق   – خطاب   –574
العطارين بق�سم   – زقاق   – خطاب   –575

�أ�رصة خطاب من �لأ�رص �ملعروفة بالإ�صكندرية، ويذهب 
�أ�صله  يف  يرجع  يحملونه  �لذي  خطاب  لقب  �أن  �إىل  �أفر�دها 
�لقدمي �إىل �خلليفة عمر بن �خلطاب ر�صي �لله عنه، و�أن �أ�صلهم 
�إىل  �أجد�دهم  بع�ض  ونزح  )مر�ك�ض(  �لأق�صى  �ملغرب  من 
�لذي  بال�صارع  عام  من 300  بالإ�صكندرية  و��صتقرو�  م�رص، 
�ملادة(،  هذه  )�نظر  �ل�صيالة  بحي  �جلمرك  بق�صم  لقبهم  يحمل 
خطاب،  بن  كرمي  لقبه  �ل�صارع  يحمل  �لذي  جدهم  و��صم 
�أنه  �أي  عاًما،  بالإ�صكندرية 40  ��صتقر�ره  وكان عمره وقت 
)1036هـ(  1626م  عام  حو�يل  يف  �لأق�صى  باملغرب  ولد 
ويروي �أفر�د �لأ�رصة �لذين ماز�لو� يف قيد �حلياة �أنهم يعرفون 
تويف  خطاب  كرمي  �لأكرب  جدهم  �أن  و�أجد�دهم  �آبائهم  عن 
عن 80 �صنة، ومن ثم تكون �ملنية قد �أدركته يف حو�يل عام 
جتارة  متو�رثني  �لأ�رصة  �أفر�د  و�صب  )1118هـ(،  1706م 
�لفو�كه �جلافة )�ليامي�ض( و�لع�صل �لكندية، و�ل�صمن �حلديدي، 
و�أنو�ع �جلنب و�لأقم�صة �حلريرية، من �ل�صام وي�صدرون �حلبوب 
ول�صيما �لقمح مبر�كب �رص�عية كان يتملكونها، ولذلك كان 
�ل�صفن،  ربان  �أي  »�لقبود�ن«  لقب  يحملون  �أجد�دهم  بع�ض 
�لقر�آن  ويحفظ  و�لقر�ءة  �لكتابة  يعرف  �لأكرب  جدهم  وكان 
يف  ع�صًو�  كان  ولذ�  �لفقهية  �لأمور  بع�ض  ويدرك  �لكرمي، 
حمكمة �حل�صرية بالأنفو�صي �لتي كانت جتتمع يف �أغلب �لليايل 
للنظر يف  �أع�صائها، ويجل�صون فوق �حل�صرية  بيوت  �أحد  يف 
خ�صومات �أهل �حلي وي�صعون لعقد �ل�صلح بينهم باملعروف، 

وكانت �حل�صرية توؤخذ عادة من جملة �حل�صري�ت �لتي كانت 
�أ�صحابها يب�صطونها يف �لطريق �أمام حمالتهم لتجف قبل بيعها، 
باحل�رصية،  �خلال�صة  �لإ�صكندر�نية  �لعائالت  بع�ض  لقبت  وقد 
وكان لهم �إىل وقت قريب �صوق خا�ض و�صط �صارع �مليد�ن 
يف �ل�صارع �ملوؤدي �إىل �صوق �خليط، و�صوق �ملغاربة، و�صوق 
وكان  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �حل�رص  �صوق  ويدعى  �لرتك، 
بالفقر�ء،  �لرب  �أهل  بعده من  �جلد �لأكرب لالأ�رصة و�أولده من 
�حلال  �ملي�صورة  �ل�صكندرية  �أ�رص  معظم  غر�ر  على  و�ملحتاجني 

يف ذلك �حلني. 

�صليمان خطاب، وكان  �حلاج  ومن ذرية كرمي خطاب 
له منزلة �جتماعية ملحوظة يف حي �ل�صيالة وز�دت هذه �ملنزلة 
عند  �لفرن�صيني  مكافحة  يف  و�فر  بن�صيب  �أ�صهم  حني  تقديًر� 
غزوهم �لإ�صكندرية ف�صجنوه يف »�لربج �لزفر«، وكان معتقاًل 
بجانب م�صجد �لبو�صريي �أعده �لفرن�صيون متهيًد� ملحاكمة من 
�أخوه بكر خطاب من  ��صتطاع  يخرجون عن طاعتهم، ولقد 
تهريبه، ف�صافر �إىل تركيا يف مركبه �خلا�ض وظل هناك �إىل نهاية 
�حلملة �لفرن�صية، وللحاج �صليمان خطاب ر�صيد ز�وية خطاب 
�إبر�هيم  �حلاج  كرمية  فطومة  �ل�صيدة  ذريته  ومن  بالأنفو�صي، 
خطاب، وهي م�صيدة ز�وية خطابية ب�صارع �مل�صافر خانة )�نظر 
و�أوقفت على  �ملح�صنات  �ل�صيد�ت  �ملادة(، وكانت من  هذه 
خطاب  ذرية  لبع�ض  وكان  عليها،  لالإنفاق  يكفي  ما  �لز�وية 
قطع و��صعة من �لأر��صي يزرعونها بثمر »�لقاوون« وهو نوع 
حم�صوله  حتمل  مر�كبهم  وكانت  �لعجمي  بجهة  �ل�صمام  من 
ويباع ب�صارع �لبحرية بني باب 6 وباب �لبو�صتة �خلديوية بالقرب 
من �صارع بط�صي با�صا ولقد �صاهدت ذلك بنف�صي و�أكلت �لكثري 

من �لقاوون �لعجمي �حللو. 
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�للو�ء  �حلياة  قيد  على  �ملوجودين  خطاب  بني  ذرية  ومن 
�خلارجية  بوز�رة  �جلنائية  �ملباحث  مدير  خطاب  ح�صن  �صالح 
�جلمارك  ق�صايا  مدير  خطاب  �حلميد  عبد  و�لأ�صتاذ  �صابًقا، 
�ل�صابق، و�لأ�صتاذ عبد �لرز�ق خطاب مدير جمرك �ملحمودية 
على  �مل�رصف  خطاب  �لقادر  عبد  حممد  و�ل�صيد  �ل�صابق، 

م�صجد �صليمان �ل�صيخ مبحرم بك. 

 – �سارع   – اإبراهيم  576- اخلطاط حممد 
بق�سم املن�سية 

 – �سارع   – اإبراهيم  577- اخلطاط حممد 
بق�سم العطارين )ملبار �سابًقا(

ولد �خلطاط �لفنان حممد �إبر�هيم علي حممد بالإ�صكندرية 
يف 2 من �صهر �صبتمرب عام 1909م )1327هـ( وتلقى تعليمه 
�خلط  فن  لإتقان  تفرغ  ثم  مبد�ر�صها  و�لثانوي  �لبتد�ئي، 

�جلميل. 

و�صغل يف �أول مر�حل حياته �لعملية وظيفة خطاط مب�صلحة 
�خلط  يتطلب  ما  بكتابة كل  فقام  �لإ�صكندرية  ببلدية  ثم  �لري 
�جلميل من �لرقعة و�لن�صخ و�لثلث و�لفار�صي من لفتات و�أعمال 
خمتلفة ول�صيما لوحات �ل�صو�رع باأنحاء مدينة �لإ�صكندرية، 
بكلية  �لفن  تاريخ  مادة  لتدري�ض  متفرغ  غري  �أ�صتاًذ�  �صار  ثم 
�لفنون �جلميلة بالإ�صكندرية منذ �إن�صائها، وقد �أ�صهم يف �إن�صاء 
هذه �لكلية هو و�ملرحوم �لفنان �لكبري �أحمد عثمان )�نظر هذه 
�لهيئات  �ملثمر يف كثري من  �لفعال  �إ�صهامه  �ملادة( عالوة على 
�لأدبية و�لفنية باملدينة من بينها جماعة ن�رص �لثقافة و�لهيئة �ملحلية 
�ملو�صيقى  ومعهد  �لجتماعية  و�لعلوم  و�لآد�ب  �لفنون  لرعاية 

�لثقافة عام 1931 و�لهيئة  �لعربية، وقد تكونت جماعة ن�رص 
�ملحلية عام 1965. 

�خلطوط  حت�صني  مدر�صة  �إن�صاء  يف  �لف�صل  �إليه  ويرجع 
بجهوده �لذ�تية، وماله �خلا�ض، وكانت مدينة �لإ�صكندرية يف 
�أم�ّض �حلاجة �إليها، وقد تخرج فيها على يده مئات من �لطالب 
�لذين حملو� م�صعل هذ� �لفن �جلميل �لر�قي يف خمتلف �أنحاء 

�لبالد �لعربية و�لبالد �لإ�صالمية يف م�صارق �لدنيا ومغاربها. 

ولقد حظي �خلط �لعربي مبكانة مرموقة يف جمموعة �لفنون 
�حل�صارة  يف  �لبارز  �لرمز  كان  �إذ�  �لإ�صالم  فجر  منذ  �جلميلة 
�لرتقاء  �صلم  يف  �لأ�صا�صية  خطاها  يو�صح  �لوليدة  �لإ�صالمية 
�لقر�آن  وهو  �أل  �ل�صماوي  د�صتورها  �آيات  ويظهر  �لإن�صاين 
�ملجيد، يف �صكل حمبب �إىل �لعيون و�لأفئدة عالوة على �أنه 
ا عن �ل�صور  اًل يزين به �أماكن �لعبادة عو�صً كان ومايز�ل فنًّا رحَّ
�لتعبريي  وبانفر�ده  �لأمناط،  �ملختلفة  و�لزخارف  �لت�صكيلية 
�لب�صيط �لتكوين �لبهي �ملنظر و�لرونق �صار جزًء� متمًما للهند�صة 
�ملعمارية �لتي بقيت خالدة على مر �لع�صور عالوة على ما قدم 
ُكتابه من لوحات وخمطوطات بقيت عالية �ملقد�ر �لأثري عرب 

�لقرون �خلالية. 

�لإ�صالمية  �لعربية  �حل�صارة  تقدم  �لعربي  �خلط  و�صاير 
�أ�صكاله  فتعددت  و�لزدهار  �لرقي  �صبيل  يف  خطو�تها  فتابع 
و�أنو�عه و�أ�صماوؤه، ومتيز كل منها ب�صمات خا�صة فنية تعرب عن 
�لع�رص �لذي �أنتجت فيها لإمكانات �ملادية �لتي ��صتخدمت يف 

كتابته. 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

262

كان  �لعربي  للخط  �لذهبي  �لع�رص  �أن  يف  �صك  من  وما 
�إذ بذل يف حت�صينه وتطويره �أعالم مل  يف عهد �لدولة �لعثمانية 
�لعلماء  منهم  فكان  �ملثمرة  بجهودهم  ذلك  �صبيل  يف  ي�صنو� 
و�لوزر�ء و�خللفاء، وماز�لت خمطوطات كل منهم تدخل يف 
زمرة �لتحف �لعاملية �لنادرة وحتتفظ بذخائرها مكتبات �لدول 
�لعامة ككنوز �أثرية ل تقدر بثمن، وقد �أر�صى هوؤلء �لفنانون 
�أعلى  �إىل  م�صتو�ه  من  رفعت  �لتي  �لفنية  �خلط  قو�عد  �لعظام 

�لدرجات. 

ذلك  يف  �صاأنه  خاللها،  ��صمحل  ع�صور  عليه  مرت  ثم 
�أ�صابها  �لتي  و�لقت�صادية  و�ل�صيا�صية  �لجتماعية  �حلياة  �صاأن 
�لفتور و�لركود. غري �أن �أ�صالته �لعميقة �جلذور ��صتطاعت �أن 
جتعل �حلياة تدب يف �أو�صاله من جديد، وذلك بف�صل جهود 
�ملخل�صني �ملعتزين بف�صله �لعارفني لأ�ص�صه و�مل�صفقني ملا �أ�صابه 
من �صعف، فنه�صو� ينف�صون عن كنوزه �لرت�ب وي�صيفون �إىل 
رو�ئعه رو�ئع من �أعمالهم �جلادة و�ملتقنة، وكان من رعيلهم 
�نقطع لدر��صته، وتدري�صه  �لذي  �إبر�هيم  �لفنان حممد  �لأول 
وطفق يجوب �لكثري من �لبلد�ن لالطالع على �آثاره �لقدمية �لتي 
خطتها �أقالم �أعالمه، ونقلها �إىل تالميذه لي�صتزيدو� من فنونه 

ورو�ئعه علًما وخربة. 

�إىل  تعدتها  بل  ومل تقف طاقته وجهده عند هذه �حلدود 
�آفاق �أخرى بعيدة من بينها هذه �لأعمال �لفنية �ملفيدة �لتي تعد 

قالد�ت فخر قمينة بتخليد ذكر�ه على مر �ل�صنني وهي: 

ماله  من  بالإ�صكندرية  �خلطوط  حت�صني  مدر�صة  �إن�صاء 
ا منذ بد�أ  �خلا�ض وجهوده �ملتو��صلة �لنافعة، و�إقامة 20 معر�صً
م�صتو�ها،  لرفع  حياته  كر�ض  �لذي  �خلط  بفن  للنه�صة  يعمل 

�لتي تو�صح �جلو�نب  وقد عر�ض يف هذه �ملعار�ض رو�ئع فنه 
�جلمالية، و�لتطور �مل�صتمر للخط �لعربي، وقد متيز كل معر�ض 
جديد،  وعر�ض  جديدة  باأعمال  �لع�رصين  �ملعار�ض  هذه  من 
تبني  د�ئمة  متاحف  �أربعة  �لر�صمية  �لهيئات  من  بتكليف  و�أقام 
�ألف عام، وذلك مبحافظات  �لعربية على مدى  �لكتابة  تطور 
�لقر�آن  وكتابة  و�لقاهرة،  و�ل�رصقية  و�لبحرية  �لإ�صكندرية 
بهذ�  وقام  و�حدة  �صفحة  يف  �لتاريخ  يف  مرة  لأول  �لكرمي 
�خلالدة  �لأعمال  من  فكان  مر�ت  �لدقيق ثالث  �مل�صني  �لعمل 
�إليها �أحد وكانت مو�صع �إكبار �لعامل وتقديره  �لتي مل ي�صبقه 
�ملقرون بالده�صة ملا يف هذ� �لعمل من دقة بالغة تتطلب �ل�صرب 
�جلامعة  مبنى  �جلمال  �لبديعة  �خلطية  بكتاباته  وزين  و�لإتقان، 
وعدًد�  �لقومية  م�رص  ومتاحف  بالقاهرة،  وم�صجدها  �لعربية 
من  بلوحات  و�جلز�ئر  وتون�ض،  �لقاهرة،  م�صاجد  من  كبرًي� 
و�مل�صلني  �مل�صاهدين  طو�ئف  يوؤمها  مز�ر�ت  ف�صارت  خطه 
على  رقي  من  �جلميل  �خلط  فن  �إليه  و�صل  ما  مقد�ر  ليعرفو� 
من  كبرية  جمموعة  قلمه  وخط  �إبر�هيم،  حممد  �خلطاط  يد 
لطالب  درو�ًصا  �صارت  و�لفار�صي  و�لثلث  و�لرقعة  �لديو�ين 
هذ� �لفن، وكان �أول خطاط عربي زين قرب ر�صول �لله �صلي 
�لقر�آنية  �لآيات  من  مبجموعة  �ملنورة  باملدينة  و�صلم  عليه  �لله 
باإهد�ء  وقام  �لطاهر،  �لقرب  حول  علقت  �لنبوية  و�لأحاديث 
فنه  با�صم  �لر�ئعة  �لفنية  و�للوحات  �ملخطوطات  من  عدد كبري 
ودولته ومدر�صته �إىل كل ملوك وروؤ�صاء وعظماء �لدول �لعربية 
و�لأجنبية وجامعاتها وذلك م�صاركة بفنه يف �لأحد�ث �لتي متر 

بها دولته م�رص.

لرعاية  �لأعلى  باملجل�ض  ع�صًو�  �لدولة  �ختارته  وقد  هذ� 
�لفنون و�لآد�ب و�لعلوم �لجتماعية بالقاهرة فاأ�صهم بجهوده يف 
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هذ� �ملجل�ض بكثري من �لأعمال لنه�صة �خلط �لعربي، وقد و�صع 
و�لثقافية،  �لفنية  ورحالته  و�أبحاثه  خرب�ته  نتائج  �صمنه  كتابًا 
وقد  �لعربي،  �خلط  فن  لتاريخ  مو�صوعة  �لكتاب  هذ�  ويعترب 

�صارك كخبري ر�صمي يف كثري من �لق�صايا �جلنائية. 

ولربط فن �خلط �لعربي �لذي كر�ض حياته خلدمته، لربط 
هذ� �لفن بالفنون �لأخرى ترك �ملرحوم حممد �إبر�هيم جمموعة 
تعترب �أكرب جمموعة نادرة يف م�رص من ��صطو�نات �أئمة �ملطربني 
و�ملطربات تو�صح تطور فن �ملو�صيقى و�لغناء منذ مئات �ل�صنني 
�أ�صيلة لأئمة فن �خلط  وذلك �إىل جانب �أكرب جمموعة خطية 

�لعربي منذ �آلف �ل�صنني. 

يت�صمن  دروي�ض  �صيد  �ل�صيخ  عن  كتاب  موؤلفاته  ومن 
در��صة و�قعية عن هذ� �ملو�صيقار �لعظيم، وكتاب عن �ملطرب 

�لذ�ئع �ل�صيت �ل�صيخ �صالمة حجازي ماز�ل حتت �لطبع. 

�جلمعيات  �أعمال  يف  لالإ�صهام  �لطبية  بجهوده  ي�صن  ومل 
�خلريية مثل جمعية �ل�صبان �مل�صلمني، وغريها وذلك بع�صويته 

فيها. 

فا�صت  )1390هـ(  1970م  مايو  �صهر  من   13 ويف 
روحه �خلرية �حل�صنة �إىل بارئها ر��صية مبا �أدت من �أعمال نافعة 

مثمرة وعمره 61 عاًما. 

لذكر�ه  وتكرمًيا  �لعملية،  حياته  طو�ل  جلهوده  وتقديًر� 
�أطلقت �لدولة ��صمه على مدر�صة حت�صني �خلطوط �لتي �أن�صاأها 
�جلميلة  �لفنون  كلية  وقامت  بالإ�صكندرية،  �خلا�ض  مباله 

بالإ�صكندرية بعمل متثال له �صيو�صع مبدر�صته ومتحفها. 

�إحد�هن  �أمتت  بنات  وثالث  �أولد  ثالثة  من  ذرية  وترك 
�لأملاين  جوته  مبعهد  �صكرترية  وتعمل  �لأملانية  در��صتها 
درو�صهم  يتلقون  ماز�لو�  �لآخرون  و�أولده  بالإ�صكندرية، 

باملد�ر�ض. 

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف كلمة 
»ملبار« 

578– اخلطيب البغدادي – زقاق – بق�سم 
اجلمرك 

باخلطيب  �ملعروف  ثابت  بن  علي  بن  �أحمد  بكر  �أبو  هو 
�لأخرى  جمادى  من  و�لع�رصين  �لر�بع  يف  ولد  �لبغد�دي، 
على  كبرية  قرية  وهي  دردجان  يف  )1002م(  392هـ  عام 
� لأنه  �ل�صفة �لغربية لدجلة �أ�صفل بغد�د، وبد�أ در��صته مبكًر� جدًّ
كان �بن �أحد �خلطباء، وق�صى �صبابه يف �لرحلة طلًبا للحديث 
فز�ر �لب�رصة وني�صابور و�أ�صفهان وهمذ�ن ودم�صق، و��صتقر به 
�لنوى يف بغد�د، و�صغل فيها من�صب �خلطيب، ومن ثم لقب 
بعده،  من  به  عرف  �لذي  �للقب  وهو  �لبغد�دي،  باخلطيب 
وقد �أك�صبته در�يته �لو��صعة باحلديث �صهرة فائقة ومكانة علمية 
كبرية يف م�صتقره �جلديد، ويقول �أحد كتاب �صريته: �إن خطباء 
من  جمعوه  ما  عليه  يعر�صو�  �أن  على  جرو�  �حلديث  وفقهاء 
�أحاديث ليحكم عليها بثاقب ر�أيه قبل �أن ي�صمنوها يف خطبهم 
ودرو�صهم، على �أن �خلطيب �لبغد�دي كان فيما يظهر يعاين 
بغد�د  ذ�ك يف  �إذ  كثرًي�  له، وكان عددهم  �حلنابلة  عد�ء  من 
وكان نفوذهم قويًّا، وقد �عتنق �خلطيب مذهب �ل�صافعية بعد 
�أن كان يف �أول �أمره من �حلنابلة، ود�ن باآر�ء يف �لدين مت�صددة 
�لذين  �أحمد  �لإمام  �أتباع  �صخط  ذلك  عليه  فجر  �أ�صعريتها  يف 
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كانو� يناه�صون جميع �لآر�ء �لفقهية �جلريئة، وجنح �خلطيب 
بجامع  �حلديث  درو�ض  �إمالء  �حلنابلة يف  معار�صة  من  بالرغم 
�لقائم )�نظر مادة  �أظله بها �خلليفة  �لتي  �ملن�صور بف�صل �حلماية 
�لقائم باأمر �لله(، و�لوزير �بن �مل�صلمة، و�لظاهر �أن �خلطيب قد 
�نطوت نف�صه على �حلقد �ملرير مما لقاه من عد�وة �حلنابلة فكان 
ل يدع فر�صة متر دون �أن يعر�ض باأحمد بن حنبل، و�أتباعه يف 
ا لذًعا، بل كان يهاجمهم �رص�حة،  درو�صه وكتاباته تعري�صً
طائفة  بالتع�صب، ووجدت  �ملتاأخرة  �لأجيال  �تهمته  ثم  ومن 
من �لكتب �جلدلية �أن تنال منه، وفّر �خلطيب �إىل دم�صق عندما 
�مل�صلمة،  �بن  �لق�صاء على  �إىل  �لناجحة  �لب�صا�صريي  فتنة  �أدت 
وهناك قب�ض عليه �لو�يل �لفاطمي ومل ينج من �ملوت �إل ب�صق 
�لأنف�ض، ذلك �أنه فر �إىل �صور ثم �إىل حلب، وعاد �إىل بغد�د 
بعد �أن �أعاد �ل�صالجقة �لنظام �إىل هذه �ملدينة، وتويف �خلطيب 
)حافظ �ل�رصق( فيها بعد ذلك بعام، �أي يف يوم �لثنني �ل�صابع 
مات  �لتي  �ل�صنة  )1071م( يف  عام 463هـ  �حلجة  ذي  من 
فيها عبد �لرب )حافظ �لغرب(، ودفن �خلطيب يف ح�رصة جمع 
كبري من �لقوم �إىل جانب مقربة )ب�رص �حلايف( �لطيب �لذكر. 

كتاب  يقول  كثرية  موؤلفات  �لبغد�دي  وللخطيب 
»تاريخ  كتاب  و�أ�صهرها  ر�صالة،  مائة  نحو  بلغت  �أنها  �صريته 
بغد�د ولهذ�  �لذين عا�صو� يف  للمحدثني  بغد�د«، وهو �صجل 
�ملحدثني،  لهوؤلء  ترجمته  ت�صبق  �جلغر�فيا  مقدمة يف  �لكتاب 
�إىل  منها  جزًء�  وترجم   »Salmon »�صاملون  �خت�رصها  وقد 
ا �أن تو�ليفه »�لكفاية يف معرفة  �لفرن�صية، ون�رصها، ويذكر �أي�صً
مبوؤلفات  ثبت  وهناك  �لعلم«،  و»تقييد  �لرو�ية«  علم  �أ�صول 
»مر�آة  كتاب  عن  نقاًل  »�صاملون«  ذكره  �لأخرى  �خلطيب 
لأخالق  »�جلامع  موؤلفاته:  ومن  �جلوزي،  لبن  �لزمان« 

و�ملتفقه«،  و�ل�صامع«، و»�ملتفق و�ملفرتق«، و»�لفقيه  �لر�وي 
و»�لتف�صيل ملهم �ملر��صيم«، و»�لإجازة للمعدوم و�ملجهول«، 
وهو كتاب يف �إجازة �ل�صخ�ض غري �مل�صمى �أو �لذي مل يولد 
�مل�صكلة يف  �لأ�صماء  نقي�ض  وهي  �ملتو�طئة«،  و»�لأ�صماء  بعد 

�ملنطق �ملو�صح و»�لقنوت«، وهما كتابان منف�صالن. 

اللبان  بق�سم   – حارة   – اخِلَلعي   –579
�لتاريخ  يف  ذكرو�  ممن  �ثنني  على  �خللعي  لقب  يطلق 
ل�صهرتهم، �أحدهما فقيه عامل، و�لثاين من �أهل فن �ملو�صيقى 

و�لغناء وفيما يلي ترجمة كل منهما: 

1( اأب� احل�سن علي بن احل�سن بن احل�سني بن حممد: وكان 
)جمع  �خللع  يبيع  كان  لأنه  باخللعي  ولقب  م�صهوًر�،  قا�صًيا 
�لأ�صل،  مو�صلي  وهو  بذلك،  فا�صتهر  م�رص  مللوك  خلعة( 

م�رصي �لد�ر، �صافعي �ملذهب، وتن�صب �إليه �خللعيات. 

وقد �صمع �أبا �حل�صن �حلويف )�نظر هذه �ملادة(، و�أبا حممد 
�بن �لنحا�ض )�نظر مادة �بن �لنحا�ض(، و�أبا �لفتح �لعد��ض، 
وقال  �لأهو�زي، وغريهم،  �لقا�صم  و�أبا  �ملاليني،  �صعد  و�أبا 
عنه �أبو علي �ل�صديف )�نظر مادة �ل�صديف( �لذي لقبه بعد رحيله 
�إىل م�رص وقال عنه �إنه فقيه له تو�ليف ح�صنة، وقد َويِلَ �لق�صاء 
�لنا�ض،  �عتزل  ثم  و�حًد�  يوًما  �إل  �لوظيفة  هذه  يف  يبق  ومل 

و�نزوى بالقر�فة �ل�صغرى بالقاهرة. 

وكان م�صند �أهل �حلديث بعد �حلبَّال وذكره �أبو بكر �بن 
معتزل  �صيخ  �إنه  عنه:  فقال  �لعربي(،  �بن  مادة  )�نظر  �لعربي 
يف �لقر�فة له علو يف رو�ية �حلديث، وله فو�ئد كثرية، ومن 
ولقبه  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �حلميدي  عنه  حدث  �أخرى  جهة 
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وهي  بغامية  �لق�صاء  توىل  �أنه  موؤرخيه  بع�ض  وقال  بالقر�يف، 
قلعة من �أعمال حلب وذلك قبل نزوحه �إىل م�رص، وقد جمع 
له �أبو ن�رص �أحمد بن ح�صني �ل�صري�زي جملد�ت مما �صمع عنه 

من �آر�ء فقهية، وكان �آخر من روى هذه �لآر�ء �أبو رفاعة. 

وذكر �أبو �لطاهر �ل�صلفي )�نظر مادة �ل�صلفي( �أن �أبا �حل�صن 
�خللعي كان يختم مبجال�صه �إذ� �صمع عليه �حلديث بهذ� �لدعاء: 
»�للهم ما مننت به فتممه، وما �أنعمت به فال ت�صلبه، وما �صرتته 
علي  �حل�صن  �أبو  ولد  وقد  فاغفره«،  علمته  وما  تهتكه،  فال 
)1014م(  405هـ  عام  حمرم  �صهر  يف  �خللعي  �حل�صن  �بن 
ا يف 12 من �صهر ذي �حلجة عام  مب�رص وو�فته �ملنية مب�رص �أي�صً
ودفن  عاًما  �لعمر حو�يل 88  من  بالًغا  )1098م(،  492هـ 
للعبادة،  ويفرغ  �لنا�ض،  يعتزل  كان  حيث  �ل�صغرى  بالقر�فة 
وكانت �لقر�فة �ل�صغرى خارج �لقاهرة وبها قرب �لإمام �ل�صافعي 

�لذي كان �خللعي على مذهبه. 

بق�صم  �حلارة  هذه  على  �خللعي  كلمة  �إطالق  يرجع  وقد 
�إىل  يرجع  �أو  �ل�صافعي،  �لفقيه  هذ�  ذكرى  تخليد  �إىل  �للبان 
�ملو�صيقار �ل�صكندري �ملولد »حممد كامل �خللعي« �لذي يلفظ 

لقبه ب�صم �خلاء ولي�ض بك�رصها وفيما يلي ترجمة حياته. 

كوم  بحي  بالإ�صكندرية  ولد  اخللعي:  كامل  حممد   )2
لقبه �خللعي يرجع  �ل�صقافة عام 1881م )1299هـ(، ولعل 
عن  �أز�له  �أو  �ل�صيء،  نزع  �أي  �خللع،  فعل  �إىل  �أ�صله  يف 
مكانه، ومنه خلع �مليت �أي نزع �لكفن وياأتي من هذ� �لفعل 
�ملبني للمجهول. وكلمة �خللعي �أي �لذي ينزع �لأكفان عن 
�ملوتى، ول ي�صتبعد �أن يكون �أحد �أجد�د حممد كامل �خللعي 
كان لهم �صلة بدفن �ملوتى، ول�صيما �أن موطن �أ�رصته هو حي 

بالقرب  �ملوتى �لإ�صالمية �لكربى  �ل�صقافة �ملجاور جلبانة  كوم 
من عمود �ل�صو�ري، ولعل �للقب من �خِلَلع وهي �لثياب �لتي 

تهدى من �مللوك و�لأمر�ء ومفردها »�خِلْلعة«.  

�جلي�ض،  �صباط  من  كان  �أباه  �إن  �لتاريخ  ويقول 
هذ�  غادر  ثم  �لتعليم،  من  بق�صط  ولده  يحظى  �أن  وحاول 
�ل�صغرية  �أ�رصته  تارًكا  بالقاهرة  وتزوج  �لإ�صكندرية،  �لأب 

بالإ�صكندرية تقا�صي مر�رة �لفقر حلرمان. 

كنف  يف  و�صباه  طفولته  �خللعي  كامل  حممد  وق�صى 
�لإ�صكندرية، ثم رحل �إىل �لقاهرة وز�ول مهنة كتابة �لالفتات 
�إذ يظهر �أن خطه كان جمياًل ب�صبب تعلمه يف مرحلة �لدر��صة 
�لبتد�ئية �لتي كان �خلط بني مو�دها �لأ�صا�صية، وكان م�صتوى 
�لتعليم خاللها ي�صارع م�صتوى �لتعليم �لثانوي يف �لوقت �لر�هن 

ويتخطاه مب�صافة و��صحة. 

»مقر  علي  حممد  ب�صارع  �لالفتات  كتابة  وملمار�صته 
مو�صيقى  من  �لفنية  �حلرف  و�أرباب  و�ملغنني  �ملو�صيقيني« 
ورق�ض، ومليله �لغريزي لفن �ملو�صيقى، وحبه �لغامر لفنونها، 
وتذوقه �لر�قي ملا كان ي�صمع من �أحلان و�أنا�صيد؛ دفعه �إىل �إ�صباع 
هذه �لهو�ية �ملف�صلة،فاأخذ يتقن �لعزف على �لعود و�رصعان ما 
ظهرت مو�هبه، ومن ثم بادر �إىل تعلم �أ�صول �ملو�صيقى، على 
بع�ض  نال  حتى  ع�رصه  يف  و�ملطربني  �مللحنني  م�صاهري  �أيدي 

�ل�صهرة يف �ملحيط �لفني �لذي كان يعي�صه. 

بال�صيد حممد  �لتقاوؤه  �لتح�صيل  مو��صلة  على  �صجعه  ومما 
نف�صه،  �لوقت  يف  و�ملحب،  �لدين  �لعالم  �لبكري  توفيق 
لفن �ملو�صيقى و�لغناء، فاأتاح له فر�صة �إظهار مو�هبه �لفنية يف 

جمتمع �لرقي بق�رصه �لكبري بحي �خلرنف�ض. 
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وعندما �أتقن �ل�رصوب و�لإيقاعات �أخذ يف تلحني طائفة 
م�رص  �إىل  �حلني ح�رص  ذلك  ويف  و�لأغاين،  �ملو�صحات  من 
�أبو خليل �لقباين �أحد رو�د �مل�رصح �لعربي بال�رصق �لأو�صط، 
�ملو�صيقى  فن  �خللعي خامة جيدة يف  ووجد يف حممد كامل 
و�لطرب، فا�صطحبه عند عودته �إىل �ل�صام فز�ر، عالوة على 
عدد من �ملدن �ل�صورية، �لعر�ق وتركيا، ويف هذه �لبالد تعلم 
�أ�صول �ملو�صيقى �لعربية �لقدمية و�لرتكية �لتي ت�صتمد جذورها 
در��صة  على  �أكب  تون�ض  �لفار�صية، ويف  �ملو�صيقى  من  �لفنية 
�ملو�صحات �لأندل�صية من منابعها �لأ�صيلة ثم عاد �إىل �لقاهرة، 

و��صتوعب �لكثري من �لقو�عد �ملو�صيقية و�أ�صولها �ل�صحيحة.

�ملعارف  بد�ئرة  فجاء  ��صمه  �ملعا�رص  �لتاريخ  خلد  وقد   
حممد  �أن  �مل�صت�رصقني  كبار  تاأليفها  على  توفر  �لتي  �لإ�صالمية 
عام  خالل  �ألف  وقد  م�رصيًّا،  مو�صيقاًر�  كان  �خللعي  كامل 
وقد  �ل�رصقية«  »�ملو�صيقى  بعنو�ن  كتابًا  )1322هـ(  1904م 
فيه  و�أو�صح  ر�غب،  �إدري�ض  �لكتاب  هذ�  تاأليف  يف  �صاعده 
�ألف  ثم  بينهما،  و�لن�صبة  و�لإفرجني  �لعربي  �ملو�صيقى  �ل�صلم 
�لأغاين«،  وهو  �لأماين يف �رصوب  »نيل  �أ�صماه:  �آخر  كتابًا 
من نو�در ما كتب باللغة �لعربية يف هذ� �لفن ويف هذين �لكتابني 
�صجل �خللعي طائفة كبرية من �أحلانه و�أحلان غريه من معا�رصيه 
وعلى ر�أ�صهم عبده �حلامويل، وحممد عثمان )�نظر مادة عبده 

بك �حلامويل(، وذلك بالنوتة �ملو�صيقية �لدقيقة. 

ويدل هذ� �لقول يف د�ئرة �ملعارف �لإ�صالمية على معرفته 
�لتامة بدقائق �ملو�صيقتني �لعربية و�لغربية و�لفروق بينهما، كما 

يدل على علمه �لو��صع �لأفق بالنوتة �ملو�صيقية. 

�صديد  فاإنه كان  �لغربية  �ملو�صيقى  تذوقه  �لرغم من  وعلى 
د�ود  مثل  ذلك  ممثلة يف  �لعربية  �ملو�صيقى  تر�ث  على  �حلر�ض 
�ملو�صيقى  رو�د  من   � جدًّ و�لكثري  �ملادة(،  هذه  )�نظر  ح�صني 
وجتويد  بحفظ  �لنا�صئني  ين�صح  كان  �إذ  ع�رصه،  يف  �ل�رصقية 
�ل�رصوب  �لأدو�ر و�ملو�صحات من كافة  �أكرب عدد ممكن من 
و�لإيقاعات لي�صتطيعو� �إنتاج �لأحلان �جليدة �لتي جتلب �لطرب 
يو�صي  كان  فقد  ذلك  ومع  ترنيمها،  بعذوبة  �مل�صاعر  وتهز 
بال�صتماع �إىل �لأحلان �لأجنبية لكي تتعود �آذ�ن �لنا�صئني على 

�لتمييز بني �لإيقاعات يف كل من �ملو�صيقتني. 

وما من �صك �أن �خللعي تاأثر باأحلان عبده �حلامويل وحممد 
عثمان، وذلك يف �أد�ء �لغناء وتكوين �لأحلان، ومن ثم يعد 
هذ�ن �مللحنان من �أ�صاتذته غري �ملبا�رصين، ول�صيما فيما يتعلق 
�لأندل�صية  باملو�صحات  �ملقيد  �ملتطورة و�لتلحني غري  باملو�صيقى 
و�لتي كانت  �صائعة يف م�رص  �لتي كانت  و�لق�صائد  و�لأدو�ر 
تختلف يف �أ�صلوبها وبع�ض عنا�رصها �لفنية عن �ملو�صيقى �ل�صعبية 

يف بالد �لريف �مل�رصي و�ل�صعيد. 

وحممد  �حلامويل  عبده  ع�رص  خ�صائ�ض  �أبرز  من  وكان 
�ل�صوتية،  �حلركة  باأد�ء  �لعناية  و�لتلحني:  �لغناء  يف  عثمان 
و�لأد�ء �لبطيء لالأحلان ب�صفة عامة و�لأخذ يف �لهتمام بتنويع 
�ملقامات �ملو�صيقية و�لإيقاعات يف تلحني �لدور �لغنائي، وبذل 
�رجتال  يف  �لأ�صلية  �ملو�صيقية  �ملغني  مو�هب  �إظهار  يف  �جلهد 
�لدور  �أحلان  من  نابع  م�صاف  كتكوين  قريحته  من  �لأحلان 

�لغنائي نف�صه.

ر�ئد   كان  عثمان  حممد  باأن  �لقول  �ملغالة  من  ولي�ض 
موؤلًفا  كان  قبله  �لدور  لأن  �لغنائي  �لدور  تلحني  يف  �لتجديد 
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حلن  من  ثم  و�حد،  عرو�صي  بحر  من  وغ�صن  مذهب  من 
تغيري  �أي  دون  يتكرر  �للحن  وكان  و�حد،  مو�صيقي  ومقام 
�آلت  وكانت  �ملو�صيقي،  مقامه  ونوع  �لإيقاعي  �صياقه  يف 
�لتخت ت�صاحب �أد�ء �ملغني دون �أن يكون لها وظيفة م�صتقلة 

يف �لدور. 

�حلاد  �ملو�صيقي  �إدر�كه  بقوة  عثمان  حممد  فابتدع 
و�ملقام  �لإيقاع  يف  وذلك  �لو�حد،  �لدور  يف  �لأحلان  تنويع 
�ملو�صيقي، كما حدد مالمح �حلو�ر �للحني و�أخذ يف تلحني 
�لأدو�ر �لطويلة مما �أ�صفى عليه بجد�رة لقب �مللحن ذي �لنف�ض 

�لطويل.

وقبل حممد عثمان كانت مقامات �لنغم و�أوز�ن �لإيقاع 
�لعربية  �لبلد�ن  �أحلان  �مل�رصية  �لأحلان  يف  �ل�صتخد�م  �ل�صائعة 
هي �أهم �لعنا�رص �ملو�صيقية �لتي كان �مللحنون �لنا�صئون يتلقون 
�مل�صايخ  �ملو�صيقيني  كبار  �أيدي  على  قو�عدها  يف  درو�ًصا 
ومتاأثًر�  �لديني  بالإن�صاد  مرتبًطا  �لغناء  كان  كنفهم  يف  �لذين 
�لقر�آن  باأ�صلوب  و�لدنيوي  �لديني  �ملو�صح  �أو  �لق�صيدة  بتلحني 

وجتويده. 

لكل  فطن  قد  �خللعي  كامل  حممد  يكون  �أن  وبديهي 
ي جانًبا  ينحِّ �أن  �أن عليه  �ملو�صيقية  �أملعيته  بثاقب  ذلك، و�أدرك 
�لتلحيني  �لتطور  يتابع  و�أن  �لتلحني،  يف  �لبالية  �لأمناط  هذه 
�لأغاين،  على  عثمان  �حلامويل، وحممد  عبده  �أدخله  �لذي 
و�أن يجدد يف هذ� �لتطوير مبا �أوِتي من بر�عة يف �لتلحني و�صعة 
يف �لثقافة �ملو�صيقية �ملكت�صبة من �ملر�ن و�لتذوق �لأ�صيل �لنابع 

من �لوجد�ن و�لعاطفة �ل�صادقة �لتعبري. 

وقد �أو�صح كل ذلك يف كتابيه �لآنفي �لذكر، ومن ثم 
ي�صتطاع �لقول باأنه كان �أول و��صع لدعامات �لغناء �حلديث يف 

م�رص، بل ويف �لوطن �لعربي باأ�رصه. 

��صتطاع  �لبتد�ئية  در��صته  فرتة  ق�رص  من  �لرغم  وعلى 
�ملجال  يف  منفرجة  خطو�ت  يخطو  �أن  �خللعي  كامل  حممد 
يكون  �أن  �إىل  �ل�صخ�صية  بدر��صته  فتو�صل  �لعام،  �لثقايف 
يف  و�ملو�صيقية  �لأدبية  �ملقالت  فكتب  زمانه،  �أدباء  من  �أديًبا 
�أنه  على  يدل  مما  �لق�صائد  بع�ض  ونظم  و�ملجالت،  �جلر�ئد 
�أتقن �لعرو�ض �إىل حد ي�صمح بتاأليف �ل�صعر �لعمودي �ل�صحيح 

�لوزن و�لقافية. 

وكان �خللعي من �أو�ئل �لذين �ن�صمو� �إىل فرقة �ل�صيخ �صالمة 
حجازي )�نظر هذه �ملادة( �لتمثيلية �لغنائية، وجادت قريحته 
و�ملو�صحات  و�لأغاين  �مل�رصحية  �لأحلان  من  بالعديد  �لوقادة 
�لغنائية  �مل�رصحيات  من  طائفة  و�ألف  و�لطقطوقات  و�لأنا�صيد 
ول�صيما  �لع�رصين،  �لقرن  من  �لأول  �لن�صف  بها  ��صتهر  �لتي 
�أولد عكا�صة، وعلي  مثلتها فرق  �لأول منه، وقد  �لربع  يف 
�أوبريت:  �لك�صار، وحممد بهجت، ومنرية �ملهدية و�أهمها: 
يا  و�آه  تابتة،  و�لتالتة  زمان،  وكان  كارفينا،  كارمن، 
و�لإميان،  �لياباين،  و�ل�رصف  عليك،  ومربوك  حر�مي، 
وقي�رص كليوباتر�، وقد مثلت هذه �لأوبريتات �لثالثة �لأخرية 

فرقة جورج �أبي�ض )�نظر هذه �ملادة(. 

وتتلمذ على يد �خللعي طائفة من م�صاهري �مللحنني وغنت 
باأحلانه و�أدو�ره مغنيات على ر�أ�صهم �ل�صيدة �أم كلثوم، ومنرية 
�ملهدية، ويقول �لدكتور ح�صني فوزي �ل�صليع يف فن �ملو�صيقى 
�لعربية و�لغربية كناقد ح�صيف بارع، يقول يف و�صف كتاب 
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�لأ�صا�صية يف فهم  �لكتب  �إنه من  �ل�رصقية«:  »�ملو�صيقى  �خللعي 
�خللعي  �أن  منه  ويت�صح  تاريخها،  ومعرفة  �لعربية،  �ملو�صيقى 
ملا  وعلى وعي  �لغربية  �ملو�صيقى  بقو�عد  تامة  معرفة  على  كان 
يقوم بني �ملو�صيقتني من مو�نع وحو�جز هي نتيجة قرون �لتطور 
�ملركب  �إىل  �لب�صيط  من  فنقلتها  �لغربية  باملو�صيقى  مرت  �لتي 
فات�صعت جمالت �لتعبري فيها على حني وقفت �ملو�صيقى �لعربية 
عند حدود تقاليدها ورف�صت لغري �ملو�صيقى �لرتكية باإجر�ء �أي 

تطوير فيها. 

�أيام  �أو�خر  يف  بال�صلل  �خللعي  كامل  حممد  و�أ�صيب 
هوؤلء  �لع�صال  �لد�ء  هذ�  من  عالجه  �إىل  يبادر  ومل  حياته، 
�لذين مالأ نفو�صهم بهجة و�آذ�نهم طربًا ب�صماع �أحلانه �ل�صجية، 
�إذ مل ي�صتطع معاجلة نف�صه لأنه مل يدخر �صيًئا من مكا�صبه، ويف 
�صهر يونية عام 1938م )1357هـ( و�فته �ملنية بالقاهرة بالًغا 
من �لعمر حو�يل 59 عاًما، ومل ي�صيعه �إىل د�ر �لبقاء �إل قلة من 
�أقاربه ومريديه، وكان ي�صكن مبنزل متو��صع باإحدى �حلار�ت 

�ملتفرعة من �صارع حممد علي. 

ي�صتهي  كان  حيًّا  كان  »عندما  �لأمثال  يف  يقال  وكما 
بلحة، فلما مات علقو� �صباطة على قربه« ففي عام 1966م �أي 
�لعربية  �ملو�صيقى  �حتفل معهد  بثمانية وع�رصين عاًما  بعد وفاته 
بذكر�ه، و�حتفلت �لإذ�عة �مل�رصية بهذه �لذكرى، و�أذيع يف 
�حلفلني بع�ض من �أحلانه و�أدو�ره، وقرر �ملجل�ض �لأعلى لرعاية 
�ملو�صيقي  تر�ث  جمع  �لجتماعية  و�لعلوم  و�لآد�ب  �لفنون 
�مل�رصحي. وهكذ� �لدنيا ل حتول وجهها نحو �ملح�صنني �صنًعا 
�إل بعد �أن يطويهم �ملوت يف غياهب �لقبور فتنظر �أرو�حهم �إىل 
�لعامل �لدنيوي و�لبت�صامة �ل�صاخرة على وجهها �لنورية وو�صفه 
�لتاأليف  �أ�صيلة يف  موهبة  ذ�  كان  باأنه  فوزي  �لدكتور ح�صني 

�ملو�صيقي بل وعبقريته، و�أنه كان عامِلًا من علماء �ملو�صيقى، 
مطلًعا على تاريخها �لعربي، متابًعا لأثر �ملو�صيقى �لرتكية فيها، 
عارًفا ببع�ض ما كتب علماء �لغرب عنها، و�أنه در�ض �أعالمها من 
�صابقيه ومعا�رصيه �أمثال: �أبو خليل �لقباين، و�ل�صيخ �مل�صلوب، 
وعبده �حلامويل، و�إبر�هيم �لقباين، وحممد عثمان، و�صالمة 
حجازي، ود�ود ح�صني، و�صيد دروي�ض )�نظر مادتي د�ود 

ح�صني، و�ل�صيخ �صيد دروي�ض(. 

عرفه  كما  �ملو�صيقى  فن  �إن  �حلكيم  توفيق  �لأ�صتاذ  وقال 
هو ومعا�رصوه كان يلمع منذ ثالثني عاًما يف ثالثة هم: د�ود 

ح�صني، و�صيد دروي�ض، وكامل �خللعي . 

ب�صماع  �أهلها  و��صتمتع  �لإ�صكندرية،  ��صتمتعت  ولقد 
�صوت حممد كامل �خللعي، وتذوقو� �أحلانه �ملتطورة �لتجديد 
�ل�صارة،  و�ملنا�صبات  �لأفر�ح  حفالت  من  يحييه  كان  فيما 
وكان �أهل �لإ�صكندرية ينتظرون �إقامتها مبا ت�صتحق من �صوق 
وتقدير ويهرعون �إىل �رص�دقها يق�صون لياليها �لعذبة يف �لرتنيم 

بني ت�صفيق و��صتح�صان حتى مطلع �لفجر. 

ومن �أ�صهر �لأغاين �لتي حلنها وغناها هذه �لأغنية:

يا ُوَلَة �لع�صِق ِقلُّو�   
ِمْن مالمي يف غز�ْل 

ل ُمقاُم �لع�صِق �صهٌل  
ل ول ُحبُّ �جِلماْل   

ُمهَجتي كم َحلَّ فيها  
من تباريح �ل�ِصقاْم   
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َم�ْصَمعي لي�ض ميلُّ  
فاتركو ِقياًل وقاْل   

�أبدية  يف  مثو�ه  و�أكرم  �خللعي،  كامل  حممد  �لله  رحم 
�خللود. 

580– خليل اإبراهيم – �سارع – بق�سم الرمل 
باملحاماة  ��صتغل  �مل�رصيني،  �لع�صاميني  كبار  من  كان 
1924م  عام  وتويف  �لقبطية،  �لتوفيق  جمعية  و�أ�ص�ض 

)1343هـ(. 

581– خليل اإبراهيم – �سارع - بق�سم الرمل 
باملكاتب  �لأوىل  مر�حله  يف  �لتعليم  �إبر�هيم  خليل  تلقى 
�مل�رصية ثم �لتحق مبدر�صة �لطب، و�ختري بعد ذلك لل�صفر �صمن 
ف�صافر  �لأول  عبا�ض  �لنم�صا يف عهد  �إىل  �لأوىل  �لبعثة  �أع�صاء 
وكانت  )1266هـ(،  1849م  عام  يونية  من   12 يف  �إليها 
�لنم�صا يف ذلك �حلني زعيمة �ملمالك �جلرمانية وكان لها بع�ض 
�لنفوذ على هذه �ملمالك، وكان ��صمها يطلق على �لرقعة �لتي 
ت�صم �لنم�صا و�أملانيا مًعا، وكان خليل �إبر�هيم �أفندي يتقا�صى 
مرتًبا �صهريًّا قدره 250 قر�ًصا، لأنه تخرج من مدر�صة �لطب 
بالقاهرة برتبة �ملالزم �لثاين، وكانت �أ�رصته تقب�ض هذ� �ملرتب 
برت�صانة  �لطبيب  �أفندي  من�صاوي  �إىل  منها  بتوكيل  م�رص  يف 
بولق، وظل خليل �إبر�هيم يدر�ض يف تلك �لبالد، وعاد �إىل 
�لوطن يف 22 من نوفمرب عام 1852م )1269هـ(، وعني 
�إثر رجوعه طبيًبا يف جبل قي�صان لعالج رجال وعمال �لتعدين 
يف  مناجمه  عن  و�لك�صف  �لذهب  با�صتخر�ج  كلفو�  �لذين 
ذلك �جلبل، وجاء يف �لأمر �ل�صادر من �خلديوي يف 14 من 

رم�صان عام 1283هـ )20 يناير عام 1867م( برتقية بع�ض 
�جلليلة  بخدماتهم  �متازو�  �لذين  من  وغريهم  �لبحرية  �صباط 
طبيب  �أفندي  �إبر�هيم  خليل  )�لنقيب(  �ليوزبا�صي  �أن  بالبو�خر 
�لباخرة »�لبحرية« قد رقي �إىل رتبة �صاغقول �أغا�صي )�لر�ئد(، 
بالبحرية �مل�رصية يف  �لتحق  �أنه  ويفهم من �لأمر �لآنف �لذكر 
يعرف  ول  �لتقاعد  على  �إحالته  حتى  �إ�صماعيل  �خلديوي  عهد 

تاريخ ومكان وفاته. 

582– خليل بك – حارة – بق�سم اجلمرك 
�لتي  �لثالثة  �لعلمية  �لبعثة  طالب  �أحد  حممود  خليل  هو 
)1826م(،  1242هـ  عام  فرن�صا  �إىل  علي  حممد  �أر�صلها 
قد  يكون  ثم  ومن  عاًما،  �لتاريخ 23  ذلك  عمره يف  وكان 
ولد بالقاهرة عام 1218هـ )1803م( وكان مرتبه �ل�صهري 
�أثناء �لبعثة 100 قر�ض، وقد در�ض علم �لفالحة مبدينة »روفل« 
وكان يز�مله يف هذه �لدر��صة طالب �آخر يدعى يو�صف �أفندي 
عام 1248هـ )1832م(،  معه يل م�رص  عاد  �لذي  �لأزمع 
بنربوه،  �لزر�عة  مدر�صة  ناظر  من�صب  �إىل  ترقياته  وو�صل يف 
ثم عني ناظًر� لب�صاتني حممد علي وب�صاتني �أولده من بعده، 
هو  لأنه  �أفندي«  »بيو�صف  �ملعروفة  �لفاكهة  با�صمه  و�صميت 
�أوجدها مب�رص، وقد ح�صل خليل حممود على  �لذي  �لرجل 

رتبة �لبكوية. 

من  عودته  بعد  �صيء  هذ�  حممود  خليل  عن  يعرف  ول 
�لبعثة �لتي ��صتغرقت �صت �صنو�ت، ول يعرف تاريخ وفاته، 
حتى  تعرف  ماز�لت  �جلمرك  بق�صم  ��صمه  حتمل  �لتي  و�حلارة 
�أبي  حي  �أهل  يدعوها  كما  �لنحو�ض«  حا�صل  »بحارة  �لآن 
وردة، وماز�لت ت�صم يف منت�صفها خر�بة غري م�صقوفة حتتوي 
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على �أربعة نعو�ض كتب على كل منها ��صم �ملرحوم �لذي تربع 
بها ليحمل فيها �ملوتى �إىل مقرهم �لأبدي، ثم تعود �إىل خر�بتها 
بعد �لدفن فتو�صع قائمة م�صنودة على �حلائط يف �نتظار �أمو�ت 
�آخرين، ويف حرب �لقرم عام 1853م، كان خليل بك �آخر 
�إحدى  وهي  �أباد«  »جهاد  لل�صفينة  قائًد�  )عقيد(  قائمقام  رتبة 
ملعاونة  �لإ�صكندرية  من  �صافرت  �لتي  ع�رصة  �لثنتي  �ل�صفن 
با�صا  ح�صن  بقيادة  �حلملة  وكانت  �حلرب،  تلك  يف  تركيا 

�لإ�صكندر�ين. 

ويف هذه �حلارة وعند مطلع �لفجر من �ليوم �خلام�ض من 
يف  �حلياة  نور  ر�أيت  )1309هـ(  1891م  عام  �أكتوبر  �صهر 
كنف منزل رحب كان معروًفا با�صم »�ل�رص�يا �أم عو�ميد« �أي 
�لق�رص ذو �لأعمدة، لأن حجرة كبرية منه كانت قائمة على 
باأكملها يف  عمودين م�صتديرين من �حلجر �لأبي�ض، وتخرج 
�صق  عند  باأكملها  �ل�رص�يا  هذه  هدمت  وقد  �حلارة،  عر�ض 

�صارع �إ�صماعيل �صربي با�صا )�نظر هذه �ملادة(. 

بق�سم  �سارع –  583– اخلليل بن اأحمد – 
مينا الب�سل 

متيم  بن  عمرو  بن  �أحمد  بن  �خلليل  �لرحمن  عبد  �أبو  هو 
�لفر�هيدي )�أو �لفرهودي( �لأزدي �ليحمدي، كان �إماًما يف 
در�ض  وقد  عمان،  �أهل  من  لغويًّا  فقيًها  وكان  �لنحو،  علم 
�حلديث وفقه �للغة على �أيوب �ل�صختياين، وعا�صم �لأحول، 

و�لعو�م بن حو�صب وغريهم. 

�خلليل  تخلى  �ل�صختياين«  »�أيوب  �أ�صتاذه  بن�صيحة  وعماًل 
�خلو�رج  مذ�هب  من  مذهب  هو  �لذي  �لإبا�صي  �ملذهب  عن 

�لتحكيم  لقبوله  �أبي طالب  بن  �لإمام علي  �لذين خرجو� على 
)�نظر مادة �لإمام علي(، و�عتنق مذهب �أهل �ل�صنة �لقومي. 

وي�صهد جميع موؤرخيه ب�صدته وورعه وتقو�ه وعزوفه عن 
�لدنيا ومباهجها فق�صى حياته فقرًي�، ومن تالميذه �مل�صهورين: 
�صيبويه، و�لأ�صمعي، و�لن�رص بن �صميل، و�لليث بن �ملظفر 
�صميل،  و�بن  و�لأ�صمعي،  �صيبويه،  مو�د:  )�نظر  ن�رص  �بن 

و�بن ن�رص(. 

ويتفق جميع كتاب �ل�صري على �أن �خلليل بن �أحمد و��صع 
هي  طريقته  وماز�لت  �لعربي،  لل�صعر  وقو�عده  �لعرو�ض  علم 
�لتي  �لكثرية  �ملحاولت  من  �لرغم  على  �ليوم  حتى  �ل�صائدة 

بذلت لو�صع طرق �أخرى حتل حملها. 

ويقول �بن خلكان يف كتابه »وفيات �لأعيان« �إن �خلليل 
��صتنبط علم �لعرو�ض و�أخرجه �إىل �لوجود وح�رص �أق�صامه يف 
خم�ض دو�ئر ي�صتخرج منها خم�صة ع�رص بحًر�، ثم ز�د عليها 
»�خلبب«،  و�صماه  و�حًد�  بحًر�  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لأخف�ض 
وقد قيل: �إن �خلليل دعا ربه يف مكة �أن يرزقه علًما مل ي�صبقه 
�إليه �أحد ول يوؤخذ �إل عنه، فلما عاد من �حلج فتح �لله عليه 
بعلم �لعرو�ض، و�إن كان يف هذه �لرو�ية ما يدل على �صذ�جة 
�لت�صور و�لتو�كل �إل �أن �لو�قع قد حقق ما كان �خلليل ي�صبو 
و�لنغم  بالإيقاع  �خلليل  معرفة  �أن  خلكان  �بن  وي�صيف  �إليه، 
هذ�  من  متقاربان  �إنهما  �إذ  �لعرو�ض  علم  ��صتنباط  من  مكنْته 

�لعلم فيما يتعلق باملاأخذ. 

ويقول حمزة بن �حل�صن �لأ�صبهاين يف كتابه »�لتنبيه على 
حدوث �لت�صحيف«: »�إن دولة �لإ�صالم مل ُتخرج �أبدع للعلوم 
�لتي مل يكن لها عند علماء �لعرب �أ�صول من �خلليل بن �أحمد، 
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عن  ياأخذه  مل  �لذي  �لعرو�ض  علم  هو  ذلك  على  و�لربهان 
�أحد غريه ممن تقدموه، فقد �خرتعه من ممر له بال�صفارين من 
وقع مطرقة على ط�صت لي�ض فيهما حجة ول بيان يوؤديان �إىل 
�أيامه قدمية  �أو يف�رص�ن غري جوهرهما، فلو كان  غري حليتهما 
ور�صومه بعيدة ل�صك فيه بع�ض �لأم ل�صنعته ما مل ي�صنعه �أحد 
منذ خلق �لله �لدنيا من �خرت�عه �لعلم �لذي قدمت ذكره، ومن 
تاأ�صي�صه بناء كتاب �لعني �لذي يح�رص لغة �أمة من �لأم قاطبة، 
ثم من �إمد�ده �صيبويه من علم �لنحو مبا �صنف منه كتابه �لذي 

هو زينة لدولة �لإ�صالم«. 

�حل�صن  بن  حمزة  وقول  خلكان  �بن  قول  من  وو��صح 
وثنائه �أن للخليل بن �أحمد مكانة عالية عند �لقد�مى من علماء 
�لعرب مبا �أنتج من م�صنفات يف �لنحو و�لعرو�ض وغريهما من 

�ألو�ن �ملعرفة �لنافعة. 

وقوًر�،  حليًما،  عاقاًل،  �صاحًلا،  رجاًل  �خلليل  وكان 
كرمي �لأخالق، عطر �ل�صرية، ومن كالمه: »ل يعلم �لإن�صان 
خطاأ معلمه حتى يجال�ض غريه«، ويقول �لن�رص بن �صميِّل تلميذه 
�لأثري عنده �إن �خلليل �أقام يف خ�ض من �أخ�صا�ض مدينة �لب�رصة 
)�نظر هذه �ملادة( ل يقدر على �كت�صاب فل�صني، على حني �أن 
�أ�صحابه كانو� يك�صبون بعلمه �لأمو�ل �لطائلة، وكان يقول: 
بابي فما يجاوزه همي«، وكان يردد قوله:  »�إين لأغلق علّي 
»�أكمل ما يكون �لإن�صان عقاًل وذهًنا �إذ� بلغ �أربعني �صنة، وهي 
�ل�صن �لتي بعث �لله تعاىل فيها حممًد� �صلى �لله عليه و�صلم، ثم 
يتغري وينق�ض �إذ� بلغ ثالًثا و�صتني �صنة، وهي �ل�صن �لتي قب�ض 
وقت  �لإن�صان  ذهن  يكون  ما  و�أ�صفى  �لله،  ر�صول  فيها  �لله 
�ل�صمر«، ولي�ض من �ل�صهل �ملو�فقة على ما ذهب �إليه �خلليل بن 
�أحمد يف هذ� �ل�صدد، فقد �أثبت علم �لنف�ض �حلديث �أن عقلية 

�لإن�صان ت�صتمر يف �لنمو و�لن�صوج حتى �لهرم طاملا بقي ج�صم 
�أو  �لثمانني  �لإن�صان �صليًما و�ملخ يقًظا، وكم من عامل جتاوز 
�لت�صعني من �لعمر، وظل �إنتاجه �لفكري يف �مل�صتوى �لرفيع مل 

تقلل �لأعو�م من ن�صاطه وحيويته.

وكان �صليمان بن حبيب بن �ملهلب بن �أبي �صفرة �لأزدي 
و�يل فار�ض و�لأهو�ز ميد �خلليل بر�تب من �ملال ويف ذ�ت يوم 
كتب �إليه ي�صتدعيه ليح�رص عنده فكتب �إليه �خلليل هذه �لأبيات 

�لتي تدل على كربيائه و�إبائه وعرفانه بعلمه وف�صله: 

�أبْلْغ �صليماَن �أينِّ عنه يف �ِصَعٍة   
ويف غنى غرَي �أينِّ لَ�ْصُت ذ� ماِل 

�صحا بنف�صَي �أينِّ ل �أرى �أحًد�  
ميوُت هْزًل ول يبَقى على حاِل  

ُه  ْعُف ُيْنِق�صُ �لرزُق عن قدٍر ل �ل�صَ
ول َيزيُدَك فيه َحْوُل حمتاِل   

و�لفقُر يف �لنف�ِض ل يف �ملاِل َتْعِرُفهُ 
ومثُل ذ�َك �لِغَنى يف �لنف�ِض ل �ملاِل 

فقطع �صليمان بن حبيب �لر�تب فقال �خلليل: 

�إنَّ �لذي �صقَّ فمي �صامنٌ 
للرزِق حتى َيَتوفَّاين  

 
َحَرْمَتني ماًل قلياًل فما  

ز�دَك يف مالَِك ِحْرماين؟    
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فبلغت �صليمان فاأقامته و�أقعدته، وكتب �إىل �خلليل يعتذر 
�إليه، و�صاعف ر�تبه فقال �خلليل: 

وزلٍة يكرث �ل�صيطاُن �إن ُذِكَرْت  
ِمْنها �لتعجُب جاءت من �ُصَلْيماَنا   

ل تعجنبَّ خلرٍي زل عن َيِدِه  
فالكوكُب �لنح�ُض َي�ْصقي �لأر�َض �أحياَنا   

بابن �ملقفع )�نظر هذه �ملادة(،  ليلة  و�جتمع �خلليل ذ�ت 
و�متد �ل�صمر بينهما طو�ل �لليل، وملا تفرقا قيل للخليل: كيف 
ر�أيت �بن �ملقفع؟ قال: ر�أيت رجاًل علمه �أكرث من عقله، وقيل 
لبن �ملقفع: كيف ر�أيت �خلليل؟ قال: ر�أيت رجاًل عقله �أكرث 

من علمه. 

ومن موؤلفات �خلليل كتاب »�لعني يف �للغة« وهو م�صهور، 
�لنقط  و»كتاب  �ل�صو�هد«  و»كتاب  �لعرو�ض«،  و»كتاب 
و�ل�صكل«، ويف هذ� �لكتاب كان �خلليل �أول من �بتدع و�صع 
�صحيحة،  بها  للنطق  وت�صكيلها  �لعربية  �حلروف  على  �لنقط 
�جلز�ئريني  ول�صيما  �ملغاربة  �أن  ويالحظ  �للحن،  عن  وبعيدة 
�خلليل  �لنقط على �حلروف كما و�صعها  ي�صعون هذه  ماز�لو� 
نقطة  وي�صعون  �لقاف  فوق حرف  و�حدة  نقطة  ي�صعون  فهم 
حتت حرف �لفاء بدًل من نقطتني فوق �لقاف، ونقطة و�حدة 
فوق �لفاء على غر�ر �ملتبع يف �ل�رصق �لعربي، وللخليل كتاب 
يف »�لنغم« مما يدل على �أنه كان على علم و��صع �لنطاق بالأغاين 

يف ع�رصه، وله كتاب �آخر يف »�لعو�مل«. 

وكان �خلليل �أول من �صنف معجًما عربيًّا هو كتاب »�لعني« 
�ل�صن�صكريتية  �لهجاء عند نحاة  �أنه رتبه على حروف  و�لظاهر 

وهي �لتي تبد�أ بحروف �حللق حتي ت�صل �إىل حروف �ل�صفة، 
�أن  �لعرب  ل�صان  �ملادة( يف  هذه  )�نظر  منظور  �بن  وقد روى 
�خلليل رتب معجمه على ترتيب �حلروف �لآتي: �لعني، �حلاء، 
�ل�صني،  �جليم،  �لكاف،  �لقاف،  �لغني،  �خلاء،  �لهاء، 
�لثاء،  �لد�ل،  �لطاء،  �لزين،  �ل�صني،  �ل�صاد،  �ل�صاد، 
�لباء،  �لفاء،  �لنون،  �لالم،  �لر�ء،  �لثاء،  �لذ�ل،  �لظاء، 

�مليم، �لياء، �لو�و، �لألف. 

و�أكرث �لعلماء �لعارفني باللغة يقولون �إن كتاب »�لعني يف 
و�إمنا كان قد �رصع  ت�صنيفه  لي�ض  �خلليل  �إىل  �ملن�صوب  �للغة«، 
فاأكمله تالمذته  تويف  ثم  »بالعني«  �أو�ئله، و�صماه  فيه ورتب 
�لن�رص بن �صميل، ومن يف طبقته كموؤرج �ل�صدو�صي، ون�رص 
�بن علي �جله�صعي وغريهم، فما جاء علمهم منا�صًبا ملا و�صعه 
�خلليل يف �لأول فاأخرجو� �لذي و�صعه �خلليل منه ومن ثم وقع 
يف �لكتاب خلل كثري يبعد وقوع مثله من �خلليل، وقد �صنف 
�بن در�صتويه يف ذلك كتابًا ��صتوفى �لكالم فيه، وهو كتاب 

مفيد يف هذ� �ل�صدد. 

د�ئرة  �جلز�ئري يف  �صنب«  بن  �مل�صت�رصق »حممد  ويقول 
�ملعارف �لإ�صالمية �أن �لذي �ألف كتاب �لعني هو تلميذ �خلليل 
�بن �أحمد �لليث بن �ملظفر بن ن�رص، ويذهب قول �آخر �إىل �أن 
�لن�رص بني �صميل �صنف هذ� �ملعجم على �لأ�صا�ض �لذي و�صعه 
بن  حممد  �لأ�صتاذ  وي�صيف  �أمته،  �لذي  هو  �أنه  �أو  �أ�صتاذه، 
�صنب �أنه يحق لنا �أن نعتقد �أن هذين �لقولني ماهما �إل حماولة 
للتقليل من �صهرة �خلليل، وهذ� ما �أعتقده و�أو�فق �لأ�صتاذ �بن 
�صنب عليه �إذ ل يعقل �أن هذ� �لرجل �لز�هد �لذي ق�صى حياته 

يف ن�رص �لعلم يرتك هذ� �ملعجم دون �أن يتمه قبل موته. 
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هذ�  من  �لقر�ء  �إىل  ي�صل  مل  فاإنه  �صيء  من  يكن  ومهما 
�أبو بكر �لزبيدي )�نظر مادة  �ألفه  �ملعجم �صوى �ملخت�رص �لذي 
�أخرى  م�صنفات  وثمة  �لأندل�صي،  �للغوي  �لفقيه  �لزبيدي( 
�صحتها،  يف  قلياًل  لي�ض  �ل�صك  ولكن  �خلليل،  �إىل  تن�صب 
و�صحة �ل�صور �لتي و�صلت �إىل �لقر�ء بها، وهذه �لكتب هي: 
كتاب يف معنى �حلروف، وماتز�ل ن�صخة منه مبكتبة برلني، 
وكتاب �رصح �رصف �خلليل، وتوجد ن�صخة منه مبكتبة برلني، 
وكتاب يحتوي على جملة من �أ�صاليب �لإعر�ب وتوجد ن�صخة 
�لفعل  باإ�صتانبول، وفقرة عن ت�رصيف  »�آيا �صوفيا«  منه مبكتبة 

مبكتبة بودليان. 

وكان للخليل ولد متعجرف قليل �لإدر�ك فدخل عليه يوًما 
�لنا�ض  �إىل  فخرج  عرو�صيًّا،  ويزنه  �ل�صعر  من  بيًتا  يقطع  وهو 
يقول: �إن �أبي قد جن، فدخل �لنا�ض على �خلليل و�أخربوه مبا 

قال ولده فاأن�صد خماطبه: 

لو كنت تعلُم ما �أقوُل َعَذْرتني  
�أو كنَت تعلُم ما تقوُل َعَذلُْتكا   

لكن َجَهْلَت مقالتي َفَعَذلتني   
وعلمُت �أنَك جاهٌل َفَعَذْرُتكا  

ومن �صعره يف �لغزل قوله: 

يقولوَن يل د�ُر �لأِحبَِّة قْد َدَنْت  
و�أنَت كئيٌب �إنَّ ذ� لَعجيُب    

فقلُت وما ُتْغني �لدياُر وقربُها  
�إذ� مل يكْن بنَي �لقلوِب قريُب   

قليل  وكان  �لعرو�ض،  يتعلم  رجل  عليه  يرتدد  وكان 
�لفهم، فمكث يتعلم عليه مدة من �لزمن دون �أن يفقه �صيًئا من 

علم �لعرو�ض، فقال له �خلليل يوًما: قطع هذ� �لبيت: 

�إذ� مل ت�صتطع �صيًئا فدعه 
وجاوزه �إىل ما ت�صتطيع     

�إىل  يعد  ومل  نه�ض  ثم  معرفته،  قدر  تقطيعه  يف  فاأخذ 
�لبيت مع ق�رص  �لدر�ض فعجب �خلليل من فطنته ملا ق�صده يف 

فهمه. 

وقد �أخذ �صيبويه عنه علوم �لأدب، ويقال: �إن �أباه �أحمد 
كان �أول من �صمي بهذ� �ل�صم بعد ر�صول �لله �صلي �لله عليه 
�أحمد عام 100هـ  بن  �خلليل  �جلليل  �لعامل  ولد  و�صلم، وقد 
 –  786( 175هـ  �أو  170هـ  عام  �ملنية  وو�فته  )718م( 
791م( بالًغا من �لعمر 70 �أو 75 عاًما، ودفن مبدينة �لب�رصة، 
وكان موته ب�صبب �صدمة من �صارية �أمام �مل�صجد �لذي ق�صده 
دقيقة  ح�صابية  م�صاألة  �لتفكري يف  منهمًكا يف  وكان  لل�صالة، 

فانقلب على ظهره، ومات بعد ذلك باأيام قليلة. 

الرمل  بق�سم  �سارع -   – ُخماَرويه   -584
هو ُخماَرويه بن �أحمد بن طولون )�نظر مادة �بن طولون( 
ولد بالقاهرة عام 250هـ )864م(، وكان و�لده قد �أقامه نائًبا 
له يف م�رص عام 269هـ )882م( �أي وهو يف حو�يل �لع�رصين 
من عمره، ثم جعله ويل عهده، وذلك نزوًل على رغبة قو�ده 
عندما كان يحارب يف حملة له على �صمال �ل�صام، وقد �تخذ 
هذ� �لقر�ر قبيل وفاته يف ذي �لقعدة عام 270هـ )884م(، 

ويلقب خمارويه بـ»�أبو �جلي�ض«. 
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�بنه  متخطًيا  �لقر�ر  هذ�  طولون  بن  �أحمد  �تخاذ  و�صبب 
ل�صوء  طاعته  عن  خرج  عبا�ًصا  �أن  �إىل  يرجع  عبا�ض  �لأكرب 
�حلكم  �إد�رة  يف  عليه  يعول  ل  �أرعن  ا  فظًّ كان  �إذ  �صلوكه 

وت�رصيف �لأمور باحلكمة �لو�جبة. 

ولقد �أظهر �أحمد بن طولون وهو على فر��ض �ملوت مياًلَ �إىل 
م�صاحلة �ملوفق بالله �أخي �خلليفة �لعبا�صي �ملعتمد على �لله )�نظر 
هذه �ملادة( �لذي كان على جانب عظيم من �لقوة و�لنفوذ، 
وكان �ملعتمد قد �أخذ ينظر �إىل هذ� �مليل �ل�صلمي بعني �لر�صا، 
ولكن �ملفاو�صات يف هذ� �ل�صبيل مل تتم ب�صبب وفاة �أحمد بن 
طولون �لذي كان يطمح من ور�ء هذه �ملفاو�صات �إىل تن�صيبه 

حاكًما على م�رص و�ل�صام من قبل �خلليفة �ملعتمد. 

عمره  وكان  �أبيه،  وفاة  عقب  �حلكم  خمارويه  وتوىل 
276هـ  �صنة  يف  �أي  �أعو�م  ب�صتة  ذلك  وبعد  عاًما،  ع�رصين 
�ملعتمد،  �خلليفة  �أخي  �ملوفق  �أتباع  من  �ثنان  حترك  )986م( 
وهم �بن كند�د و�يل دم�صق و�لأف�صني حممد بن �أبي �ل�صارح 
ر�أ�ض  على  حتركا  �جلزيرة،  �صمال  يف  و�جليال  �أرمينية  و�يل 
جي�صهما �إىل �ل�صام ملعاونة �ملوفق �لذي تنازل لبن كند�ج عن 
�أنطاكية وحلب وحم�ض يف مقابل معاونته وق�صد �جلي�صان م�رص 
فلقيهما خماوريه يف دم�صق وجنح يف �إخماد �لفتنة يف �ملدينة، 
ثم تقدم بجي�صه حتي بلغ �صري�ز على نهر �لعا�صي متعقًبا جنود 

�بن كند�ج و�بن �أبي �ل�صاج �ملنهزمني. 

وحل �ل�صتاء فا�صطر �لفريقان �ملتحاربان �إىل �للتجاء �إىل 
بن  �أحمد  �لأمري  نف�صه كان  �حلني  ذلك  م�صتيهما، ولكن يف 
�ملعتمد  �لعبا�صي  �خلليفة  ر�أ�ض جي�ض  �ل�صام على  بلغ  قد  �ملوفق 
على �لله، و�رصعان ما �قتحم جي�صه وجي�ض �بن كند�ج معاقل 

�جلي�ض �مل�رصي، و�أحلقا به �لهزمية ففرت فلوله �إىل دم�صق ثم 
�إىل �لرملة عقب طردها من دم�صق. 

غري �أن �أحمد بن �ملوفق ت�صاحن مع قائدي جي�ض �خلليفة 
فتخليا عنه، وكان خمارويه قد و�صل يف ذلك �لوقت نف�صه 
كان  عدده  �إن  يقال  كبري  جي�ض  ر�أ�ض  على  �لرملة  �إىل 

�ألف مقاتل.  �صبعني 

تقابل  �إبريل 885م(   16( عام 271هـ  �صو�ل   16 ويف 
�جلي�صان، ود�رت بينهما معركة �لطو�حني �مل�صهورة يف �صمال 
قبل  �لقتال  ��صرتك يف  �أن خمارويه مل يكن قد  يافا غري  مدينة 
�إىل م�رص، ومعه  ذلك، ومن ثم مل تدم مقاومته وفر ر�جًعا 

معظم رجال جي�صه. 

مع�صكر  على  �ملوفق  بن  �أحمد  جي�ض  �نق�ض  وعندئذ 
�مل�رصيني وملا �رصع جنوده يف �أعمال �لنهب ت�صدت لهم كتبية 
بها عند  لال�صتعانة  بقيت هناك  قد  �مل�رصيني كانت  �جلنود  من 
�حلاجة فظن �أحمد بن �ملوفق �أن خمارويه قد عاد هو وجنوده 
�ملدينة  و�يل  ولكن  دم�صق،  �إىل  و�لتجاأ  �لفر�ر،  باأذيال  فالذ 
�أو�صد �لأبو�ب يف وجه جنده فذهبو� �إىل طرطو�ض يف جنوب 
�رصق �آ�صيا �ل�صغرى )�لأنا�صول( وقد وقع عدد كبري من هذ� 
�جلي�ض يف �لأ�رص، ثم نقلو� �إىل م�رص وتدل هذه �ملعركة غري 
�لفائقة،  و�صجاعتهم  �مل�رصيني  �جلنود  ب�صالة  على  �ملتكافئة 
جي�ض  �صد  �لبطويل  ب�صمودها  ��صتطاعت  منها  و�حدة  فكتيبة 
كبري، و�لتغلب عليه و�إجباره على �لفر�ر تارًكا جزًء� كبرًي� من 

جنوده رهن �لأ�رص. 

�لأ�رصى  هوؤلء  �إز�ء  خرًي�  عطًفا  خمارويه  �أظهر  ولقد 
فجعل لهم حرية �لختيار بني �لعودة �إىل �لعر�ق دون دفع �أي 



حرف اخلاء

275

فدية، �أو �لبقاء يف دولته. �أما �أحمد بن �ملوفق فعاد �إىل �جلزيرة 
يف �صمال �لعر�ق. 

و�نتهى  بالله،  �ملوفق  مفاو�صة  يف  �أخذ  �حلني  ذلك  ويف 
�لأمر يف عام 273هـ )886م( �إىل �لعرت�ف بخمارويه و�لًيا 
على م�رص و�ل�صام وتخوم �آ�صيا �ل�صغرى )�لأنا�صول( و�أرمينية 
مدة ثالثني عاًما يف مقابلة جزية �صئيلة �لقدر يوؤديها �صنويًّا �إىل 

�خلليفة �لعبا�صي. 

و277هـ   273 عامي  يف  �ملعارك  خمارويه  وخا�ض 
)886 – 890م( �صد �لولة �خلارجني عن طاعته، و�نتهت 
�جلزيرة  على  ب�صيادته  بالعرت�ف  �لأمد  �لطويلة  �ملعارك  هذه 

ا.  �أي�صً

893م(  عام  )�أكتوبر  279هـ  عام  رجب  �صهر  ويف 
بعده  �خلالفة  وتوىل  �لله،  على  �ملعتمد  �لعبا�صي  �خلليفة  تويف 
�أحمد بن �ملوفق، وتلقب باملعت�صد فثبت خمارويه يف ملكه، 
فر�أى خمارويه توثيق �ل�صالت باخلليفة فعر�ض عليه �بنته )قطر 
�ختارها  �ملعت�صد  �خلليفة  �أن  لتكون زوجة لبنه، غري  �لندى( 
زو�جها  وكان  �أ�صماء،  �لندى  قطر  و��صم  وتزوجها،  لنف�صه 
عام 281هـ )894م( يف قول بع�ض �ملوؤرخني �أو عام 282هـ 
)895م( يف قول �لبع�ض �لآخر، وتقول �لرو�يات �إن مهرها 
بلغ ما يو�زي خم�صني �ألًفا من �جلنيهات، و�أنها كانت باهرة 

�جلمال عظيمة �لذكاء. 

جهازها  �صبيل  يف  وفرية  باأمو�ل  خمارويه  �صحى  وقد 
ويقول بع�ض �ملوؤرخني �إن �خلليفة �ملعت�صد �أر�د بزو�جه من قطر 
�لندى �إفقار �لدولة �لطولونية يف م�رص، وقد حتقق له ما �أر�د، 
ي�صمع  وح�صبان، ومل  جتاوز كل و�صف  �لندي  قطر  فجهاز 

مبثله حتى قيل: �إن �جلهاز كان ي�صم مئات �لهو�وين من �لذهب 
وحليًّا  وجو�هر  و�لف�صة،  �لذهب  من  كثرية  و�أو�ين  �خلال�ض 

هائلة �لقيمة. 

و�إن كان يف رو�يات �ملوؤرخني بع�ض �ملغالة يف و�صف 
هذ� �جلهاز فاإن مما ل �صك فيه �أن خمارويه �أ�رصف �إىل حد بعيد 
يف �لإنفاق على هذ� �جلهاز �خليايل من �خلز�نة �مل�رصية �لعامة، 
 »M. Sobernheim يوؤيد ذلك قول �مل�صت�رصق »�صوبرنهيم
يف د�ئرة �ملعارف �لإ�صالمية باأن �لتباين بني ثر�ء خمارويه  – 
و��صًحا  كان   – �ملعت�صد  �خلليفة  ولة  من  و�ٍل  جمرد  وهو 
وعجيًبا يف هذه �ملنا�صبة )�أي منا�صبة �لزو�ج(، ذلك �أن �خلليفة 
كان ل ي�صتطيع جباية �لأمو�ل من �لأقاليم لأن ولتها �مل�صتقلني 
قد �حتفظو� لأنف�صهم بكل �لدخل، ومل يقدمو� �إليه �إل جزية 
�إىل  جاءت  عندما  �لندى  قطر  �لأمرية  �أن  ويروى  متو��صعة، 
بغد�د بحث �خلليفة ورئي�ض خدمته عن �صمعد�نات ل�صتقبالها 
�ل�صتقبال �لالئق بها، ولكن �لرو�ة يقولون �أن �خلليفة مل ي�صتطع 
�أن يجمع �أكرث من خم�صة �صمعد�نات مموهة بالذهب و�لف�صة، 
ثم �صمع �أن �لأمرية جاءت ويف �صحبتها مائة وخم�صون خادًما 
يحمل كل منهم �صمعد�ًنا مموًها بالذهب و�لف�صة وعندها قال 
�خلليفة لكبري خدمه: هلم ودعنا نختفي من �لأعني حتى ل ير�نا 

�لنا�ض يف هذ� �لفقر. 

�للذ�ن  و�لإ�رص�ف  �لبذخ  ثبت  �لرو�ية  هذه  �صحت  فاإن 
�كتنفا �لنفقات �لباهظة �لتي بذلت يف �أبهة هذ� �لعر�ض �ل�صفيه. 

�لندى قد �صيطرت بجمالها وذكائها على  �أن قطر  ولبد 
�لتي  و�لق�ص�ض  �لرو�يات  من  ذلك  ويت�صح  �ملعت�صد،  �خلليفة 
كتبها �لرو�ة يف هذ� �ل�صدد، فقد قالو� �أن �خلليفة دخل غرفتها 
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ذ�ت مرة فبادرته بقولها: »و� ح�رصتاه لقد مات �أبي!!«، فلما 
�صاألها كيف عرفت ذلك؟ �أجابته: »�إنك كنت تقدم علي وجتثو 
�أما  يل،  حتية  �لأر�ض  تر�ب  يف  جبينك  وتعفر  ركبتيك  على 
�لآن فال تقول �إل طاب يومك«، وتو�صح هذه �لرو�ية ما كان 
لهذه �لأمرية �جلميلة من �صيطرة قوية على زوجها �خلليفة �ملتيم 

بهو�ها �ل�صعيف �أمام ذكائها. 

حياته  يف  خمارويه  �إ�رص�ف  �إز�ء   – �لطبيعي  من  وكان 
ي�صيب  �أن   – �بنته  زو�ج  يف  بذله  �لذي  �لبذخ  ويف  �خلا�صة 
�ل�رصر �لفادح مالية م�رص و�لبالد �لتي كانت خا�صعة حلكمه، 
ومن �ل�صو�هد على هذ� �ل�صفه يف �لإ�رص�ف ما كان ينفقه على 
�أنه  ذلك  من  �لتكاليف  �لغالية  �لعمائر  ت�صييد  وعلى  بالطه  �أبهة 
�لزئبق يف فناء ق�رصه ترتكز على عمد لتخفف  �أن�صاأ بركة من 
على  �لزئبق  �صطح  يرقد على  فكان  �صهاد،  يالقي من  ما  عنه 
هذه  وكانت  عمد،  �إىل  م�صدودة  بالهو�ء،  مملوءة  و�صائد 
�إىل  ي�صاف  �لوئيدة،  �تها  هزَّ على  قيام  برفق  ُح  ُتَرجَّ �لو�صائد 
ذلك �أن �لتفاق بينه وبني �خلليفة �ملعت�صد – زوج �بنته – كان 
هذ�  بدفع  قام  وقد  �إليه،  �صنويًّا  دينار  �ألف  مائتي  بدفع  يلزمه 

�ملبلغ حتى وفاته. 

مايز�ل  له، وكان  دبرت  موؤ�مرة  فري�صة  ووقع خمارويه 
يف عهد �ل�صباب، فقد بلغه �أن زوجته �ملحبوبة تخونه مع �أحد 
خدمه، و�أر�د هذ� �خلادم �أن ينجو من �لعقاب ف�صمم على قتل 
موله فانق�ض عليه هو ونفر من �ملتاآمرين وقتلوه، وكان قتله 
بدم�صق يف فر��صه ليلة �لأحد 27 من ذي �لقعدة عام 282هـ 
�لقاهرة  �إىل  تابوته  وحمل  عاًما،   32 عمره  وكان  )895م( 
�أحمد بن طولون ب�صفح �ملقطم، وكان  �أبيه  ودفن بجو�ر قرب 

علي  حممد  �أبوبكر  وزيره  وكان  ا،  خطًّ �لنا�ض  �أح�صن  من 
�ملارد�ين. 

وتوفيت قطر �لندى يف 9 رجب عام 287هـ )900م( 
وهي ماتز�ل يف ميعة �ل�صباب �لغ�ض ودفنت د�خل ق�رص �لر�صافة 

ببغد�د. 

�ملعت�صد خرجت  �إىل زوجها  �لندى  وعندما حملت قطر 
معها عمتها �لعاب�صة بنت �أحمد بن طولون م�صيعة لها �إىل �آخر 
حدود م�رص من جهة �ل�صام ونزلت هناك و�رصبت ف�صاطيطها 
لها  قيل  با�صمها  ف�صميت  �ملكان  هذ�  يف  قرية  ببناء  و�أمرت 
�لعاب�صة، ويقول �بن خلكان يف كتابه »وفيات �لأعيان« عندما 
�إىل  عامرة  كانت  �لقرية  هذه  �إن  »خمارويه«  لرتجمة  تعر�ض 
وقت روؤيته لها و�إن بها جامًعا ح�صن �لبناء و�صوًقا كبرية حافلة 

بامل�صرتين. 

ويجمع �ملوؤرخون على �أن خمارويه قد �أفاء على بالده عهد 
�لأمن و�ل�صالم فنجت م�رص من �رصور �حلروب طو�ل عهده �إل 
�أنه كان �ل�صبب يف �إ�صابتها ب�صيء كثري من �ل�رصر نتيجة �إ�رص�فه 
وبذخه حتى �أن �أولده �لذين خلفوه فقدو� �صلطانهم و�صيطرتهم 
بحالة مطردة، ومن ثم �صقطت �لدولة �لطولونية عام 292هـ 

)905م( بعد موته بع�رص �صنو�ت فقط. 

�لتي  �لزياد�ت  �إعادته  �لعمر�نية  خمارويه  �أعمال  ومن 
عدمت �إثر حريق �صب يف جامع عمرو بن �لعا�ض بالف�صطاط 
و�أدخل على هذ� �جلامع بع�ض �لتح�صينات، وكان و�لده �أحمد 
�بن طولون �أقام على قمة �ملنارة �ل�صهرية بالإ�صكندرية قبة من 
�خل�صب تهدمت �إحدى قو�ئمها من �جلهة �لغربية بعد وفاة �أحمد 
بن طولون، فلما توىل خمارويه �حلكم بادر �إىل بنائها مما يلي 
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�لبحر فبقيت �لقبة قائمة �إىل �أن تهدم نحو 30 ذر�ًعا من قمة 
�ملنارة ب�صبب �لزلز�ل �لذي حدث يوم �لعا�رص من �صهر رم�صان 

عام 344هـ )28 دي�صمرب عام 955م(. 

ماز�لت  �لتي  �ل�صعبية  �لأغنية  �لندى  قطر  ��صم  وخلدت 
�لعربية كلما  �لأقطار  بع�ض  �لأل�صنة يف م�رص ويف  على  ترتدد 
�أقيمت �أفر�ح �لزفاف، وهي ) �حلنة �حلنة، يا قطر �لندى، يا 

�صباك حبيبي يا عيني، جالب �لهوى(. 

585 – خري اهلل بك – حارة - بق�سم اجلمرك 
�لبحرية  مبديرية  دمنهور  مبدينة  ولد  �لله،  خري  �أحمد  هو 
�حلويف  �أ�رصة  �إىل  ن�صبة  ويرجع  حاليًّا(،  �لبحرية  )حمافظة 
�لله  خري  �أحمد  تعلم  وقد  بدمنهور،  �ل�صهرية  �لأ�رص  �إحدى 
يف مد�ر�ض م�رص، ثم �ختري لل�صفر �إىل فرن�صا بني طلبة �لبعثة 
�لثانية �لتي �أر�صلت �إىل فرن�صا يف عهد حممد علي عام 1844م 
)1260هـ( فدخل �ملدر�صة �حلربية �مل�رصية �لتي �أن�صاأها حممد 
مرتبه  وكان  منها،  �لثاين  بالف�صل  و�أحلق  بباري�ض،  علي 
�ل�صهري 250 قر�ًصا، وظل يو��صل در��صته بهذه �ملدر�صة �إىل 
�لأول  عبا�ض  عهد  �لوطن يف  �إىل  وعاد  �حلربي  تعليمه  �أمت  �أن 
وتقلب عقب عودته يف عدد من �لوظائف �حلكومية، و�صغل 
�ختري  ثم  �لإ�صكندرية،  مبحافظة  �لإفرجني  �لقلم  ناظر  وظيفة 
لعلم  رئي�ًصا  ذلك  بعد  وعني  �لبحرية،  مديرية  ملجل�ض  ع�صًو� 
�لب�صابورتات )�جلو�ز�ت( بجمرك �لإ�صكندرية وظل ي�صغل هذه 
عام  �لأخرى  جمادى  من   5 يف  فجاأة  تويف  �أن  �إىل  �لوظيفة 
1308هـ )6 من يناير عام 1891م(، ودفن بالإ�صكندرية، 
�حلني  ذلك  يف  �لغربية  مدير  �صبحي  با�صا  م�صطفى  رثاه  وقد 

بق�صيدة عدد فيها مناقبه. 

�لله  خري  كمال  هما حممد  ولدين  بك  �لله  خري  وخلف 
حممد  و�لد  وهو  و�لده،  عن  معا�ًصا  يتقا�صى  كفيًفا  وعا�ض 
مبدر�صة  للح�صاب  مدر�ًصا  كان  �لذي  �لله  خري  منجي  �أفندي 
�إبر�هيم �لأول �لتابعة جلمعية �لعروة �لوثقى، وكانت يف ذلك 
�حلني بالقرب من جامع طاهر بك يف نهاية �صارع �حلجاري، 
وي�رصفني �أين كنت �أحد تالميذ �ملرحوم منجي �أفندي خري �لله 
بع�ض  لنا  يدر�ض  فكان  مفوًها،  وخطيًبا  �صاعًر�  كان  �لذي 
�حل�صاب �ملتعلقة بالك�صور �لعتيادية و�لك�صور �لع�رصية بال�صعر 

فيقول مثاًل: 

يا نعمة �لله �صريي   
نحو بيت �مل�صريي   

�أن  �لله«  »لنعمة  تقول  �أخرى  باأبيات  �لبيت  هذ�  ويتابع 
تتحف �مل�صريي – وكان �أحد تالميذ �لف�صل – بـ 3/4 �ملرت 
ون�صف �ملرت من �حلرير، ثم خم�صة �أ�صد��ض �ملرت من �ل�صوف، 
وجند  �ملرح  �حل�صابي  �ل�صعر  هذ�  نحفظ  �أن  علينا  كان  وهكذ� 

نحو �حللول للم�صائل. 

وعند ظهر �أيام �خلمي�ض كان يجمعنا يف حو�ض �ملدر�صة، 
وكان ناظرها �لأ�صتاذ ح�صني غاربو، �أطال �لله بقاءه، ويرتك 
�لعربية  باللغة  �أنف�صهم  خلجات  عن  يعربون  منا  �لف�صحاء 
�لف�صحى، ويفر�ض غر�مة قدرها مليم و�حد على كل خم�ض 
غلطات نحوية �أو لفظية ومن هذه �لغر�مات كان ي�صرتي هدية 
من �لكتب �لنافعة ويقدمها للثالثة �ملتفوقني يف �خلطابة، وح�صن 
�لإلقاء، وكان يختتم هذ� �لجتماع �لثقايف �لأ�صبوعي بكلمة 
و�عظة يف �لأخالق �لكرمية، �أو بق�صيدة حت�ض على �لتم�صك 
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من  بيًتا  �لق�صائد  هذه  من  و�أذكر  �لرذ�ئل،  وترك  بالف�صائل 
ق�صيدة ينهى فيها عن �لتدخني فيقول: 

»�رصيك« �لدخان د�ء   
وتركك له دو�ء   

خدمته  �أيام  �آخر  يف  �لله  خري  �أفندي  منجي  �صار  وقد 
علي  حممد  مبدر�صة  ملخازنها  �أميًنا  �لوثقي  �لعروة  بجمعية 

�مل�صت�صار  هو  �أخرًي�  تويف  جنل  له  وكان  بال�صاطبي،  �ل�صناعية 
ح�صني خري �لله �لذي �صار م�صت�صاًر� ق�صائيًّا بال�صعودية، وجنل 
ثان هو مفيد خري �لله من موظفي �ملحاكم �لوطنية وتويف بعد 
�لثاين فكان مرتجًما  �لله بك  �أحمد خري  �أما جنل  بقليل،  �أخيه 
بقلم حم�رصي حمكمة �لإ�صكندرية �ملختلطة، وتويف منذ زمن 

بعيد رحم �لله �جلميع.
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586– دار الوالدة – �سارع –  بق�سم باب 
ا(  �رشقي  )معهد الوالدة حاليًّ

�طلب �لتعريف به يف »معهد �لولدة«.

587- داود )�سيدي( – �سارع – بق�سم اجلمرك
�طلب ترجمته يف »�صيدي د�ود«. 

بق�سم باب   – �سارع   – داود ح�سني   –588
�رشقي )باب جحا �سابًقا(

ولد د�ود ح�صني من �أبوين يهوديني يف �صهر �أغ�صط�ض عام 
1870م )1287هـ( بحي وكالة �ل�صناديقية بال�صكة �جلديدة 
بالقاهرة، وكان و�لده �صائًغا ماهًر� مبتكًر� و�إليه ين�صب �بتكار 
به  تتزين  �لذي  �ل�صايف  �لبندقي  �لذهب  من  �ل�صفا«  »حب 
�لريفيات، وقد ح�صل من هذ� �لبتكار على مال وفري، �أما �أمه 
فكانت �أعر�بية جميلة، وقد �صجعت �بنها على ممار�صة هو�يته 
�لفنية عندما وجدت فيه �مليل و�لذوق �لفني وحب �لغناء، فقد 
كان ي�صحو عند �لفجر لين�صت �إىل �أ�صو�ت �ملوؤذنني على �لرغم 
�لكنائ�ض يف  �أجر��ض  دقات  �إىل  وي�صغي  �ليهودية  عقيدته  من 
�نتباه �صديد، وفطنت و�لدته �إىل هذه �لنزعة �لفنية يف وجد�ن 
�لختالط  وعلى  �لعود  �حت�صان  على  ف�صجعته  �ل�صغري  ولدها 

باأهل �لتلحني و�لغناء.

ويف عام 1876م )1293هـ( �أدخل د�ود ح�صني مدر�صة 
�لعلوم–  يف  –ولي�ض  �لغناء  يف  تفوًقا  فاأظهر  باخلرنف�ض  �لفرير 
رئي�ًصا  يعينه  باملدر�صة  �لغنائية  �لفرقة  على  �مل�رصف  جعل  مما 

لأع�صائها.

يف  �لتعليم  من  كثرًي�  ي�صتفيد  ل  �بنه  �أن  و�لده  ولحظ 
�ل�صيخ  مبطبعة  )1298هـ(  1880م  عام  يف  فاأحلقه  �ملدر�صة 
�ل�صيخ من  �لكتب، وكان هذ�  ليتعلم حرفة جتليد  علي �صكر 
د�ود  �لطفل  يرتك  كان  ثم  ومن  �لدينية  �لأنا�صيد  موؤلفي  كبار 
ح�صني على �صجيته فيغني يف �أثناء �لعمل، وكان �ل�صيخ �صكر 

ل يخفي �إعجابه وطربه لهذ� �ل�صوت �لرخيم �لرنان. 

�إىل  كتبه  بتجليد  يعهد  عبده  �ل�صيخ حممد  �لإمام  وكان 
يوم  وذ�ت  لغنائه،  �لآخر  هو  ويطرب  د�ود ح�صني،  �لعامل 
�قرتب منه ليقول له بعد �أن ��صتمع �إىل ترنيمه »�إن �لذكاء �لذي 
�لغناء  عامل  يف  �صاأن  ذ�  �صتكون  �أنك  ينبئ  حمياك  على  �أملحه 
�لعربي« وكانت هذه �لعبارة دفعة قوية للفتى وجهته �إىل طريق 
�صقل موهبته �ملو�صيقية وجعلته ي�صمم على �أن يحرتف �لغناء.

غري �أن و�لده مل ير يف هذ� �لحرت�ف نفًعا لولده فعمل على 
مقاومة هذه �لنزعة يف نف�صه بكل ما �أوتي من قوة وت�صميم �إذ 
كانت �أمنيته �أن يجعل من �بنه �إن�صاًنا حمرتًما وع�صًو� نافًعا يف 
�ملجتمع – موظًفا �أو �صائًغا �أو تاجًر�، ولي�ض مغنًيا كما يريد.

ومل تكن �لدولة – يف ذلك �حلني – مهتمة باإن�صاء معهد 
لتعليم  مد�ر�ض  �صوى  م�رص  يف  يكن  ومل  �ملو�صيقى،  لتعليم 
بع�ض �جلنود �ملو�صيقى �لع�صكرية �لالزمة لفرق �جلي�ض، وكان 
�مل�صايخ هم �أ�صاتذة �ملو�صيقى و�لإن�صاد يف م�رص وحفظة �لرت�ث 
�لدينية،  و�لأنا�صيد  �ملو�صحات  �أ�صا�صه  �لذي  �لعربي  �ملو�صيقي 
وتاأثر  �لديني  بالإن�صاد  يرتبط  �لغناء  كان  �مل�صايخ  كنف  ويف 
�لقر�آن  باأ�صلوب  �لدنيوية  �ملو�صحات  �أو  �لق�صائد،  تلحني 

وجتويده.
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وكانت مقامات �لنغم و�أوز�ن �لإيقاع �لتي �صاع ��صتخد�مها 
�أهم  �لأخرى  �لعربية  �لبلد�ن  و�أحلان  �مل�رصية،  �لأحلان  يف 
�لعنا�رص �لتي كان �مللحنون �لنا�صئون يتلقون درو�ًصا فيها على 
�أيدي كبار �مل�صايخ �ملو�صيقيني، ومن ثم مل يجد د�ود ح�صني 
�لفنية  هو�يته  و�إ�صباع  �ملو�صيقى،  لتعلم  �ملجال  هذ�  غري  �أمامه 

�ملف�صلة. 

�لعمل يف  ترك  �جتاح كل م�صاعره  �لذي  لفر�صه  وحتقيًقا 
و�صافر  عام 1885م )1303هـ(،  �صكر  علي  �ل�صيخ  مبطبعة 
�إىل �ملن�صورة على ظهر مركب �رص�عي يف �لنيل هاربًا من و�لده 

�لذي كان قد منعه من �لغناء و�إتقان �لعزف على �لعود.

وتذكر �أن عبده �حلامويل )�نظر مادة عبده بك �حلامويل( 
باملن�صورة  �صعبان«  »حممود  يدعى  رجل  يد  على  �لفن  تلقى 
يديه  على  وتعلم  �إليه،  �هتدى  حتى  مكانه  عن  ي�صاأل  فاأخذ 
وحفظ  �لعربية،  �ملو�صيقى  و�أ�صول  �لعود  على  �لعزف  �إتقان 
�لإيقاعية،  �أوز�نها  وتعلم  �ملو�صحات  �أحلان  من  كبرًي�  عدًد� 
يف  �ل�صموع  �صوء  وعلى  �ملختلفة،  �ملو�صيقية  مقاماتها  و�أنو�ع 
غرفته ق�صى �لليايل �لطو�ل منقًبا وباحًثا عن �أ�رص�ر �ملو�صيقى يف 
كتب �لأتر�ك و�لفر�ض لأنه مل يجد ما ي�صبع رغبته يف �لكتب 

�لعربية. 

�لقاهرة  �إىل  عاد  �حلياة حني  قيد  مايز�ل يف  و�لده  وكان 
عام 1888م )1306هـ( بعد در��صة م�صتمرة ��صتغرقت ثالث 
حياة  �لفني يف  �لتطور  هذ�  �صهد  وعندما  �صباه،  من  �صنو�ت 
ولده تاأكد من جدية هو�يته و�أيقن �أن ل فائدة من �لوقوف يف 
�صبيل نزعته �لفنية فرتكه و�صاأنه، ثم مل يقاوم �إعجابه به لدى 
�صماع عزفه �ملتقن �ل�صجي على �لعود، وقد كان هو نف�صه من 

م�صاهري عازفيه. 

�لغنائية  �لأدو�ر  تلحني  �لقاهرة �رصع يف  �إىل  ومنذ عودته 
يقول:»�حلق  �لذي  �لغنائي  �لدور  �لأحلان  هذه  باكورة  وكان 

عندي لك – ياللي غر�مك ز�يد«. 

�حلامويل وحممد  �لعهد عهد مو�صيقى عبده  وكان ذلك 
عثمان، فتاأثر د�ود ح�صني مبا �أنتجاه من �أحلان وكان يغني هذه 
�لأحلان دون تعرف ويعجب مبا ت�صمنت من جتديد يبعد بها عن 
�لإطار �ل�صيق �لذي عا�صت يف حيزه زمًنا طوياًل، وهو �إطار 

�لأذكار و�لأنا�صيد �لتي تقال يف �مل�صاجد و�ملو�لد. 

من  و�ملوروثة  �لأندل�صية  �ملو�صحات  بع�ض  كانت  و�إن 
�لع�رص �لعبا�صي قد ت�صللت �إىل دنيا �لفن �مل�رصي يف ذلك �حلني 
و�ل�صماعيات  �لرتكية  �لب�صارف  وتلك  �ملو�صحات  هذه  فاإن 
من  �أبعد  �إىل  �لغنائي  بامل�صتوى  ترق  مل  �ملغنني  عن  �ملتناقلة 
م�صتوى �لأنغام �لب�صيطة �لتي كانت وماتز�ل ت�صمع من مرتلي 

�لقر�آن �لكرمي ومن �ل�صمام�صة يف �لكنائ�ض �لقبطية. 

وما من �صك يف �أن عبده �حلامويل كان �لر�ئد �لأول يف 
�لفنية  مبقدرته  ��صتطاع  فقد  �مل�رصية،  �ملو�صيقية  �لأنغام  جتديد 
كلمات  عن  و�لتعبري  و�لطرب  بالطر�فة  تتميز  �أحلاًنا  يوؤلف  �أن 
�لأغنية، وز�د من جهة �أخرى على �ملذهب �لغنائي »غ�صوًنا« 
عليها  �أدخل  �لتي  �لأدو�ر  ن�صاأة  �لتجديد  نتائج هذ�  من  وكان 
��صم  عليها  �أطلق  �لتي  �مل�صطنعة  �لنغمية  �ملح�صنات  من  �لكثري 
ترديدها  يف  ت�صرتك  �لتي  »�لآهات«  �أو  »�لردود«  �أو  »�لهنك« 

�ملجموعة على هيئة »كور��ض«. 

�أدخله  ومبا  �حلامويل،  بعبده  ح�صني  د�ود  �أعجب  ولقد 
كان  �إعجابه  �أن  غري  �مل�رصي،  �لعربي  �لغناء  على  جتديد  من 
�لقومي  �للون  مبو�صيقاه  يقدم  كان  �لذي  عثمان  مبحمد  �أكرب 
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دون مزجه بالأنغام �لرتكية �لدخيلة �أو غريها من �لأنغام، ومن 
�لتي  �لأوىل  �حلفالت  يف  عثمان  حممد  �أغاين  يقدم  جنده  ثم 
�أحياها، وكان من نتائج ذلك �أن �تخذه حممد عثمان تلميًذ� 
له، و�أهد�ه فرقة مو�صيقية مل�صاحبته يف �حلفالت �لتي يحييها، 
وحممد  �إىل1901م   1845 من  �حلامويل  عبده  عا�ض  وقد 

عثمان من 1855 �إىل 1900م.

1890م  عام  �لتلحني  ممار�صة  ح�صني  د�ود  وبد�أ 
)1308هـ(، وكان قد بلغ �لع�رصين من عمره، وكان �أول 
دور تلحينه هو »�حلق عندي لك« كما تقدم �لقول، وقد �أفرغ 
يف قالبه �لطبيعة �ل�صمحة �ملتو��صعة �لتي تنطق بها �ملو�صيقى يف 

و�صوح وجالء.

يف  وي�صارع  �لفنية،  �لأو�صاط  يف  يلمع  ��صمه  و�أخذ 
�ل�صيت يو�صف �ملنيالوي )�نظر هذه �ملادة(، وعبد �حلي حلمي 
وغريهما، وم�صى يف و�صع �لأحلان فاألف »بافتكارك �إيه يفيك 
يف �لغر�م و�ملر�م – م�ض باإيدك حكم �صيدك«، ودور »هوى 
�لأدو�ر  غنى  وقد  هو�يا«  وفقه  على  وجه   – يو�فقني  �حلبيب 
�أمثال  �ملطربني  من  معا�رصيه  قريحة  بها  جادت  �لتي  �جلديدة 
يو�صف �ملنيالوي، وعبد �حلي حلمي وحمد �ل�صبع وغريهم، 
و�أثرت هذه �لأدو�ر يف كبار �لغنائيني لدرجة �أن عبده �حلامويل 
و�أنت  �لغر�م  »�أنا  �أحلانه:  من  يغني  �أن  يف  غ�صا�صة  يجد  مل 

�جلمال – وعزيز حبك«. 

وكان د�ود ح�صني �مللحن �لأول �لذي حمل �أمانة �لتجديد 
�لذي �بتدعه يف �لأغنية �مل�رصية عبده �حلامويل، وحممد عثمان 
�إذ كان فنه مزيًجا من �أ�صلوب عبده وتركيباته، وحممد عثمان 
�لناحية  يف  عليهما  تفوقه  على  عالوة  �لنرب�ت  �لقوي  وتلحينه 

و�أدق  تعقيًد�  �أكرث  �أحلان  تقدمي  باملو�صيقى مما مكنه من  �لعلمية 
�ملو�صيقى  �لرت�ث  بذلك  فنّمى  جديدة  �أنغام  و�بتكار  تركيًبا، 
قبل  من  مطروقة  تكن  مل  مقامات  عليه  و�أدخل  �مل�رصي، 
نغمة »�حلجاز فاركرد« و»�لب�صتنكار« و»�لعجم ع�صري�ن«  مثل 

و»�لزنكاله«. 

�إيقاع  �صبط  عليه  يتلقون  �ملطربون  عليه  �أقبل  ما  و�رصعان 
مر�د،  وزكي  �ل�صفتي  �صيد  �ل�صيخ  منهم  وكان  �أدو�ره، 
و�ل�صيخ حممد �أبو�لعال وعبد �للطيف �لبنا وغريهم، ول�صيما 
ومطابقة  �لعاطفة،  فيه  تتجلى  خا�ض  بطابع  متتاز  مو�صيقاه  �أن 

�لنغم للمعاين، وحياة �حلركة �لتلحينية. 

و�إن كان د�ود ح�صني قد عمد �إىل �إدخال وزن »�لفال�ض« 
�أنه  �إل  ونور«  »�ل�صباح لح  وهو  حلنه  �لذي  �لدور  �آهات  يف 
كان �صديد �حلر�ض على �أن تكون �أغانيه ذ�ت طابع م�رصي، 

وروح �رصقية خالبة.

فلم ي�صوه �أحلانه بالقتبا�ض من �لأحلان �لغربية مثل ما يفعل 
ل  �إين  �لعقيدة،  �ملو�صوي  وهو  يقول  فكان  �لآن،  �مللحنون 
�أخ�صى على �ملو�صيقى �لعربية �ل�صياع ما د�م �لقر�آن كتاب �لله 
�ملنزل �لذي �أحكمت �آياته، يتلى باأنغام �رصقية فيها ربع �ملقام، 

ويتجلى فيها �صحر �لنغم �ل�رصقي �لبديع. 

و�متد �لعمر بامللحن �لقوي �لغزير �لإنتاج فاأبدع يف تلحني 
�أمثال  �مل�صهور�ت  �ملطربات  رددتها  �لتي  �لأغاين  من  �ملئات 
وليلى  �أحمد،  وفتحية  �ملغربية،  وتوحيدة  �ملهدية،  منرية 
مر�د، وجناة علي، ورجاء عبده وغريهن، و�أخرًي� �أقبلت عليه 
�لعذوبة  من  �أبعد حد  بلغت  �أدو�ر  ع�رصة  له  وغنت  كلثوم  �أم 

و�لتطريب و�لتعبري �ل�صادق. 
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عناء  بعد  �إل  �ملو�صيقية  �صهرته  ح�صني  د�ود  يكت�صب  ومل 
�صاق من ذلك �لمتحان �لع�صري �لذي جنح فيه بعد �رص�ع عتيق 
بينه وبني �أهايل بلدة »�أبو �لنمر�ض« �لتابعة ملديرية �جليزة، فهذه 
�لبلدة كانت وقته متاثل »�لإ�صكال دي ميالنو« باإيطاليا حيث ل 
ي�صتطيع �أي مغٍن �أن يظهر �أمام �جلماهري ليظهر حما�صن �صوته 
�أمام كبار   »Escala »�لإ�صكال  �متحان  بنجاح يف  مر  �إذ�  �إل 

�مللحنني ومتذوقي �لأغاين ونقادها.

م�صمم  وهو  د�ود ح�صني  �لنمر�ض« ذهب  »�أبو  بلدة  ففي 
على �لنجاح، وما �إن �أخذ يف �لغناء حتى قوبل بال�صجيج من 
كل مكان لكنه مل ي�صت�صلم وم�صى يف �صدوه وغنائه يتالعب 
�ل�صامعني،  �لتي ت�صتهوي  �لنو�حي  بالكلمات و�لأنغام ليعرف 
وعندما تعرف على هذه �لنو�حي �ندفع يف غناه، و�صيطر على 
�إىل  وطرب  �إعجاب  �إىل  حتول  ثم  �ل�صكون،  ف�صاد  �صامعيه 
وعلى  عليه،  ونرثو�  د�ود  �لأهايل  حمل  وعندها  �ل�صباح، 

فرقته �لورود و�لرياحني.

وكان هدفه �لأول حتقيق رغبته يف �أن ي�صتهر بوفرة �لعلم 
و�لقدرة على �بتكار �لأحلان �ملعقدة من �لناحية �لفنية، ولهذ� 
��صتق من نغمة »�جلركاه« نغمة جديدة هي »�لزجنر�ن« يف دور 
مادة  )�نظر  �خللعي  �لدور كامل  �لع�صق« وقد غنى هذ�  »�أ�صري 

�خللعي( يف موؤمتر باري�ض �ملو�صيقي فنال �إحدى �جلو�ئز.

و�لو�قع هو �أن د�ود ح�صني �أدخل على �ملو�صيقى �مل�رصية 
»�لعجم  ومنها:  مهجورة  كانت  �لتي  �ملقامات  من  كثرًي� 
ع�صري�ن« يف دور »�حلب �صلطانه قا�صي«، و»�حلجاز طاركرد« 
يف دور »�لقلب من حب �لهوى، و»�لبا�صتنكار« يف دور»قلبي 
يحبك ولكن«، و»لن�صني« يف دور »يا قلب حبك من �صنني، 

ياما �صقاك كا�ض �لأنني«،  و»�لزجنر�ن« يف دور »�أ�صري �لع�صق 
فني  »ر�ح  طقطوقة  يف  و»�لنكريز«  هو�ن«،  ي�صوف  ياما 

تليفونك«. 

ويف عام 1903م )1321هـ( بد�أ يتحول نحو �لأغنيات 
�ل�صعبية �لتي يفهمها �ل�صعب ويح�ض بتوقيعها ويتذوقها يف متعة 
وطرب ويرددها دون عناء �أو تكلف يف �لبيوت ويف �لطرقات، 
�ل�صيخ �صيد دروي�ض  �أن ن�صاأته �ملرتفة مل ترق به �إىل طبقة  غري 
�جتماعية  ظروف  من  فيها  ما  بكل  �ل�صعب  حياة  عا�ض  �لذي 
فنف�ض خلجات قلبه و�أحا�صي�ض نف�صه يف �أغانيه �ل�صعبية، ومن 
بع�ض  تلحني  �صعبيته على  يقت�رص يف  د�ود ح�صني  �أن  نرى  ثم 
�لأغاين �خلفيفة �لتي حتمل �صيًئا من �آثار �لأر�صتقر�طية �لتي كان 
يعي�ض فيها متمتًعا بكل ما يرغب من رغد �لعي�ض وظله �لو�رف، 
ومع ذلك فقد جادت قريحته بالأغنيات �لتي ماز�لت معروفة 
حتى �لآن وهي: »قمر له ليايل، يطلع ل يبايل، على �لب�صتان 
ينور فيهم يل ليلة«، و»جننتيني يا بنت يا بي�صة«، و»ع�صفوري 
ة«.  نعم �إن  ة ع�صفوري ل �أدلع ووريله �أموري و�لنبي يامَّ يامَّ
�لطرقات  يف  �لنا�ض  �أل�صنة  على  ترددت  كانت  �لأغاين  هذه 
للطبيعة  �لو�صف  وحنان  �لوطنية،  روح  �إذ حتمل يف كلماتها 
�لو�دي،  وخ�رصة  �ل�صماء  و�صفاء  �لنيل  وجريان  �مل�رصية، 
�صميم  يف  تدخل  ل  �أر�صتقر�طية  متاأنقة  وطنية  كانت  ولكنها 

�لنفو�ض و�أغو�رها. 

ويف عام 1919 م يف �أثناء �لثورة حلن د�ود ح�صني �لن�صيد 
�أحمد �صوقي )�نظر هذه �ملادة( و�لذي مطلعه »بني  �ألفه  �لذي 
م�رص مكانكمو فهيا«،  وركب عربة وطفق يردده هو وبع�ض 
�ملن�صدين كما فعل �صيد دروي�ض، ولكن �أحًد� مل يلتفت �إليه، 

ومن ثم مل يعاود هذه �لتجربة. 
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وحلن بعد ذلك على �أنه مل يكن موهوبًا ملثل هذ� �للون من 
�لتلحني �لوطني، وقد يكون مرجع ذلك �إىل عقيدته �ملو�صوية 
�لتي ل ميكن �أن ت�صمر �لوطنية �ل�صادقة �إل �إىل �أر�ض �مليعاد، 
قيام  يف  �جلاحمة  �لعن�رصية  �لتع�صبية  �لنزعة  هذه  ظهرت  وقد 
د�ود ح�صني  وفاة  بعد  �أي  �إ�رص�ئيل خالل عام 1948م  دولة 
�ملتاأججة  �لوطنية  فاإن  �أخرى  جهة  ومن  عاًما،   13 بحو�يل 
�لأثرياء  ومنادمة  �لرغد  ربيب  وهو  وجد�نه  لتغمر  كانت  ما 
و�لوجهاء و�لإقطاعيني، فقد كان يجال�صهم ويغ�صى جمتمعاتهم 
ومنتدياتهم بحالة م�صتمرة، مما يبعده عن م�صاعر عامة �ل�صعب 
و�أغنيات  �أحلان  عن  ي�صنف  مبا  عنها  ليعرب  �أنف�صهم  وخلجات 
�لفرتة  ا يف  �لوطنية خ�صو�صً �مل�صاعر، وتوؤجج �حلما�صة  تلهب 
�لزمنية �لتي عا�صها د�ود ح�صني وهي فرتة �لحتالل �لربيطاين 
�لبغي�ض، وما كان يجره �ل�صعب �مل�رصي من ويالت ونكبات 
�صيا�صية و�قت�صادية و�جتماعية، ومن ثم ترى �أن �أغاين �ل�صيخ 
�صيد دروي�ض، �بن �لطبقة �ل�صعبية �لكادحة، قد �أدت ر�صالتها 
�لوطنية على خري ما يطلب من وطني �صادق وهب �ملقدرة على 

ترجمة �آلم �جلماهري بالأحلان �ملو�صيقية. 

و�لأدو�ر  و�ملو�صحات  �لق�صائد  يلحن  د�ود ح�صني  وظل 
حتى  �خلفيفة  �لق�صرية  �لأغنيات  تر�صم  �لتي  و�لطقطوقات 
عام1920م )1339هـ( �أي عند بلوغه �لأربعني من �لعمر، 
�لتي  �ملرحة  �لغنائية  �لق�صة  )وهي  �لأوبريت  تلحني  بد�أ يف  ثم 
�أ�صلوب  ��صتوعب  قد  وكان  �لكالمي(  �حلو�ر  �أحلانها  يتخلل 
)�نظر  حجازي  �صالمة  �ل�صيخ  �مل�رصي  �لغنائي  �مل�رصح  ر�ئد 
هذه �ملادة( �لذي عا�ض يف �لفرتة من عام 1852�إىل 1917م 
)1269 – 1336هـ( و�لذي �جته نحو �لتلحني للم�رصح يف 
فرقة �إ�صكندر فرح للتمثيل و�لغناء، وكان ذلك عام 1889م 

)1307هـ(. 

هي  لتلحينها  ح�صني  د�ود  ت�صدى  �أوبريت  �أول  وكانت 
»�أوبريت �صباح« �لتي حلنها لفرقة �أولد عكا�صة، وهي مقتب�صة 
من �أوبريت عاملية معروفة، فالقت �أحلانه جناًحا كبرًي�، و��صتمر 
باحلركة ول�صيما  �أحلانها  �أ�صهر، ومتتاز  �أربعة  عر�ض »�صباح« 
�أنا�صيد �لفالحات ورق�صات �لغجر، و�أغاين �لنور و�أغاين  يف 
ي�صور  �لذي  �لنيل«  »بنات  �لأحلان حلن  �لطبيعة ومن بني هذه 

�لفالحات �أ�صدق ت�صوير.

ثم حلن د�ود ح�صني بعد ذلك �لأوبريت �لثانية »معروف 
�أورك�صرت�  رئي�ض  �أن  لدرجة  ت�صويرها  يف  فاأبدع  �لإ�صكايف« 
باري�ض هناأ ملحنها على جناحها، ثم �تبعها »باأوبريت ناهد�صاه« 

وهي ذ�ت ق�صة خيالية �أبرز فيها �أحلان �لعر�فني و�ملجو�ض.

و�ت�صل به �ملرحوم جنيب �لريحاين )�نظر هذه �ملادة( فلحن 
له �أوبريتات »�لليايل �ملالح«، و»�ل�صاطر ح�صن«، و»�أيام �لعز«، 
و»�لربن�صي�ض«، وقد تناقلت �لأل�صن �صهرة هذه �لأوبريتات �لتي 
�أظهرت مو�هب بديعة م�صابني على �مل�رصح، ثم و�صع لفرقة 
ولفرقة  �لزمان«،  و»قمر  »�لغندورة«،  �أوبريتي:  �ملهدية  منرية 
د�ود  جناح  كان  و�إن  نوح«،  »�صفينة  �أوبريت  �لك�صار  علي 
�لنجاح مل  هذ�  �أن  �إل  �لأوبريتات  تلحني  قد ظهر يف  ح�صني 
ي�صل �إىل م�صتوى ما و�صلت �إليه �أوبريتات �ل�صيخ �صيد دروي�ض 

من حيث �ل�صعبية و�لب�صاطة وجز�لة �جلر�ض.

كاملة  �أوبر�  بتلحني  �مل�رصحية  �أعماله  ح�صني  د�ود  وتوج 
هي »�صم�صون ودليلة« �لتي �صمنها ع�صارة فنه وجتاربه �لطويلة، 
وهي متتاز بالأحلان �لقوية �ملعربة ومنها �أحلان �ل�صلو�ت و�لعبادة 
وقد �صور  و�لنتقام،  �لغرية  و�أحلان  �لقوة و�جلربوت  و�أحلان 
�لأوبر�  هذه  حلن  وقد  ر�ئًعا،  ت�صويًر�  �لأحا�صي�ض  هذه  كل 
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لفرقة �أولد عكا�صة، ثم قدم بعد ذلك للم�رصح �لغنائي �لأوبر� 
�لثانية وهي »ليلة كيلوباتر�« �ل�صعرية �لتي �ألفها �لدكتور ح�صني 
فاأمتها،  دروي�ض  �صيد  لل�صيخ  »هدى«  �أوبريت  ثم  فوزي، 

وجعلها �أوبر� كاملة، وقد نالت �إعجابًا كبرًي�. 

ن د�ود ح�صني �أكرث من مائة �أغنية يف نوتة مو�صيقية  وقد دوَّ
عهد �ملو�صيقى �لعربية لتعليم طالبه �ملو�صيقى �ملدونة، وقال يف 
�ملوؤمتر �ملو�صيقي �لذي عقد يف م�رص وح�رصه �أ�صاتذة �ملو�صيقى 
من جميع �أنحاء �لعامل �لعربي، قال بوجوب �لحتفاظ بالقومية 
�لعربية يف مو�صيقاتنا وقد �أخذ بر�أيه �لدكتور ز�كي �خلبري �لأملاين 

يف �ملوؤمتر. 

 � معتزًّ �لعاطفة  رقيق  �إن�صاًنا  كان  �إنه  �أخالقه  عن  ويقال 
ذ� قلب كبري فكان يطوف  �لنا�صئني،  �لفنانني  يرعى  بنف�صه، 
�لفنانني  بيوت  فيق�صد  بالنقود  عامر  وجيبه  �ل�صهر�ت  بعد 
�ملعزومني من معارفه، ويرتك لكل منهم مبلًغا من حتت عقب 
على  حزن  �لتي  لزوجته  ا  خمل�صً لأ�رصته  حمبًّا  وكان  �لباب، 
�أغنية »وجننتيني  �لتي حلن يف حبها  �أ�صد �حلزن، وهي  فقدها 
�لقطر  من  مكان  كل  يف  ذ�ئعة  كانت  �لتي  بي�صة«  يا  بنت  يا 
�مل�رصي يف �صدر �لقرن �لع�رصين، وحلن لوفاتها �أغنيته �حلزينة 

»ودعت روحي وحبي مل يودعني«. 

وكان �صديد �لتم�صك بدينه يوؤدي فر�ئ�صه دون �نقطاع، 
�ل�صوفية  �أغنيته  كلثوم  لأم  فلحن  �أيامه  �آخر  يف  ت�صوف  وقد 

»روحي وروحك يف �متز�ج«. 

�أل�صنة  على  ترتدد  وبقيت  �صيتها  ذ�ع  �لتي  �لأغاين  ومن 
دروي�ض  حممد  �ألفها  �لتي  �لآتية  �لأغنية  طوياًل  زمًنا  �جلماهري 
وحلنها د�ود ح�صني فاأجاد تلحينها مما كان �ل�صبب يف �صيوعها 

على مر �ل�صنني، وماز�لت تردد حتى �لآن كلما تطرق �ملطربون 
�إىل �لأغاين �لقدمية �لعذبة �جلر�ض:

�أنا �لغر�م و�نَت �جلماْل  
نا مالْنا�ْض ِغَنى عن بَْع�صِ  

مافي�ض طرْب ول دلْل  
ِي�ْصبي �لعقول ِمْن بَْعِدنا   

�لفكر فيْك و�لقلب عندك  
يا مليْك �حل�صن َوْحَدْك  

جعلت لك قلبي مكانْ 
هوَّ �ل�صما و�نت �لقمْر   

و�مليل �إليك طول �لزمان 
�إن غاْب جمالَك �أو ح�رص  

ما  عليها  �طلعت  �لتي  �لفوتوغر�فية  �صورته  من  ويظهر 
يوؤكد �ل�صكل �لذي حفظته ذ�كرتي �لو�عية عنه �إذ ر�أيته مر�ًر� 
يف  ول�صيما  بالإ�صكندرية،  �لبهيجة  �ل�صاهرة  �حلفالت  يحيي 
وبد�ية  ع�رص،  �لتا�صع  �لقرن  نهاية  يف  كانت  �لتي  �لأفر�ح 
من  �ملئات  ت�صم  رحبة  �رص�دقات  يف  تقام  �لع�رصين،  �لقرن 
�ل�صموع يف  �لفجر على �صوء  �إىل مطلع  �مل�صتمعني، وت�صتمر 

�لرثيات �لبللورية. 

فقد كان متو�صط �لقامة بدين �جل�صم بع�ض �ل�صيء قمحي 
�أنيق �لهند�م ي�صع �لطربو�ض فوق ر�أ�صه  �لب�رصة غزير �ل�صاربني 
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�إىل �ليمني فتقرتب حافته من حاجبه �لأمين،  يف ميل خفيف 
وكان يبدو وجيًها يف بذلته �لإفرجنية.

لل�صيخ   � ندًّ يجعله  ما  و�لعذوبة  �لقوة  من  �صوته  يكن  ومل 
�صالمة حجازي، �أو يو�صف �ملنيالوي )�نظر هاتني �ملادتني(، 
يلحنها  �لتي  لالأغاين  تاأديته  طريقة  �أن  غري  عثمان،  حممد  �أو 
ت�صد �لآذ�ن �إىل �َصْدوه وتطرب �ل�صمع و�لفوؤ�د مًعا، فهو من 
هذه �لناحية ي�صبه �إبر�هيم �لقباين و�ل�صيخ �صيد دروي�ض وزكريا 
�أحمد )�نظر مادتي �صيد دروي�ض وزكريا �أحمد( وقد نال هوؤلء 
وجز�لتها،  �أحلانهم  �إتقان  طريق  عن  �لعريق  و�ل�صيت  �ل�صهرة 

ولي�ض عن طريق عذوبة �أ�صو�تهم. 

�لفنان  ح�صني  د�ود  جنل  ح�صني  د�ود  �إبر�هيم  ويقول 
من  �ملدة  يف  و�أوبر�  »�أوبريت«   35 حلن  و�لده  �إن  �لر�حل: 
عام 1920 �إىل عام1930م )1339 – 1349هـ( ثم عاد 
�لغنائية للمطربني و�ملطربات بعد  �إىل تلحني �لأدو�ر  بعد ذلك 
�نهيار �مل�رصح �لغنائي متاًما، وظل يلحن هذه �لأدو�ر حتى عام 
ذلك  من  دي�صمرب   8 يف  �ملنية  و�فته  �إذ  )1356هـ(  1937م 

�لعام نف�صه بالًغا من �لعمر 68 عاًما ودفن بالقاهرة. 

»باب  يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  �أما 
جحا«. 

 – �سارع   – )الدكتور(  حلمي  داود   –589
بق�سم باب �رشقي )�سارب �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�لدكتور د�ود حلمي«. 

 

590– داود عمون – �سارع – بق�سم الرمل
�لذي  �لقدير  و�ملحامي  �للبناين  �ل�صاعر  عمون  د�ود  هو 
�ملحاماة ومقدرة مرموقة يف جمال  فائقة يف مهنة  بر�عة  �أظهر 
�لعلم و�لأدب و�صاعرية ممتازة يف خمتلف �ألو�ن �ل�صعر �لعربي 
�للبناين  �لقطر  يف  �ملعارف  مدير  من�صب  توىل  وقد  �جليد، 
ببريوت،  عام 1922م )1341هـ(  وتويف خالل  �ل�صقيق، 
وكان �صديًقا حميًما ل�صاعر �لنيل حافظ �إبر�هيم �لذي بعث �إليه 
يف 26 من مار�ض عام 1902م )1320هـ( بق�صيدة من عيون 

ق�صائده ��صتهلها بقوله:

�صجتنا مطالُع �أقماِرها  
ف�صاَلْت نفو�ٌض لَِتْذكاِرَها  

وبِْتَنا َنِحنُّ لتلَك �لق�صورِ 
�ِرها و�أْهِل �لق�صور وُزوَّ   

ق�صوٌر كاأنَّ بروَج �ل�صماءِ 

ُخدوُر �لَغو�يَن باأدو�ِرها  

وبعد �أن ي�صف �أر�ض لبنان و�أنهارها و�أزهارها يتطرق �إىل 
مدح �صديقه فيقول:

وِخلٌّ �أقاَم باأر�ِض �ل�صاآِم  
فباتْت ُتدل على جاِرها  

َحْت تتيُه بربِّ �لقري�ِض   و�أ�صْ
َكتِْيِه �لبو�دي باأ�صعاِرها
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وللنيل �أوىل بذ�َك �لدلل 
ارها( وِم�رْصُ �أحقُّ )بب�صَّ  

ْر وعجل �إليها �ملاآب  َف�َصمِّ
وَخلِّ �ل�صاآم لأقد�ِرها  

فكيف َلَعْمِري �أطْقَت �ملُقامَ 
باأر�ٍض ت�صيُق باأْحر�ِرها ؟  

ر �إثر �ملظالــ  و�أنت �مل�صمِّ
ِو �آثاِرها ــِم ت�صعى �إىل حَمْ  

ولكن د�ود عمون ل يذعن لقول حافظ ول يرتك وطنه 
يحلي جيد  �أن  وبعد  �إليه،  �إ�صاءته  من  �لرغم  يحبه على  �لذي 
�صديقه  على  يرد  �ملعاين  حلوة  �جلر�ض  عذبة  بديباجة  ق�صيدته 

�صاكًيا ما يحل بال�رصق من نكبات وتخلف فيقول:

ُف يف �ل�رصِق علِّي �أرى  �أطوِّ
بالًد� تطيُب لأْحر�ِرها  

فلْم �أَر �إل �أموًر� َت�صوء  
اِرها َدُع �أكباَد ُنظَّ وَت�صْ  

فظلٌم بتلَك وذلٌّ بهِذي  
وجهٌل ُمَغ�ضٍّ لأب�صاِرها  

َتُعقُّ مر�ِحَم ُرْعيانِها  
�ِرها وترَعى �لولَء جِلزَّ  

�إذ� �صاَء )قا�ِصُم( رفع �حِلجاِب 
يِه هاِتَك �أ�ْصتاِرها ُت�َصمِّ  

الِها   فال قْوَل �إل جُلهَّ
ول ر�أَْي �إل لأْغر�ِرها  

يِدبُّ �لرت�خي على ُتْربِها 
ويْجري �خُلموُل باأْنهاِرها  

َمناُل �لرتقي باإْرغاِمها  
وَمْرَجى �لَفالُح باإْجباِرها  

�أهذ� �لذي �أورثْت �أْهَلها 
بالُد �لعلوِم و�أنو�ِرها ؟  

َعِدْمُت حياتي �إذ� مل �أِقْف 
حياتي على َنْفِع �أِم�صاِرها  

ثم يختم ق�صيدته بهذين �لبيتني �للذين تتاأجج �لوطنية فيهما 
فيقول:

�أِحبُّ بالدي على َرْغِمها  
و�إْن مل َيَنْلني �ِصَوى عاِرها  

ٍة   ِل ذي ِهمَّ ول�صُت باأوَّ
ى �لزماُن لإنكاِرها ت�صدَّ  
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و�لأمل  و�لوطنية  باحلكمة  تفي�ض  �لتي  �لأبيات  هذه  ويف 
للبالد �لعربية، وما كانت تعانيه من ظلم وجهل ما يدل على 
�إىل �حلرية و�لرقي، و�لتي تذخر  �ملتعط�صة  نف�صية د�ود عمون 

بحب �لعرب و�لعروبة وتبغى للدول �لعربية �لتقدم و�لفالح. 

591– الدخاخني – حارة – بق�سم اجلمرك
هو �أحمد �صليمان عبد �لعال �لدخاخني ولد بالإ�صكندرية 
�لدخاخني  و�أ�رصة  )1190هـ(،  1796م  عام  حو�يل  يف 
�لدخاخني  لقب  �أ�صولها وفروعها، وحتمل  »�إ�صكندر�نية« يف 
لأن �آباءها و�أجد�دها كانو� يز�ولون �لجتار يف �لتبغ )�لدخان( 
دينية  �لدخاخني  �صليمان  �أحمد  ثقافة  وكانت  و�لتمباك، 
بكتاب  جاء  مما  ويت�صح  ع�رصه،  �أهل  معظم  غر�ر  على 
�خلا�ض  �ل�صابع  �جلزء  بال�صحيفة رقم 69 من  �جلديدة  �خلطط 
�إىل   – كان  �لذي  �لدخاخني  بك  �أحمد  �أن  بالإ�صكندرية، 
جانب �إجتاره يف �لتبغ – �صيخ مقاويل �ملعمار بالإ�صكندرية، 
و�لذي يظهر �أنه كان على علم بالفنون �لهند�صية و��صع �لنطاق، 
جاء بكتاب »�خلطط �جلديدة« لعلي با�صا مبارك بال�صحيفة �لآنفة 
وهجر،  تهدم  �لعر�ض  ياقوت  �صيدي  م�صجد  كان  �لذكر: 
فجدده �أحمد بك �لدخاخني �صيخ طائفة �لبنائني عام 1280هـ 
)1863م( و�أقام �صعائره و�أوقف عليه �أوقاًفا، وهذ� يدل يف 
و�صوح على تدينه وتقو�ه وحبه لالأعمال �خلريية و�لجتماعية 
)1288هـ(  1871م  عام  وتويف  و�لإح�صان،  �لرب  و�أعمال 
�أحمد  ولًد� و�حًد� هو مر�صي  �إل  عن 75 عاًما، ومل يخلف 
فا�صتمر  كبرية  ثروة  و�لده  له  ترك  وقد  �لدخاخني،  �صليمان 
على مز�ولة جتارة �لتبغ و�لتمباك، وكان ي�صتوردهما من تركيا 
�أنه  �لكبرية  �لرثوة  تلك  معامل  �خلا�صة، ومن  و�ليونان مبر�كبه 
كان ينزل للنزهة يف �ملدينة م�صتقالًّ عربة مقفلة »لندو« يجرها 

�أربعة من �خليل �ملطهمة ويجري �أمامها �صائ�صان مبالب�صهما ذ�ت 
بال�رصمة  �ملطرزة  �حلمر�ء  و�ل�صدر�ت  �لف�صفا�صة،  �ل�رص�ويل 
�لو��صعة  �لأكمام  ذ�ت  و�لقم�صان  �ملذهبة«  �لف�صة  »خيوط 
متقاربة  فرت�ت  يف  طويلة  بع�صا  �لأر�ض  منهما  كل  وي�رصب 

وي�صيحان مًعا بكلمة »و�صع«. 

من  �لإ�صكندرية  حمافظ  با�صا  عريف  عثمان  دعا  ولقد 
1883 �إىل 1892 �ل�صيد مر�صي �أحمد �لدخاخني ووجه نظره 
�إىل �أن موكبه ل ي�صح �إل للخديوي فاأبدى �أنه حر فيما يريد �أن 

يركب ماد�م قادًر� على نفقات موكبه، وكان له ما �أر�د.

 ومن ذرية �ل�صيد مر�صي �أحمد �لدخاخني �لأ�صاتذة جنيب 
وكان موظًفا م�صلحة �ملو�ين و�ملنائر وبديع من رجال �لق�صاء 
ويز�ول �ملحاماة �لآن هو و�صقيقه خالد وقد ولد �ل�صيد مر�صي 
�أحمد �صليمان �لدخاخني عام 1842م )1258هـ(، وتويف 

12 من �أكتوبر عام 1912م )1330هـ(.

592- دروي�س بك – �سارع – بق�سم الرمل
��صمه �لكامل عبد �لر�زق دروي�ض، تلقى �لعلم يف مر�حله 
�لأول باملد�ر�ض �مل�رصية، ثم �ختري بعد �لتحاقه مبدر�صة �لطب 
�إىل  �أر�صلها عبا�ض �لأول  �لتي  �لثانية  �لبعثة  �أع�صاء  �أحد  ليكون 
برتبة  �لقاهرة  يف  �لطب  مدر�صة  من  تخرجه  وكان  �إجنلرت�، 
»�لأ�صبري�ن« �أي تلميذ �صابط، وبد�أ در��صته يف 31 من �أكتوبر 
»�إيد  مبدينة  �لطبية  �لعلوم  لإتقان  )1267هـ(  1850م  عام 
بنورج« وكان مرتبه �ل�صهري 50 قر�ًصا فقط يتقا�صاها بالإنابة 
عنه يف م�رص م�صطفى �أفندي ر�صو�ن معلم �للغة �لفرن�صية مبدر�صة 
�أمت  �أن  �إىل  باإجنلرت�  دروي�ض  عياله، وظل  على  لإنفاقها  �لطب 
تعلمه، وعاد �إىل م�رص يف 8 �إبريل عام 1856م )1273هـ( 
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فتكون مدة بعثته �صت �صنو�ت، وعقب رجوعه عني بعالئق 
�جلهادية )�حلربية( يف 9 من �ل�صهر نف�صه ثم نقل �إىل ق�رص �لعيني 
وبعد ذلك �صار معلًما للغة �لإجنليزية باملد�ر�ض �مل�رصية، ورقي 
�إىل �لرتبة �لر�بعة عام 1864م )1281هـ(، ولرب�عته �لفائقة 
�إ�صماعيل،  �خلديوي  لأولد  تدري�صها  توىل  �للغة  هذه  يف 
�لإجنليزية  للغة  مدر�ًصا  عني  )1282هـ(  1865م  عام  ويف 
�لأمري�لي  رتبة  �إىل  و�رتقى  )�لثانوية(،  �لتجهيزية  مبدر�صة 
عام 1866م )1283هـ(، ثم عني وكياًل للمدر�صة �لبحرية 
�إ�صماعيل عام  فتحها يف عهد  �إعادة  بالإ�صكندرية عند  �حلربية 
1871م )1288هـ(، وكان يتوىل تدري�ض �لإجنليزية وعلمي 
�لتاريخ، و�لطبيعة بهذه �ملدر�صة و�صار ناظًر� لها يف مايو عام 
1875م )1292هـ(، ويف �إبريل عام 1879م )1297هـ( 
�لر�زق دروي�ض بك م�صهوًر�  �لتقاعد، وكان عبد  �أحيل على 
�أمره،  يف  يرتابون  �حلكام  كان  ولذ�  �ملتاأججة،  بوطنيته 
�نتهائها، وقد �تهم  �لعر�بية �لوطنية وبعد  �أثناء �لرثوة  ول�صيما 
يف يونية عام 1883م )1301هـ( باأنه كون طائفة �رصية من 
وكانت  �لغا�صبني،  �لإجنليز  و�صد  �حلكومة،  �صد  �لفد�ئيني 
هذه �جلماعة تعقد جل�صاتها مبنزله، وقد �ألف كتابًا يف �جلغر�فية 

�لعامة، وتويف عام 1905م )1323هـ(. 

593– دروفيتي – �سارع – بق�سم العطارين 
ا( )االأحرار حاليًّ

هو »برناردينو دروفيتي Bernardino Drovetti« من 
مو�ليد �صفح جبال �لألب �لإيطالية، وكان �إيطايل �جلن�صية، ثم 
�لتحق بخدمة فرن�صا يف �صبابه ف�صار �صابًطا باجلي�ض �لفرن�صي، 

وتوىل مهمة �لق�صاء بالقو�ت �مل�صلحة.

ووفد على م�رص ب�صفة نائب للقن�صل �لفرن�صي، وكان ذلك 
يف حو�يل عام 1803م )1218هـ( �صحبة ع�صو »قوم�صيون 
لي�صيب�ض  دي  فرديناند  و�لد  لي�صيب�ض«  دي  »ماتييه  �جلمهورية« 
�لذي يعزى �إليه �صق قناة �ل�صوي�ض )�نظر مادة قناة �ل�صوي�ض(، 
وكان »دروفيتي« من �مل�صهود لهم بالذكاء، ورجاحة �لعقل، 
�لوقت نف�صه مثَّاًل موهوبًا يتحلى  �لبديهة، وكان يف  و�رصعة 
مبو�هب قيمة يف هذ� �لفن كما كان من حمبي �لآثار �لقدمية، 

و�ملغرمني بجمعها.

»�صاتوبريان«  �ل�صهري  �لفرن�صي  �لكاتب  قابله  وقد 
�أكتوبر عام 1806م، وكان  بالإ�صكندرية يف 20 من �صهر 

يتوىل �أعمال �لقن�صلية �لفرن�صية يف ذلك �حلني.

»مي�صت �ملاجور  �لإجنليزي  زميله  وبني  بينه  وكانت 
Missett« مناف�صة �صيا�صية حادة، وز�دت حدتها �إىل �أبعد حد 

مع »هرني �صالت H. Salt« �لذي خلف »مي�صت« ول�صيما 
فيما يتعلق بالآثار �مل�رصية �لتي جمع »دروفيتي« جمموعة كبرية 
وكان  عدة،  بحفريات  قيامه  بعد  �ل�صلب  بطريق  منها  قيمته 
هذه  )�نظر   »Belzone »بلزوين  �لإيطايل  ذلك  يف  مناف�صه 

�ملادة(. 

ومل تقدر فرن�صا جمموعة » دروفيتي« �لأثرية حق قدرها، 
فبيعت عام 1824م )1240هـ( مببلغ 400 �ألف فرنك �أي مبا 
تعادل 16.000 جنيه، وي�صمها �لآن متحف مدينة »ثورين 
�لذي  هو  دروفيتي  �أن  �ملوؤرخون  ويقول  باإيطاليا،   »Surin

باعها لذلك �ملتحف. 

مبنزل  لفرن�صا  قن�صاًل  �صار  عندما  »دروفيتي«  و�صكن 
�أنه كان يقع  �لبحر )وما من �صك يف  بالإ�صكندرية يطل على 
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مبيد�ن �لقنا�صل وهو ميد�ن عر�بي �لآن(، وكان ذلك �ملنزل 
�أثناء  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  »كليرب«  �لقائد  لإقامة  ا  خم�ص�صً
�حلملة �لفرن�صية على م�رص، وكان مو�ظًبا على �إر�صال تقاريره 
حممد  بني  �حلرب  مدة  طو�ل  �لفرن�صية  �خلارجية  وز�رة  �إىل 
يجتاح   – �لوقت  – يف ذلك  �لذي كان  علي، و�لألفي بك 
�لدلتا بهجماته �ملتو�لية �لتي ي�صنها جنوده �ملرتزقة من �لألبانيني 

و�لعرب.

�لنحطاط  �أ�صابها  قد  وقته  يف  �لإ�صكندرية  وكانت 
من  �أ�صابها  ملا  �لعمر�ن  �صئيلة  �حليز  �صغرية  ف�صارت  و�لتاأخر 
�ل�صالفة،  �لأزمان  �لن�رصة يف  ق�صت على ح�صارتها  كو�رث 
ويف عام 1811م )1226هـ( ح�رص �إىل �لإ�صكندرية مبعوث 
�إىل  معه  وذهب  »دروفيتي«  فتلقاه  نابوليون  �لإمرب�طور  من 
�لوجه �لقبلي، فاأثار ذلك �صكوك قن�صل �إجنلرت� �لذي ذكر يف 
تقرير له �إنه يعجب لهذه �لزيارة �لتي مل تخطر »لدروفيتي« على 
بال وقد قطع ت�صع �صنو�ت وهو قن�صل لفرن�صا يف م�رص ولكن 
بال�صعيد،  لالآثار  �صامل  مب�صح  �ل�صنة  تلك  يف  قام  »دروفيتي« 
وطلب من حممد علي �لأذن باإجر�ء حفريات فاأ�صدر له فرماًنا 
بذلك فبادر �إىل عمل ج�ّصات بو�دي �مللوك حيث كان مقتنًعا 
نر�ه يعود  �لثمينة ذلك  �ملنطقة ت�صم كنوًز� من �لآثار  باأن هذه 
�إىل �لقاهرة عام1812م )1227هـ( يحمل لفافات عديدة من 

�ملخطوطات �لقدمية �لقيمة. 

وعقب �صقوط �إمرب�طورية نابليون وعودة �أ�رصة »�لربيوت« 
�إىل �حلكم مل يرتك »دروفيتي« �أبحاثه فكان يتلقى من مبعوثيه 
مبكتبه �خلا�ض بالإ�صكندرية كميات من �أور�ق �لربدي و�ملدليات 
و�لتماثيل �ل�صغرية �لأثرية �لتي كان هوؤلء �ملبعوثون يح�صلون 

عليها عن طريق �ل�رص�ء �أو �لنهب. 

�إق�صائه عن وظيفة �لقن�صل �لر�صمية بقي  وعلى �لرغم من 
بالنفوذ  يتمتع  علي  حممد  لدى  خا�صة  خطوة  ذ�  »دروفيتي« 
ح�صن  باإر�صال  �خلا�ض  �لقرت�ح  �صاحب  نر�ه  ولذ�  �لقوي، 
�لإ�صكندر�ين وحمود ناجي، وحممد �صتى )�نظر هذه �ملو�د( 
يف بعثة علمية �إىل فرن�صا حتت �إ�رص�فه �ملبا�رص، وقد جنح هوؤلء 
�لثالثة يف بعثتهم و�صارو� من رجال �لبحرية �مل�رصية �ملربزين 

وتولو� �أعلى �ملنا�صب فيها. 

وكانت بعثة �صمبليون )�نظر هذه �ملادة( �لأثرية قد و�صلت 
�أغ�صط�ض عام 1828م )1244هـ(  �إىل �لإ�صكندرية يف 18 
 »Roselline »روزيليني  ر�أ�صها  وعلى  �لإيطالية  �لبعثة  �صحبة 
�أن و�فقت حكومة �مللك �صارل �لعا�رص  )�نظر هذه �ملادة( بعد 
ملك فرن�صا عليها، ولكن »دروفيتي« بذل ق�صار جهده لإحباط 
�أعمال �لبعثتني، ول�صيما �أن مناف�صه »�صالت« قن�صل �إجنلرت� كان 
قد مات عام 1826م )1242هـ(، وكان ياأمل �أن يظل �صيد 
�ملوقف يف كل ماله �صاأن باحلفريات و�لآثار يت�رصف يف �أمورها 
كما ي�صاء دون منازع �أو رقيب، ول�صيما من قبل �أع�صاء هاتني 
ثم  ومن  �ل�صبيل؛  هذ�  �ملطلق يف  �صلطانه  من  يحد  مما  �لبعثتني 
ا  �أخذ يكتب �إىل �صمبليون باأن �لظروف لي�صت مالئمة خ�صو�صً
و�أن فرن�صا كانت قد �نحازت �إىل جانب �ليونان مما �أدى �إىل 
حتطيم �أكرث قطع �لأ�صطول �مل�رصي يف موقعة »نافارين« ب�صبه 
جزيرة »�ملور�«،  ومل ي�صت�صلم »�صامبليون« لعو�مل �لياأ�ض فاأََلحَّ 
يف طلب مقابلة حممد علي فقدمه »دروفيتي« �إليه، وكان �أن 
و�لتنقيب،  بالبحث  لل�صماح  �لالزمة  �لفرمانات  �إ�صد�ر  رف�ض 
و�صاطتهم  وطلب  بالوزر�ء،  �صامبليون  �ت�صل  �أن  بعد  ولكن 
لدى �لبا�صا و�فق حممد علي �أخرًي� وكلف »�صامبليون« برتجمة 
ثم  بالإ�صكندرية،  كليوباتر�  م�صلتي  على  �ملحفورة  �لنقو�ض 
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�لبعثتني  �أعمال  لإمتام  �لقاهرة  �إىل  ذلك  �صامبليون عقب  �صافر 
»�صامبليون«  مالحقة  عن  »دروفيتي«  يكف  ومل  �لتح�صريية، 
بالد�صائ�ض �مل�صمومة، وعن �ل�صعي لدى معارفه بفرن�صا ليمنعو� 
�لنفقات �لالزمة ل�صتمر�ر �لتنقيب، و�حلفريات ولكنه مل يفلح 

يف ذلك.

�إىل  »دروفيتي«  رحل  )1245هـ(  1829م  عام  ويف 
�أر�صله من طولون  »�صامبليون« يف كتاب  ويقول  نهائيًّا  فرن�صا 
ور�عيه  �صديقه  �إىل  )1246هـ(  1830م  عام  يناير  �أول  يف 
»م.د��صييه M. Dacier« �أنه يعرف �أن �لقدماء ميثلون م�رص 
بالبقرة، وقد ��صتغلها حممد علي و�صخرها للعمل لياًل ونهاًر�، 
وهكذ� ترون ماذ� �أنتجت ن�صائح »دروفيتي« و�أمثاله من �أدعياء 
رعاية �ل�صعوب، فم�رص �حلالية تثري �لرعب و�لرحمة و�ل�صفقة 
�ملحلى  �ل�صيف  من  �لرغم  على  مدوية  �رصيحة  �أقولها  و�إين 
بالذهب �لذي قدمه �إىل �لبا�صا »حممد علي« للتعبري عن ر�صاه 

وتقديره.

ي بك – �سارع - بق�سم حمرم بك 594– درِّ
هو حممد دري با�صا نف�صه، وترجمته مدونة يف »حممد 
دري با�صا« لأن له �صارًعا بق�صم �لرمل، ويظهر �أن ��صمه و�صع 
على هذ� �ل�صارع بق�صم حمرم بك حينما كان برتبة بك، وحينما 
بامل�صت�صفى  �جلر�حة  بق�صم  وطبيًبا  �لعطارين  ق�صم  طبيب  كان 
�لأمريي بالإ�صكندرية عام 1872م )1289هـ(، وذلك قبل 
�لكبرية. )كما  �لأخرى  منا�صبه  �لقاهرة وي�صغل  �إىل  ينقل  �أن 

جتده مف�صاًل يف ترجمته(.

الرمل بق�سم   – �سارع  الدريني-   –595
َوه«  لقب �لدريني ن�صبته �إىل بلدة ديرين �لو�قعة بجهة »َنرْبَ
مبركز طلخا حمافظة �لدقهلية، وقد و�صفها علي با�صا يف كتابه 
»�خلطط �لتوفيقية« فقال �إن بها ثالثة م�صاجد �أحدها ل�صيدي عبد 
�لعزيز �لدريني له منارة، وبد�خله مقام ظاهر يز�ر، ويقام له 
مولد كل �صنة و�صاحب ��صم �ل�صارع، هو �ل�صيخ عبد �لعزيز 
�لدريني �لذي ذكره علي با�صا مبارك، وو�صف م�صجده ببلدة 
يف  حياته  ترجمة  وجاءت  ز�هًد�،  عابًد�  وكان  »درين«، 
لل�صعر�ين  �ل�صوفية  طبقات  كتاب  ويف  �ل�صايف  �ملنهل  كتاب 
�لذي يقول: �إن لهذ� �ل�صيخ »حالت من �لوله �ل�صويف فاخرة، 
�لتف�صري و�لفقه  وكر�مات �رصيفة م�صهورة، وله م�صنفات يف 

و�للغة و�لت�صوف وغري ذلك.  

»�لنجوم  كتابه  يف  بردي  تغري  �بن  �ملحا�صن  �أبو  ويقول 
�لدريني  لل�صيخ  �إن  يقول  �ملحا�صن(  �أبي  مادة  )�نظر  �لز�هرة« 
�أ�صعاًر� كثرية منها �ملنظومة �لتي ذكر فيها م�صايخه �لذين �أخذ 

عنهم �لعلم ومنها:

و�أْذُكُر �لآَن رجاًل   
كاأجنٍم َيْزهو بها �لزماُن

م�صايخي �لأئمة �لأبر�ر  
و�إخوتي �لأحبة �لأخيار  

وكل �صيٍخ نلُت منه ِعْلًما 
�أو �أَدبًا فهو �إمامي َحْتَما  
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و�صحبه  و�لف�صل  �لعلم  موئل  �لدريني  �لعزيز  عبد  وكان 
جماعة من �لعلماء �نتفعو� بعلمه وف�صله وتقو�ه، وق�صى معظم 
حياته متنقاًل يف مدن وقرى و�صط �لدلتا �أي يف �ملناطق �لو�قعة 
بني فرعي دمياط ور�صيد، وكانت تعرف عند موؤرخي �لعرب 

�لقد�مى ببالد �لريف.

حيث  بالإ�صكندرية  عديدة  �صنني  �لدريني  �ل�صيخ  وق�صى 
تتلمذ على يد �أبي �لفتح �لو��صطي )�نظر مادة �لو��صطي( �لذي 
�ل�صوفية،  �لرفاعي  �أحمد  تعاليم  لن�رص  �لإ�صكندرية  على  وفد 
وتويف بها ودفن يف مكان م�صجده �حلايل بالقرب من �ل�رصيح 
31هـ  عام  �ملتوفى  �جلليل  �ل�صاحبي  �لدرد�ء  لأبي  �ملن�صوب 

بدم�صق، ودفن بها. 

عام  �لإ�صكندرية  �إىل  جاء  �لو��صطي  �لفتح  �أبا  �أن  ومبا 
)1234م(،  632هـ  عام  بها  وتويف  )1232م(  630هـ 
فيكون �ل�صيخ عبد �لعزيز �لدريني قد ح�رص درو�صه �إبان �لعامني 
ومو�عظه  درو�صه،  وتلقى  باملدينة  �لو��صطي  ق�صاهما  �للذين 
�ل�صوفية مب�صجد �لعطارين، وي�صف �لدريني �مل�صاجالت �لتي 
�لذين  �لإ�صكندرية  �لو��صطي وبني علماء  �لفتح  �أبي  قامت بني 
�لدعاء�ت  ترف�ض  �لتي  �لب�صرية  جالء  من  �صيء  على  كانو� 
�ل�صوفية �لتي تن�صب �لكر�مات بل �ملعجز�ت �إىل كبار �ل�صوفيني 

�أمثال �أحمد �لرفاعي، و�أحمد �لبدوي، و�إبر�هيم �لد�صوقي.

وكان �أ�صد هوؤلء �لعلماء مت�صًكا بال�صنة �ملحمدية �لنقية من 
�لفطرة،  دين  هو  �لذي  �لإ�صالم  �صماحة  مع  يتفق  ل  ما  كل 
خ�صومته  يف  يهادن  مل  �لذي  �لعطارين  م�صجد  خطيب  كان 
�لذي يظهر  �لدريني  �لعزيز  �لو��صطي و�ل�صيخ عبد  �لفتح  لأبي 
�أنه توىل ن�رص �ل�صوفية �لرفاعية بالإ�صكندرية خالل عدة �صنو�ت 

بعد وفاة �لو��صطي عام 632هـ )1234م(، فارتفع �صاأنه بني 
�أن  �إىل  �لدعوة  �لتدري�ض، ون�رص  �لطائفة، و��صتمر على  �أفر�د 
غادر �لإ�صكندرية عائًد� �إىل م�صقط ر�أ�صه »ديرين« بعد �أن عز� 
�إىل �صيخه �لو��صطي معجزة من �ملعجز�ت �لتي يرويها �أقطاب 

�ل�صوفية عن �أنف�صهم، وعن زمالئهم يف �لقطبية �لروحية. 

�أحمد  �ل�صيخ  معا�رصي  من  �لدريني  �ل�صيخ  وكان 
علي  لل�صيخ  حميًما  �صديًقا  كان  كما  مريديه  ومن  �لبدوي، 
�ملليجي �صديق �أحمد �لبدوي، ويف كتاب �ل�صعر�ين »طبقات 
ن�صبها  �لتي  و�ملعجز�ت  �لكر�مات  من  كبري  عدد  �ل�صوفية« 
لأقطاب �ل�صوفيني قد تتعدى حد �ملعقول و�ملاألوف، وتدخل 
يف عد�د �لأ�صاطري �خليالية، وقد ن�صب عدًد� منها �إىل �ل�صيخ 

عبد �لعزيز �لدريني.

وقد عا�رص �لدريني �مللك �ملن�صور �لذي كان ديًِّنا متق�صًفا، 
�لدين  رجال  يحرتم  و�لتقوى،  �لورع  جم  �ل�صوم،  كثري 
مودتهم  ويطلب  �إليهم  ي�صعى  وكان  منهم  �ملت�صوفني  وخا�صة 
حلَّ  �إذ�  كان  �لذي  �لدريني  �ل�صيخ  بينهم  ومن  وبركاتهم، 
بالقاهرة يكرث من �لذهاب �إىل جزيرة �لرو�صة ويوؤدي �ل�صالة 
م�صجد  ت�صييد  �إىل  �ملن�صور  �ل�صلطان  دعا  مما  م�صاجدها،  يف 
بها ليقيم �لدريني به عند جميئه لزيارته، فلما تويف عبد �لعزيز 

�لدريني عرف �مل�صجد با�صمه، وبقي كذلك �إىل �لآن.

وي�صف �ل�صخاوي، وعلي با�صا مبارك هذ� �مل�صجد فيقول: 
�إنه م�صجد قدمي بجو�ر منزل �أحمد با�صا �ملنكلي بالرو�صة، وقد 
عمرته )�أي يف �لقرن 13 �لهجري( زوجة �إبر�هيم �إلهامي با�صا 

�بن عبا�ض با�صا و�يل م�رص.
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وتويف �ل�صيخ عبد �لعزيز �لدريني عام 697هـ )1297م(، 
ودفن ببلدة ديرين، وكان له م�صجد و�رصيح يز�ر حتى ع�رص 

�ل�صعر�ين �لذي و�صف �مل�صجد و�ل�رصيح.

��صم  حتمل  �لعريقة  �أ�رصها  من  �أ�رصة  وبالإ�صكندرية 
جدها  �لدريني  �لعزيز  عبد  �ل�صيخ  يكون  وقد  �لدريني، 
بلدة  �لإ�صكندرية من  �إىل  نزح  �آخر  �أو يكون دريني  �لأكرب، 
حتمل  �لتي  �لذرية  هذه  و�أجنب  بالإ�صكندرية  و��صتقر  درين 
بهجت  علي  �ملرحومني  �أفر�دها  بني  من  و�لتي  �للقب،  هذ� 
�لدريني، و�صادق �لدريني )�نظر هاتني �ملادتني(، وكان علي 
بهجت �لدريني مدير مكتب جريدة �مل�رصي، وع�صو �ملجل�ض 
�لبلدي، وكان �صادق مدير �ملخازن �لبلدية �لعمومية، ولكل 

منهما �صارع يحمل ��صمه بق�صم �لرمل. 

596– الد�سوقي – حارة – بق�سم العطارين
�لعرب،  مفكري  من  �أربعة  على  �لد�صوقي  لقب  يطلق 

ومثقفيهم ممن جاء ذكرهم يف كتب �ل�صري وهم:

�أولياء  �أحد  الد�س�قي:  العزيز  اأبي املجد عبد  اإبراهيم بن   )1
�لغربية  مديرية  �أعمال  من  د�صوق  مبدينة  ولد  �ل�صاحلني،  �لله 
�لد�صوقية،  �لطريقة  موؤ�ص�ض  وهو  )1235م(،  633هـ  عام 
ويذكر ح�صن �صمة �صاحب كتاب »م�رصة �لعينني ي�رصح حزب 
�ل�صفة �لأخرى  �أباه جاء من قرية مرق�ض على  �أن  �لعينني«  �أبي 
ا من �أولياء �لله �ل�صاحلني كما كانت �أم  للنيل، وكان هو �أي�صً
�لو��صطي )�نظر  �لفتح  �أبو  �آخر هو  �إبر�هيم �لد�صوقي بنت ويل 

مادة �لو��صطي(. 

طريق  ي�صلك  �أن  قبل  �ل�صافعي  �لفقه  �إبر�هيم  در�ض  وقد 
�ل�صوفية، وتف�صيل �صريته جاء يف كتب »�حلقائق« ويف »طبقات 
�صيدي  يذكر  �لبلقيني،  ملحمود  �ل�رصنوبي«  �أحمد  �ل�صيخ 
�لربيطاين  باملتحف  حمفوظة  له  ق�صيدة  يف  �لد�صوقي  �إبر�هيم 
برقم 796 �أن �صلطان م�رص عد� عليه هو وجيو�صه فاأتى لنجدته 
�أولياء كثريون، و�أنه �صار بعد ذلك �صلطاًنا روحيًّا على م�رص 
و�لعر�ق، وقد ذكر عبد �لوهاب �ل�صعر�ين يف كتابه »�لطبقات 
�لكربى« كر�مات �ل�صيخ �لد�صوقي، وو�صف �أخالقه �حلميدة 
�لوعظ  يف  وبالغة  علم  من  به  يت�صف  وما  �لنبيلة،  و�صجاياه 
و�لإر�صاد، وما كان يلقيه من درو�ض على مريديه يف �لت�صوف 

و�لغناء يف حب �لله، ومن �أ�صعاره �ل�صوفية قوله:

جتلى يِلَ �ملحبوُب يف كلِّ وجهةٍ 
فقاَل �أتدري من �أنا قلُت ًمْنَيتي   

فقاَل كذ�ك �لأمُر لكنَّه �إذ�  
بغري حلوٍل بل بتحقيق ن�صبتي  

وغيَّبني عني فاأ�صبحُت �صائالً 
لذ�تي بذ�تي وهي غايُة بُْغَيتي  

خباأُت له يف َجنَِّة �لقلِب منزًل  
فاإنَّ مد�َر �لكلِّ من حول ذروتي

َيةٌ  دِّ َيروين يف �ملر�آِة وهي �صَ
تي مبختلف �لآر�ِء و�لكلُّ �أمَّ   
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وما �َصِهَدْت عيني �ِصَوى عني ذ�ِتها 
ُد فيها ُحلًَّة بعد ُحلَِّة �أَجدِّ  

وذ�عت �صهرة �لد�صوقي يف جميع �أنحاء �لقطر �مل�رصي، 
�لأقطاب  �أحد  باأنه  �لعرو�ض  تاج  كتاب  �صاحب  و�صفه  وقد 
و�أحمد  و�لرفاعي  �جليالين  �لقادر  عبد  مقام  يف  �أي  �لأربعة 

�لبدوي. 

ليدن،  مبدينة  �ملوجود  �ملخطوط  يف  �لد�صوقي  ويعرف 
�مللة  با�صم »برهان  �ل�صوفية  ي�صتمل على بع�ض مو�عظه  و�لذي 
و�لدين«،  ويذكر ح�صن �صمة كاتب �صرية �لد�صوقي �أنه كان 
يف ع�رصه مولد�ن يقامان لذكر�ه، �أما علي با�صا مبارك )�نظر 
هذه �ملادة( فيذكر ثالثة مو�لد تقام يف �لأ�صهر �لقبطية: برمودة 
وطوية وم�رصى على �لتعاقب، وكان �آخر هذه �ملو�لد ي�صتمر 
يفد عليها خلق كثري  �أيام، ويقام مبنا�صبته �صوق كبرية  ثمانية 
�لد�صوقي  مو�عظ  وكانت  �لأ�صناف،  من جميع  �ل�صلع  لبيع 
حتث على �ل�صتم�صاك �ل�صديد بقو�عد �لأخالق و�لأخذ مبذهب 
�أهل �ل�صنة، وكانت وفاته خالل عام 676هـ )1278م( بالًغا 
من �لعمر 43 �صنة، وماز�ل قربه مبدينة »د�صوق« قبلة �لزو�ر من 
جميع مدن وقرى م�رص ومن �لبلد�ن �لأخرى للتربك ب�رصيحه 
وتي�صري  �حلاجات،  ق�صاء  يف  بوليته  و�لتو�صل  �لنذور  وتاأدية 

�لع�صري من �لأمور.

�صويف  الد�س�قي:  الرحمن  عبد  بن  بن حممد  اإبراهيم    )2
جمع  وقد  )1429م(،  833هـ  عام  بدم�صق  ولد  عربي 
�إبر�هيم طائفة من �لدعو�ت �مل�صتعملة يف �ل�صالة وهي حمفوظة 
�لتا�صع  برلني حتت رقم 3778، وتويف يف  مبخطوط مبكتبة 
�لعمر  من  بالًغا  عام1513م(  )11�أكتوبر  �صعبان 919هـ  من 

84 �صنة.

 3( ال�سيد اإبراهيم بن اإبراهيم عبد الغفار الد�س�قي: من �صاللة 
مو�صى �أخي �ل�صويف �صيدي �إبر�هيم �لد�صوقي �صاحب �لرتجمة 
1226هـ  عام  د�صوق  مبدينة  ولد  وقد  قبل،  �ملدونة  �لأوىل 
)1811م( يف �أ�رصة رقيقة �حلال تدين باملذهب �ملالكي، و�أمت 
�ل�صيوخ  م�صاهري  على  ح�رص  ثم  ر�أ�صه  مب�صقط  �لأوىل  در��صته 
بالأزهر ومن بينهم �ل�صيخ حممد علي�ض )�نظر �ل�صيخ علي�ض( 
�ملالكي �ل�صهري، وقام بعد ذلك بالتدري�ض يف �لأزهر مدة من 
م�صحح  بوظيفة  )1832م(  1248هـ  عام  �لتحق  ثم  �لزمن 
�للغة  بفقه  معرفته  لدقة  �حلكومية  باملعاهد  تدر�ض  �لتي  للكتب 
�لعربية، و�ختري بعد ذلك رئي�ًصا للم�صححني باملطبعة �لأمريية 
�مل�رصية«  »�لوقائع  حترير  لرئي�ض  م�صاعًد�  عمل  ثم  ببولق، 
مع  يعمل  كان  �لأثناء  هذه  ويف  �لر�صمية،  �حلكومة  جريدة 
�مل�صت�رصق �لإجنليزي »وليم لني« �مل�صهور »مبن�صور �أفندي« يف 
�لإجنليزي«،    – »�لعربي  ملعجمه  �لالزمة  �ملو�د  وجمع  �إعد�د 
�ملعا�رصون«،   »�مل�رصيون  كتاب  موؤلف  هو  هذ�  لني  ووليم 
و��صتمر �لد�صوقي على معاونته بتقدمي خمتار�ت من �مل�صنفات 
�لعربية بعد عودته �إىل �إجنلرت�. وتويف �لد�صوقي عام 1300هـ 

)1883م( بالًغا من �لعمر 72 �صنة. 

�أعدها  جمموعة  م�صتفي�صة  مذكرة  �لد�صوقي  كتب  وقد 
للم�صنف �جلامع �لذي �ألفه علي با�صا مبارك و�صف فيها مقابلته 
لني يف  �صخ�صية  تركته  �لذي  و�لأثر  لني«  »وليم  مع  وحديثه 
نف�صه كما �أو�صح فيها �صوؤون »لني« �ملنزلية، وطريقة حياته يف 
�لقاهرة، ومقابلته للم�صلمني بها ومن بينهم �ل�صيخ �أحمد �لذي 
خلد »لني« ��صمه يف مقدمة كتابه »�مل�رصيون �ملعا�رصون« وقوته 
�لعربية  �للغة  فقه  كتب  در��صة  يف  وتعاونهما  �لعربية  �للغة  يف 
وعملهما يف ��صتغالل هذه �ملو�د يف �ملعجم و�صخاء »لني« يف 

معاملته ومعاملة معاونيه �لعرب. 
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�أر�صلهم  �لذين  �لطالب  �أحد  وكان  الد�س�قي:  اإبراهيم   )4
حممد علي يف بعثه علمية لفرن�صا لتعليم �صناعة �ل�صاعات، وقد 
بد�أ در��صته يف يناير عام 1246هـ )1830م( وتلقى درو�ض 
�لدرو�ض  هذه  جانب  و�إىل  »ليون«  مبدينة  �ل�صاعات  مب�صنع 
�لعملية كان يدر�ض علم �لبيان باللغة �لفرن�صية على �أ�صتاذ فرن�صي 
خا�ض، وقد عاد �إىل م�رص يف �أو�ئل عام 1252هـ )1836م( 
بعد �أن ��صتغرقت بعثته �صت �صنو�ت ومل يذكر تاريخ ومكان 
مولده �أو وفاته ول يعرف �لعمل �لذي ز�وله بعد رجوعه �إىل 

�لوطن. 

مدر�صة  ودخل  �لقاهرة  مبكاتب  تعلم  الد�س�قي:  اإبراهيم   )5
�لطب و�أمت بها در��صته، و�أتقن �جلر�حة، ونال رتبة �ليوزبا�صي 
�لنم�صا يف  بالد  �إىل  لل�صفر  �لختيار  عليه  وقع  ثم  )�لنقيب(، 
مبدينة  �لعيون  طب  فتعلم  )1261هـ(  عام1845م  10يناير 
»بج« وبعد �أن �أمت در��صة هذ� �لفرع من �لعلوم �لطبية، و�أتقنه 
علًما وعماًل عاد �إىل م�رص يف �أو�ئل عام 1846م )1263هـ( 
وقد ��صرتك هو وزميله يف هذه �لبعثة يف عالج �أهايل �لقاهرة، 
)�لرمد(،  �لكحالة  علم  �لطب  مدر�صة  طالب  بع�ض  وتعليم 
عام  �أكتوبر  يف  )�لر�ئد(  �أغا�صي  �ل�صاغقول  رتبة  �إىل  و�رتقى 
وظل  �لطب  مبدر�صة  �أ�صتاًذ�  عني  ثم  )1262هـ(،  1848م 
تاريخ  يف  �لوفاة  �أدركته  ثم  �لتقاعد،  على  �أحيل  �أن  �إىل  بها 
�لطبيبني �مل�رصيني يف بالد  �أ�صتاذ هذين  غري معروف، وكان 
�لرمد يف  �أطباء  �أ�صهر  من  �لذي كان  »يغر«  �لأ�صتاذ  �لنم�صا، 
ودمياط  ر�صيد،  �إىل  منهما  كل  �صافر  وقد  �لع�رص،  ذلك 
وغريهما من �ملدن و�لقرى �مل�رصية لعالج �مل�صابني بالأمر��ض 

�لرمدية. وقاما مبهمتهما �لإن�صانية على خري وجه.

597– الدكتور اإبراهيم �سالمة – �سارع - 
بق�سم الرمل )النكريت �سابًقا( 

عام  �لعلوم  د�ر  من  �صالمة  �إبر�هيم  �لدكتور  تخرج 
1338هـ  عام  مار�ض  �صهر  يف  وعني  )1918م(  1337هـ 
مل  ،ولكنه  �لبتد�ئية  دمنهور  مبدر�صة  مدر�ًصا  )1919م( 
�مل�صاجد  عرفته  خطيًبا  �مل�رصية  �لثورة  ��صتقبل  بل  بها،  يعمل 
و�لكنائ�ض و�ملجتمعات �ملختلفة، ثم �أحلق مبد�ر�ض حمرم بك 
�لعام  يف  �أي  )1919م(،  1338هـ  عام  يف  بالإ�صكندرية 
�لحتالل  �لغا�صبة �صد  �ل�صعب  ثورة  فيه  ��صتعلت  �لذي  نف�صه 
�لربيطاين �لبغي�ض، ونقل بعد ذلك �إىل مدر�صة �ملعلمني فظل 
يدر�ض بها �إىل �صنة 1354هـ )1925م(، ثم �ختري �صكرترًي� 
ملديرها يف  فوكياًل  باري�ض  �مل�رصية يف  �لعلمية  �لبعثات  ملكتب 
�لذي منح رتبة  ذلك �حلني، وهو �لأ�صتاذ حممد �رص�رة بك 
�صالمة  �إبر�هيم  كلف  �لأثناء  تلك  ويف  بعد،  فيما  �لبا�صاوية 

بدر��صة علم �لنف�ض، و�أ�صول �لرتبية. 

�أن  دون  م�رص  �إىل  �أرجع  بال�صيا�صة  بال�صتغال  ولتهامه 
يتم در��صته، وعني مفت�ًصا بوز�رة �ملعارف بالإ�صكندرية فظل 
ميار�ض �أعباء هذه �لوظيفة خالل �لفرتة �لو�قعة بني عامني 1345 

و1347هـ )1926– 1928م(. 

�لبتد�ئية  بك  حمرم  مبدر�صة  �لتدري�ض  مز�ولته  �أثناء  ويف 
عامي  طو�ل  �لتفتي�ض  وممار�صته  )1919م(،  1338هـ  عام 
�أو��رص  توثقت  1928م(   –  1926( و1347هـ   1345
يف  �حلما�صية  �لوطنية  خطبه  يلقي  فكان  وبينه،  بيني  �ل�صد�قة 
ق�صائد  بع�صها  يف  �ألقي  وكنت  �ل�صيا�صية  �لجتماعات  معظم 
من �ل�صعر �لوطني �حلار �إذ كنا يف ذلك �لوقت من �ملتحم�صني 
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ملبادئ حزب �لوفد بقيادة �ملرحوم �صعد با�صا زغلول، وند�فع 
�لحتالل  بجالء  منادين  �لثقافية  بجهودنا  �ملبادئ  هذه  عن 
�رص�دق  يف  مرة  لأول  به  �لتقائي  وكان  �مللعون،  �لربيطاين 
لنتخاب  تاأييًد�  �جلمرك  بق�صم  �حلجاري  بجهة  �أقيم  �نتخابي 
كان  �لذي  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �صعيد  با�صا  حممد  �ملرحوم 
�لأ�صتاذ  مع  فيها  ��صرتكت  مرة  و�آخر  �لوفد،  حزب  ينا�رص 
�إبر�هيم �صالمة بق�صيدة كانت يف يوم 5 من �صهر �أكتوبر عام 
1927م )1346هـ( يف حفل تاأبني �صعد با�صا مب�رصح حممد 
علي )م�رصح �صيد دروي�ض حاليًّا( بطريق �حلرية بالإ�صكندرية. 

�إبر�هيم خالل عام 1357هـ )1928م(  �لأ�صتاذ  و�صافر 
على  فيها  ح�صل  �صنو�ت،  �صبع  ��صتغرقت  علمية  بعثة  يف 
�للي�صان�ض يف �لآد�ب من جامعة �ل�رصبون بباري�ض، ثم دبلوم 
تقدم  �أن  بعد  ب�صوي�رص�،  بجنيف  رو�صو«  جاك  »جان  معهد 
بر�صالة يف علم �لنف�ض �ملتعلق بالطفولة، وبعد ذلك ح�صل على 
ا،  �أي�صً �صوي�رص�  من  �لتجريبي  �لنف�ض  علم  يف  �صهاد�ت  �أربع 
طبعتا  بالفرن�صية  ر�صالتني  تقدمي  �إثر  �لأوىل  در��صته  وو��صل 
و1358هـ   1357 عامي  خالل  بالقاهرة  �لأمريية  باملطبعة 

)1938 – 1939م(. 

عام 1356هـ )1937م( عمل  بعثته  من  عودته  وعقب 
�أ�صتاًذ� للرتبية، وعلم �لنف�ض، و�لفل�صفة بد�ر �لعلوم �لتي تخرج 
منها يف �أول مر�حل تعليمه �لعايل ثم �ختري يف عام 1365هـ 
)1945م( �أ�صتاًذ� لالأدب �لعربي بد�ر �لعلوم �لعليا ببغد�د فظل 
�أن ندب مديًر� فنيًّا مل�رصوع مكافحة �لأمية يف  �إىل  يدر�ض بها 

وز�رة �ل�صوؤون �لجتماعية. 

�إليها  عاد  �لقاهرة  جامعة  �إىل  �لعلوم  د�ر  �صمت  وعندما 
�أ�صتاًذ� للبالغة و�لنقد �لأدبي، ثم �صار عميًد� لهذه �لد�ر �إىل �أن 

�أحيل على �لتقاعد. 

ظل  يف  �لر�حة  �إىل  �صالمة  �إبر�هيم  �لدكتور  يخلد  ومل 
على  ليلقي  �لأيام  معظم  يف  يجلجل  �صوته  فكان  �ملعا�ض، 
�إذ�عة �لقاهرة عقب �لقر�آن �لكرمي يف �لفرتة �ل�صباحية  �صامعي 
و�ل�صهامة،  �لكر�مة،  على  حت�ض  �لتي  �لدينية  �ملو�عظ  �أبلغ 
ت�صجيالت  وظلت  �حلميدة،  و�خل�صال  �ل�صامية،  و�لأخالق 

هذه �ملو�عظ �لثمينة تذ�ع على �لنا�ض بعد موته مدة طويلة. 

وقد  �لإ�صكندرية  مو�ليد  من  �صالمة  �إبر�هيم  و�لدكتور 
عام  دي�صمرب  �صهر  من   7 يوم  يف  �أح�صانها  يف  �لنور  ر�أى 
�أنطفاأ �رص�ج حياته  �أن  بعد  ثر�ها  1895م )1313هـ( و�صمه 
)1377م(   1957 عام  فرب�ير  �صهر  من   27 يوم  يف  �لالمع 
بالًغا من �لعمر حو�يل 63 عاًما بعد �أن �أدى فري�صة �حلج متولًيا 
جناته  ف�صيح  و�أدخله  �لله  رحمه  وكان  �مل�رصية،  �لبعثة  �إمامة 
�صمح �ل�صجايا، حلو �حلديث، طيب �لقلب ف�صيح �لل�صان، 
�أدباء  نعم  �آر�ء، وقد  يبدي من  فيما  �لتعبري د�مغ �حلجة  قوي 
�لإ�صكندرية و�صعر�وؤها مبجال�صه �لتي كان �لعلم �لأ�صيل ي�صع 
ب�صارع  ي�صكن  وكان  وذكاء،  حيوية  وميلوؤها  �أرجائها  يف 

�ملد�ر�ض )�إبر�هيم �صيد �أحمد حاليًّا(. 

كتاب  ترجمة  �أهمها  موؤلفات  �صالمة  �إبر�هيم  وللدكتور 
)�أر�صطا  »�أر�صطو«  �لعظيم  �ليوناين  للفيل�صوف  »�خلطاية« 
و�ليونان«،  �لعرب  بني  �أر�صطو  »بالغة  وكتابه  طالي�ض(، 
�لنقد  و�أ�صول  �لبالغة  يف  جديًد�  نقًد�  �لكتاب  هذ�  ويت�صمن 

�لأدبي، وكتاب »تيار�ت �أدبية بني �ل�رصق و�لغرب«. 
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�لله  بارك  �صاحلة  ذرية  �صالمة  �إبر�هيم  �لدكتور  وخلف 
�رصكة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  جالل  م�صطفى  فاأبناوؤه  فيها،  له 
م�صت�صار  ع�صمت  وح�صن  �ملعدنية،  للمنتجات  �لإ�صكندرية 
بوز�رة �خلارجية، وحممد �صعيد رئي�ض �ل�صكرتارية و�مل�صرتيات 
�لقانونية  �ل�صوؤون  مدير  �لدين  وجمال  �ملو��صالت،  بوز�رة 
ل�رصكة �ملقاولت �لعربية وكان ع�صًو� مبجل�ض �لأمة عن د�ئرة 
�صرب� �خليمة، و�صمري حمقق ب�رصكة �لن�رص ل�صناعة �لأخ�صاب 

بالإ�صكندرية. 

�لرتجمة  هذه  كتابة  وقت  ي�صغلونها  �لتي  �لوظائف  وهذه 
�ملرحوم  تعهدها  �لتي  �لعالية  ثقافتهم  مبلغ  على  تدل  رئي�صية 

و�لدهم حتى ترعرعت و�آتت ثمارها �لطيبة. 

598– الدكتور اإبراهيم �سوقي – �سارع – 
بق�سم باب �رشقي )بابيلون �سابًقا( 
كان مديًر� جلامعة �لقاهرة، ومن رجال �لطب �مل�صهورين 
�جلديد يف  �ل�صم  ترجمة  )�نظر  �لأطفال،  ول�صيما يف طب 

بابيلون(.

ال�سيد  عبد  اإبراهيم  الدكتور   -599
بك  حمرم  بق�سم   - �سارع   –

)نريوت�سو�س بك �سابًقا(
ولد �لدكتور �إبر�هيم عبد �ل�صيد بحي باب �ل�صعرية بالقاهرة 
�لبتد�ئي  تعليمه  وتلقى  )1870م(  1287هـ  عام  خالل 
باإحدى مد�ر�ض م�صقط ر�أ�صه، ثم �أر�صل �إىل بريطانيا، فق�صى 
مرحلة در��صته �لثانوية مبدينة لندره، و�أمت در��صة �لطب بجامعة 
�إدنربة مبقاطعة �صكوتالند�، وتخرج من هذه �جلامعة خالل عام 

1313هـ )1895م(، ويف بد�ية حياته �لعملية �لتحق بالبلدية 
يف وظيفة مفت�ض �صحة و�تخذ له عيادة ب�صارع �مليد�ن )�صارع 
�لذي كان  �جلمال  �لآن( فوق متجر  �لنقر��صي  حممود فهمي 
عن  ير�ض  ومل  �حلني،  ذلك  يف  �لأقم�صة  جتارة  يف  م�صهوًر� 
يقدم  �أن  فيها دون  �لعمل  بالبلدية فرتك  �لعمل  �ل�صتمر�ر على 
��صتقالة كتابية، ويف �صنة 1325هـ )1907م( نقل عيادته �إىل 
�صارع حمرم بك حيث مار�ض مهنته �لإن�صانية حتى و�فته �ملنية 
�لعمر  من  بالًغا  )1385هـ(،  1965م  عام  �إبريل  من   6 يف 
95 عاًما ق�صى معظمها يف معاجلة �ملر�صى وتخفيف �آلمهم يف 
�إنكار للذ�ت، و�إقبال على تق�صي مو�طن �لأدو�ء يف غري �لنظر 
�إىل �ملادية، فكم من مري�ض عاجله �بتغاء مر�صاة �لله، وكم من 
حمتاج �أمده بالدو�ء على ح�صابه، وكانت هذه �خل�صلة �حلميدة 
تتوج �صمعته بالذكر �لعاطر، عالوة على متكنه من �لتطبيب �إىل 

�أبعد �حلدود، فذ�عت �صهرته عن جد�رة وتقدير. 

بالد  يف  د�ر�صته  مر�حل  معظم  ق�صاء  من  �لرغم  وعلى 
جانب  �إىل  و�لفرن�صية  �لعربية  �للغة  يتقن  كان  فقد  �لإجنليز، 
�لبلدي،  باملجل�ض  �إتقان، ولقد عا�رصته ع�صًو�  �أميا  �لإجنليزية 
فكان يبدي �آر�ءه باللغة �لفرن�صية، ويرد على �لأع�صاء �مل�رصيني 
باللغة �لعربية �لف�صحى يف طالقة مده�صة، ولقد تعلم �لفرن�صية 
مبو�ظبته على ق�صاء �أ�صهر �إجازة �ل�صيف �لثالثة –�أثناء �لدر��صة– 
بباري�ض حيث كان يح�رص معظم حما�رص�ت �لأ�صاتذة �لكبار 
�لطبية  بامل�صنفات  �حلافلة  مكتبته  �أن  �لغريب  ومن  �لطب  يف 

وغريها ل ت�صم كتًبا بالإجنليزية. 

و�لو�قع �أن �لدكتور �إبر�هيم عبد �ل�صيد كان �أحد جهابذة 
�لطب بالإ�صكندرية، و��صتمر على تلك �حلال منذ فجر �لقرن 

�لع�رصين حتى لقى ربه. 
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وكان د�ئم �لطالع على تطور�ت علم �لطب، ي�صافر �إىل 
فرن�صا كل عام لي�صتوعب باقي حما�رص�ت �لأ�صاتذة �لفرن�صيني 
�ل�صيفية  من جديد، وظل يق�صي �صهرين كل عام يف رحلته 
�لأوىل  �لعاملية  �حلرب  وبعد  )1913م(  1332هـ  عام  �إىل 
�لتي ن�صبت عام 1333هـ )1914م( و�نتهت عام 1337هـ 
�أعو�م  يف  �ل�صتطالعية  �لعلمية  رحالته  و��صل  )1918م( 
و1931م(  و1926   1921( و1350هـ  و1345   1340

ثم تردد على فرن�صا مر�ت �أخرى كم�صطاف. 

يف  �لطبي  �ملوؤمتر  ح�رص  )1932م(  1351هـ  عام  ويف 
جزيرة رود�ض، وكان �أول موؤ�ص�صي �مل�صت�صفى �لقبطي مبحرم 
بك، وقد �أن�صئ حتت �إ�رص�فه و�ختري رئي�ًصا ملجل�ض �إد�رته حتى 

وفاته. 

ولقد �عتذر مرتني عن تعيينه ع�صًو� يف جمل�ض �ل�صيوخ �إذ 
كان يوؤمن باأن �لطبيب �ملخل�ض يجب �أن يتفرغ ملهنته �لإن�صانية 

ل ي�صغله عنها �ملنا�صب �أو �ل�صيا�صة. 

ومما يذكر له يف �لعتز�ز بكربيائه �لوطنية �أن �مللك �ل�صابق 
�ثنان  بينهم  من  �أو�صمة  ملنحهم  �أطباء  �أربعة  تر�صيح  فوؤ�د طلب 
�أن مرتبة  �ل�صيد  �إبر�هيم عبد  �لدكتور  من �لأجانب، ولحظ 
و�صامه  من  �أرفع  �لأجنبيني  للطبيبني  منحا  �للذين  �لو�صامني 
وو�صام زميله �مل�رصي، ومن ثم مل يذهب �إىل �ل�رص�ي ليت�صلم 
�لو�صام �أو يتقلده، وكان ذلك منه �حتجاًجا �صامًتا قويًّا على 

�لتفرقة بني �لأجانب و�مل�رصيني يف ذلك �لعهد �لبائد. 

يف  فاطلبها  �لقدمي  �ل�صارع  �صاحب  ��صم  ترجمة  �أما 
»نريوت�صو�ض بك«. 

�صارع �لدكتور �إبر�هيم عبد �ل�صيد )نريوت�صو�ض بك �صابًقا(
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 – �سارع   – ال�سيد  اأحمد  الدكتور   –600
بق�سم باب �رشقي )هت�سو �سابًقا( 

هو �أحمد بن حممد �ل�صيد، من �أ�رصة ��صتقرت بالإ�صكندرية 
منذ زمن قدمي، وقد ولد �أحمد �ل�صيد بهذه �ملدينة عام 1883م 
�لآباء  مبد�ر�ض  و�لثانوية  �لبتد�ئية  در��صته  وتلقى  )1301هـ( 
قبل  �ملحافظة  مبنى  ت�صغل  وكانت  )�جلزويت(  �لي�صوعيني 
�لبلدية بطريق �حلرية، وت�صغلها �لآن مديرية  �إىل مبنى  �نتقالها 
�صهادة  على  ح�صوله  وعقب  �لدرد�ء،  �أبي  ب�صارع  �لأمن 
�لتليفونات،  مب�صلحة  موظًفا  �لزمن  من  فرتة  عمل  �لبكالوريا 
ثم �صافر �إىل فرن�صا و�لتحق بكلية �لطب بباري�ض ودر�ض طب 
وجر�حة �لأ�صنان، ثم و��صل در��صته مبدينة بروك�صيل عا�صمة 
مرتبة  وميد�لية  �جلامعتني  دبلومتني من  بلجيكا، وح�صل على 
طبيًبا  عمل  �لوطن  �إىل  عودته  ولدى  مًعا،  منهما  �ل�رصف 
يز�ول  وكان  �جلمارك،  مل�صلحة  وطبيًبا  �ملو��صاة،  مب�صت�صفى 
مهنته �لطبية عالوة على ذلك بعيادتني خا�صتني �إحد�هما ب�صارع 
بر�صيد حيث كان يذهب  �صعد زغلول، رقم 19 و�لأخرى 
بدينه  تقو�ه ومت�صكه  يدل على  �لأ�صبوع، ومما  مرتني يف  �إليها 
�إىل  قبل �صفره  �ل�صباب  بفري�صة �حلج، وهو يف عنفو�ن  قيامه 
ع�صوية  يف  ��صرت�كه  �خلريية  �أعماله  ومن  للدر��صة،  �أوروبا 
وكان  �جلمارك،  حمايل  وجمعية  �لإ�صالمية  �ملو��صاة  جمعية 
ع�صًو� موؤ�ص�ًصا من �أع�صاء جماعة ن�رص �لثقافة بالإ�صكندرية �لتي 
�ملر�جعة  جمل�ض  وع�صو  )1351هـ(  1932م  عام  تكونت 
�أحد  برحمته  �لله  تغمده  وكان  بالبلدية،  �لأمالك  لتقدير 
�أ�صدقائي �لأوفياء، وكنا نق�صي يوم �خلمي�ض بعد �لظهر، ويوم 
�جلمعة بكنج مريوط ون�صتمتع بجوها �لد�فئ ومناظرها �لبدوية 
��صتمتاًعا و�رف �لهناءة و�لرغد، وتويف �لدكتور �أحمد �ل�صيد 

�أكتوبر عام 1946م )1366هـ( عن 63 عاًما،  يف21 من 
وخلف من �لذرية �لأ�صاتذة حممد �أحمد �ل�صيد وكان رئي�ض 
�أحمد  �ملنعم  وعبد  باملعا�ض،  و�لآن  بالتليفونات،  �لعقود  قلم 
�ل�صيد مدير جمرك �لإ�صكندرية، وحممود �أحمد �ل�صيد مدير 
منقطة بريد �لإ�صكندرية، و�لدكتور د�ود حلمي �ل�صيد �أ�صتاذ 
�للغة �لإجنليزية بجامعة �لقاهرة، وكرميته �ل�صيدة دولت تعلمت 
باملد�ر�ض �لإيطالية، و�أر�صلت يف بعثة �إىل �إيطاليا، وح�صلت 
على دبلوم �لفنون �جلميلة ولها لوحات ت�صور بع�ض �صخ�صيات 

�لإ�صكندرية بالألو�ن �لزيتية. 

بها  �لتي  �ملنطقة  �صكن  من  �أول  �ل�صيد  �أحمد  و�لدكتور 
جابر  �صيدي  بجهة  وهما  �لآن،  ��صمه  يحمل  �لذي  �ل�صارع 
�أ�رصته  �صوى  �ملنطقة  بهذه  يقطن  يكن  ومل  �لبحر،  ناحية  من 
بجانب مع�صكر م�صطفى با�صا �لذي كان مقر جنود �لحتالل 
�ملنقطة هي  �إىل هذه  �لبغي�ض، وكانت �ملو��صالت  �لإجنليزي 
�ل�صكة �حلديد لغاية حمطة �صيدي جابر، ومل يكن �لكورني�ض 

قد عمل. 

بق�سم   – �سارع   – بوتي  الدكتور   –601
ا(  العطارين )حممد مو�سى حاليًّ

�ليوناين  للمتحف  �أمني  �أول  �لدكتور جوزيبي بوتي كان 
�لروماين بالإ�صكندرية �لذي ترجع فكرة �إقامته �إىل عام 1891 
ذلك  يف  وكان  و�حد،  بعام  �لبلدي  �ملجل�ض  �إن�صاء  بعد  �أي 
ب�صارع  �لكائنة  �لأبنية  باأحد  من خم�ض حجر�ت  مكوًنا  �حلني 
عام 1895م )1313هـ(  �لآن(، ويف  �حلرية  )طريق  ر�صيد 
بجانب  با�صمه  �مل�صمى  بال�صارع  مبناه �حلايل  �ملتحف يف  �فتتح 
جهود  بوتي  للدكتور  وكان  حاليًّا(،  )�ملحافظة  �لبلدية  مبنى 
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�لتي  و�لرومانية  �ليونانية  �لآثار  من  كثري  �صعث  مل  يف  مثمرة 
�لباحث  هذ�  دون  ولقد  �لر�هن،  �لوقت  يف  �ملتحف  ي�صمها 
عن  �لك�صف  يف  �لعملي  و�إ�صهامه  �لعلمية،  معلوماته  �لأثري 
�لثابتة  �لأخرى  بالآثار  �خلا�صة  وم�صاهد�ته  �لهامة  �لآثار  بع�ض 
�لأماكن يف جملد�ت عديدة باللغة �لفرن�صية وبلغته �لإيطالية، 
يف  مكانها  تاأخذ  �ملفيدة  �لتاريخية  �ملجلد�ت  هذه  وماز�لت 
مدينة  تاريخ  يف  للباحثني  كمر�جع  �ملتحف  مكتبة  �أرفف 
�لإ�صكندر �لأكرب �لقدمي، ومن هذه �ملر�جع: »مذكر�ت عن 
و»قائمة  �لآثار،  هذه  عن  ودليل  باملتحف«  �ملعرو�صة  �لآثار 
بالولة �لذين حكمو� م�رص«، وقد �صدر يف هذ� عام 1308هـ 
ومعبد  �لإ�صكندرية،  »�أكريبول  عن  وبحث  )1890م(، 
حي  عن  وبحث  �ل�صقافة«،  وكوم  )�ل�صري�بيوم(،  �صري�بي�ض 
ر�قودة يف �لعهد �لروماين، وبحث عن »خريطة �لإ�صكندرية 
و�لتي يف  �لتي متت  �حلفريات  و»مدونة  �لبطلمي«،  �لعهد  يف 
عن  جميعها  �أخرى  و�أبحاث  بالإ�صكندرية«،   �لإمتام  طريق 

�لإ�صكندرية. 

�ل�صنو�ت  �لع�رص  يف  بوتي  جوزيبي  �لدكتور  مات  وقد 
�لأوىل من �لقرن �لع�رصين ومل يرتك لزوجته و�أولده �لثالثة ما 
�أوج�صت بوتي كاتًبا بق�صم  �بنه  �أعباء �حلياة فعمل  يعينهم على 
على  كاتبة  �بنته  وعملت  در��صته،  يتم  �أن  دون  �لإير�د�ت 
�لآلة بق�صم �ل�صكرتارية بالبلدية، وكان �أوج�صت بوتي زميلي 
بالعمل عند تعييني بالبلدية، وحبذ� لو �أعادت �ملحافظة و�صع 
��صم �لدكتور بوتي على �أحد �ل�صو�رع تخليًد� لذكر�ه وتقديًر� 
جلهوده �لعلمية بالن�صبة �إىل �آثار �لإ�صكندرية يف �لعهد �لإغريقي 

و�لروماين. 

 - �سارع   – �سافعي  زكي  الدكتور   –602
بق�سم الرمل )جيمل �سابًقا( 

��صمه �لكامل �لدكتور حممد زكي �صافعي، ولد بالقاهرة 
مرحلة  وقطع  )1305هـ(،  1887م  عام  مار�ض  من   6 يف 
باملدر�صة  �لثانوية  و�ملرحلة  �ملحمدية  باملدر�صة  �لبتد�ئي  �لتعليم 
�خلديوية بالقاهرة، ثم �لتحق بكلية �لطب بالقاهرة وتخرج يف 
ترتيبه �لأول على  يناير عام 1910م )1328هـ( وكان  �أول 
�خلريجني، وعني طبيًبا بوز�رة �ملعارف �لعمومية ثم �نتقل �إىل 
وز�رة �ل�صحة �لعمومية و�ختاره �لدكتور حممود ماهر وكياًل 
للطب �ل�رصعي بالقاهرة، وعني بعد ذلك �صكرترًي� فنيًّا لوز�رة 
خالل  �جلوية  �لغار�ت  من  �لوقاية  مل�صلحة  وكياًل  ثم  �ل�صحة 
)1358هـ(  1939م  عام  بد�أت  �لتي  �لثانية  �لعاملية  �حلرب 
بوز�رة  للم�رصوعات  �لعامل  �ملدير  وظيفة  ذلك  بعد  وتوىل 
باأعباء  للقيام  �لد�خلية  وز�رة  من  ذلك  بعد  وندب  �ل�صحة، 
مدير عام �لأق�صام �ل�صحية ببلدية �لإ�صكندرية، وكان ي�صرتك 
�صنويًّا يف �ملوؤمتر�ت �لطبية يف خمتلف �لبلد�ن �لأوروبية ل�صعة 
معرفته باللغة �لإجنليزية �لتي كان متفوًقا يف �إتقانها، وقد كتب 

بها مقالت و�أبحاًثا �صتى ن�رصت يف �ملجالت �لطبية �لعاملية. 

و�أ�صهم رحمه �لله يف �حلركة �لفكرية بالإ�صكندرية طو�ل 
ع�صًو�  فكان  بالبلدية،  �ل�صحية  لالأق�صام  عاًما  مديًر�  ندبه  مدة 
بارًز� يف جماعة ن�رص �لثقافة، و�ألقى با�صمها عدة حما�رص�ت 
طبية قيمة، وبعد �إحالته على �لتقاعد عام 1948م )1368هـ( 
تربع بعالج �ملر�صى بجمعية �لإ�صعاف بالإ�صكندرية، ف�رصب 
�أن  يرى  �لذي  �لإن�صاين  للطبيب  �حل�صنة  و�لقدوة  �لنبيل  �ملثل 
على  جهوده  و�صعت  ما  �لعمل  هو  �حلياة  يف  �لأول  و�جبه 
تخفيف �آلم �ملر�صى و�صفائهم دون �أي �عتبار للناحية �ملادية، 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

302

وكنت له �صديًقا ور�أيته يجود باحل�صنات �خلفية على م�صتحقيها 
من �ملر�صى ول�صيما يف ح�صولهم على �لدو�ء �ل�صايف. 

من   9 يف  ربه  ند�ء  �صافعي  زكي  حممد  �لدكتور  ولبى 
�صهر فرب�ير عام 1961م )1381هـ( بعد حياة حافلة بالأعمال 

�خلريية و�لثقافية. 

 - �سارع   – مبارك  زكي  الدكتور   –603
بق�سم الرمل 

ولد �لدكتور زكي مبارك عام 1310هـ )1892م( ببلدة 
»�صنرتي�ض« بالريف �مل�رصي، وق�صى طفولته وجزًء� من �صبابه 
بني �لكّتاب و�لغيط و�ل�صامر، ثم حفظ �لقر�آن وجّوده عندما 
�لقاهرة،  �إىل  ذلك  بعد  و�نتقل  عمره  من  ع�رصة  �ل�صابعة  بلغ 
تلك  يف  وكان  �لعاملية،  �صهادة  نال  �أن  �إىل  بالأزهر  وجاور 
�لفرتة يثابر على تعلم �للغة �لفرن�صية حتى �أتقنها و�لتحق باجلامعة 
�مل�رصية �لأهلية عام 1336هـ )1917م(، ويف عام 1338هـ 
)1919م( �ن�صم �إىل �لثورة و�ُصجن ملا كان يلقيه من خطب 
خروجه  عقب  �أ�صهر،  ت�صعة  �ل�صجن  يف  ومكث  ثورية، 
��صتاأنف �لدر��صة باجلامعة، وح�صل عام 1340هـ )1921م( 

على �إجازة �للي�صان�ض يف �لفل�صفة. 

من  ن�رصه  مبا  �مل�رصية  �ل�صحافة  يف  مبارك  زكي  و�أ�صهم 
�مل�صتوى  رفع  يف  �لبارز  �أثرها  لها  كانت  ومقالت  �أبحاث 
�لثقايف يف �ل�صحف �ليومية و�لأ�صبوعية، ومن �ل�صحف �لتي 
كانت تن�رص مقالته جر�ئد »�لو�دي، و�لبالغ، و�لأفكار«، 
كما ��صرتك يف حترير جملة �لر�صالة �لتي كان ي�صدرها �لأ�صتاذ 

�أحمد ح�صن �لزيات. 

ويف عام 1343هـ )1924م( نال �لدكتور�ه من �جلامعة 
�مل�رصية عن ر�صالته »�لأخالق عند �لغز�يل« ويف عام 1350هـ 
)1931م( ح�صل على دكتور�ة ثانية من جامعة �ل�رصبون يف 
فرن�صا عن كتابه »�لنرث �لفني يف �لقرن �لر�بع �لهجري«،  ويف 
�مل�رصية  �جلامعة  من  ثالثة  دكتور�ة  نال  )1937م(  1356هـ 
�لنا�ض  بني  عرف  ولذ�  �لإ�صالم«،  يف  »�لت�صوف  كتابه  عن 
�لغزير  �لعلم  من  �لرغم  وعلى  مبارك«،  علي  »�لدكتور  بلقب 
فارق زكي مبارك �حلياة وهو ل ميلك من متاع �لدنيا �إل �لذكر 
�لكتب،  ويوؤلف  �لأدب  �إذ ظل طو�ل حياته يخدم  �حل�صن، 

وينظم �ل�صعر دون �أن ي�صيب من كل ذلك �ملال �لوفري. 

وقد عني عام 1358هـ )1936م( مفت�ًصا بوز�رة �ملعارف 
�لعمومية، ثم �نتدبته جامعة بغد�د ل�صغل وظيفة »�أ�صتاذ مبدر�صة 
�ملعلمني �لعليا بالعر�ق«، وهناك �ألّف كتابه �لقيم »ليل �ملري�صة 
يف �لعر�ق«، �لذي �أثار �صجة �أدبية يف �لأو�صاط �لعربية، ويف 
هذ� �لكتاب يق�ض زكي مبارك حكاية غر�مه يف �لعر�ق، وقال 
عن كتابه �أنه تقرير يغاير �لتقارير �لتي تقدم �إىل مكتب تفتي�ض 
�ملعارف  �أ�صبوع، ويخاطب وزير  �إىل  �أ�صبوع  �لعربية من  �للغة 
يف ذلك �حلني »�لدكتور حممد ح�صني هيكل« فيقول له: »قد 
تغ�صب علي و�أنت وزير، لأن �لوزر�ء يف �لأغلب يتوقرون، 
لن  �إنك  �لأدب...  فردو�ض  �إىل  تعود  �أن  تلبث  ل  ولكنك 
تبقى وزيًر� طول دهرك، ويومئذ تقر�أ هذ� �لتقرير بروح �لأديب 
�لفيل�صوف فتعرف �أين مل �أكن من �مل�رصفني«،  �أما كتاب �لنرث 
�لفني فقد جاء فيه على �لنرث �جلاهلي و�لنرث �لإ�صالمي، و�أطو�ر 
�ل�صجع و�لزدو�ج، ثم در�ض خ�صائ�ض �لنرث يف �لقرن �لر�بع 
ويتحدث  و�لق�ص�ض  �لأخبار،  كتاب  عن  ذلك  بعد  ويتكلم 
�لآر�ء  كتاب  من  �جلو�نب  بع�ض  وي�رصح  �لأدبي،  �لنقد  عن 
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ومن  و�لعهود،  �لر�صائل  كتاب  عن  يتحدث  ثم  و�ملذ�هب 
وي�صم  �ل�صعر�ء«  بني  و»�ملو�زنة  باري�ض«،  »ذكريات  موؤلفاته 
لل�صعر،  �لأدبي  �لنقد  حيث  من  قيمتها  لها  �آر�ء  �لكتاب  هذ� 
�بن  فيه على  ينكر  �أبي ربيعة و�صعره« وهو كتاب  �بن  و»حب 
�أبي ربيعة �صدقه يف �حلب لأنه من �حل�رص، و»مد�مع �لع�صاق« 
و»زهر �لأدب«،  و»�أحلان خالدة« وهو ديو�نه �لذي ي�صهد له 
�أمنوذج من  يلي  وفيما  �جلر�ض،  �حل�ض و�حلكمة وعذوبة  برقة 

�ل�صعر �جلزل:
 

ْغَت فوؤ�دي    ربَّاُه �صُ
ِمَن �لأ�صى و�حلننْي  

لوعي    ومل ت�صاأ لِ�صُ
غرَي �جَلَوى و�ل�ُصجوْن  

فكيَف ت�صُفو حياتي   
ِمَن �لَهَوى و�لُفتوْن  

�أم كيَف ُتْرَجى جناتي   
ِمْن �صاجياِت �جلفوْن!  

وتويف �لدكتور زكي مبارك يف 22 من يناير عام 1952م 
)1372هـ( بالًغا من �لعمر �صتني عاًما. 

604– الدكتور �سامل با�سا – �سارع – بق�سم 
حمرم بك

مدينة  من  �لقريبة  �لقنيات  بلدة  من  �صامل  �ل�صيخ  �بن  هو 
�لزقازيق مبديرية �ل�رصقية )حمافظة �ل�رصقية حاليًّا(، وقد ح�رص 

و�لده �ل�صيخ �صامل �إىل �لقاهرة عام 1821م )1237هـ( لطلب 
�ل�صيخ  �أمثال  �لعلماء  على كبار  علومه  وتلقى  بالأزهر،  �لعلم 
ح�صن �لقويني و�ل�صيخ �إبر�هيم �لبيجوري و�ل�صيخ ح�صن �لعطار 
)�نظر مادة �لعطار(، ثم �لتحق باحلكومة يف وظيفة و�عظ لفرق 
عام1832م  �ل�صام  للحرب يف  �صافرت  �لتي  �مل�رصي  �جلي�ض 
)1248هـ( ويف غيبة و�لده بالبالد �ل�صامية ولد �صامل على ��صم 
�ل�صيخ  عودة  ولدى  �صامل،  �صامل  �لكامل  ��صمه  و�صار  و�لده 
�صامل من �ل�صام �جتهد يف تعليم �بنه �صامل فاأر�صله �إىل �ملكاتب 
�لأهلية عندما كان عمره �صتة �أعو�م فتعلم �لقر�آن �لكرمي وجوده 
باملد�ر�ض على غري رغبة  �لتحق  ثم  �لأزهر،  �أحد علماء  على 
و�لده �لذي كان يبغي �أن يتم تعليمه �لديني بالأزهر، ويذكر 
�أن رغبته يف دخول �ملد�ر�ض كانت ب�صبب عملية  �صامل �صامل 
جر�حية �أجر�ها �لدكتور �إبر�هيم بك �لبز�وي )�نظر هذه �ملادة( 
�لتي كادت تق�صي على  �أقاربه و�صفي من د�ء �حل�صاة  لأحدد 
حياته، ومنذ ذلك �حلني �صغف �صامل بتعلم مهنة �لطب، و�لتحق 
باملد�ر�ض �لأمريية ودخل مدر�صة �لأل�صن من عام 1842م �إىل 
�لأزبكية  بحي  وكانت  1260هـ(   –  1259(  1844 عام 
بعد  �لتحق  ثم  �ملادة(،  )�نظر هذه  ويتوىل نظارتها رفاعة بك 
با�صا،  �أدهم  ناظرها  وكان  �لب�رصي،  �لطب  مبدر�صة  ذلك 
)1216هـ(،  1849م  عام  �إىل  بها  �لدر��صة  على  وو�ظب 
وكان يف تلك �لفرتة نف�صها يح�رص درو�ًصا بالأزهر بعد �ملغرب 
يف �لفقه �ل�صافعي على يد �ل�صيخ علي �ملخلالتي، وعندما توىل 
�إبر�هيم �أمور �حلكم يف �أو�خر عام 1848م )1265هـ( �ختاره 
�لأطباء  رئي�ض  �لطب، وكلوت بك  با�صا مدير مدر�صة  �أدهم 
مب�رص يف ذلك �حلني لل�صفر �إىل فرن�صا لإمتام تعليمه �لطبي، غري 
باإلغاء  �لأول  �أمر عبا�ض  �إذ  �لو�صع  �لأول غري  �إبر�هيم  �أن وفاة 
بالأورطة  �صماها  و�حدة  مدر�صة  �إىل  و�صمها  �ملد�ر�ض  جميع 
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ثم  �لع�صكري، ومن  �لنظام  باخلانقاة على  �ملفروزة، وجعلها 
�صار �صامل �صامل تلميًذ� ع�صكريًّا، وهكذ� وجد �أن �جلهود �لتي 
�أنه كان  بذلها يف حت�صيل علوم �لطب ذهبت هباًء، ول�صيما 
على و�صك �أن ي�صري طبيًبا �إذ� ��صتمر يف در��صته ثالثة �أ�صهر فقط 

ويتخرج برتبة �ملالزم �لثاين. 

باختيار  �أمر  �إذ �صدر  �ل�صيق  �حلال من  و�إذ� هو على هذ� 
من  �صامل  وكان  �أملانيا  �إىل  لل�صفر  �لطب  مدر�صة  تالميذ  بع�ض 
»ميونخ« وو�صعو�  �إىل  ف�صافرو�  �لبعثة  لهذه  �ختريو�  �لذين  بني 
حتت رعاية »�لبارون دوبريل« فاأح�صن تربيتهم، وتعلمو� �للغة 
�إىل جانب علوم �لطب  �لدر��صة فتعلمو�  �لأملانية، ثم و��صلو� 
و�لالتينية،  باليونانية  و�لإملام  و�لإجنليزية،  �لفرن�صية  �للغات 
�صهادة  على  وح�صل  �لمتحان  �جتاز  در��صته  �أمت  �أن  وبعد 
�لتقليدية  مبالب�صهم  �أ�صتاًذ�  ع�رصين  �أمام  وذلك  �لدكتور�ة، 
�لطويلة  و�ل�صعور  �لأكمام،  �لو��صعة  و�لفروجية  �لتاج  وهي 
»فيينا«  �إىل  �صافر  )1271هـ(  1854م  عام  ويف  �مل�صتعارة، 
ليزود باملعلومات �لطبية �لعملية، وبعد وفاة عبا�ض �لأول ��صتمر 
�صعيد  عهد  يف  �لعملي  �لطبي  �ملر�ن  على  �لبعثة  هذه  طالب 
�لأول فذهبو� �إىل برلني و��صرت�صدو� باآر�ء م�صاهري �لأطباء بها، 
وعاد هو وزمالوؤه يف �أو�خر عام 1855م )1271هـ( وعني 
ا  طبيًبا بالأورطة �ل�صعيدية ويف ذلك �حلني �صيد م�صت�صًفى خا�صًّ
برجال �جلي�ض، ورقي بعد ذلك �إىل رتبة �ليوزبا�صي )�لنقيب(، 
عني  )1273هـ(  عام 1857م  �لطب  مدر�صة  فتح  �أعيد  وملا 
يف  �أ�صتاذ  �أول  وكان  �لعيني،  بق�رص  وكانت  بها،  مدر�ًصا 
فرعي �لف�صيولوجي و�لرمد، وكان يرتجم درو�ض �جلر�حة من 
�لفرن�صية �إىل �لعربية، ويف عام 1858م )1274هـ( �صار �أ�صتاًذ� 
يف ق�صم �لأمر��ض �لباطنية، وبعد �أن �أدى فري�صة �حلج �صحبة 

�صعيد �لأول نقل كبري �أطباء فرق �جلي�ض �مل�رصي جميعها، ويف 
عام 1867م )1274هـ( ذهب �إىل �جلزيرة �إقريطي )كريت( 
�أن  �إىل  �لوظائف  يف  �لرتقي  وو��صل  بها،  م�صت�صفى  لإن�صاء 
و�صل �إىل رتبة �ملريمري�ن، وعني رئي�ًصا ملدر�صة �لطب، وطبيًبا 
ا للخديوي توفيق، ويف عام1880م )1298هـ(، عني  خا�صًّ
رئي�ًصا للجنة تنظيم م�صلحة �ل�صحة، ثم رئي�ًصا ملجل�ض �ل�صحة 
عرب  وقد  )1311هـ(،  1893م  عام  وتويف  �لعمومية، 

كتاب �لدكتور »كنز« و�صماه »دليل �ملحتاج«.  

 – �سارع   – جنينة  �سامي  الدكتور   –605
بق�سم باب �رشقي )اأبولون �سابًقا(

�لأنفو�صي  بجهة  جنينة  �صامي  حممود  �لدكتور  ولد 
بالإ�صكندرية عام 1312هـ )1894م(، وهو �أحد �أفر�د �أ�رصة 
جنينة  بك  علي  �لأكرب  جدها  نزح  �لتي  �لأ�صل  �ملغربية  جنينة 
�إىل �لإ�صكندرية و��صتقر بها و�صيد باأحد �صو�رع ق�صم �جلمرك 
)�نظر م�صجد علي بك  �لآن  ��صمه ولقبه حتى  م�صجًد� يحمل 

جنينة(.

ُكتَّابي  باأحد  �لأويل  تعليمه  جنينة  �صامي  �لدكتور  وتلقى 
�صهادة  ونال  �لبتد�ئية  باملدر�صة  �لتحق  ثم  �جلمرك،  ق�صم 
�لبكالوريا من مدر�صة ر�أ�ض �لتني �لثانوية �لقدمية وكانت بالقرب 
�لأول  �خلديوي  �صارع  �إىل  �نتقالها  قبل  �لتني  ر�أ�ض  ق�رص  من 
)�رصيف حاليًّا(، وكان ح�صوله على �لبكالوريا عام 1331هـ 

)1912م( �أي يف �صن �لثامنة ع�رصة من عمره.

و�نتقل بعد ذلك �إىل �لقاهرة حيث �لتحق مبدر�صة �حلقوق 
1335هـ  عام  �حلقوق  �إجازة  على  منها  وح�صل  �خلديوية 
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)1916م(، وعمل بعد �لتخرج مبا�رصًة وكياًل للنائب �لعام، 
ثم �لتحق بوظيفة ق�صائية بوز�رة �لأوقاف. 

و�أُر�صل بعد ذلك يف بعثة در��صية �إىل مدينة لندن بربيطانيا 
من  دكتور�ة  على  وح�صل  �لدويل،  �لقانون  يف  فتخ�ص�ض 
جامعتها، ولدى عودته �إىل �لوطن عني �أ�صتاًذ� للقانون �لدويل 
يف مدر�صة �حلقوق �خلديوية، وظل ميار�ض مهنته �لتعليمية عدة 

�صنني ز�هًد� يف �لوظائف �لإد�رية حلبه �ل�صديد ملهنته. 

وكياًل  �لعلمية،  حياته  من  �لأخرية  �ل�صنو�ت  و�ختري يف 
لهذه  مديًر�  ثم  �لإ�صكندرية،  جلامعة  فوكياًلَ  �لقاهرة  جلامعة 
�جلامعة، و�أحيل بعد ذلك على �ملعا�ض لبلوغه �ل�صن �لقانونية. 

يعالج  �أ�صهر  عدة  عليه  فبقي  عليه  و�ألح  �ملر�ض،  و�أ�صابه 
بامل�صت�صفى �جلامعي بالإ�صكندرية �إىل �أن و�فاه �لأجل �ملحتوم، 
�لعمر  من  بالًغا  1963م،  عام  مار�ض  �صهر  خالل  فتويف 

69 عاًما. 

ومن موؤلفاته �لقانونية كتاب �لقانون �لدويل �لذي ماز�ل 
ا من مر�جع هذ� �لقانون، وكتاب ع�صبة �لأم من  مرجًعا هامًّ
�ل�صلم  يتناول  �لدويل  �لقانون  يف  وكتاب  �لقانونية،  �لوجهة 

و�حلياد . 

و �أجنب �لدكتور �صامي جنينة ولدين يعمل �أحدهما �صابًطا 
يف �لقو�ت �مل�صلحة برتبة عقيد، ويعمل �لآخر م�صت�صاًر� لوز�رة 

�خلارجية بعد تخرجه يف كلية �حلقوق. 

بق�سم   – �سارع   – �رشمّوف  الدكتور   –606
حمرم بك 

بلدة  يف  ولد  نيقول،  بن  �رصوف  يعقوب  �لدكتور  هو 
�حلدث �لقريبة من مدينة بريوت عا�صمة لبنان، وعام 1269هـ 
)1852م( وتلقى علومه �لبتد�ئية يف مدر�صتي �صوق �لغرب 

وُعَينَّة. وكان يدير هاتني �ملدر�صتني �ملبعوثون �لأمريكان.

وملا بلغ من �لتعليم �لبتد�ئي غايته �أحلق بالكلية �لأمريكية 
�للغوية،  �لعلوم  يدر�ض   � جمدًّ طالًبا  بها  وظل  بريوت،  يف 
�لعاملية  �لإجازة  نال  حتى  و�لفل�صفية  و�لطبيعية،  و�لكونية، 
عام 1870م )1287هـ(، وكان بارًعا يف �للغة �لإجنليزية، 

ومتقًنا للغة �لفرن�صية، ويعرف طرًفا من �ليونانية. 

منها،  تخرج  �لتي  بالكلية  �أ�صتاًذ�  عمل  تخرجه  وعقب 
�لدر��صة  زميله يف  مع  �أ�صدر  عام 1876م )1293هـ(  ويف 
�لعلمية  �لبحوث  ملعاجلة  �ملقتطف  حملة  منر  فار�ض  �لدكتور 
و�لأدبية و�لزر�عية �ل�صناعية، وبعد عامني �ن�صم �إليهما �صاهني 

مكاريو�ض �لذي توىل �إد�رة �ملجلة. 

�ملقتطف  مبجلة  حتول  )1304هـ(  1886م  عام  ويف 
�أ�صدر  )1306هـ(  عام 1888م  �لقاهرة، ويف  �إىل  ثالثتهم 
�لدكتور �رصوف مع زميله �لدكتور منر فار�ض جريدة �ملقطم 
كما  �ملحتلني  �لإجنليز  م�صالح  ترعى  كانت  �ل�صيا�صية  �ليومية 
مادة  )�نظر  �لفرن�صيني  م�صالح  ترعي  �لأهر�م  جريدة  كانت 

�ل�صحافة(. 

�للب،  ذكي  �لعقل،  ر�جح  �رصوف  �لدكتور  وكان 
غزير �لعلم، و��صع �لطالع، �صديد �ل�صرب على معاناة �لق�صايا 
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�لعلمية، وحتقيقها وقد قطع من عمره حو�يل 52 عاًما يعالج 
�إ�صد�ر جريدة  �إىل حتريرها بعد  �نقطع  �لتي  يف جملة �ملقتطف 
و�لأدبية ويجيب  و�لفنية  �لعلمية  �لبحوث  �أجل  بقليل،  �ملقطم 
بعد �لبحث و�ل�صتق�صاء �لعلمي �لدقيق عن كل ما يطرح عليه 

من �أ�صئلة تت�صل باأ�صباب �حلياة. 

ويقول كتاب �صريته �إنه كان وديًعا، طيب �لنف�ض، حلو 
�حلديث، عذب �لل�صان، وعلى �جلملة كان متخلًقا مبا ينبغي 

ملثله من �لعلماء �مل�صهورين.

و�لثالثة عن  �ثنتني عن م�رص،  رو�يات؛  ثالث  �ألف  وقد 
لبنان وترجم �إىل �للغة �لعربية كتاب »�رص �لنجاح«، �أما �أ�صلوبه 
تغلب  �إذ  فيه ول زخرف،  تكلف  ف�صهل ر�صني، ل  �لبياين 
يف  �لثقافة  بناة  من  يعترب  فهو  ثم  ومن  �لعلمية،  �ل�صيغة  عليه 

م�رص، ويف �صائر �لأقطار �لعربية. 

ومن مناذج �أ�صلوبه قوله يف ر�صالة �أن�صاأها لتلقي يف �أ�صاتذة 
� من تثقيف �لعقول،  فل�صطني: »�إن تهذيب �لأخالق �أهم جدًّ
عال،  خلق  على  �ملعلم  يكون  �أن  يقت�صي  �لتهذيب  وهذ� 
�لدنايا،  عن  مرتفًعا  يد�هن،  ول  ير�ئي،  ول  يكذب،  ل 
ي�صتعمل �ل�صدة يف حملها، و�للني يف حمله، فاإذ� كان كذلك 
�صهل عليه �أن يهذب �أخالق تالميذه لأنهم يقتدون به ويهابونه 

ويحبونه. 

وكانت وفاته بالقاهرة عام 1346هـ )1927م( بالًغا من 
�لعمر 76 عاًما. 

607– الدكتور عبد احلميد بدوي – �سارع 
– بق�سم العطارين 

608– الدكتور عبد احلميد بدوي – �سارع 
- بق�سم باب �رشقي )ال�سلطان عبد 

العزيز �سابًقا( 
هو عبد �حلميد بدوي �بن حممد بدوي عميد �أ�رصة بدوي 
بالإ�صكندرية )�نظر مادة بدوي بك(، ولد مبدينة �ملن�صورة يف 
در��صته  وتلقى  )1305هـ(،  1887م  عام  مار�ض  من   13
ب�صارع  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�صيخ طه حممد  مبدر�صة  �لبتد�ئية 
ر�أ�ض �لتني، و�لثانوية مبدر�صة ر�أ�ض �لتني، وح�صل على �إجازة 
دفعته،  �أول  وكان  بالقاهرة،  �حلقوق  مدر�صة  من  �حلقوق 
يف  �لأو�ئل  زمالئه  بع�ض  مع   – حكومية  بعثة  يف  �أر�صل  ثم 
�لتخرج – �إىل فرن�صا حيث ح�صل على �لدكتور�ة من جامعة 
�حلقوق  مبدر�صة  �لتدري�ض  مار�ض  عودته  ولدى  »�صرينوبل«، 
ا ملجل�ض  بالقاهرة، ثم نقل �إىل �لق�صاء، و�ختري �صكرترًي� عامًّ
1919م  عام  �لوطنية  �حلركة  يف  ��صرتك  �أن  بعد  �لوزر�ء 

)1338هـ(، وكان له فيها مو�قف قومية م�رصفة. 

مفاو�صات  يف  ��صرتك  )1340هـ(  1921م  عام  ويف 
)1341هـ(  1922م  عام  وعني  بال�صتقالل،  �ملطالبة 
هذه  رئي�ض  به  رحب  وقد  �حلكومة،  ق�صايا  باإد�رة  م�صت�صاًر� 
�لإد�رة �لأجنبي على �لرغم من حد�ثة �صنه، وق�رص مثل هذ� 

�ملن�صب �لهام على �لأجانب يف ذلك �حلني.

وما لبث �أن توىل ريا�صة هذه �لإد�رة خالل عام 1926م 
يف  ممتازة  وقدرة  نادرة  كفاءة  من  �أظهر  ملا  )1345هـ(، 
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�لذي  �ملن�صب  يتوىل هذ�  �أول م�رصي  وبهذ� �صار  �لت�رصيع، 
ق�صى فيه 15 �صنة �رصع خاللها عدًد� من قو�نني �لدولة. 

ويف عام 1940م )1359هـ( عني وزيًر� للمالية و��صتقال 
�إحدى جزر  فاروق يف �صم  �ملخلوع  للملك  معار�صته  ب�صبب 
�لنيل �حلكومية باأ�صو�ن �إىل �أمالكه �خلا�صة، ويف عام 1945م 
1946م  عام  وتر�أ�ض  للخارجية،  وزيًر�  عني  )1365هـ( 
باأمريكا  فر�ن�صي�صكو  �صان  موؤمتر  يف  م�رص  وفد  )1366هـ( 
لو�صع ميثاق هيئة �لأم �ملتحدة، ور�صح �إثر ذلك لتويل من�صب 
�نتخب  ثم  »لهاي«،  مبدينة  �لدولية  �لعدل  مبحكمة  �لقا�صي 

لهذ� �ملن�صب يف �لعام نف�صه. 

من  �أظهره  ما  لنتخابه  دعت  �لتي  �لأ�صباب  من  وكان 
�إدر�ك قانوين ممتاز يف موؤمتر �صان فر�ن�صي�صكو �لآنف �لذكر، 

ومعونته �لقيمة يف و�صع ميثاق �لأم �ملتحدة. 

�ملثمرة  �ل�صادقة  جلهوده  تقديًر�  مرتني  �نتخابه  �أعيد  وقد 
يف �لعد�لة �لدولية، وقد و��صل خالل هاتني �ملرتني �إىل �صغل 

من�صب نائب رئي�ض �ملحكمة. 

عام 1945م  �لعربية  �للغة  مبجمع  ع�صًو�  قد عني  وكان 
�خلريية  للجمعية  رئي�ًصا  ثم  وكياًل،  وكان  )1365هـ(، 
�لإ�صالمية، ورئي�ًصا جلمعية �حلرية لرعاية �لطفولة بالإ�صكندرية، 

ورئي�ض جمعية �لقت�صاد و�لت�رصيع و�لإح�صاء و�لت�رصيع. 

عبء  كاهله  على  ووقع  »منرتو«  موؤمتر  يف  ��صرتك  وقد 
�لأجنبية  �لمتياز�ت  �إلغاء  مبعاهدة  يتعلق  فيما  �لقانونية  �لناحية 

يف م�رص. 

وظل ي�صغل من�صب نائب رئي�ض حمكمة �لعدل �لدولية �إىل 
�أغ�صط�ض عام 1965م )1385هـ(  �ملنية يف 4 من  و�فته  �أن 

بالًغا من �لعمر 78 عاًما. 

هذه  )�نظر  �ل�صنهوري  �لر�زق  عبد  �لدكتور  �أَبَّنه  وقد 
�ملادة( يف حفل جممع �للغة �لعربية قال: »�إن م�رص مل تر مثل 
عبد �لعزيز فهمي، وعبد �حلميد بدوي يف �لقرن �لع�رصين �صمو 
�لق�صاء و�لت�رصيع، و�إنهما  �لقاهرة، وعلو قدر يف  مكانة يف 
ل  و�أن  �لقانون،  رجال  من  متعاقبة  �أجياًل  بطابعهما  يطبعان 

يتعلق ند باأذيالهما، ول يلحق بغبارهما«.  

�خلا�ض  بحثه  يف  �صامي«  »�صليب  �ل�صابق  �لوزير  ويقول 
باإد�رة ق�صايا �حلكومة، وذلك عند �لتعر�ض لتاريخ عبد �حلميد 
بدوي �لقانوين: »وعبد �حلميد بدوي �أول رئي�ض وطني للجنة 
ق�صايا �حلكومة، وقد كان قبل ذلك �أول م�صت�صار ملكي وطني 
عني ع�صًو� بها، كانت جلنة ق�صايا �حلكومة لالأجانب من كبار 
�مل�رصعني، ي�صتع�صي فتحه على رجال �لقانون من �لوطنيني، 
وظلت �للجنة كذلك ثمانية و�أربعني عاًما، حتى قيَّ�ض �لله لها 
عبد �حلميد بدوي با�صا بكفاءته �ملمتازة فلم يكد يطرق بابها يف 

�صنة 1922 حتى فتحت له �لباب مرحبة«. 

�لتي  �للجنة  فيها  �أ�صهم  �لتي  �لرئي�صية  �لقانونية  �ملهام  ومن 
للد�صتور،  �لعامة  �ملبادئ  لو�صع   1922 عام  خالل  عقدت 
وكان ير�أ�صها ح�صني ر�صدي )�نظر مادة ر�صدي با�صا( وكان 
عبد �لعزيز فهمي، وحممد علي علوبة، وجتلى نبوغه يف تلك 
�للجنة، وكان جميع �أع�صائها يقدرون �آر�ءه، وين�صتون �إليه 

كلما �أدىل بر�أيه ثم ياأخذون به. 
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ويف عام 1933م )1352هـ( كتب بحًثا عن �لمتياز�ت 
�لأجنبية يف م�رص قال فيه: »�إنه لن يتم مل�رص �ل�صعور مبا يجب 
لكل �أمة من �لعزة و�لكر�مة، ولن يتحقق لها �لعدة �لتي ينبغي 
�أن متتد بها يف ن�صال �حلياة �لعنيف، ولن يتهياأ لها �لإ�صهام يف 
�لن�صاط �لدويل و�لإن�صاين على �لوجه �لذي يوؤهلها له ما�صيها 
�ملجيد وحا�رصها �لعتيد، وكل ما حباها �لله من خريها ووهبه 
�أهلها من �صفات �إل �أن حتط عن عاتقها تلك �لمتياز�ت �لتي 

تقيد خطاها �إىل �لكمال. 

وكان �إىل جانب قيامه بهذه �ملنا�صب �خلطرية يندب كل 
مبدر�صة  �للي�صان�ض  لطلبة  يعقده  �لذي  �ل�صفوي  لالمتحان  �صنة 

�حلقوق م�صرتًكا مع �أحد �لأ�صاتذة �لفرن�صيني. 

جامعة  ميثاق  و�صع  يف  ��صرت�كه  �لقانونية  �أعماله  ومن 
�لدولة،  جمل�ض  لإن�صاء  دعا  من  �أول  وكان  �لعربية،  �لدول 
�لقانون  يف  �لفخرية  »�لدكتور�ة«  �لقاهرة  جامعة  منحته  وقد 
تقديًر� لأعماله �ملجيدة، وكانت له �صله قانونية وثقافية بكثري 

من �لهيئات �لقانونية و�لعلمية مب�رص و�خلارج. 

يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�ل�صلطان عبد �لعزيز« .

609– الدكتور عبداهلل يو�سف – �سارع – 
بق�سم العطارين )فرينيه �سابًقا( 

يعترب �ملرحوم �لدكتور عبد �لله يو�صف من �أو�ئل �مل�رصيني 
فتح  يف  وغريهم  �لأوروبيني  من  �لأجانب  ناف�صو�  �لذين 
�لطبية،  �ملهنة  هذه  كانت  �أن  بعد  بالإ�صكندرية  �ل�صيدليات 
من  �مل�رصي  �لقطر  �إىل  �لنازحني  على  وقًفا  �ملربح  و��صتغاللها 

كل فج ومن كل جن�ض، وذلك حتى نهاية �لقرن �لتا�صع ع�رص 
و�أو�ئل �لقرن �لع�رصين، ففي �ل�صنني �لأوىل من �لقرن �حلايل 
ب�صارع ر�غب  �لأوىل  يو�صف �صيدليته  �لله  �لدكتور عبد  �أن�صاأ 
با�صا بالقرب من م�صجد �صلطان، وكان حم�صًنا وعلى جانب 

عظيم من كرم �لأخالق و�لوطنية �خلال�صة �ل�صادقة. 

ففي جمال �لإح�صان كان ل ي�صن على �لفقر�ء من مو�طنيه 
بالدو�ء دون مقابلة مالية، وكان ي�صرتك يف �جلمعيات �خلريية 
و�أبناء  و�مل�صاكني  و�ملر�صى  �ملحتاجني  على  �لويالت  ليخفف 
�صد  �ملظاهر�ت  يف  �مل�صابني  بعالج  ي�صارع  وكان  �ل�صبيل، 
يف  �لغادرين  �لربيطانيني  �جلنود  بر�صا�ض  �لإجنليزي  �لحتالل 
باأنها مالذ كل فد�ئي ينا�صل يف �صبيل  �لتي ��صتهرت  �صيدليته 
با�صا  ور�غب  با�صا  عمر  باب  حي  يف  ول�صيما  �ل�صتقالل، 

وباب �صدرة. 

وقد كانت للدكتور عبد �لله يو�صف مو�قف وطنية م�رصفة 
�لو�قعة بني عام 1914 و1919م، وما  �لفرتة  ا يف  خ�صو�صً
بعد هذ� �لتاريخ فا�صرتك فعليًّا يف �أعمال �ملقاومة �صد �لحتالل 
�لإجنليزي �لغا�صم، ومن هذه �لأعمال �لفد�ئية �لنبيلة ��صرت�كه 
يف مطعم �فتتحه �ملنا�صلون عند �صارع �لبو�صتة )عبا�ض حممود 
�لعقاد حاليًّا( و�صارع �صعد زغلول ل ليكون مطعًما باملعنى �ملق�صود 
من هذه �لت�صمية، ولكن ليكون ملتقى �لفد�ئيني بكيفية �رصية 
�ل�صيا�صي، ورجال  �لبولي�ض  �أنظار رجال  تخفي خططهم عن 
�ملطعم،  نفقات  يف  معه  ي�صرتك  وكان  �لإجنليز،  �ملخابر�ت 
)�نظر  �لرحمن �رصف  �ملنا�صلون: عبد  �ل�رصية  �لتنظيمات  ويف 
)�نظر  �ملليجي  وحامد  �ل�صفري،  جريدة  �صاحب  �ملادة(  هذه 
هذه �ملادة(، وحممد عو�ض جربيل، ونبيه قبطان، و�ل�صيخ 
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عبد �حلميد �لنحا�ض، وكان حامد �ملليجي �أمني �صندوق هذه 
�ملنظمة �ل�رصية، و�أمني خز�نة �ملطعم. 

تقوم  �ل�رصية  �ملنظمات  من  جمموعة  �ملطعم  يدير  وكان 
�لفد�ئيني،  من  �ملحل  رو�د  �إىل  وتقدميها  �لأطعمة  بطبخ 
وترتيب  �ملو�ئد  وتنظيم  �ل�صحون،  غ�صل  وتبا�رص  وغريهم 
لل�صبهات  �إبعاًد�  ذلك  وكل  نف�صه،  �ملطعم  وتنظيف  �أدو�تها 
�لتي قد تتجمع حول �أفر�د �ملنظمة �لذين كانو� يلتقون باملطعم 
يف �أغلب �لأحيان لتلقي �لتعليمات من روؤ�صائها، ثم يقومون 
بالتنفيذ على �لفور يف ت�صميم و�صجاعة نادرين، ومن ثم جنو� 
�ملخ�صو�ض  �لق�صم  ورجال  �ل�رصي،  �لبولي�ض  رجال  �رص  من 
يتلقون  �لفد�ئية  لالأعمال  �ملنفذون  وكان  �لإجنليز،  وروؤ�صائه 
�أثناء تناولهم �لطعام بطرق خفية  �ليدوية يف  �لأ�صلحة و�لقنابل 
غاية يف �لإحكام، ويت�صلمون �ملن�صور�ت �لثورية حل�ض �أفر�د 
ذلك  كل  وكان  و�لإ�رص�ب  باملظاهر�ت  �لقيام  على  �ل�صعب 

ا لثورة عام 1919م �لعارمة.  �إرها�صً

�لتنظيم  �أع�صاء  �أحد  عو�ض جربيل  مهمة حممد  وكانت 
�لثوري �لبارزين، و�أحد �لعاملني باملطعم حمل �ل�صالح لتوزيعه 
�أ�صلحة، وقنابل  على �أع�صاء �لتنفيذ فكان ي�صع ما يحمله من 
يدوية حتت �خل�رص�و�ت �لتي ي�صرتيها للمطعم ويحملها يف �صلة 
�ل�صك  عن  بعيدة  بارعة  حيلة  �لو�صيلة  هذه  وكانت  كبرية، 
و�ل�صبهات، وكان حممود فهمي �لنقر��صي من �ملرتددين على 

�ملطعم ومن �مل�صجعني للمنظمة �ل�رصية يف �لإ�صكندرية. 

و�لدكتور عبد �لله يو�صف كان �ملركب �لكيميائي لدو�ء 
م�صهل �أطلق عليه ��صم »حبوب عبد �لله« وقد ذ�ع �صيت هذه 
�حلبوب يف جميع �أنحاء �لقطر �مل�رصي عالوة على �أنها كانت 

�صيدليته  يف  �ل�رصية  �ملنظمة  �أفر�د  بجميع  �ت�صاله  و�صائل  من 
وبني  بينهم  �ل�رص  كلمة  مبثابة  وكانت  با�صا،  ر�غب  ب�صارع 

�لدكتور عبد �لله. 

بجزء  �صحى  �أنه  �لوطني  �ل�صيديل  هذ�  ماآثر  بني  ومن 
بالو�صائل  �لقطن  دودة  على  �لق�صاء  �صبيل  ثروته يف  من  كبري 
لهذه  كيميائي  مبيد  ��صتنباط  طاقته  جهد  فحاول  �لكيمائية، 
من  فد�ًنا  خم�صني  عام  كل  ي�صتاأجر  وكان  �ل�صارة،  �حل�رصة 
�لأر��صي �لزر�عية وير�صها باملبيد �لذي ركبه، ولكن حماولته 
لهذه  �رصفها  �لتي  �لنفقات  من  �لرغم  على  بالنجاح  تكلل  مل 

�لغاية. 

)ميد�ن  �لتحرير  مبيد�ن  �لكربى  �صيدليته  �أن�صاأ  وعندما 
حممد علي �صابًقا( كان يرتدد على مكتبه كبار رجال �ل�صيا�صة 
�لدكتور حمجوب  �ملرحوم  �أ�صدقائه  �أعز  من  وكان  و�لأدب 

ثابت. 

�مل�رصيني  يفتح  �أن  وجد�نه  تر�ود  �أمنية  �أغلى  وكانت 
�حتكار  على  نهائيًّا  ليق�صو�  م�رص  �أرجاء  كافة  يف  �صيدليات 
�ملربحة، وقد حتققت  �لطبية  �لتجارة  �لنوع من  �لأجانب لهذ� 

�أمنيته �لآن. 

وكان  بالإ�صكندرية،  يو�صف  �لله  عبد  �لدكتور  وتويف 
عمره حو�يل 60 عاًما بعد �أن �أدى و�جبه نحو �لطب، ونحو 
�حلركة �لثورية �مل�رصية خري �أد�ء متمتًعا بر�صاء �ملو�طنني ور�صا 

�لله. 
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610– الدكتور عبد الرحمن عودة – �سارع 
– بق�سم باب �رشقي 

�أول  يف  عودة  توفيق  �لرحمن  عبد  �ل�صهيد  �لدكتور  ولد 
مايو عام 1943م )1362هـ( بكفر �حلاج �رصبيني �لتابع ملركز 
�رصبني مبحافظة �لدقهلية، وينتمي �إىل جده »علي حممد عودة« 
�لذي كان عمدة كفر �حلاج �رصبني يف عهد �ل�صلطان ح�صني 
كامل، وبقي يف من�صب �لعمودية �إىل وفاته، ينتمي هذ� �جلد 
�إىل �أ�رصة عريقة يف �جلهاد، وخو�ض �ملعارك يف �صبيل �لله، 
�أرومتها  �لعربي، ويرجع منبت  �لوطن  �لدفاع عن  �صبيل  ويف 
�إىل مدينة مكة حيث كان �جلد �لأكرب »عودة« يز�ول �لتجارة 
هو و�أولده بني مكة و�ل�صام وم�رص و�ملغرب. ويف تلك �لأثناء 
�صبل  و�نقطعت  �لعربية  �لبالد  على  �ملغول  �أغار  �لعهد  �لقدمية 
�إىل  و�أولده«  »عودة  ��صطر  مما  و�ل�صام،  �حلجاز  بني  �لتجارة 
�لنا�رص حممد بن قالوون  �لرحيل من مكة و�للتحاق بجي�ض 
موقعة  يف  »عودة«  ��صت�صهد  وقد  قالوون(،  �بن  مادة  )�نظر 
غزة حيث دفن، وعاد �أولده وهم: علي، و�صعد، و�لباز، 
��صرتكو� يف �حلروب  بقية �جلي�ض، ثم  �إىل م�رص مع  وحممد 
�ل�صليبية وخا�صو� جميع معاركها، و��صتقر كل منهم مبحافظة 
�أجنب:  �لذي  توفيق  وو�لده  �ل�صهيد،  ولد جد  �لدقهلية حيث 
مفت�ض  حممد  و�لدكتور  �جلمهورية  بجريدة  �ل�صحفي  رفعت 
باجلي�ض، و�لدكتور  �ملهند�ض  بيطري مركز �رصبني، وفي�صل 
فل�صطني  �أر�ض  �لطاهرة  دماوؤه  روت  �لذي  �لرحمن  عبد 
�لله  �صبيل  �جلهاد يف  �أن  يت�صح  �أ�رصته  تاريخ  �ملجاهدة، ومن 
�لفد�ئي  �ل�صهيد  و�أن  خ�صائ�صها،  �ألزم  من  �لعربي  و�لوطن 

و��صل تاأدية هذه �لر�صالة �لوطنية �ل�صامية. 

بع�ض  عودة  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �ل�صهيد  حفظ  وقد 
يف  و�لده  ير�فق  وكان  �لقرية،  بكتاب  �لكرمي  �لقر�آن  �صور 
مبدر�صة  �لثقافية  حياته  بد�أ  ثم  �صنه،  �صغر  على  �لفجر  �صالة 
كفر �حلاج �رصبيني �لبتد�ئية �لإلز�مية، و�أمت در��صته �لإعد�دية 
ترتيبه  وكان  )1376هـ(،  1956م  عام  �رصبني  مبدر�صة 
�لأول وعمره 13 عاًما، ثم �نتقل �إىل مدر�صة �رصبني �لثانوية، 
عام  �لثانوية  �ل�صعيدية  مدر�صة  من  �لعامة  �لثانوية  على  وح�صل 
1959م )1379هـ( مبجموع قدره 50.80 % وكان عمره 
16 عاًما، وقد �أطلق ��صمه �لكرمي على مدر�صة �رصبني �لثانوية 
تخليًد� لذكرى ��صت�صهاده ول�صيما �أن ترتيبه كان �لأول طو�ل 

�ملدة �لتي ق�صاها بهذه �ملدر�صة. 

وكان  �لقاهرة  بجامعة  �لطب  بكلية  ذلك  بعد  و�لتحق 
�لبكالوريو�ض  على  ح�صل  �أن  �إىل   »� جدًّ »جيد  بتقدير  ينجح 
عام 1965م )1385هـ(، وكان ترتيبه �ل�صاد�ض على �لكلية 
تقدير  يف  �ل�رصف  مرتبة  على  حاز  وقد  عاًما،   22 وعمره 

�لتخرج. 

�لعيني(  بامل�صت�صفى �جلامعي )ق�رص  �متياز  وقد عني طبيب 
نائب  وعمل  �أيام  ثالثة  بعد  �مل�صت�صفى  بهذ�  �لعمل  ترك  ولكنه 
ذلك  بعد  ونقل  �لقاهرة،  �لعالجية مبحافظة  باملوؤ�ص�صة  جر�حة 
�إىل �مل�صت�صفى �لقبطي يف دي�صمرب عام 1967م )1386هـ(، 
دبلوم  على  ح�صل  )1387هـ(  1968م  عام  مار�ض  ويف 
�، وكان �أ�صغر �ملتقدمني لهذ� �لدبلوم  �جلر�حة بتقدير جيد جدًّ
م�صت�صفى  ثم  �لعام  حلو�ن  مب�صت�صفى  ذلك  بعد  وعمل  �صنًّا، 
بكل كفاءة يف  �لإن�صانية  و�جبات وظيفته  و�أدى  �لعام  بولق 

�لعمل �جلاد �ملخل�ض. 
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�أعد نف�صه وقرر  ويف عام 1969م )1389هـ( كان قد 
ثم  ومن  �لفل�صطينيني،  �لفد�ئيني  �صفوف  يف  �لتطوع  نهائيًّا 
�لزمالة من  �لطب للح�صول على درجة  رف�ض مو��صلة در��صة 
كلية �جلر�حني بلندن، وقال �إن �أ�صعد �أيام حياته هو يوم قبول 
تطوعه مبنظمة »فتح �لفد�ئية«، وعندما علم و�لده بهذ� �لتطوع 
�ملال  على  �حل�صول  �أجل  من  �صفرك  �إذ� كان  بني  »يا  له:  قال 
حبك  �ل�صبب  كان  و�إن  منه،  تطلب  ما  منحك  م�صتعد  فاإين 
�أنت  ويرعاك  �لله  فلين�رصك  و�لوطن  �لله  �صبيل  يف  �جلهاد  يف 

و�إخو�نك �ملجاهدين«. 

وكان �آخر قول لإخوته، و�أ�صدقائه �لذين ودعوه باملطار: 
»�إين ذ�هب وقد �أعود وقد ل �أعود، ولكن �أر�صنا �لطاهرة لبد 
�أن تعود �إلينا، و�أنا ذ�هب لأد�فع مع �إخو�ين �لفد�ئيني عن هذه 
من  و�صرنيهم  �ل�صهيونية،  دن�صتها  �لتي  �لأنبياء  مهبط  �لأر�ض 

كفاحنا عجًبا«. 

�إىل  �ن�صم  �لفل�صطينيني  �لثو�ر  مناطق  �إىل  و�صوله  ولدى 
عدة  يف  و��صرتك  �لعا�صمة،  بكتائب  �لطبية  �خلدمات  فرقة 
هجمات بطولية على �لأعد�د منها معركة دير يا�صني، وعملية 

عبد �لقادر �حل�صيني وغريها من معارك �لبطولة �مل�رصفة. 

ويف 23 من �صهر �صبتمرب عام 1969م )1389هـ( �صقط 
�صهيًد� يف ميد�ن �لكر�مة و�ل�رصف ف�صطر بدمائه �لطاهرة فوق 
دون  �لذي  �لبطولة  �صجل  يف  �صطًر�  �ملغت�صبة  �لعربية  �لأر�ض 
�ملجيدة  �لأعمال  من  �لأ�صيل  �مل�رصي  �ل�صعب  لأبناء  �لكثري 
وكان  �لن�رص.  حتقيق  على  و�إ�رص�ره  ت�صميمه  على  تدل  �لتي 
»نهر  �صد  �حل�صيني عند  �لقادر  �أثناء معركة عبد  ��صت�صهاده يف 
�لذي  �أجد�ده  باأحد  �لتقى  وبذلك  �ملحتلة،  بالأر��صي  �أمْي« 

��صت�صهد يف �ملكان نف�صه �إبان �لغزو �ملغويل.

�خلري  وعمل  �ملروءة  تهزه  خرًي�  �ل�صهيد  �لفقيد  وكان 
باملجان،  �لفقر�ء  للمر�صى  عالجه  ف�صائله  ومن  و�لإح�صان 
عمره  وكان  جهد،  من  �أوتي  ما  بكل  ورعايتهم  ومو��صاتهم 

عند ��صت�صهاده 26 عاًما. 

�لوطني  �لتحرير  حركة  �أ�صدرته  �لذي  �لبيان  يف  وجاء 
�لن�صفي  �لتمثال  عن  �ل�صتار  رفع  مبنا�صبة  »فتح«  �لفل�صطيني 
�لربنزي �لذي و�صع باأكرب ميد�ن مبدينة �رصبني �إن �لفقيد كان 
يف  و�أ�صيب  �لفد�ئية،  �لأعمال  كل  يف  �ل�صرت�ك  �إىل  تو�ًقا 
مقتل �إثر هجوم فد�ئي لعرقلة �أعمال �لعدو �ل�صهيوين �لر�مية �إىل 
�إ�صالح �صد »نهر �أمي« �لذي كان �لثو�ر �لفل�صطينيون قد ن�صفوه 

قبل ذلك باأيام. 

وكان �لدكتور �ل�صهيد عبد �لرحمن عودة و�صيم �لطلعة، 
منظارين،  عينيه  على  ي�صع  �جلبهة  عري�ض  �لوجه،  م�صتدير 

�أ�صود �ل�صعر غزيره. 

ي�صتحق من  �لكرمي مبا  ��صمه  �لدولة يف تخليد  ومل تق�رص 
ف�صيعت جنازته ر�صميًّا وع�صكريًّا و�صعبيًّا من  تقدير ومتجيد، 
بالقاهرة، ثم �صيعت  �إىل م�صجد �رصك�ض  م�صجد عمر مكرم 
ببلقا�ض  ثم  باملن�صورة،  و�صعبيًّا  وع�صكريًّا  ر�صميًّا  جنازته 

و�رصبني، ودفن مبقابر �أ�رصته بكفر �حلاج �رصبيني. 

وكرمت �لدولة ذكر�ه باأن �أطلقت ��صمه على مدرج طب 
»ق�رص �لعيني« وعلى مدر�صة �رصبني �لثانوية حيث ق�صى مرحلة 
تعليمه �لثانوي وعلى �ل�صارع �ملمتد من هذه �ملدر�صة �إىل �لقرية 
على  عالوة  هذ�  �لقرية،  �صباب  مركز  وعلى  بها،  ولد  �لتي 
مبدينة  ميد�ن  باأكرب  له  �أقيم  �لذي  �لربونز  من  �لن�صفي  �لتمثال 

�رصبني. 
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�ل�صادر  بعددها  تاأبينه  يف  �لأطباء  نقابة  جملة  قالت  وقد 
�لرحمن عودة قدم  �لفقيد عبد  »�إن  يف نوفمرب عام 1969م: 
نف�صه قرباًنا على مذبح �لت�صحيات، وكانت ت�صحيته �أغلى ما 
�أ�رصف  �إذ جاد بروحه ودمائه �لطاهرة �لذكية يف  �لب�رص  يعرفه 

معركة«. 

يتقدم  فكان  و�لفد�ء  �لبذل  �إىل  تو�ًقا  �لله  رحمه  وكان 
�ل�صفوف �أد�ًء لو�جبه، ومن ثم قدم لنا �أروع �لأمثلة. 

و�ختارت �لأجهزة �ل�صعبية، و�لتنفيذية، وجمل�ض �لوزر�ء 
و�لدته �صنية حممد عودة »�لأم �ملثالية �لأوىل باجلمهورية �لعربية 
بالله  �ملوؤمنة  �لأم  هذه  قالت  وقد   »1970 عام  عن  �مل�رصية 
وبالعروبة حني ودعها: »�إن كنت بني �أح�صاين وقدر لك �لله 

�صيًئا �صرت�ه، فلين�رصكم �لله ويعزز خطاكم«.

��صمه على  باإطالق  �لإ�صكندرية ذكر�ه  وخلدت حمافظة 
�أحد �صو�رع ق�صم باب �رصقي. 

611– الدكتور م�سطفى رم�سان – �سارع – 
بق�سم �سيدي جابر 

)�نظر  يو�صف  بن رم�صان  �لدكتور م�صطفى رم�صان  هو 
مقاوًل  �لبلدي وكان  باملجل�ض  �لذي كان ع�صًو�  �ملادة(  هذه 
�أمت �لدكتور  لالأعمال �ل�صحية �مل�صهورين بالإ�صكندرية، وقد 
يف  تخ�ص�ض  حيث  باإجنلرت�  �لعليا  �لهند�صية  در��صته  م�صطفى 
بكلية  �أ�صتاًذ�  عني  م�رص  �إىل  عودته  ولدى  �ل�صفن  بناء  هند�صة 
�لكلية،  لهذه  عميًد�  �صار  ثم  �لإ�صكندرية،  بجامعة  �لهند�صة 
وعمل بعد ذلك مديًر� لق�صم �مليكانيكا ب�رصكة م�رص للمالحة 
)�لهند�صة  �ل�صفن  بناء  خبرًي� يف  وكان  با�صا(،  يحيى  )�رصكة 

هذه  )�نظر  يو�صف  �صعبان  �ملهند�ض  �صقيق  وهو  �لبحرية(، 
�ملادة( �لذي كان مديًر� لق�صم �لتنظيم ببلدية �لإ�صكندرية. 

612– الدكتور م�سطفى فهمي خمي�س – �سارع 
– بق�سم مينا الب�سل )الدخيلة(

�لأدباء  �أن�صط  من  فهمي خمي�ض  م�صطفى  �لدكتور  كان 
مبدينة  �لثقايف  �مل�صتوى  رفع  يف  و�فر  بن�صيب  �أ�صهمو�  �لذين 
�لإ�صكندرية، فكان رحمه �لله �صعلة من �لذكاء ت�صيء �لطريق 
�أمام �لنا�صئني، وحمبي �لأدب ل يبخل عليهم بفائدة علمية، �أو 

�جتماعية ترقي مد�ركهم وتغذي �أذهانهم باملعارف �لنافعة. 

�صهر  من  بالإ�صكندرية يف 27  فهمي  م�صطفى  ولد  وقد 
�أكتوبر عام 1908م )1326هـ( بحي �جلمرك، وتلقى تعليمه 
�لبتد�ئي و�لثانوي مبد�ر�صها، ثم �لتحق مبدر�صة �ملعلمني �لعليا 
دبلومها عام 1930م )1349هـ(،  بالقاهرة، وح�صل على 
وهو يف �صن �لثانية و�لع�رصين، وكان يف �لوقت نف�صه يدر�ض 
�للي�صان�ض  �إجازة  فنال  �لقاهرة،  بجامعة  �لآد�ب  كلية  مناهج 
ا يف علم �لجتماع عام 1931م )1350هـ(،  منها متخ�ص�صً

�أي بعد عام و�حد من ح�صوله على دبلوم �ملعلمني �لعايل. 

بقلم  �لإ�صكندرية  ببلدية  عني  نف�صه   1931 عام  ويف 
�لق�صايا، وكنت يف ذلك �حلني �أ�صغل وظيفة رئي�ض قلم �لإد�رة 
بق�صم �لإير�د�ت، ف�صمع �أين �أميل �إىل �لأدب فاقرتح �أن تكون 
بالإ�صكندرية جمعية ت�صم �أدباءها و�صعر�ءها، وكان ما �أر�د �إذ 
قامت »جماعة ن�رص �لثقافة« يف �أو�ئل عام 1932م )1351هـ( 
�إذ كان  �جلبارة  بف�صل جهوده  �لن�صطة  �لثقافية  لتوؤدي ر�صالتها 
يتوىل �صكرتاريتها، ويقوم على ريا�صتها �ملرحوم �ل�صاعر خليل 
فهمي  م�صطفى  قيام  �أثناء  ويف  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �صيبوب 
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كتابًا   36 �جلماعة  �أنتجت  �صنو�ت  خم�ض  مدة  بال�صكرتارية 
لأع�صائها و�أن�صاأت معهًد� ثقافيًّا كان مقره باملد�ر�ض �ملرق�صية، 
وتدر�ض فيه مناهج �جلامعة لياًل باملجان، وكان مل�صطفى فهمي 
و�ملربي �لكبري �إ�صكندر �إبر�هيم )�نظر هذه �ملادة( �لف�صل �لأكرب 
�لنافع، وكان م�صطفى فهمي يدر�ض فيه علم  يف قيام �ملعهد 
�لجتماع لطائفة كبرية من �لطالب ويقوم بت�صحيح ر�صالتهم 
يف �آخر كل �صنة ويقدر �لدرجات �لتي ي�صتحقونها. وكانت 
�ملو�د �لدر��صية ت�صمل عالوة على علم �لجتماع علوم: �لنف�ض 
و�ملنطق و�لأخالق و�لتاريخ وتاريخ �لآد�ب �لعربية و�لفرن�صية 
و�لإجنليزية وتاريخ �لعلوم �لطبيعية و�لطب و�لفل�صفة و�لقت�صاد 

�ل�صيا�صي ومبادئ �لقانون �ملدين و�جلنائي وقانون �ملر�فعات. 

فكان ع�صو �جلماعة �لطبيب يرتك عيادته ليلقي حما�رصته 
وكان  و�ملحا�صب،  و�ملوظف  �ملحامي  وكذلك  �ملعهد،  يف 
مو�عيد  ويرعى  �ملعهد  مناهج  كل  يرتب  فهمي  م�صطفى 
خالل  تلقى  �لتي  �ملحا�رص�ت  طبع  ويبا�رص  �ملحا�رص�ت، 
وهو  طبعها  بثمن  للطالب  تباع  جمموعات  يف  �أ�صبوعني 
�صفحة،   140 على  حتتوي  �ملجموعة  وكانت  مليًما،   25
ومن جهة �أخرى كان م�صطفى فهمي يحدد مع �لأ�صتاذ فريد 
فريد �خلا�ض«  »بر�ديو  نف�صها  �ملحا�رص�ت  �إلقاء  قطري مو�عيد 
قبل  و�لعلمية  �ملادية  �ملعلومات  ب�صتى  �لإ�صكندرية  ى  �لذي غذَّ
و�أع�صاء  فهمي  م�صطفى  فكان  �لر�صمية،  �لدولة  �إذ�عة  قيام 
�ملجاين  �ملعهد  يف  بالتدري�ض  �لقائمون  �لثقافة«  ن�رص  »جماعة 
يذهبون �إىل ق�رص �لأ�صتاذ فريد قطري مبحطة �صد�ض �لذي مل 
�إذ�عته حتت ت�رصفهم  با�صتقبالهم مرحًبا، وي�صع حمطة  يبخل 
لإلقاء حما�رص�ت �ملعهد لتثقيف �مل�صتمعني يف جميع �ملجالت 
�لتي كانت يف �لإذ�عة ت�صل قوتها �لإذ�عية �إليها، و��صتمرت 

�إذ�عة فريد على �لإ�صهام �لقيم يف هذه �حلركة �لثقافية حتى قيام 
وذلك  �خلا�صة  �لإذ�عات  من  عد�ها  ما  وتعطيل  �لدولة  �إذ�عة 

دون �أي مقابل مادي. 

على  فح�صل  �لعالية  در��صته  فهمي  م�صطفى  وو��صل 
عام  بباري�ض  �ل�رصبون  جامعة  من  �ل�رصف  بدرجة  �لدكتور�ة 
1952م )1372هـ(، ودبلوم طرق �لتدري�ض �حلديثة و�ملناهج 

من جامعة و�صكن�صون باأمريكا عام 1955م )1375هـ(. 

بلدية  من  �نتقل  �لعليا  �لدر��صات  هذه  �أثناء  ويف    
مدر�ًصا  عني  ثم  �لتجاري،  �ل�صجل  م�صلحة  �إىل  �لإ�صكندرية 
للمو�د  فمفت�ض  �أول  مدر�ض  �إىل  ورقي  و�لتعليم  �لرتبية  بوز�رة 
ملعهد  مديًر�  ثم  �مل�رصي  بالقطر  �لأجنبية  باملد�ر�ض  �لجتماعية 
لي�صيه �حلرية بالإ�صكندرية حيث بذل غاية �جلهد يف مت�صريه، 
مناهج  طريق  عن  �لعروبة  ف�صائل  يتذوقون  طالبه  وجعل 
�لتعليم �ملعدلة وعن طريق �لإذ�عة �ملدر�صية وجعل م�رصح هذ� 
لإلقاء  �لأدباء  من  لطائفة كبرية  مكاًنا  �لأ�صل  �لفرن�صي  �ملعهد 
�ملحا�رص�ت �لثقافية و�لجتماعية باللغة �لعربية، ثم كون فرقة 

ا عربية هادفة.  متثيلية ومو�صيقية تقدم عرو�صً

و�نتقل بعد ذلك �إىل وظيفة مدير �لتعليم �لثانوي و�لأجنبي 
�صيناء  حمافظة  يف  للتعليم  ا  عامًّ مديًر�  �صار  ثم  بالإ�صكندرية 
ا  �أي�صً وتوىل  �مل�رصي،  بالقطر  �لثانوي  للتعليم  ا  عامًّ فمديًر� 

تدري�ض علم �لجتماع بكلية �لآد�ب بجامعة �لإ�صكندرية. 

ع�صًو�  كان  �لثقافة«  ن�رص  »جماعة  تاأ�صي�صه  على  وعالوة 
�لفنون  لرعاية  �ملحلية  �لهيئة  موؤ�ص�صي  و�أحد  �ملوظفني،  بنادي 
فرع  وموؤ�ص�ض  بالإ�صكندرية،  �لجتماعية  و�لعلوم  و�لآد�ب 
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�لإ�صكندرية لر�بطة �لإ�صالح �لجتماعي و�أحد �أع�صاء جمعية 
�ل�صبان �مل�صلمني. 

�لأفق  �لبعيدة  و�لجتماعية  �لثقافية  مد�ركه  ولتو�صيع 
ز�ر: ليبيا وتون�ض و�جلز�ئر و�ملغرب و�صوريا ولبنان و�ل�صود�ن 
ز�ر:  �لأوروبية  �لبالد  ومن  �لعربية،  �لبالد  من  و�ل�صعودية 
و�لنم�صا و�لدمنارك وهولند�  و�إيطاليا و�صوي�رص� وفرن�صا  �ليونان 
و�لوليات  ز�ر كند�  و�إ�صبانيا، كما  و�أملانيا  و�إجنلرت�  وبلجيكا 
عقد يف  �لذي  �لإن�صان  موؤمتر حقوق  م�رص يف  وَمثَّل  �ملتحدة 

هولند� عام 1952م )1372هـ(. 

�لإنتاج  غزير  فهمي  م�صطفى  �لدكتور  �لفقيد  وكان 
1938م  عام  من  �بتد�ء  مطبوًعا  �لإنتاج  هذ�  وظهر  �لفكري 
عام  ويف  �لجتماع  علم  كتاب  له  ظهر  �إذ  )1357هـ(، 
�جتماعية  »ر�صائل  بعنو�ن  كتاب  �ألف  )1367هـ(  1947م 
بني م�رصي وم�رصية« ويف جمال �لتعليم �أ�صدر عام 1954م 
�لثانوية، ومعاهد  �لثانية  لل�صنة  كتاب »مبادئ علم �لجتماع« 
�لرتبية و�خلدمة �لجتماعية و�ملثقفني يف م�رص و�لبالد �لعربية، 
ويف عام 1962م )1382هـ( �ألف كتاب »�ملجتمع �لريفي« 
للمعهد �لعايل ل�صوؤون �لقطن بالإ�صكندرية كما �ألف لهذ� �ملعهد 
مذكر�ت يف علم �لجتماع طبقت عام 1960م )1380هـ(، 

و�أعيد طبعها عام 1961م )1381هـ(.

�لعربية  �للغة  �أدباء  من  فهمي  م�صطفى  �لدكتور  يكن  ومل 
�للغة �لفرن�صية �إىل حد  �لبارزين فح�صب فقد كان ممن يتقنون 
�ألف عام 1954م )1374هـ( كتابًا  �أنه  بعيد يدل على ذلك 
بالفرن�صية عنو�نه »�لثورة �ل�صناعية يف م�رص ونتائجها �لجتماعية 
يف �لقرن �لتا�صع ع�رص« ويف جمال �لتاريخ �مل�رصي �ألف عام 

)�نظر  �لأيوبي  �لدين  �صالح  عن  كتابًا  )1378هـ(  1958م 
مادة �صالح �لدين(. 

هذ� �إىل جانب كتابه عن نه�صة �صيناء �لثقافية �لذي طبع 
�لتالية،  �ل�صنة  يف  طبعه  و�أعيد  )1385هـ(،  1965م  عام 
�صوهاج  مديرية  �إىل  بالإ�صكندرية  �حلرية  لي�صيه  بعثة  وتقرير 
1957م  عام  قدمه  وقد  �لطهطاوي  رفاعة  موؤلفات  لدر��صة 

)1377هـ(. 

ومن هذ� �لإنتاج �لفكري �لغزير يت�صح �أن ما كان للفقيد 
م�صطفى فهمي من مكانة �أدبية هي �إحدى مفاخر �لإ�صكندرية 

م�صقط ر�أ�صه وموطن �أ�رصته. 

جّم  �خللق،  كرمي  �لبارز،  �لأديب  هذ�  كان  ولقد 
وكان  �صيقه،  �حلديث،  حلو  �لبت�صام،  د�ئم  �لتو��صع، 
�ملحيا،  لطيف  �لب�رصة،  �أبي�ض  �لقامة،  متو�صط  �لله  رحمه 

يفر�ض مهابته على كل من يلقاه ويتحدث �إليه. 

613– دكروري – �سارع - بق�سم حمرم بك 
��صمه �لكامل عثمان دكروري، وقد تلقى در��صته �لأوىل 
وملا  ببولق،  خانة  �ملهند�ض  مدر�صة  دخل  ثم  م�رص  مبكاتب 
�أر�صلت  �لتي  �ل�صاد�صة  �لبعثة  بني طالب  �ختري  بها  در��صته  �أمت 
علي  حممد  عهد  يف  )1264هـ(  1847م  عام  �إجنلرت�  �إىل 
هناك  در��صته  وبد�أ  )�مليكانيكا(،  �لآلية  علم  يف  للتخ�ص�ض 
يف �أو�خر ذلك �لعام نف�صه برتبة �ملالزم �لثاين، وظل يو��صل 
مايو  �إىل م�رص يف �صهر  �لعالية حتى فرغ منها، وعاد  در��صته 
بعثته  مدة  تكون  ثم  ومن  )1269هـ(،  1852م  عام 
مدر�ًصا  عني  �لوطن  �إىل  رجوعه  وعقب  �صنو�ت،  خم�ض 
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�ملنا�صب  �لرتقي يف  بالقاهرة، و��صتمر على  �لعمليات  مبدر�صة 
وظيفة  هي  �صغلها  وظيفة  �آخر  وكانت  �لبكوية،  رتبة  ومنح 
كبري مهند�صي م�صانع تكرير �ل�صكر مبدينة �أرمنت بالوجه �لقبلي 

مبحافظة قنا. 

ول يعرف تاريخ وفاته ول مكانها. 

614 – دمنهور – �سارع - بق�سم �سيدي جابر
ملا  �مل�رصي  �لقطر  مدن  كربيات  من  دمنهور  مدينة  �أ�صبحت 
ملوقعها �جلغر�يف من �أهمية كبرية و�صط حمافظة �لبحرية �لكبرية 
�ملمتد  �لرئي�صي  �حلديدي  �خلط  على  دمنهور  وتقع  �مل�صاحة، 
� مبدينة طنطا عا�صمة �لغربية. من �لقاهرة �إىل �لإ�صكندرية مارًّ

»مدينة  �أي  »متنهور«  هو  �لقبطية  باللغة  دمنهور  و��صم 
ُحوَر�ْض« ويطلق لي�ض فقط على مدينة دمنهور عا�صمة حمافظة 
يف  معظمها  �مل�رصي  بالقطر  �أماكن  عدة  على  ولكن  �لبحرية 
�أو دمنهور �صرب�، وقد ذكرها  �ل�صهيد  �لدلتا، فهناك دمنهور 
عنها  وقال  �لبلد�ن«،  »معجم  كتابه  يف  �حلموي  ياقوت 
�بن جيعان يف كتابه »�لتحفة �ل�صنية« �إنها تدخل �صمن �أربا�ض 
�ل�صهد�ء  �ل�صهيد ب�صبب عيد  �لقاهرة، و�صميت دمنهور  مدينة 
�مل�صيحي �لذي كان يقام فيها يف �لع�صور �خلالية، وكان هذ� 
�مل�صيحيون  فكان  ب�صن�ض  �صهر  من  �لثامن  �ليوم  يقام يف  �لعيد 
يلقون يف �أثناء هذ� �لعيد ب�صندوق يف �لنيل ي�صم �أ�صابع قدي�ض 
�لعيد كان  �أن هذ�  �لنهر مبائه، و�لظاهر  ليقب�ض  �لقدي�صني  من 
يقام  كان  �لذي  �لقدمية  �مل�رصية  �لأعياد  لأحد  حمرفة  �صورة 
عام  �ل�صهد�ء  عيد  �أبطل  وقد  وحور�ض«  »�أوزوري�ض  لالإلهني 

702هـ )1302م(.

ويذكر �ملقد�صي )�نظر هذه �ملادة( مو�صًعا �آخر يف �لريف 
ي�صمى دمنهور، و�لثابت هو �أن هذ� �ملو�صع هو عني دمنهور 
وح�صي )�أو دمنهور �لوح�ض( كما ذكر يف كتاب »بو�نيه بك 
Boinet Bey« �لتي قال عنها جغر�فيو �لعرب �ملتاأخرون �إنها 

مبديرية �لغربية، ولي�ض من �مل�صتطاع حتقيق �صحة ذلك �إذ يوجد 
مبديرية �لغربية حتى �لآن مو�صعان با�صم دمنهور.

كانت  �حلالية  �لبحرية  حمافظة  عا�صمة  دمنهور  ومدينة 
 »Hermopolis Parva تعرف قدمًيا با�صم »هرموبولي�ض بارفا
يف  دمنهور  با�صم  �ملعروفة  �لأماكن  �أ�صهر  وماتز�ل  وكانت 
م�رص، و�صارت مدينة دمنهور )�أو دمنهور �لوح�ض( عا�صمة 
�لتق�صيم  �إىل مديريات وهو  لتق�صيم م�رص  �لبحرية طبًقا  مديرية 
�لذي مت يف ع�رص حممد علي، ويف �لع�رص �ململوكي ح�صنها 
)1392م(  792هـ  عام  �ملادة(  هذه  )�نظر  برقوق  �ل�صلطان 
وكانت تقع يف ذلك �حلني على �لطريق �لغربي �مل�صمى طريق 
�حلاجر، �أما �لآن فهي على طريق �ل�صكة �حلديد �ملو�صل �لقاهرة 

بالإ�صكندرية.

وهذه �ملدينة �جلميلة �لتي تلتقي عندها �صبكة من �خلطوط 
�حلديدية �أ�صبحت ذ�ت �صهرة و��صعة �لنطاق من �لوجهة �لعمر�نية 
و�لقت�صادية ول�صيما يف جتارة �لقطن و�إنتاج عدد غري قليل من 
�ل�صناعات، ويتعدى عدد �صكانها �لآن 150.000ن�صمة، 
�ملن�صقة  و�مليادين  �لبناء  �حلديثة  �لعمار�ت  جو�نبها  يف  وتقوم 
و�حلد�ئق �لرحبة، ويرجع �لف�صل يف �طر�د عمر�نها �ل�رصيع �إىل 
مديرها �لأ�صبق »�ل�صاذيل« فقد خطا بتجميلها وتن�صيق تخطيطها 
�حل�صن �لرونق يف �رصعة منفرجة �مل�صافات فاأ�صبحت من �أهم 
وي�صطرها  و�قت�صاديًّا،  �مل�رصي ح�صاريًّا وعمر�نيًّا  �لقطر  مدن 
ي�صلهما  �صطرين  �لإ�صكندرية  �إىل  �ملتجه  �حلديد  �ل�صكة  خط 
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كربي فولذي كبري، ومل يوؤثر هذ� �لنف�صال على حركتها 
وت�صم  �ل�صو�ء.  على  �ل�صطرين  �إىل  فامتدت  �ل�رصيعة  �لتقدمية 
و�لبنات  للبنني  و�لثانوية  و�لإعد�دية  �لبتد�ئية  �ملد�ر�ض  �ملدينة 
ا ودوًر� كثرية للموؤ�ص�صات �لر�صمية و�لقت�صادية  وم�صت�صفى هامًّ
وبها ناٍد كبري وكافة �أ�صباب �لر�حة �ل�صكانية من مكاتب بريد 
ترعة  هما:  ترعتان  بدمنهور  وتلغر�ف وغريها. ومتر  وتليفون 
يف  منها  بالقرب  ومتر  �لغربي  �خلندق  وترعة  �ل�رصقي  �خلندق 
على  عالوة   - فيها  ويلتقي  �ملحمودية،  ترعة  �ل�صمالية  �جلهة 
�حلديدي  �خلط   - طنطا  طريق  عن  �لإ�صكندرية  �لقاهرة  خط 
�لآتي من طنطا �إليها عن طريق قّلني ود�صوق، و�خلط �لذ�هب 
عي�صى  حو�ض  �إىل  منها  �لذ�هب  و�خلط  �ملحمودية  �إىل  منها 

فاأبي �ملطامري �إىل كفر �لدو�ر يف �جلهة �لغربية.

ومديرية �لبحرية �لتي هي عا�صمتها ت�صم مدًنا هامة عديدة 
و�صرب�خيت  �جلنوب،  �لبارود يف  و�إيتاي  حمادة  منها: كوم 
�ملجيد  �لوطني  �لتاريخ  ذ�ت  ور�صيد  �ل�رصق،  و�لرحمانية يف 
�لدو�ر  �ل�صمال،و�أبو حم�ض وكفر  �لهامة يف  �لقدمية  و�لآثار 
�لتي ت�صم �أكرب م�صانع �لغزل و�لن�صيج يف �لبالد يف �ل�رصق، 
وبحرية  �إدكو  بحرية  هما:  بحريتان  �ملحافظة  رقعة  ويتخلل 

مريوط.

615– الدمنهوري ) ال�سيخ ( – ميدان – 
بق�سم مينا الب�سل 

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ �لدمنهوري«. 

الرمل  بق�سم   - �سارع   - ِدمياط   -616
)قالن�سني با�سا �سابًقا(

من  �جلنوب  �إىل  مياًل   12 م�صافة  على  تقع  مدينة  دمياط 
ويبلغ  ��صمها،  عليه  �أطلق  �لذي  للنيل  �ل�رصقي  �لفرع  م�صب 
ن�صمة   60.000 من  �أكرث  �حلا�رص  �لوقت  يف  �صكانها  عدد 
من  �ألًفا   80 حو�يل  ت�صم  �لتي  دمياط  حمافظة  عا�صمة  وهي 
�لد�ل،  بك�رص  »ِدْمَياط«  �لتاريخ  يف  ��صمها  وينطق  �ل�صكان، 
غري �أن �لنا�ض �عتادو� على نطقه »ُدمياط« ب�صم �لد�ل، وكانت 
�إىل  �لإد�ري  مركزها  رفع  قبل  �لدقهلية  ملديرية  تابًعا  مركًز� 
حمافظة، وي�صلها مبدينة طنطا )�نظر هذه �ملادة( - وهي نقطة 
يبد�أ من  �لذي  �لدلتا - �خلط  �ل�صكة �حلديد يف  جتمع خطوط 
طنطا ومير بطلخا �ملو�جهة ملدينة �ملن�صورة )�نظر هذه �ملادة( ثم 
�رصبني )�نظر هذه �ملادة(، ومن �صو�حيها �ل�صياحية �مل�صهورة 
ر�أ�ض �لرب �لو�قعة يف �صمالها عند م�صب �لنيل، و�لتي �أ�صبحت 
�لقت�صادي  �لرو�ج  من  فرتة  دمياط  على  ي�صفي  ا  هامًّ م�صيًفا 
مكانها  لوقوع  وبالن�صبة  عام،  كل  من  �ل�صيف  ف�صل  طو�ل 
فاإن  �لت�صاع  �لكبرية  �ملنزلة  لبحرية  �لغربية  �ل�صفة  من  بالقرب 
�أهلها يتمتعون بالغذ�ء �ل�صمكي �لذي يجعلون منه مادة ت�صدير 
�إىل �ملدن �ملجاورة بعد متليحه، وهم يتقنون طهوه ويتخذون 
ويتقنون  بالأرز  خلطه  عند  ول�صيما  رئي�صيًّا  غذ�ء  �أنو�عه  من 

�إعد�د �أ�صنافه �للذيذة �لطعم.

ا طو�ل  وقد كانت ِدمياط مركًز� �صناعيًّا مزدهًر� وميناًء هامًّ
�لع�صور �لو�صطى ويدل على ذلك ما كان لها من �صاأن يف ذلك 
�حلني �إذ عندما حا�رصتها �جليو�ض �ل�صليبية خالل عام 616هـ 
��صتعد�ده  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لكامل  �مللك  �أبدى  )1219م( 
لإعادة مملكة �لقد�ض �إىل ما كانت عليه قبل عهد �صالح �لدين 
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)�نظر هذه �ملادة( لإنقاذ دمياط من هذ� �حل�صار و�صقوطها يف 
على  و��صتمرو�  �لعر�ض  هذ�  يقبلو�  مل  �لذين  �ل�صليبيني  �أيدي 

ح�صارها.

مدينة  فيه  بد�أت  �لذي  �لزمن  حتديد  �مل�صتطاع  من  ولي�ض 
دمياط يف �لزدهار، ولكنها �ليوم تخطو بخطو�ت منفرجة يف 
�لقطر  �أ�صهر مدن  �ل�صناعي و�لعمر�ين، فهي من  �لرقي  طريق 
كافة  �صناعة  ويف  �جللدية  و�ملو�د  �لأحذية  �إنتاج  يف  �مل�رصي 
ت�صدر  �لذي  و�لطر�ز  �ل�صنع  �لفاخر  )�ملوبليات(  �لأثاث  �أنو�ع 
� ملدن �لقطر �لد�خلية و�لبلد�ن �لأجنبية  منها وحد�ت كثرية جدًّ
ول�صيما �لأقطار �لعربية، ويقوم يف �أرجائها يف �لوقت �لر�هن 
م�صانع هامة للن�صيج و�صنع �صباك �ل�صيد وم�صانع �أخرى تنتج 

جمموعة كبرية من �ل�صلع �لر�ئجة يف �لأ�صو�ق.

�أن �أ�صبحت حمافظة من حمافظات �لوجه �لبحري  ومنذ 
�لبتد�ئية  و�ملد�ر�ض  و�ملدنية  �لر�صمية  �ملباين  �أنحائها  قامت يف 
و�لتليفون  �لربيد  و�لبنات ومكاتب  للبنني  و�لثانوية  و�لإعد�دية 
�ملختلفة،  باملوؤ�ص�صات  �خلا�صة  �ملن�صاآت  �إىل جانب  و�لتلغر�ف 
�ملدن  كربيات  من  �صارت  �ل�رصيع  �لعمر�ين  �لتقدم  وبهذ� 

�مل�رصية ذ�ت �لأهمية �ملرموقة.

وتعرف دمياط يف �مل�صادر �لقبطية �لقدمية با�صم »متيات« �أو 
»متياتي« ويقال �إن هذه �لت�صمية ترجع �إىل �بن �صخ�ض �أ�صطوري 
يكنى باأ�صمون بن م�رص�مي وهذ� كل ما يعرف عن دمياط يف 
يف  �ملدينة  هذه  فتح  فاإن  �أخرى  جهة  ومن  �جلاهلي،  �لع�رص 
�صدر �لإ�صالم - وكان لأحد �أقرباء �ملقوق�ض دور هام فيه - 
يدعو �إىل �لعتقاد يف �أن تاريخ هذ� �لفتح �أقرب �إىل �لأ�صاطري 
بن  �ملقد�د  باأن  يقال  ما  ذلك  من  �لتاريخية،  �حلقيقة  �إىل  منه 

�لأ�صود هو فاحتها )�نظر مادة �ملقد�د(.

ومكان دمياط �ملك�صوف كان �ل�صبب �ملبا�رص يف �أنها كانت 
هدًفا للهجمات �ملعادية �ملتكررة بعد �أن مت للعرب فتح م�رص، 
ومن ثم قا�صت دمياط �ل�صيء �لكثري من عدو�ن �لبوزنطيني ثم 
من �ل�صليبيني، فقد هوجمت فجاأة يف عام 121هـ )739م( 
ثم يف بد�ية �لقرن �لثالث �لهجري )�لتا�صع �مليالدي(، ثم يف 
عام 238هـ )852م( وقد كان هذ� �لهجوم �لأخري �صبًبا يف 

حث حكومة �خلليفة �ملتوكل على حت�صينها.

�لهجمات مدة قرن  تلك  بعد  �ل�صالم يف ربوعها  و��صتقر 
عام  عليها  �لهجوم  �إىل  عادو�  �لبوزنطيني  ولكن  �لزمن،  من 
357هـ )968م( وجاء بعدهم نورمانديو جزيرة �صقلية )�نظر 
هذه �ملادة( وخربوها خالل عام 550هـ )1155م(، و�أكرب 
و�أ�رص�ض �ملعارك �لتي �جتاحت دمياط بغية �ل�صتيالء عليها كانت 
من �أحد�ث �حلروب �ل�صليبية؛ لأن �ل�صليبيني كانو� يدركون �أن 
�ل�صتيالء على �لأر��صي �ملقد�صة ب�صفة نهائية ل يتم �إل بالق�صاء 
�ل�صليبيون  و�صع  وقد  �لأكرب،  �لإ�صالم  معقل  م�رص  على 
�لعنيفة على  يو�لون �حلمالت  �أعينهم وهم  �لفر�ض ن�صب  هذ� 
دمياط، وكانت �أوىل هذه �حلمالت ذلك �لهجوم �لذي �صنه 
�لبوزنطيون بال�صرت�ك مع مملكة بيت �ملقد�ض على �صالح �لدين 
�صلطان م�رص عام 565هـ )1169م(، وقاد �حلملة �لثانية على 
دمياط »جان دي بر�يان Jean de Brienne« ملك �لقد�ض 
�صد �مللك �لعادل )�نظر هذه �ملادة( يف عامي 615 و618هـ 
�ملادة(  )�نظر هذه  �لكامل  �مللك  – 1221م( و�صد   1218(
بعد وفاة �مللك �لعادل، ولكن �رصعان ما ��صرتد �مللك �لكامل 

�ملدينة بعد قتال �صاق بطويل.

�لتا�صع  لوي�ض  �مللك  قام  )1249م(  647هـ  عام  ويف 
ملك فرن�صا بحملة �صليبية فا�صلة على هذه �ملدينة �لبا�صلة، وقد 
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حكم  من  م�رص  �نتقال  وقت  يف  �حلمالت  هذه  كل  حدثت 
�لأيوبيني )�نظر هذه �ملادة( �إىل حكم �ملماليك )�نظر هذه �ملادة( 
�لذين عمدو� �إىل تدمري دمياط خالل عام 648هـ )1250م( 
�مل�صتقبل،  يف  �حلربية  �لهجمات  هذه  وقوع  دون  ليحولو� 
فهدمو� جميع مبانيها با�صتثناء م�صجدها �لذي ظل قائًما وحده 

يف �أرجائها.

وكان من جر�ء ذلك �أن �صيدت مدينة جديدة يف جنوب 
عام  ويف  حلمايتها،  حت�صينات  على  ت�صتمل  ل  دمياط  مكان 
مادة  )�نظر  �لبندقد�ري  بيرب�ض  عمد  )1260م(  629هـ 
�ل�صفن  لدخول  منًعا  �لنيل عند دمياط  �صد م�صب  �إىل  بيرب�ض( 
من خالله وكان هذ� �مل�صب يقفل بال�صال�صل �حلديدية طو�ل 

مدة �زدهار �ملدينة.

و�رصعان ما �ت�صلت دمياط �جلديدة بدمياط �لقدمية وبقي 
م�صجدها �لعتيد �لأكرب قائًما، ويرجع عهده �إىل �إن�صاء �ملدينة 
نف�صها وي�صمى هذ� �جلامع م�صجد �أبي �ملعاطي �أو م�صجد �لفتح، 

ومكانه �حلايل يف �صاحية تقع يف �صمال دمياط �حلديثة.

وهزم كليرب )�نظر هذه �ملادة( بعد عودة نابوليون بونابرت 
عام  نوفمرب  �أول  يف  دمياط  يف  نزل  تركيًّا  جي�ًصا  فرن�صا  �إىل 
�إىل  و�أعادوها  ذلك  عقب  �ملدينة  �لإجنليز  �حتل  ثم   1799
ب�صناعة  �ملجاهدة  �ملدينة  هذه  و��صتهرت  �لرتكي،  �حلكم 
�إىل  �إنتاجها  ت�صدر  وكانت  �لو�صطى  �لقرون  منذ  �ملن�صوجات 
�لكتان  ن�صج  مع  فيها  قائمة  �لن�صيج  �صناعة  وماز�لت  �خلارج 
ون�صج  �لفخارية،  �ل�صلع  و�صناعة  �لأ�صماك  ومتليح  �لغليظ 
�لكتان كان م�صهوًر� منذ زمن بعيد وي�صمى بالكتان �لدمياطي 
�لعامل  يف  ذ�ئعة  �صهرة  وله  و�ملق�صب  �ل�رصب  با�صم  ويعرف 

م�صهورة  كانت  دمياط  �أن  �ملوؤرخون  ويذكر  �لإ�صالمي، 
بالن�صيج �لأبي�ض وكان ي�صنع يف �جلهات �ملجاورة لها �لن�صيج 
�مل�صبوغ وكانت م�صهورة بنوع خا�ض من �لن�صيج �خلليط من 

خيوط �لذهب و�حلرير �مل�صتورد من �خلارج.

وبلغت �صناعات دمياط �أرفع م�صتو�ها يف �لعهد �لفاطمي 
�لعديدة  �حلروب  �إز�ء  ت�صمد  ولكنها مل  �لفو�طم(  مادة  )�نظر 
�لتي تو�لت على �ملدينة وكان �صق قناة �ملحمودية من �ملوؤثر�ت 
نه�صة  ولكن  �لإ�صكندرية،  �إىل  �لتجارة  حولت  �لتي  �لقوية 
ن�صاط  بف�صل  �لقت�صادية  مكانتها  ��صرتدت  �ل�صناعية  دمياط 
كافة  وذلل  �ل�صعاب  جميع  على  تغلب  �لذي  �لتجاري  �أهلها 
�لعو�ئق �لتي حتول دون �طر�د منوه و��صتمر�ر تقدمه بخطو�ت 
�أن  بعد  جعلها حمافظة  ويوؤيده  ذلك  على  يدل  موفقة،  وثابة 

كانت مركًز� من مر�كز �ملديرية �ملجاورة لها �لدقهلية.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – الدمريي   –617
وكان  �لدين،  كمال  عي�صى  بن  مو�صى  بن  حممد  هو 
عامِلًا من �أعالم �لقرن �لثامن �لهجري، وقد ولد بالقاهرة عام 
�لتاريخ  هذ�  �إن  �إذ  �لتقريب  وجه  على  )750هـ(  1349م 
�لد�ل  )بفتح  َدِمرية  بقرية  مولده  وكان  �صحته،  م�صكوك يف 
وك�رص �مليم( �لبحرية، ولي�ض بقرية دمرية �لقبلية وهما بلدتان 
فرعوين  ��صم  ودمرية  �لدقهلية  مبحافظة  طلخا  ملركز  تابعتان 
قدمي ولي�ض ��صًما عربيًّا، معناه �لأر�ض �خل�صبة، و�إىل �إحدى 
و�لأ�رص�ف  و�لفقهاء  �لعلماء  من  كثري  ينت�صب  �لبلدتني  هاتني 
و�ل�صادة، ومن ثم فهما يرفعان �لر�أ�ض يف تيه وكربياء، لأنهما 
و�لعلم  �لفكر  رجال  من  نخبة  �لقاهرة  �إىل  تهديا  �أن  ��صتطاعتا 
�لإ�صالمي  و�لعلم  م�رص  �إىل  �أحدهما  �أهدت  فقد  و�حلكمة، 
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باأ�رصه »�ل�صاحب �صفي �لدين �لدمريي« �مللقب بابن �صكر )�نظر 
�إىل �لإن�صانية قاطبة حممد بن  هذه �ملادة(، و�أهدت �لأخرى 

عي�صى كمال �لدين �صاحب هذه �لرتجمة. 

ولد  �أنه  يده  بخط  �لدمريي  كتبه  ما  تدوين  من  ويوؤخذ 
بالقاهرة يف �أو�ئل عام 742هـ )1341م( ومن هنا قام �ل�صك 
هاجرت  �أ�رصته  �أن  ويبدو  بال�صبط،  ميالده  �صنة  حتديد  يف 
�لتي  �لن�صادر  م�صانع  �أ�رصفت  �أن  بعد  للرزق  طلًبا  �لقاهرة  �إىل 
�أبو�بها،  �إغالق  على  �حلني  ذلك  قرية دمرية يف  بها  ��صتهرت 
وكانت هذه �مل�صانع م�صدر رزق وفري لأهل �لقرية كما يدل 
على ذلك ما �صطره علي با�صا مبارك )�نظر هذه �ملادة( يف كتابه 
»�خلطط �جلديدة«،  ورمبا كان �صبب هذه �لهجرة �صوء حالة 
�لفالح �آنذ�ك �إذ �إن �لغالل �لتي كان يزرعها بعرق �جلبني كان 
معظمها يذهب �إىل خمازن �لدولة، و�أويل �جلاه، و�أ�صحاب 
�لفالحني،  من  �لكثري  ت�رصيد  �إىل  ذلك  �أدى  وقد  �ل�صلطان، 

ونزوحهم �إىل �ملدن �لكبرية �صعًيا ور�ء �لرزق. 

وكان �لدمريي �صافعي �ملذهب فتتلمذ على يد بهاء �لدين 
�ل�صبكي �ملتوفى عام 773هـ )1371م(، و�مللقب باأبي �لبقاء 
مريديه  و�أحد  تابعه  وكان  �ل�صبكي(،  مادة  )�نظر  حممد 
�ملتوفى  �لإ�صناوي  �لدين  جمال  على  تتلمذ  كما  �ملخل�صني، 

عام 772هـ )1370م( )�نظر مادة �لإ�صناوي(. 

ويظهر �أن �أ�رصة �لدمريي ز�ولت �لتجارة لدى ��صتقر�رها 
بالقاهرة، ول يذكر موؤرخو �صرية �لدمريي نوع �لتجارة �لذي 
مار�صته �لأ�رصة، ويقول �لرو�ة: �إن �لدمريي ��صتغل خياًطا عند 
يف  �لربح  ر�ئجة  �خلياطة  مهنة  وكانت  �لن�صوج،  �صن  بلوغه 
�لإ�رص�ع  �إىل  دفعه  للعلم  �لفطري  ميله  �أن  غري  �لزمان،  ذلك 

للجامع �لأزهر، ثم لزم  �نت�صابه  �لكرمي عقب  �لقر�آن  بحفظ 
وكان  �ل�صافعي،  �لفقه  عنه  ياأخذ  �ل�صبكي  �لدين  بهاء  �ل�صيخ 
يرتدد يف �لوقت نف�صه على حلقات �لكمال �أبي �لف�صل �لنويري 
هذه  )�نظر  �لقري�طي  �لدين  وبرهان  �لنويري(،  مادة  )�نظر 
عقيل  �بن  �لبهاء  حلقات  ويح�رص  �لأدب،  عنه  لياأخذ  �ملادة( 
من  يتنقل  �لعربية، وهكذ� �صار  عنه  لياأخذ  �ملادة(  )�نظر هذه 
و�أدرك  و�أدبًا  وفقًها  علًما  �متالأت طويته  �إىل حلقة حتى  حلقة 
�لعلم  لطالب  �لفائدة  �أجزل  �لرحالت  يف  �أن  فكره  بثاقب 
و�ملعرفة فرحل �إىل مكة للحج وطلب �لعلم خالل عام 762هـ 
)1360م( فرتدد على جهابذة �لعلماء وهناك لدى عودته �إىل 
�لأزهر بد�أ يف تاأليف م�صنفاته فاأخرج كتاب »�لديباجة يف �رصح 
�صنن �بن ماجه« )�نظر مادة �بن ماجه(، وهو �رصح يف خم�صة 
جملد�ت مات قبل �أن يبي�صه، و�ألف بعد ذلك »�جلوهر �لفريد 
يف علم �لتوحيد« وهو كتاب يتناول �أ�صول �لتوحيد و�لعقائد، 
للنوري  �ملنهاج«  �رصح  يف  �لوهاج  »�لنجم  كتاب  �صنف  ثم 
وهو يف �لفقه �ل�صافعي، و»�رصح غاية �لأدب يف معرفة كالم 
يف  �ل�صبع  �ملعلقات  �رصح  كما  و�ل�صعر،  �لأدب  يف  �لعرب« 
)�نظر  لل�صفدي  �لعجم  ل�رصح لمية  �ل�صعر، وكتب خمت�رًص� 
على  قيا�ًصا  �لدمريي«  »تذكرة  تذكرة  و�ألف  �ملادة(،  هذه 
بكتاب  �مل�صماة  �لقيمة  مو�صوعته  �ألف  و�أخرًي�  د�ود،  تذكرة 

»حياة �حليو�ن« يف جز�أين.

�لقر�آن  ولقد نال �لدمريي �صهرة ذ�ئعة يف تدري�ض تف�صري 
بالقاهرة ويف حي  و�لأدب  و�لفل�صفة  و�لفقه  �لكرمي و�حلديث 
وكان  وغريها،  �حل�صينية  ويف  �لظاهر  جامع  ويف  �لأزهر 
يعقد حلقة لتدري�ض �لدين �أطلق عليها ��صم »�مليعاد« وذلك يف 
موؤ�ص�ض  �ختاره  وقد  �لن�رص،  باب  د�خل  �لبقري  �بن  مدر�صة 
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�لدرو�ض  باإلقاء  ا  �أي�صً �إليه  فيها، وعهد  للتدري�ض  �ملدر�صة  هذه 
يف �حلديث يف قبة خانقاه بيرب�ض �جلا�صنكري. 

وقام  مر�ت،  عدة  �حلج  فري�صة  �لدمريي  �أدى  وقد 
بالتدري�ض يف مكة، وذكر �أحد تالميذه �أنه ��صتمع �إليه د�خل 

�لكعبة. 

�أحد  كونه  بو�صف  ومو�عظه  بزهده  �لدمريي  و��صتهر 
�أحد  �ملقريزي  ويذكر  �ل�صعد�،  �صعيد  بد�ر  �خلانقاة  �صوفية 
معا�رصيه يف كتابه »�لعقود« �أنه ظل يرتدد على حلقات درو�صه 
عدة �صنو�ت و�أنه كان معجًبا بعلمه �لو��صع �لأفق، وين�صب �إليه 
بع�ض رو�ة �صريته طائفة من �لكر�مات، ويروون �أنه كان نهًما 
يف �صني �صبابه ثم �صار مقيًما على �ل�صيام ل يكاد ينقطع عنه. 

�رصوح  موؤلفاته  معظم  �أن  قبل  من  دون  مما  يت�صح  وكما 
و�أبحاث  وملخ�صات،  �ملاألوف يف ع�رصه  �لنهج  على  جرت 
�أخرى خلف خطابًا  ومن جهة  معظمها،  فقد  وقد  خمتلفة، 
ور�صائل يف �لفقه كتبها بالرجز، وكل هذه �مل�صنفات تت�صل 
بوظيفته كمدر�ض. �أما كتابه �لكبري »حياة �حليو�ن« �لذي عرف 
نف�صه  بد�فع من  �أنه كتبه  �لو��صح  �ل�رصق و�لغرب فمن  به يف 
على �لرغم من �أنه �أنكر يف مقدمته �أن تكون له قريحة ملثل هذ� 
�لعمل، وهذ� �لكتاب عبارة عن معجم يف �حليو�ن �إل �أن مادته 
�حليو�نات  �أ�صماء  فيه  وقد وردت  �لناحية خمت�رصة،  هذه  يف 
مرتبة على �أحرف �لهجاء كما �أن جميع مو�ده �ملطولة موزعة 
على �صبعة �أق�صام: �لأول يتناول �ملو�د �للغوية �مل�صتمدة من �بن 
�صيده و�جلوهري ومن �جلاحظ �لذي �صبقه �إىل ت�صنيف كتاب 
وطباعه،  �حليو�ن  و�صف  يتناول  و�لثاين  �حليو�ن،  حياة  عن 
�حليو�ن،  عن  �صيء  فيها  جاء  �لتي  �حلو�دث  يذكر  و�لثالث 

ملذ�هب  وفًقا  للحيو�ن  بالن�صبة  و�حلر�م  �حلالل  يو�صح  و�لر�بع 
�حليو�ن،  حول  تدور  �أمثاًل  يذكر  و�خلام�ض  �ملختلفة،  �لفقه 
حد،  �أق�صى  �إىل  �مليد�ين  كتاب  على  �رصدها  يف  �عتمد  وقد 
�ملتنوعة،  �حليو�ن  لأجز�ء  �لطبية  �خل�صائ�ض  يتناول  و�ل�صاد�ض 

و�ل�صابع يف�رص روؤية �حليو�ن يف �ملنام. 

حافاًل  جامًعا  م�صنًفا  ذلك  كل  ثمرة  كانت  وقد 
بكيفية  ��صتيعابها  �لقارئ  على  يتعذر  يكاد  مما  بال�صتطر�د�ت 
�لأدب  من  قيمة  ذخرية  فالكتاب  ذلك  ومع  �ل�صياق،  مت�صلة 

�ل�صعبي و�حلديث وطب �لعو�م ومر�آة لنف�صية �ل�صعوب. 

وكثرًي� ما يظهر �لدمريي يف هذ� �ملوؤلف، وكاأنه جاهل 
باأنو�ع �حليو�ن �لتي يكتب عنها غري �أنه يبدو من خالل ما دونه 
�أنه كان على علم و��صع �لد�ئرة بكل ما قيل عن هذه �لأنو�ع، 
�ملعلومات و�صياغاتها يف  بر�عته يف جمع هذه  ثم تظهر  ومن 
عناية ودقة، ولهذ� �لكتاب ثالث ن�صخ �إحد�ها مطولة و�لثانية 
�لتي  �لن�صخة  �أن  �حلظ  ح�صن  ومن  موجزة،  و�لثالثة  متو�صطة 
طبعت ببولق هي �لن�صخة �ملطولة �لتي توجد فيها خمت�رص�ت 

مرتجمة بالفار�صية و�لرتكية. 

 A. S. G. وقد ي�رصَّ �لكولونيل »�أ. �ض. ج. جاياكار
Jayaker« هذ� �لكتاب فجعله يف متناول �لأوروبيني، وذلك 

�ملب�صطة  �لرتجمة  هذه  وتعادل  �لإجنليزية،  �للغة  �إىل  برتجمته 
ثالثة �أرباع �لكتاب نف�صه. 

وكانت وفاة �لدمريي خالل عام 808هـ )1405م( عن 
57 عاًما. 
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�سيدي  بق�سم   – �سارع   – دنتمارو   –618
ا(  جابر )اأحمد �سديق حاليًّ

�أ�صحاب  �أكابر  ومن  �إيطاليًّا  مهند�ًصا  دنتمارو  كان 
�إليه بلدية �لإ�صكندرية - هو و�رصيكه  �لأعمال، وقد عهدت 
�ملهند�ض )كارتاريجيا( )�نظر هذه �ملادة( - بت�صييد �جلزء �لثالث 
)ر�أ�ض  �ل�صل�صلة  ل�صان  من  ميتد  �لذي  �لكورني�ض  ر�صيف  من 
وقد  �ملندرة،  �صاحية  بعد  �لكائن  �ملنتزه  ق�رص  �إىل  لوخيا�ض( 
�أمت �ملهند�صان �لعمل يف نهاية �لعام �لثالثني من �لقرن �لع�رصين 

�حلايل. 

وقامت حول �لت�صييد �صجة �صخمة يف �أو�صاط �ملدينة تردد 
�صد�ها �ملزعج يف جل�صات �ملجل�ض �لبلدي وذلك عقب �نهيار 
بع�ض �أجز�ء �صغرية من �لر�صيف يف جهات خمتلفة منه وعزي 
ذلك �لعيب يف �لت�صييد �إىل �أن �ملقاولني ��صتعمال ماء �لبحر يف 
خلط �خلر�صانة مما جعلها تتفكك ثم تنهار، و�تهم بع�ض كبار 
�صتى  حتقيقات  �إىل  ذلك  وجر  معهما  بالتو�طوؤ  �لبلدية  موظفي 
�أحمد  مادة  )�نظر  �لعام  �ملدير  �صديق  �أحمد  با�صتقالة  �نتهت 
�إن�صائي  عمل  �أجّل  كان  �لكورني�ض  ر�صيف  ولكن  �صديق(، 
�صخم قامت به �لبلدية منذ �إن�صائها عام 1890م �إذ عاد بالفائدة 
م�صاعفة  يف  �جلوهري  �ل�صبب  وكان  �ملدينة  على  �لعظيمة 

�ملهند�ض �لإيطايل دنتمارو �أثناء ت�صييد �جلزء �لثالث من ر�صيف �لكورني�ض
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كثري  على  �لإنفاق  من  مكنها  مما  مر�ت  عدة  �لبلدية  �إير�د�ت 
من �مل�رصوعات �لهامة يف �أحياء �ملدينة، ومدها باملر�فق �ملفيدة 
�لتي �أ�صهمت يف رفاهية �ل�صكان، و�زدهار مدينة �لإ�صكندرية 

ح�صاريًّا وعمر�نيًّا و�جتماعيًّا.

»�أحمد  يف  فاطلبها  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
�صديق«. 

619- دن�سواي – �سارع – بق�سم حمرم بك 
)كرومر �سابًقا( 

بلدة دن�صو�ي و�قعة يف حمافظة �ملنوفية وهي تابعة ملركز 
�لعميق على  �لكاآبة و�حلزن  ��صتولت  ��صمها  تال، وكلما ذكر 
نفو�ض �مل�رصيني جميًعا للحادث �ل�صنيع �لذي كان �أهلوها هدًفا 
لكارثته �ملروعة على �أيدي �لإجنليز �لذين كانو� يحتلون م�رص 
و�لع�صف  �لهو�ن  من  �ألو�ًنا  �مل�رصي  �ل�صعب  ويذيقون  غ�صًبا 
�أو رحمة، وقد كافح �مل�رصيون طو�ل  و�لعنت يف غري ورع 
�لحتالل  كابو�ض  لإز�لة  عاًما  و�صبعني  خم�صة  من  يقرب  ما 
�لبغي�ض عن �صدر �لأمة �مل�رصية، وحتقق لهم �لن�رص يف يونية 
منذ  �صدورهم  على  جثم  �أن  بعد  )1376هـ(  1956م  عام 
عام 1882م )1300هـ( فاأبحر �آخر جندي بريطاين �إىل غري 

رجعة.

�لأربعاء 13 من  يوم  �مل�صئوم يف  ووقع حادث دن�صو�ي 
يونية �صنة 1906م )1324هـ(، �إذ خرج خم�صة �صباط �إجنليز 
من مع�صكرهم بالقرب من هذه �لقرية بغية �صيد �حلمام فاأ�صابو� 
ببنادقهم �لغادرة بع�ض �لأهلني �لذين مل ي�صعهم �إل �ل�صطد�م 
بهم دفاًعا عن �أنف�صهم، فاأ�صيب بع�ض هوؤلء �ل�صباط ومات 

�أحدهم من �رصبة �ل�صم�ض �حلارة يف ذلك �حلني من �ل�صنة كما 
قرر ذلك �لطبيب �لإجنليزي نف�صه.

�إل  �لربيطانية  �لدولة  عميد  كرومر  �للورد  من  كان  فما 
ملحاكمة  ع�صكرية  حمكمة  بتكوين  و�أمر  كالربكان  ثار  �أن 
وكان  �ملخ�صو�صة  �ملحكمة  فتكونت  �ملنكوبة،  �لقرية  �صكان 
�ملدعي �لعمومي فيها �إبر�هيم �لهلباوي بك �ملحامي �ملعروف، 
�أربعة  باإعد�م  �ملحكمة  ق�صت  �لظاملة  �ل�صورية  �ملحاكمة  وبعد 
�لإعد�م  ونفذ  منهم،  كبري  عدد  وحب�ض  وجلد  �لأهلني  من 
و�جللد يف �لقرية نف�صها وعلى مر�أى وم�صمع من �صكانها و�أهل 
�ملحكوم عليهم، وكان يف هذه �لأحكام �جلائرة وما �نطوت 
�لأل�صنة  و�أطلق  �لأنف�ض  �أثار  ما  و�جلربوت  �لق�صوة  من  عليه 
�لنه�صة  زعماء  وجد�ن  يف  و�لكر�هية  �لبغ�صاء  �صعور  وحرك 
�نتقامهم  و�لكتاب و�ل�صعر�ء لأعمال �لإجنليز وع�صفهم ونذ�لة 
�مل�صرت  �لإجنليزي  �مل�صت�صار  بريا�صة  �ملحكمة  وكانت  �لغا�صم، 

»بوند«. 

�للورد  ��صتقالة  �لعارمة  �لنف�صية  �لثورة  هذه  على  وترتب 
كرومر خالل عام 1907م )1325م( وتعيني �ل�صري غور�صت 
عميًد� لربيطانيا يف م�رص مكانه، وقد �صدر عفو بالإفر�ج عن 

�مل�صجونني �لثمانية خالل عام 1908م )1326هـ(.

دن�صو�ي  كارثة  �إبر�هيم  حافظ  �لنيل  �صاعر  خلد  وقد 
بق�صيدة من عيون ق�صائده قال يف مطلعها: 

�أيَُّها �لَقاِئُموَن بِالأَْمِر ِفيَنا 
َهْل َن�ِصيُتْم َولَءَنا و�لِوَد�َد�   
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و� َجْي�َصُكم وَناُمو� َهنِيًئا �صُ َخفِّ
ْيَدُكْم َوُجوبُو� �لبِاَلَد� َو�بَْتُغو� �صَ

و�إذ� �أْعَوَزْتُكُم َذ�ُت َطْوٍق
ْيُدو� �لِعَباد� بْا َف�صِ بنَْيَ ِتْلَك �لرُّ

ا َنْحَن َو�حَلَماُم �َصَو�ٌء �إمنَّ
مَلْ ُتغاِدْر �أَْطَو�ُقَنا �لأَْجَياد�

بالأ�صى  تفي�صان  وح�رصة  مر�رة  يف  لالإجنليز  يقول  ثم 
�لقامت: 

َنْنُتْم بَِعْفٍو �أَْح�ِصُنو� �لَقْتَل �إْن �صَ
ْبُتُم �أَْم َجَماَد�؟ �أَنُفو�ًصا �أَ�صَ   

َكمُةُ �لَتْفــ َلْيَت �ِصْعري �أَِتْلَك حَمْ
ِتي�ِض َعاَدْت �أْم َعْهُد )نِرُيوَن( َعاَد�؟

ي َكْيَف َيْحُلو ِمَن �لَقِويِّ �لتَّ�َصفِّ
ِعيٍف �أَلَْقى �إَلْيِه �لِقَياد� ِمْن �صَ

�إِنَّها ُمْثَلًة َت�ُصفُّ َعِن �لَغْيـــ

ـِظ َوَل�ْصَنا لَِغْيِظكْم �أَْنَد�َد�

�ملدعي  �لهلباوي  �إبر�هيم  �إىل  �لقا�صي  باللوم  يتوجه  ثم 
�لعمومي يف هذه �ملحاكمة �لب�صعة �لتي �صارت و�صمة يف جبني 

تاريخ بريطانيا تدفعها بالعار على مر �لقرون فيقول له:

ِعي �لُعُموِميُّ َمْهاًل �أَيَُّها �ملُدَّ
بَْع�َض هذ� َفَقْد بََلْغَت �ملَُر�د�   

اَء مِبِ�رص َمنَّا َلَك �لَق�صَ َقْد �صَ
منَّا لَِنْجِلَك �لإِ�ْصَعاد� َو�صَ

َفاإَِذ� َما َجَل�ْصَت لِْلُحْكِم َفاْذُكْر
�َد� َعْهَد )ِم�رْصٍ( َفَقْد �َصَفْيَت �لُفوؤَ

ـ َل َجَرى �لنِّيُل يِف َنَو�ِحيِك َيا م�صْ
ـُر َوَل َجاَدِك �حَلَيا َحْيُث َجاد�

ـ �أَْنِت �أَْنَبتِّ َذلَِك �لنَّْبَت يا ِم�صْ
َحى عليِك �َصْوًكا َقَتاد� ـُر َفاأَ�صْ

�أَْنِت �أَْنَبِتّ َناِعًقا َقاَم بِالأَْمـ
ـ�ِض فاأَْدَمى �لُقُلوَب و�لأَكَباد�

اِء َوَيا َمْن �إِيِه َيا ِمْدَرَه �لَق�صَ
َماِن َو�َصاَد� �َصاَد يف َغْفَلِة �لزَّ

ُدَنا َفال َتْن�َض �أنَّا �أَْنَت َجالَّ
َقْد َلبِ�ْصنا َعَلى َيَدْيَك �حِلَد�د�

�لق�صايا  �إحدى  يف  يرت�فع  �لهلباوي  �إبر�هيم  ر�أيت  ولقد 
بعد حادث دن�صو�ي باأعو�م كثرية فكان طويل �لقامة جوهري 
�حرتف  �أنه  �صريته  من  نعرف  وكنا  �للون،  �أ�صمر  �ل�صوت 
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و�إمنا  �لر�صمية  معاهده  يف  للقانون  در��صة  غري  عن  �ملحاماة 
بال�صليقة وف�صاحة �لل�صان و�صعة �لتجارب �لق�صائية، ومل يكن 
�لوحيد بني �ملحامني يف هذ� �لباب �إذ كان بينهم عدد غري قليل 
تعليم منظم ودر��صة  �ملحاماة عن خربة ولي�ض عن  ممن ز�ولو� 
علمية، وقد برع منهم �أكرث من و�حد فذ�ع �صيتهم وح�صلو� 

على ثرو�ت كبرية من عملهم.

وما من م�رصي يذكر قول حافظ �إبر�هيم:

ُدَنا َفاَل َتْن�َض �أَنَّا �أَْنَت َجالَّ
َقْد َلبِ�ْصَنا َعَلى َيَدْيَك �حِلَد�َد�   

�إل ويتمثل يف خميلته �لو�عية حادث دن�صو�ي �ملروع و�صبح 
�إبر�هيم �لهلباوي �ملدعي �لعمومي يف تلك �لق�صية �جلائرة.

وحمكمة �لتفتي�ض �لتي قارنها �صاعر �لنيل مبحكمة دن�صو�ي 
��صتهرت بالق�صوة و�لظلم و�ل�صطهاد للنا�ض وم�صادرة �أمالكهم 
ثم �إحر�قهم دون �أن ترتك لهم فر�صة �لدفاع عن �أنف�صهم، وقد 
��صتغلت تلك �ملحاكم يف ��صطهاد �لعرب يف �إ�صبانيا يف �أو�خر 
�أيام حكمهم يف �لأندل�ض حتى مت �إق�صاوؤهم عنوة عام 1609م 

)1018هـ(.

وكان بني �لأربعة �لذين �أعدمو� �صنًقا يف حادث دن�صو�ي 
بال�صجن �ملوؤبد  �لعمر، وحكم  �صيخ يف �خلام�صة و�ل�صتني من 
على �ثنني وبال�صجن خم�صة ع�رص عاًما على متهم �آخر وباجللد 
�أكرث منهم  �أو  �ثنان  �لأهايل، كان يجلد  على عدد كبري من 

عقب �صنق �أحد �ل�صهد�ء �لأربعة.

وقد حدثت �ملحاكمة �ل�صورية �لغا�صمة يف يوم 26 يونية 
عام 1906 )1324هـ( يف حمكمة �صبني �لكوم، وقد وقف 

ت�صم  كانت  �لتي  �ملحكمة  هذه  �أمام  يرت�فع  �لهلباوي  �إبر�هيم 
لإر�صاء  �صمائرهم  باعو�  �لذين  �مل�رصيني  �لق�صاة  من  ثالثة 
�لغا�صبني �لإجنليز وجل�صو� على من�صة �لق�صاء فلوثوها مبا �قرتفو� 
رئي�ض  غايل  بطر�ض  وهم:  وطنهم  �أبناء  �صد  حمرم  ذنب  من 
�ملحكمة، وفتحي زغلول و�ملدعي �لعام �لهلباوي ومعه �ثنان 

من �لق�صاة �لإجنليز.

نف�صها  دن�صو�ي  قرية  ب�صاحة  �مل�صنقة  ن�صبت  ما  و�رصعان 
يف يوم 28 يونية عام 1906م �أي بعد يومني فقط من �صدور 
�حلكم �جلائر، و�أح�رص �ملحكوم عليهم من �صبني �لكوم للتنفيذ 

و�صط بكاء �لن�صاء و�لأطفال وغيظ �لرجال �ملكبوت.

يجر  �مل�صنقة  �إىل  حمفوظ  ح�صن  �مل�صكني  �ل�صيخ  و�صيق 
�لتي  �حلياة  �أجل  و�لكفاح من  �لكد  ق�صاها يف  ور�ءه 65عاًما 
�ملزيفة  �لكاذبة  وحججه  �ل�صليط  بل�صانه  �لهلباوي  عليها  ق�صى 
�إىل قريته وعيناه  �مل�صكني  ينظر  �لأبرياء، وكان  �ملتهمني  �صد 
يف  �لطاعن  �ل�صهيد  هذ�  �عتلى  وعندما  بالدموع،  مغرورقتان 
�لله  �إليه ر�جعون،  لله و�إنا  �إنا  �ل�صن �صلم �مل�صنقة �صاح قائاًل: 
يخرب بيتك يا حممد يا �صاذيل، �لله يخرب بيتك يا حممد يا 
�صاذيل، وحممد �ل�صاذيل هذ� كان عمدة دن�صو�ي وكان له 
�إر�صاء لالإجنليز وحلكومة  �لزور �صد مو�طنيه  �صلع يف �صهادة 

ذلك �لعهد �لبغي�ض �مل�صئوم.

و�أ�صغر  �لثاين  �ل�صهيد  �صليم  يو�صف  �مل�صنقة  �إىل  �صيق  ثم 
�ل�صهد�ء �صنًّا ف�صاح قبل �أن يلفظ �آخر �أنفا�صه حتت حبل �مل�صنقة: 

�للهم �نتقم من �لظاملني، �للهم �نتقم من �لظاملني.

ومل يقل �ل�صهيد �لثالث حممد دروي�ض زهر�ن �صيًئا ولكن 
ْل،  ْل يا �أخي، �َصهِّ عندما ��صتبطاأ �لتنفيذ �صاح يف جالده: �َصهِّ
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ثم هوى فهوت معه قلوب ن�صاء �لقرية ولطمن �خلدود جزًعا 
وهلًعا.

ولقد لحقت �للعنة �إبر�هيم �لهلباوي فمات وقد بدد كل 
ما ك�صب من مال وروؤي وهو يرت�فع يف �آخر �أيام حياته لينقذ 
�أما  �ملنزل �لذي بقي له من �ل�صياع ومبا كان عليه من ديون، 
�إبر�هيم  ر�صا�ض  من  �لغتيال  جز�وؤه  كان  فقد  غايل  بطر�ض 
دن�صو�ي  حمكمة  يف  ل�صرت�كه  عليه  حقد  �لذي  �لورد�ين 
�لظاملة و�صعيه �حلثيث يف جتديد عقد قناة �ل�صوي�ض لتنعم �ل�رصكة 

�لأجنبية مبو�ردها �ملالية �لهائلة على ح�صاب م�رص.

�ل�صهد�ء  �صد  مر�فعته  يف  قا�صًيا  �لهلباوي  �إبر�هيم  وكان 
�لعميق  حزنه  عن  وعربَّ  ع�صابة  باأنهم  و�صفهم  عن  يتورع  فلم 
ملا �رتكبوه وطالب بتطبيق �أق�صى �لعقوبة عليهم وقال يف �صفاقة 
�إنه يطالب بذلك لي�ض فقط مل�صلحة �لروح �لتي ذهبت و�أ�صابها 
من �لأمل قبل �إزهاقها ما �أ�صابها، ول مل�صلحة �ل�صباط �لآخرين 
�لذين جرحو�، ولكن مل�صلحة �ل�صعب �مل�رصي!! بهذ� �ملنطق 
�أو خ�صية  �لعبار�ت يف غري حياء  بهذه  �لهلباوي  تلفظ  �ل�صافل 

من �لله.

مدح  �إىل  ذهب  بل  تقدم  ما  على  دفاعه  يف  يقت�رص  ومل 
�لإجنليز و�لثناء على �حتاللهم لوطنه �ملكلوم �ملنكوب باأمثاله، 
فاأ�صاد مبا قدمه �لحتالل مل�رص مدعًيا �أنه حرر �مل�رصي فارتقى 
طفق  ثم  �ملدنية  و�حلقوق  �لجتماعية  �لو�جبات  مبادئ  وتعلم 
�أبلغو�  �أنهم  وزعم  �لإجنليز  �ل�صباط  م�صلك  على  �لثناء  يكيل 
�لناحية  �أهايل  ودلهم  لل�صيد  ذ�هبون  باأنهم  �لإد�رية  �جلهات 
على دن�صو�ي و�أخذو� �لإذن لهم بال�صيد من �لأهايل، ومتادى 
�لهلباوي يف �تهاماته �لباطلة �مل�صللة فقال �إن �لفالحني �عتدو� 

�ل�صلب و�لنهب وقد �صلبو� �صاعة �ملاجور  �ل�صباط بق�صد  على 
ليربرو�  �لقمح  بتدبري حريق  �تهمهم  ثم  �لذي جرح  »كوفني« 
ر�صا�ض  ب�صبب  ي�صب  مل  �حلريق  هذ�  �إن  وقال  جر�ئمهم 

�ل�صباط.

د دن�صو�ي طو�ل حياته  ولقد لحقت �للعنة �لهلباوي َجالَّ
من  �لرغم  على  �ل�صنعاء  جرميته  �مل�رصي  �ل�صعب  له  يغفر  فلم 
�لتو�صل �لذي كان يطلب به �لعفو يف ذلته، ومل يفلح يف تربير 
نيته  على ح�صن  و�هية  �أ�صانيد  من  يقدم  مبا كان  �لغادرة  فعلته 
عام يف  وظيفته كمدٍع  بحكم  �لدفاع  لهذ�   � م�صطرًّ و�أنه كان 
�لق�صية، وكان جو�ب �لر�أي �لعام على هذه �ل�صبهات �لو�هية 
بها  كلفه  �لتي  �ملهمة  هذه  عن  �لتنحي  ��صتطاعته  يف  كان  �أنه 

م�صطفى با�صا فهمي رئي�ض �لنظار يف ذلك �حلني.

و�صدق قول �لأ�صتاذ يحيى حقي فيه �إذ ذكر: »�أن �إبر�هيم 
�صهرته  كانت  �لذي  �لرجل  هذ�  ا.  حقًّ م�صكني  �لهلباوي 
مثله  �صا�صة م�رص جترع  من  �أحًد�  �أعرف  ل  �لأمثال،  م�رصب 
�لعذ�ب، و�رصبه �صابًّا كاأ�ًصا بعد كاأ�ض �صنني طويلة تكاد تكون 

هي عمره كله«.

ومن �ملالئم �أن يلم �لقارئ ببع�ض نو�حي حياة هذ� �لرجل 
ميلك  �أ�صبح  عندما  ولأهله  للوطن  عقوقه  �صبب  �إرجاع  بغية 

�حلول و�لقوة.

بلوغه  وعند  فقرية  �أ�رصة  يف  �لعطف  ببلدة  ولد  فقد 
بد�ية  ويف  بالأزهر،  و�لتحق  �لقاهرة  �إىل  رحل  ع�رصة  �لثامنة 
�ل�صبعينيات ح�رص �إىل م�رص جمال �لدين �لأفغاين فبادر �لهلباوي 
على  ي�صتمر  ومل  ماتاتيا،  بقهوة  ومقابلته  درو�صه  ح�صور  �إىل 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

326

�لدر��صة يف �لأزهر بعد �أن كان يوؤجل دخول �لمتحانات يف 
نهاية كل �صنة.

�ل�صيخ حممد  �لنظار  ناظر  وعندما �ختار م�صطفى ريا�ض 
�مل�رصية، عقب  �لوقائع  لريا�صة حترير  �ملادة(  )�نظر هذه  عبده 
عودته من �ملنفى ��صتعان يف حتريرها بعبد �لكرمي �صليمان و�صعد 
�ملتاعب  �أثار  �أن  يلبث  مل  �لذي  �لهلباوي  و�إبر�هيم  زغلول 
�إىل  ورجع  �لوظيفة  ترك  ثمَّ  ومن  �ل�صهري،  مرتبه  ب�صبب 
�ملال، ولكن  بالقليل من  �لقطن  ليز�ول جتارة  »�لعطف«  بلدته 
�لفالحني فلم  �إىل �رص�ء �لأقطان من  �ل�صباقني  �ليونانيني كانو� 
ما  على  يق�صي  �لك�صاد  ملناف�صتهم وكاد  �لهلباوي جماًل  يجد 

لديه من مال �صحيح.

وكان مل�صطفى ريا�ض �صيعة ببلدة »�صا �حلجر« طغى عليها 
�لفي�صان ف�صخر �لفالحني بو�صاطة وكيل �ملديرية ملقاومة �ملياه، 
فكتب �لهلباوي مقاًل �صديد �للهجة ندد فيه ب�صاحب �لأر�ض 
�لذي �أمر باإر�صاله �إليه يف �لقاهرة مكباًل باحلديد، ولكن نظارة 
وقامت  عام 1881م  �صبتمرب  مظاهر�ت  عقب  ت�صقط  ريا�ض 
ثم  متفرًجا،  منها  �لهلباوي  فوقف  �لعر�بية  �لثورة  ذلك  بعد 
ملحمد  �صكرترًي�  �لهلباوي  فنجد  �ملوؤملة  نهايتها  �لثورة  تنتهي 
�لثورة  باع  �لذي  �خلائن  �ل�صورى  جمل�ض  رئي�ض  با�صا  �صلطان 
�مللكة  من  »�صري«  لقب  وُقلد  �جلنيهات  من  �آلف  مببلغ ع�رصة 
�إىل �صفوف  �لهلباوي  ين�صم  بريطانيا، وهكذ�  ملكة  فكتوريا 
�خلونة وبائعي �أوطانهم يف �صبيل �جلاه و�حل�صول على �ملرتبات 
�صكرترًي�  ف�صار  �ملنا�صب  يف  تدرج  ما  و�رصعان  �ل�صخمة، 
ورئي�ًصا لكتاب يف �ملجل�ض عام 1885م، ثم �صكرترًي� لالأمري 

ح�صني كامل مبرتب �صهري قدره �أربعون جنيًها.

ويف يناير عام 1886م )1304هـ( كان �لربن�ض ح�صني 
كامل قد ف�صله فوكل حمامًيا لطلب �لتعوي�ض عن هذ� �لف�صل، 
فكان  يتكلم  �أن  �لفر�صة  له  �أتيحت  �ملحكمة  جل�صة  قاعة  ويف 
حمط �أنظار �ملتفرجني ب�صبب �صوته �ملجلجل ودفاعه �ملركز، 

وبعد �أيام تنازل عن دعو�ه وبد�أ ي�صتعد للعمل يف �ملحاماة.

مكتًبا  فيها  و�صع  �صغرية  غرفة  ��صتاأجر  طنطا  مدينة  ويف 
قدمًيا وبد�أ ن�صاله �ل�رص�ض �ملت�صم بالو�صولية �ملتطرفة �لتي �أغرته 
باأن يتزوج من تركية كانت من �جلو�ري �لبي�ض )�لكلفو�ت( 
بق�رص �لأمريتني نعمت خمتار وفاطمة �إ�صماعيل وذلك ليكون 

مقربًا من �لأ�رصة �ملالكة بطريق غري مبا�رص.

ولقد حتقق ما كان ي�صبو �إليه من هذ� �لتقرب، فبعد مدة 
من �لزمن جنده ندمًيا للخديوي عبا�ض حلمي �لثاين ومالًكا لقطع 
وهكذ�  منيف،  بق�رص  ومقيًما  �لزر�عية  �لأر��صي  من  �صا�صعة 
و�صل �لو�صويل �إىل �جلاه �لعري�ض و�لرث�ء �ملغدق بعد �أن توىل 
لعموم  �مل�صت�صار  ثم  �خل�صو�صية  لالأوقاف  �مل�صت�صار  من�صب 

ديو�ن �لأوقاف.

ومن هذه �ل�صرية �لتي يكتنفها �لكثري من �لنتهازية يف ذلك 
�لعهد �لبائد يت�صح �أنه مل يكن من �مل�صتغرب على هذ� �لرجل �أن 
يقوم مد�فًعا عن �أ�صياده �لإجنليز و�أن يطعن مو�طنيه بخنجر �لغدر 
ل�صيء  �مل�صنقة ل  �إىل حبل  دن�صو�ي  ب�صهد�ء  ويوؤدي  �مل�صموم 
�صوى �لو�صول �إىل �جلاه و�لرث�ء وممالأة �حلكام و�أ�صيادهم طغاة 

�لحتالل و�أعو�ن �للورد كرومر. 

�لورد�ين قاتل بطر�ض غايل  �إبر�هيم  ُيْجِدِه دفاعه عن  ومل 
ومل يفده دفاعه يف �لق�صايا �ل�صيا�صية لك�صب عطف �ملو�طنني 
فكان د�ئًما �لرجل �ملنبوذ �لبغي�ض »جالد دن�صو�ي« وقد �صقط 
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�أ�صو�ت  كانت  �إذ  خا�صها  �لتي  �لنيابية  �لنتخابات  جميع  يف 
»ليتكلم جالد  يتكلم  روؤيته  عند  غ�صب  ت�صيح يف  �ملجتمعني 

دن�صو�ي«.

�ل�صبعني  جتاوز  وقد  وثالثة  بثانية  فيتزوج  زوجته  ومتوت 
وكلهن تركيات، ويف عام 1930م )1349هـ( كان مفل�ًصا 
ياأويه،  م�صكًنا  يجد  فال  و�أمالكه  �أر��صيه  �حلجوز�ت  تتناول 

وهكذ� تكون عاقبة �لظاملني.

�سارع -   - ) ال�سيخ   ( الدواخلي   –620
بق�سم مينا الب�سل 

�طلب �لرتجمة يف »�ل�صيخ �لدو�خلي«.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – دوْمرْيَكْر   –621
ا(  )اللواء ي�رشي قمحة حاليًّ

�لرمل  بق�صم  �لكائن  �ل�صارع  يحمله  �لذي  �ل�صم  يرجع 
�إىل رجل د�منركي يدعى   »Dumreicher  وهو »دوْمَرْيَكر
»د�نيل فون دومريكر Daniel Von Dumreicher« كان 
بالط  لدى  �أور�قه  �عتماد  بعد  م�رص  يف  للد�منرك  قن�صل  �أول 

حممد علي خالل عام 1810م )1225هـ(. 

بالإ�صكندرية  ��صتقرو�  قد  »دوْمَرْيَكر«  �أ�رصة  �أفر�د  وكان 
قبل ذلك �لتاريخ �إذ جند يف �صرية �حلملة �لفرن�صية على م�رص �أن 
»نابليون بونابرت« طلب وكالة دوْمَرْيَكر �لتي كانت عند بد�ية 
�صارع �ل�صبع بنات )�نظر هذه �ملادة( مطلة على ميد�ن �ملن�صية، 
فاأقام بها »بونابرت« طول مدة بقائه باملدينة، وكان ذلك يف 

نهاية �لقرن �لثامن ع�رص. 

ويدعى  دوْمَرْيَكر«  »د�نيل  �لد�منارك  قن�صل  �بن  وجتّن�ض 
»�ألفريد فون دوْمَرْيَكر« باجلن�صية �لأملانية، وعا�ض بالإ�صكندرية 
مبحطة �صابا با�صا )�نظر هذه �ملادة( يف ق�رصه �لفخم �لذي �أطلق 
فوؤ�د  لل�صلطان  بعد م�صكًنا  فيما  »�لب�صتان« وقد �صار  ��صم  عليه 
قبل �أن يعتلي عر�ض م�رص، ومن ثم �أطلق ��صم »دومريكر« على 

�ل�صارع �ملجاور لهذ� �لق�رص. 

قن�صل  »د�نيل«  �إىل  »دوْمَرْيَكر«  �أ�رصة  �صهرة  ترجع  ول 
بنوك  باأحد  موظًفا  كان  �لذي  �ألفريد  �بنه  �إىل  �أو  �لد�منارك، 
�لإ�صكندرية، و�إمنا �إىل �بن �ألفريد وهو »�أندريه فون دومريكر« 
�حلكومة  خدمة  يف  وهو  �لبكوية  رتبة  على  ح�صل  �لذي 

�مل�رصية. 

وقد ولد »�أندريه فون دوْمَرْيَكر« مبدينة �صتوجتار »يف �أول 
»ورتانربج«  مدينة  يف  تعليمه  وتلقى  1865م،  عام  دي�صمرب 
جاء  �لرو�صي،  �جلي�ض  يف  �لع�صكرية  �خلدمة  �أدى  �أن  وبعد 
ثم  عاًما،   25 عمره  وكان  مقيًما  �أبوه  كان  حيث  م�رص  �إىل 
رجع �إىل �أملانيا، ونزح مرة ثانية �إىل م�رص ليعمل يف �لوظائف 
�ل�صو�حل  خفر  م�صلحة  �إن�صاء  على  �أ�رصف  حيث  �حلكومية 
عام  ويف  �جلديدة،  م�رص  منطقة  يف  بالقاهرة  �إقامته  وكانت 
رئي�صه  �صقيق  �بنة  �لإجنليزية  »ر��صل«  بالآن�صة  تزوج  1907م 

 .»Hunter Pasha هانرت با�صا«

�خلديوي  وبني  بينه  �ل�صد�قة  �أو��رص  توطدت  وقد 
رف�ض  ب�صبب  �ل�صالت  فرتت  ثم  �لأمر  �أول  يف  �لثاين  عبا�ض 
»�أندريه دوْمَرْيَكر« �ل�صتجابة �إىل طلب غري م�رصوع كان عبا�ض 
حلمي يريد �أن يحققه عن طريقه، ويقال �إن ذلك �لطلب كان 
�إىل تهريب بع�ض �لأ�صياء �ملمنوعة قانوًنا، وترتب على  يرمي 
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�لتي  �لبا�صاوية  رتبة  �إىل  »دوْمَرْيَكر«  ترقية  �إرجاء  �لرف�ض  هذ� 
كان ي�صتحقها من �أكرث من عام مبنحه رتبة �للو�ء. 

�أو�خر  �لأوىل يف  �لعاملية  �حلرب  قامت  �لأثناء  تلك  ويف 
يف  �لإقامة  بني  دوْمَرْيَكر«  فون  »�أندريه  فخري  1914م  عام 
�إىل  �أقام  بريطانيا حيث  فاختار  بريطانيا،  �أو يف  مالطة  جزيرة 

عام 1919م. 

فون  �أندريه  كان  و1923م،   1922 عامي  ويف 
دومريكر �صيعود �إىل م�رص ب�صفته �أول �صفري لأملانيا بعد �حلرب 
يتم،  �لدبلوما�صي مل  �ملن�صب  تعيينه يف هذ�  �لكربى، ولكن 
وهكذ� مل يرجع �إىل �لإ�صكندرية �إل يف عام 1952م ليق�صي 
�أعو�م تقاعده يف كنف �لفيال �ل�صغرية �لتي ��صرت�ها بجهة لور�ن 

ب�صاحية �لرمل. 

فيهما  دون  كتابني  للباحثني  �لأملاين  هذ�  ترك  ولقد 
بال�صحر�ء  عالقة  له  ما  كل  يف  و�آر�ءه  ومعلوماته  م�صاهد�ته 
�لغربية، و�ل�صحر�ء �ل�رصقية، وقد ن�رص هذين �لكتابني خالل 
عام 1931م، وقد �ألف �لأول باللغة �لإجنليزية، و�لثاين باللغة 
باري�ض،  مبدينة  و�لثاين  لندن  مبدينة  �لأول  وطبع  �لفرن�صية، 
قيمة  ذ�ت  �ل�صحر�وية  �ملتاهات  عن  �صافية  تقارير  ترك  كما 

علمية هامة. 

�لغربية  لل�صحر�ء  �لتف�صيلي  �لو�صف  �لكتابان  وتناول 
بئًر� يف  �أو  مكاًنا  يرتك  فلم  �لليبية،  �مل�رصية  �حلدود  ميتد حتى 
�ل�صحر�ء �إل وكتب عنه �صيًئا، وقد قام ببحث طبيعة �لأر�ض، 
و�أخالقهم  و�أفكارهم  �لبدو  �ل�صكان  و�أحو�ل  وت�صاري�صها، 
وقدم  �إل  �صيء  �أي  يرتك  مل  وباجلملة  وتقاليدهم،  وعاد�تهم 
للمطلع معلومات مفيدة و��صحة عنه، كما بني �رصيعة هوؤلء 

�لوجد�ن  يف  �لنابعة  �لعد�لة  على  تنطوي  �لتي  �خلا�صة  �لبدو 
�لطبيعي ولي�ض من �لقو�نني �لو�صعية �ملعقدة، و�أبدى طائفة من 
�لإ�صكندرية  �رصق  �لو�قعة  �ل�صو�حل  ل�صتغالل  بالن�صبة  �لآر�ء 
�صنفه  �لذي  �لكتاب  ويف  �ل�صياحية،  لالأغر��ض  �ل�صلوم  حتى 
يف  طبع  �لذي   - م�رص«  �صحر�و�ت  يف  »�ل�صياحة  بعنو�ن 
هيئة  بها  تاأخذ  باأن  جديرة  مفيدة  قيمة  مقرتحات   - باري�ض 

�ل�صياحة. 

�لتعمري  �أندريه دوْمَرْيَكر بك من رجال  �لكولونيل  وكان 
�أرجائها،  �إدخال �لعمار يف  �ملخططني للمدن، �لعاملني على 
فعندما كان من روؤ�صاء م�صلحة خفر �ل�صو�حل كان �إليه و�إىل 
زميل �أملاين �آخر يرجع �لف�صل يف �إن�صاء مدينة مر�صى مطروح 
�أن  وزميله  وهو  عمل  كيف  تقاريره  يف  ذكر  وقد  �حلديثة، 
تكون هذه �لبلدة �ل�صياحية عري�صة �ل�صو�رع ح�صنة �لتهوية ذ�ت 
فيالت من طبقة و�حدة، ويذكر لنا كيف بذل �جلهد يف �صبيل 
بناء م�صجد مر�صى مطروح �لذي هدم فيما بعد، و�أقيم مكانه 

م�صجد �آخر �أكرب منه يتنا�صب مع �ت�صاع �ملدينة �حلايل. 

�أرثوذك�صية  كني�صة  ت�صييد  على  �أخرى  جهة  من  وعمل 
�لآن،  �لكني�صة  هذه  �أزيلت  وقد  هناك،  �لإ�صفنج  ل�صائدي 
�أخرى  كني�صة  بالإ�صكندرية  �ليونانية  �لبطريركية  و�صيدت 

بالقرب من مكتب �لربيد. 

 ويق�ض علينا �لكولونيل �أندريه دومريكر بك كيف ��صتطاع 
بناء �مليناء �لذي كان �ملرور �إليه لي�ض ي�صرًي�. 

و�إذ� كانت هذه �لأعمال �لك�صفية و�لعمر�نية توجب �لثناء 
على هذ� �لأملاين �لذي كان يجهر بحب م�رص، و�لذي ف�صل 
�ملوت يف �أح�صان �لإ�صكندرية على �أن يق�صي بقية حياته يف �أملانيا 
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فاإن يقيني ل يجعلني �أطرح �ل�صك يف �أن ��صتك�صاف �ل�صحر�ء 
�لغربية، وبناء ميناء مر�صى مطروح مل تكن من �لأعمال �خلال�صة 
لوجه �لله، ولنفع م�رص، ففي �حلرب �لعاملية �لثانية �لتي �أ�صعل 
�لأملاين  �لقائد روميل  ��صتفاد  نهاية عام 1939م،  �أُو�رها يف 
دونها دومريكر  �لتي  �لغربية  �ل�صحر�ء  �ملعلومات عن  من كل 
وغريه من �لأملان �للذين �صبقوه �أو جاوؤو� بعده، يدل على ذلك 
�أن روميل �تخذ خمباأه �حل�صني قبيل موقعة �لعلمني �لفا�صلة يف 
با�صمه يف مر�صى مطروح، وهي تطل على  �ملعروفة  �ل�صخرة 
�حلكومات  يف  عملو�  �لذين  �لأجانب  فكل  مبا�رصة،  �مليناء 
ي�صعون  �صيا�صيني  �إل  يكونو�  ثورة 1952م، مل  قبل  �مل�رصية 
جهد �لطاقة للوقوف على �ملعلومات �جلغر�فية و�لعلمية �لتي تفيد 
بالدهم عند �حلاجة ول�صيما عند ن�صوب �حلروب �لتي تت�صل 

مب�رص، �أو بال�رصق �لأو�صط ول�صيما بقناة �ل�صوي�ض. 

باإلقاء  بك«  دومريكر  »�أندريه  �لكولونيل  يكتف  ومل 
طرقها،  وتفقد  �لغربية،  �ل�صحر�ء  جماهل  على  �لأ�صو�ء 
ومفاوزها، ومعرفة معي�صة �صكانها و�صكان �لو�حات �لد�خلة 
و�لأخالقي،  �لجتماعي  و�صلوكهم  �صيوة  وو�حة  و�خلارجة 
كل  باكت�صاف  يكتف  ومل  وتقاليد،  عاد�ت  من  يتبعونه  وما 
ذلك وتدوينه فيما �صنف من كتاب، و�إمنا مد ��صتك�صافه �إىل 
�ل�صحر�ء �ل�رصقية فدون معلومات و��صحة مف�صلة عن �صو�حل 
هذه  �صكان  وعن  قنا  وو�دي  �لدخان  وجبل  �لأحمر  �لبحر 
�ملناطق �لنائية ول�صيما قبائل �لب�صاري �ملقيمة على �حلدود بني 

م�رص و�ل�صود�ن. 

خفر  م�صلحة  روؤ�صاء  كاأحد  وظيفته  له  �صمحت  وقد 
�أو  عائق  دون  �ملناطق جميًعا  هذه  �أنحاء  يجوب  �أن  �ل�صو�حل 

�عرت��ض. 

ويف 17 من �صهر �صبتمرب عام 1953م مات �لكولونيل 
»�أندريه فون دومريكر« بالًغا من �لعمر 88 عاًما بفيلته �ل�صغرية 

مبحطة لور�ن بالرمل. 

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�للو�ء ي�رصي قمحة«. 

الرمل  بق�سم   – �سارع   – دياب   –622
��صتقرت  �صورية  �أ�رصة  �أفر�د  لأحد  �ل�صم  هذ�  يكون  قد 
يف  �لتجارة  وز�ولت  قريب  غري  عهد  منذ  بالإ�صكندرية 
�مل�صنوعات �حلديدية و�ملعدنية، وكان مركزها �لتجاري �لهام 
ب�صارع �صالح �لدين رقم 22 ومن بني رجال هذه �لأ�رصة جورج 
�لبلدي«  »�لقوم�صيون  �لبلدي  باملجل�ض  �نتخب  �لذي  دياب 
ع�صًو� منذ ع�رص�ت �ل�صنني، وكان عميد هذه �لأ�رصة، وقد 
كون �رصكة منه، ومن �أولده با�صم »نقول دياب و�أولده«،  
هو  �ل�صارع  �أطلق على هذ�  �لذي  �ل�صم  قد يكون هذه  �أقول 
قدم  ب�صبب   – �أرجح  �أين  غري  �ل�صورية،  �لعائلة  لهذه  ن�صبة 
�لكبري حممد دياب  �لعامل  �أن يكون �صاحبها هو    – �لت�صمية 

بك، وفيما يلي ترجمة حياته. 

ولد عام 1852م )1270هـ(، و�لتحق بد�ر �لعلوم �صنة 
1874م )1291هـ( فكان طليعة نابغيها �ملعدودين، وكتب 
مو�صوعات �إن�صائية عملية تنا�صب ذلك �لع�رص �لذي ن�رصت يف 
عام 1876م  يوليو  من  �ملد�ر�ض«،  ويف 16  »رو�صة  جملة 
�خلري«  »�أطفال  مدر�صة  يف  للنحو  معلًما  �ختري  )1293هـ( 
بالقلعة، وكانت تعرف باملدر�صة �خلريية، فاألف كتابه �مل�صهور 
جز�أين  يف  وهو  �حل�صابية«،  �لأ�صول  يف  �ل�صنية  بـ»�لتحفة 
طبعتهما نظارة �ملعارف مرتني يف عامي 1298 – 1300هـ 
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)1880 – 1882م(، ثم عرب عن �لفرن�صية م�صائل تطبيقية 
على مقالت �لهند�صة، وطبع منها م�صائل �ملقالة �لأوىل عام 
طبعت  ريا�صية  م�صاألة  �ألف  عرب  كما  )1894م(  1312هـ 
عام 1332هـ )1913م( وكتابًا يف �جلرب مل يطبع، ويف يناير 
و�لهند�صة  �حل�صاب  تعليم  �إليه  عام 1300هـ )1882م( عهد 
وتقومي �لبلد�ن )�جلغر�فيا( يف مدر�صة �لآثار عالوة على عمله 
يف مدر�صة �ملبتديان، وقد �ألف يف هذه �لفرتة كتابًا يف درو�ض 
�لأ�صياء من ثالثة �أجز�ء لتالميذ �ل�صنو�ت �لثانية و�لثالثة و�لر�بعة، 
طبع مبطبعة بولق، ثم �صنف كتابًا يف �لإن�صاء �لنظري عندما 
نقل يف نوفمرب عام 1305هـ )1887م( �أ�صتاًذ� لتعليم �لإن�صاء 
بالق�صم �لعايل للمدر�صة �لتوفيقية للمعلمني، وقد �أقرت �ملعارف 
هذ� عالوة  )1888م(  عام 1306هـ  وطبعته  �لكتاب،  هذ� 
�لعرب« طبع  لغة  �لذهب يف ف�صيح  على معجم �صماه »قالئد 

�جلزء �لأول منه عام 1311هـ )1893م(.

وكان من �أع�صاء �للجنة �لتي عهدت �إليها نظارة �ملعارف 
�لبالغة،  يف  خا�ض  وكتاب  �لنحو،  يف  �أربعة  كتب  تاأليف 
و��صرتك يف و�صع كتب �لدرو�ض �لنحوية للمد�ر�ض �لبتد�ئية 
و�ملد�ر�ض �لثانوية ودرو�ض �لبالغة مع �لأ�صاتذة حممد �صالح، 
)�نظر  طاموم  وم�صطفى  �ملادة(،  هذه  )�نظر  نا�رص  وحنفي 
حممد،  و�صلطان  عمر،  وحممود  طاموم(،  �ل�صيخ  مادة 
للمد�ر�ض  �لعربية  �للغة  قو�عد  كتاب  تاأليف  يف  ��صرتك  كما 
�لثانوية مع �لأ�صاتذة حممود عمر، وحنفي نا�رص، وم�صطفى 
هذ�  من  �لثانية  �لدر��صة  �لعربية يف  �للغة  تعلمت  وقد  طموم، 
و�حلكم  �لعملية  بالتمرينات  يفي�ض  �لذي  �ملركز  �لقيم  �لكتاب 
و�لأ�صعار و�لأمثال �لعربية �لتي تدل على كل قاعدة من قو�عد 
�لنحو �ل�رصف و�لبالغة و�لبديع ويف عام 1311هـ )1892م( 

�لعلوم«  �لتاريخ يف مدر�صة »د�ر  تعليم  �إىل حممد دياب  عهد 
�لقدمي  م�رص  تاريخ  »خال�صة  كتاب  فاألف  منها  تخرج  �لتي 
بولق  مبطبعة  وطبع  �ملعارف،  نظارة  �أقرته  وقد  و�حلديث« 

وعرب عن �لفرن�صية »تخطيط �أوروبا« ومل يطبع. 

ثانًيا  مفت�ًصا  رقي  )1311هـ(  1893م  عام  فرب�ير  ويف 
للغة �لعربية يف جميع �ملد�ر�ض، وخالل �أيامه يف �لتفتي�ض �ألف 
منهما عام  �لثاين  �لعربية« يف جز�أين طبع  �للغة  »تاريخ  كتاب 
�لتاريخ  1318هـ )1900م(، وطبع �جلزء �لأول قبل ذلك 
وقد �صاح حممد دياب يف �أوروبا �أثناء �لعطالت �ملدر�صية ثالث 
مر�ت يف �أعو�م 1306 – 1310 – 1314هـ )1888 – 
فا�صتفاد  �لفرن�صية  �للغة  �لتزود من  �بتغاء  – 1896م(   1892
كان  �لتي  �لجتماعات  ح�صور  على  يحر�ض  وكان  و�أفاد، 
�ل�صيد جمال �لدين �لأفغاين يعقدها للعامة و�خلا�صة وي�صغي يف 
�نتباه و�صغف ملحا�رص�ته وفل�صفته. ويف نوفمرب عام 1340هـ 
ثم  �صحته  �عتالل  ب�صبب  �لتفتي�ض  من�صب  �عتزل  )1902م( 
�لإ�صالمية  �خلريية  للجمعية  رئي�ًصا  عبده  حممد  �لإمام  �ختاره 
وح�صن عا�صم با�صا مدير مد�ر�صها للتفتي�ض على هذه �ملد�ر�ض 
مد�ر�ض  ن�صق  على  وتنظيمها  �صاأنها  من  ي�صلح  فيما  و�لنظر 
�حلكومة فقطع يف ذلك خم�ض �صنو�ت، ثم لزم مكتبته بد�ره 
عام 1327هـ )1909م( وكانت ت�صم �آلف �لكتب �لعربية 
�لعرب يف  »تاريخ  �لفرتة كتاب  �ألف يف هذه  وقد  و�لفرن�صية 
)1913م(،  1332هـ  عام  منه  �لأول  �جلزء  طبع  �إ�صبانيا« 
�للوغاريتمات، وكتاب »معجم �لألفاظ �حلديثة«  ور�صالة يف 
حممد  �لأ�صتاذ  وظل  )1919م(،  1338هـ  عام  طبع  وقد 
دياب ن�صيًطا مع �عتالل �صحته �إىل �أن و�فته �ملنية عام 1339هـ 
يف  ن�رصت  كثرية  ق�صائد  وله  عاًما،   68 عن  )1920م( 
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وكتاب  و�لإيجار«،  »�لبيع  كتاب  وله  و�ملجالت  �ل�صحف 
»نخبة دياب يف علم �حل�صاب«.  

623 – الديار  بكريل – �سارع – بق�سم حمرم بك 
هو عبد �حلميد �لديار بكريل �أحد �لطالب �لأربعة �لبحريني 
تعليمهم  لإمتام  �إجنلرت�  �إىل  بعثة  علي يف  �أر�صلهم حممد  �لذين 
�لبحرية  باملدر�صة  مثلهم  تعليمه  بد�أ  وقد  �لبحرية،  �لفنون  يف 
�أفندي )�نظر  بالإ�صكندرية، وزمالوؤه �لثالثة هم: عبد �لكرمي 
عبادي  ويو�صف  �أفندي،  �آكاه  ويو�صف  �لكرمي(،  عبد  مادة 

�أفندي، وقد ��صتغرقت بعثتهم �صت �صنو�ت. 

وقد بقي �لديار بكريل باإجنلرت� �إىل �أن �أمت علومه وعاد �إىل 
م�رص فوظف قائًد� لإحدى �صفن �لأ�صطول �مل�رصي، وترجم 
ترجمة  يف  غريه  مع  و��صرتك  �ل�صفن  مقيا�ض  يف  موؤلًفا  وحده 
كثري من �لقو�نني و�للو�ئح و�لنظم �لبحرية �مل�صتخدمة يف �صفن 
�إجنلرت�، ون�رصت هذه �لقو�نني و�للو�ئح على �صباط �لبحرية، 

و�تبعت ن�صو�صها يف �لأ�صطول. 

ويف عام 1853م )1270هـ( وكان �لديار بكريل رباًنا 
للباخرة �مل�رصية )�لنيل( يف حرب �لغرمي وكانت هذه �لباخرة 
�ملهمات  لنقل  ت�صتخدمان يف هذه �حلرب  )�أ�صيوط(  و�لباخرة 

و�لذخائر و�لربيد من �لإ�صكندرية �إىل ميد�ن �لقتال. 

�لبحرية  وظائف  يف  ذلك  بعد  بكريل  �لديار  وتقلب 
�ل�صفن ويف عام 1867م )1284هـ( عني  �مل�رصية، وقيادة 
يف  �لبحرية  نظارة  �صكلته  �لذي  �لع�صكري  للمجل�ض  رئي�ًصا 
عهد �خلديوي �إ�صماعيل للنظر يف �حلو�دث �لتي ت�صيب �ل�صفن 
ب�صبب �لزو�بع �أو �مل�صادمات وما �إليها وحماكمة من تقع عليهم 

ا يف عدة  �لتبعات من جنود �لبحر و�صباطه، وجاء ذكره �أي�صً
مو��صع من كتاب »حقائق �لأخبار عن دول �لبحار« لإ�صماعيل 

�رصهنك با�صا )�نظر مادة �رصهنك با�صا(.

624– ديزك�س – �سارع – بق�سم �سيدي جابر 
ا(  )عبد القادر رجب با�سا حاليًّ

فيجو  ديزك�ض دي  �أنطو�ن  ت�صارلز  »لوي�ض  �لكامل  ��صمه 
 »Louis Charles Antoine Desaix de Veygoux

قائد فرن�صي ولد عام 1768م )1182هـ( مبدينة »�صاتوديات 
Château d’Ayat« بالقرب من مدينة »ريون Rion« و�صار 

له �أثر بارز يف جي�ض �لرين �لفرن�صي بعد �أن �أحيل �لقائد »مورو 
Moreau« على �لتقاعد، وتوىل هو �لقيادة ود�فع عن مدينة 

»كييل Kehl« مدة �صهرين. 

فغز�  �مل�رصي  �لقطر  على  حملته  يف  بونابرت  و��صطحبه 
�لوجه �لقبلي، وقاد �ملعارك هناك، و�نت�رص فيها على مر�د بك 
�صويف، وذلك يف  بني  مدينة  من  بالقرب  �ملادة(  )�نظر هذه 
16 من دي�صمرب عام 1798م )1213هـ(، ومن بني �صويف 
و��صل معاركه نحو �جلنوب فو�صل �إىل ملوي ثم �إىل منفلوط 
و�أ�صيوط و�صوهاج وجرجا دون �أن يلتحم بجي�ض مر�د بك، �أو 
جي�ض �ملماليك، وكان لبد من �لنتظار بع�ض �لوقت يف مدينة 
جرجا حتى ترد �ملوؤن �ملحملة على �ملر�كب يف �لنيل ول�صيما 
�لأحذية �لتي كان جنوده يف �أ�صد �حلاجة �إليها حتى ي�صتطيعو� 
مو��صلة �لزحف �إىل �جلنوب، وبعد ثالثة �أ�صابيع و�صلت �ملوؤن 
ومنها  طيبة  �إىل  �أيام حتى و�صل  ثالثة  بجي�صه  ف�صار  و�ملعد�ت 
�إىل �أرمنت ثم �إىل �إدفو و�أ�صو�ن يف �إثر جي�ض مر�د بك �لذي 

يو��صل �لفر�ر. 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

332

ويف 21 من فرب�ير عام 1799م )1214هـ( بد�أ جي�ض 
»ديزك�ض« يف �لعودة على حني كان مر�د بك ميعن يف فر�ره 
�لإجنليز يف  عام 1799 ظهر  مايو  �صهر  �جلنوب، ويف  نحو 
�لبحر �لأحمر بالقرب من ميناء �لق�صري، فاأر�صل ديزك�ض فرقة 
قنا ملالقاة �جلي�ض �لإجنليزي، ولكنها عادت �رصيًعا  من مدينة 

بعد و�صولها بيومني. 

كان  و�لعدل  �لكرم  من  به  يت�صف  ديزك�ض  كان  وملا 
�مل�رصيون يدعونه بال�صلطان �لعادل. 

موقعة  يف  �لفور  على  ��صرتك  فرن�صا  �إىل  عودته  وبعد 
»مار�جنو« �ل�صهرية �إذ زحف لإغاثة نابليون بونابرت على ر�أ�ض 
�جلي�ض �لحتياطي �لذي كان يتوىل قيادته، ويف �أثناء �لهجوم 
�لذي حقق �لن�رص لنابليون لقي ديزك�ض م�رصعه عام 1800م 

)1215هـ( بالًغا من �لعمر 33 عاًما. 

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»عبد �لقادر رجب با�صا«. 

�سيدي  بق�سم   - �سارع   – دينون   –625
ا(  جابر )حممد �سفوت حاليًّ

 Dominique دينون  فيفان  »دومينيك  �لبارون  هو 
»�صالون  مبدينة  ولد  فرن�صي  ر�صام   »Vivant Denon

�إىل  مبكًر�  ورحل  )1160هـ(  1747م  عام   »Chalon

بف�صل  و�لفنون  �لأدب  يف  �رصيًعا  تقدًما  �أحرز  حيث  باري�ض 
بر�عته يف �لر�صم وحدة ذكائه وح�صن معاملته للنا�ض، وكان 
حمبوبًا خلفة دمه وميله �إىل �ملرح و�ملز�ح �للطيف �لذي يدخل 
�لبهجة على نفو�ض �صامعيه، ول�صيما �أنه كان جميل �لطلعة، 

بهي �ملالمح، مكتمل �لرجولة، �صجاًعا، نبياًل، ومن ثم كان 
�أحد نبالء �لبالط �لفرن�صي يف عهد لوي�ض �خلام�ض ع�رص، ثم 
�صار ملحًقا بال�صفار�ت �لفرن�صية يف عهد لوي�ض �ل�صاد�ض ع�رص 
وعني مديًر� للفنون �جلميلة يف عهد نابليون بونابرت ثم مديًر� 

ا ملتاحف فرن�صا يف ذلك �لعهد نف�صه.  عامًّ

وكان يح�صن �لق�ص�ض ف�صار ق�صا�ض لوي�ض �خلام�ض ع�رص 
عني  �ل�صهرية«  بويادور  »دي  مد�م  موت  وبعد  �ملف�صل، 
�صكرترًي� يف �صفارة فرن�صا مبدينة »�صان بطر�ض بورج«، ثم يف 
�صتوكهومل ثم يف نابويل و�ختري ع�صًو� باأكادميية �لفنون �جلميلة 
عام 1787م )1202هـ( وقام بعدة رحالت يف �أملانيا و�إيطاليا 

و�صوي�رص� و�إ�صبانيا. 

و�ن�صم �إىل جي�ض نابليون كاأحد �أع�صاء �لبعثة �لعلمية يف 
م�رص فجاب �أرجاءها كجندي وفنان ي�صجل بري�صته كل ما ير�ه 
وعند  و�ل�صعاب،  �ملخاطر  و�صط  �لقبلي  �لوجه  �آثار  ول�صيما 
وقد  عمره،  من  �خلم�صني  تخطى  قد  م�رص كان  على  وفادته 
بد�أ رحلته من حلو�ن يف 14 من مايو 1798م )1213هـ(، 
وكان ي�صري يف �رصعة على ظهر ح�صانه ير�صم كل �ملناظر �لتي 
وكان  �لفرن�صي،  �جلي�ض  خا�صها يف  �لتي  و�ملعارك  ي�صاهدها 
ير�صم على ركبتيه �أو وهو على ظهر �حل�صان دون كلل �أو ملل 
�لبعثة  �إىل  و�لبحري  �لقبلي  �لوجهني  ما ر�صم يف  ثم قدم كل 
يجد  عاًما كاماًل مل  ر�صوماته  ��صتغرقت  وقد  �لعلمية  �لفرن�صية 

خالله �أي من�صدة و�حدة ير�صم عليها. 

ت�صوره ري�صته و�صًفا مف�صاًل  ي�صع عن كل ر�صم  وكان 
بلغة �أدبية �أنيقة �ل�صياق عذبة �ملعاين و�ل�صيغ، وقد ن�رص هو كل 
هذه �مل�صاهد�ت مع �رصحها �ملف�صل يف كتاب بعنو�ن »رحلة يف 
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�لوجهني �لبحري و�لقبلي مب�رص يف �أثناء حروب �لقائد بونابرت« 
�أطل�ًصا و�صوًر� كثرية وكان �صدوره  وو�صع مع هذ� �لكتاب 
ي�صتبني  �لكتاب  خالل عام 1802م )1217هـ(، ومن هذ� 
وجه م�رص �لتاريخي و�لت�صويري يف نهاية �لقرن �لثامن ع�رص، 
فكان مقدمة �صادقة �ملعامل للكتاب �ل�صامل �لذي و�صفته �لبعثة 
 »Description de l’Egypte لعلمية بعنو�ن »و�صف م�رص�
ليعرف  �لعربية  �للغة  �إىل  بالرتجمة  �جلدير  �ل�صخم  �ملجلد  وهو 
�مل�رصيون ما قاله عنهم �أع�صاء بعثة بونابرت من خري و�رص وما 
ذكروه من حقائق وما �تخذوه من �أكاذيب فيوؤيدون �حلقائق 
مبا ظهر من وثائق وحجج ويفندون �لأكاذيب بالأدلة �لتاريخية 
�لقتناع  �أو  عليها  �لطالع  �لأع�صاء  لهوؤلء  يتي�رص  مل  �لتي 

ب�صدقها. 

�أو�صح وجه م�رص يف  »دينون«  �لتي ر�صمها  �ل�صور  ويف 
فر�صم  �لوثنية و�مل�صيحية و�لإ�صالمية �حلديثة،  �لقدمية  �لع�صور 
�لآثار و�لأديرة على �صفاف �لنيل �أو يف منطقة �لنوبة كما ر�صم 
�لأهر�م وقبور �خللفاء و�مل�صاجد و�لأحد�ث �ليومية يف �صو�رع 
و�مل�صايخ  �ملنوعة  و�لجتماعات  �ملختلفة  و�لأعياد  �لقاهرة 
و�ملعارك ومناظر �لفالحني و�لريف �مل�رصي و�جلمال و�ملر�كب 
مبالب�صهم  و�ملماليك  �لعالية  �لكبرية  وقالعها  و�لنيلية  �ل�رص�عية 
�لروؤو�ض  وغطاء  �لأهايل  عامة  يرتديها  �لتي  و�ملالب�ض  �حلربية 
باأنو�عه و�صور �لق�صاو�صة �ليونانيني و�لأقباط و�لتجار، وبهذه 
من  جمموعة  �أكرب  �أوروبا  �إىل  قدم  �ملنوعة  �لكثرية  �ل�صور 

�لر�صومات عن م�رص يف �لقرن �لثامن ع�رص. 

ومل يكن عادًل يف و�صف �لإ�صكندرية فلم يجد يف عامود 
و�صف  يف  �أطنب  ولكنه  �لذكر،  ت�صتحق  �صهرة  �ل�صو�ري 
كني�صة �لقدي�ض �أثناثيو�ض �لتي �صارت م�صجًد� فيما بعد يعرف 

حتى �لآن با�صم م�صجد �لعطارين )�نظر هذه �ملادة، و�نظر مادة 
بدر �جلمايل( �لذي جدد بناء هذ� �مل�صجد. 

1798م  عام  �أغ�صط�ض  �صهر  من  �لثاين  �ليوم  ويف 
�ملماليك  �صلطان  على  بونابرت  نابليون  �نت�رص  )1213هـ( 
موقعة  عقب  �لقاهرة  ودخل  �ملادة(،  هذه  )�نظر  بك«  »مر�د 
 L’Institut �مل�رصي  »�ملعهد  ذلك  �إثر  وكون  �لأهر�م، 
d’Egypte« وكان دينون �أحد �أع�صائه، فح�رص من تّوه �إىل 

�أن  نف�صه، وبعد  �لعام  �صبتمرب من  �لقاهرة، وو�صلها يف 22 
خوفو(  مادة  )�نظر   »Cheops كيوب�ض  »خوفو  �أهر�م  دخل 
كان  حيث  �لأزبكية  حي  فر�صم  �ملدينة  �صو�رع  يجوب  طفق 
بالقرب  �لقدمية  م�رص  حلي  تخطيًطا  وو�صع  يقيم،  بونابرت 
�لآن،  حتى  �لغوري  �ل�صلطان  ��صم  يحمل  �لذي  �لربج  من 
�لع�صكرية  �لقائد ديزك�ض )�نظر هذه �ملادة( يف حملته  ثم تبع 
�صويف  بني  معركة  معه  وح�رص  )�ل�صعيد(  �لقبلي  �لوجه  على 
على  �لفرعونية  �لآثار  ير�صم  و�أخذ  بك  مر�د  على  و�نت�صاره 
�صفتي �لنيل ومنها »�أنتينوبولي�ض Antinoupolis« على �ل�صفة 
�ملادة(  هذه  )�نظر   »Hermopolis و»هرموبولي�ض  �ليمنى، 
على �ل�صفة �لي�رصى، ومل يغفل ر�صم باب هذه �ملدينة �لأثرية 
جي�ض  مع  رحلته  و��صل  ثم  �لعظيمة،  �آثارها  وو�صف  �لهائل 
�ملادة(  هذه  )�نظر  دندرة  �آثار  و�صور  �لأديرة  فر�صم  ديزك�ض 

و�آثار طيبة )�نظر هذه �ملادة(. 

�آثار  ول�صيما  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �إ�صنا  �آثار  ر�صم  كما 
 »El Kab أمام »�لكاب� »Heracompolis هري�كومبولي�ض«
)�نظر هذه �ملادة(، ثم ر�صم �آثار مدينة �إدفو )�نظر هذه �ملادة(، 
ر�صم  حيث  �ملادة(  هذه  )�نظر  �أ�صو�ن  �إىل  رحلته  وو��صل 

�ل�صاللت. 
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ويف 21 من فرب�ير عام 1799م )1214هـ( بد�أ جي�ض 
ديزك�ض يف �لعودة �إىل �لقاهرة فاأخذ دينون يف ر�صم و�صف 
مدينة »بتوليماي�ض« �لإغريقية �لقدمية )�ملن�صية حاليًّا(، و�أطالل 
�ملنحدر  فوق  �لأقباط  ودير  �أخميم،  من  بالقرب  بانوبولي�ض 
هناك حيث يهبط �لق�صاو�صة ويلقون باأنف�صهم يف �لنيل ليطلبو� 
�لإح�صان لديرهم من ركاب �لقو�رب �لنيلية وهم ي�صبحون، 
�إدفو ر�صًما  �أمبو« ومعبد  »دينون« ر�صم معبد »كوم  ين�ض  ومل 
دقيًقا يكاد يكون فوتوغر�فيًّا، فبني �أعمدته وروؤو�صها و�أو�صح 
رحلة  و��صتغرقت  �لعالية،  �أحجاره  فوق  �ملحفورة  �ل�صور 
»دينون« �إىل �ل�صعيد �ملدة من دي�صمرب عام 1798م �إىل يوليو 
على  �لفرن�صية  �لبعثة  رجال  �أطلع  �لقاهرة  ويف  1799م، 
�ل�صامل  �لكتاب  يف  لن�رصها  وثائقهم  �إىل  ف�صموها  ر�صوماته 

لرحلتهم يف م�رص. 

�ل�صام،  وقتئذ من حملته على  عاد  قد  »بونابرت«  وكان 
فاأمر »دينون« باأن يتبعه يف معاركه عرب �لدلتا وطلب منه ر�صم 
ح�رص  وقد  �أبوقري(،  مادة  )�نظر  �أبوقري  يف  �جلديد  �نت�صاره 
»دينون« �ملعركة �لبحرية وهزمية �لأ�صطول �لفرن�صي يف خليج 

�أبو قري. 

�لعلماء  من  خا�صتني  جلنتني  نابليون  كلف  ذلك  وبعد 
�إيجابية  بكيفية  �ل�صعيد، ور�صمها  �آثار  لقيا�ض جميع  و�لفنانني 
عام  �أغ�صط�ض   20 يف  �لقاهرة  من  ف�صافرتا  م�صبوطة،  علمية 
فرن�صا  �إىل  بونابرت  عودة  قبل  �أي  )1214هـ(  1799م 
برتوليه ودينون  ب�صحبة  �لإ�صكندرية  �أبحر من  �إذ  �أيام،  بثالثة 

)�نظر مادة برتوليه( يف 23 �أغ�صط�ض عام 1799م. 

وكان �لطريق �إىل �لوجه �لقبلي قد فتح بعد ذلك �لتاريخ 
�لذين  �لفرن�صيون  و�لفنانون  �لعلماء  ��صتطاع  ثم  ومن  بقليل، 
ر�صومات  �إمتام  �آخرين  عامني  م�رص  يف  �لعمل  على  ��صتمرو� 

»دينون« وو�صفه و�إ�صافة ما ينق�صها من معلومات و�رصح. 

ومن جهة �أخرى �ألف دينون كتابًا عن �لبعثة �لفرن�صية يف 
م�رص وزينه بال�صور �لتي ر�صمها ثم ذهب مع نابليون بونابرت، 
هذه  خالل  ي�صجل  وكان  و�أملانيا  باإ�صبانيا  معاركه  وح�رص 
�لرحالت ثروة فنية لفرن�صا دون �أن يالقي كو�رث �أو يجرح يف 

هذه �ملعارك جميًعا ومن ثم كان �صعيًد� طو�ل حياته. 

ولعودته �إىل فرن�صا قبل زمالئه �أع�صاء �لبعثة �لعلمية يف م�رص 
و�لقبلي  �لبحري  �لوجهني  يف  »رحلة  كتابه  ين�رص  �أن  ��صتطاع 
 Description مب�رص« قبل كتاب �لبعثة �ل�صامل »و�صف م�رص
de l’Egypte« بحو�يل �صبع �صنو�ت �إذ ظهر �جلزء �لأول من 

كتاب �لبعثة عام 1809م )1224هـ( وظهر �جلزء �لأخري منه 
عام 1826م )1242هـ(، ويدل و�صف دينون مل�صاهد�ته يف 
م�رص وتدل �ل�صور �لتي ر�صمتها ري�صته خالل رحلته على �أنه مل 
يق�رص يف و�صف م�رص يف دقة تخرب عن �ملجهود�ت �ل�صادقة 

�لتي بذلها يف هذ� �ل�صبيل. 

�لعمر  من  بالًغا  )1241هـ(،  عام 1825م  �ملنية  وو�فته 
79 عاًما. 

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»حممد �صفوت«. 
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الرمل بق�سم   – زقاق   – الفقار  ذو   –626
الرمل بق�سم   – �سارع   – الفقار  ذو   –627

�لذي كان حاكًما على م�رص  �لفقار  ذو  لعله عثمان بك 
قطام�ض،  بك  معه حممد  �حلكم  و��صرتك يف  �ملماليك،  من 
وكان حكمهما للبالد م�صطربًا ممزق �لكيان كثري �لنقالبات 
مندوب  �لبا�صا  من  بتدبري  قطام�ض  حممد  قتل  وقد  و�لتغيري، 
�أخرى  ملوؤ�مرة  يذهب �صحية  �لفقار  تركيا، وكاد عثمان ذو 

دبرها مناف�صوه على �حلكم بعد �أن ق�صى يف هذ� �حلكم حو�يل 
وذهب  �ملوؤ�مرة،  من  �لفر�ر  ��صتطاع  �أنه  غري  �صنو�ت،  �صبع 
�إىل تركيا خالل عام 1156هـ )1743م(، وظل هناك �إىل 
�أن و�فته �ملنية يف تاريخ جمهول، وكان لفر�ره �أثر عميق يف 
بتاريخ  �حلو�دث  يوؤرخون  كانو�  �أنهم  لدرجة  �لنا�ض  نفو�ض 
هجرته �إىل تركيا، فيقولون حدث ذلك �لأمر بعد كذ� �أو كذ� 

من �ل�صنني بعد هجرة ذي �لفقار. 
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628– راتب با�سا – �سارع – بق�سم املن�سية
�صعيد  مماليك  من  �لأ�صل  �جلرك�صي  ر�تب  حممد  هو 
�لأول، وقد تعلم يف م�رص، وكان من تالميذ مدر�صة �ملفروزة 
�حلربية و�صافر �إىل فرن�صا لإتقان �لفنون �حلربية، ومن �ملرجح 
�أنه ذهب �إليها يف �أو�خر عام 1854م )1271هـ( فكان �أحد 
عهد  يف  �لفرن�صية  �لبالد  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لأوىل  �لبعثة  طلبة 
عامني  بعد  م�رص  �إىل  وعاد  هناك  تعليمه  فاأمت  �لأول،  �صعيد 
�أن  �ل�صعيدية باجلي�ض �مل�رصي، وحدث  بالفرقة  فقط، و�أحلق 
غ�صب عليه �صعيد �لأول مرة فلم يجد خمرًجا من هذه �لإهانة 
على  عولج  ولكنه  �لر�صا�ض،  نف�صه  على  فاأطلق  �لنتحار  �إل 
�أثًر�  �لر�صا�صة  تركت  �ملوت، وقد  �لنجاة من  له  �لفور وقدر 
�صبًبا  �حلادث  هذ�  وكان  حياته،  طول  لزمه  �أنفه  يف  ظاهًر� 
�جلي�ض  �لزمن يف  و�نخر�طه مدة من  �لآ�صتانة،  �إىل  فر�ره  يف 
�لعثماين، ويف �أو�ئل عهد �خلديوي �إ�صماعيل عاد �إىل م�رص، 
و�أخذ يرتقى يف �لرتب �لع�صكرية ب�رصعة �إىل �أن نال رتبة �للو�ء 
عام 1864م )1281هـ(، ثم �صار �رصد�ًر� للجي�ض �مل�رصي 

عام 1867م )1284هـ(. 

�لتي  �حلب�صة  حرب  م�رص  يف  حياته  تاريخ  �أحد�ث  و�أهم 
ا للجي�ض �مل�رصي وقد ن�صبت هذه �حلرب  كان خاللها قائًد� عامًّ
�إثر و�قعة »�أو�صا« �لتي باغت فيها �لأحبا�ض  بني م�رص و�حلب�صة 
�ل�صود�ن  �رصقي  حكمد�ر  �ملادة(  هذه  )�نظر  با�صا«  »منتنجر 
�مل�رصيني  �جلنود  من  بعدد كبري  وفتكو�  هو وزوجته،  فقتلوه 
ثم  ومن  )1292هـ(،  عام 1875م  �أو�خر  ذلك يف  وكان 
عزم �خلديوي �إ�صماعيل على �لنتقام للعدو�ن و�أمر �بنه �لأمري 
ح�صني ناظر �جلهادية يف ذلك �حلني باإعد�د حملة كبرية لهذ� 
�لغر�ض، فاأعدت �حلملة بقيادة حممد ر�تب با�صا وجعل »لورجن 

با�صا �لأمريكي Loring« �أركان حربه، وكان �جلي�ض خليًطا 
من �مل�رصيني و�لأمريكان، و�صافر مع �حلملة �لدكتور حممد 
م�صت�صفيات  رئي�ض  ب�صفة  �لبقلي(  مادة  )�نظر  با�صا  �لبقلي  علي 
مل  �لن�رص  ولكن  �لعتاد  كامل  �حلملة  جي�ض  وكان  �مليد�ن، 
جنوده،  من  كبري  عدد  وقتل  �لأحبا�ض،  فهزمه  حليفه  يكن 
وقد تن�صل حممد ر�تب با�صا من هذه �لهزمية مبو�جهة �خلديوي 
�إ�صماعيل باأنه �أخذ عليه �ملو�ثيق باأن ي�صت�صري �جلرن�ل �لأمريكي 
ذلك  بتنفيذ  قام  و�أنه  �حلربية،  �حلركات  جميع  يف  »لورجن« 
هذه  ولعل يف  لها،  منتظًر�  كان  ما  غري  على  �لنتيجة  فكانت 
�لهزمية عربة للعرب �لذين يعتمدون على �أعد�ء �لعروبة �لأجانب 
با�صا  جلوب  مو�صوع  وما  �حلربية،  �لأمور  يف  �صيما  ول 
�أذهان  عن  ببعيد  �لأردين  للجي�ض  �أعلى  قائًد�  كان  �لذي 
�لعربية  بالأمة  �ل�صبب يف م�صائب جمة حلقت  �لعرب، فكان 
�لقوية  نتائجها  من  وكان  �لعام،  �لدفاعي  �حلربي  كيانها  يف 
ت�رصيد �ل�صعب �لفل�صطيني وقيام دولة �إ�رص�ئيل �لد�عرة، وعلى 
�لرغم مما حدث بقي ر�تب با�صا �رصد�ًر� للجي�ض �مل�رصي، ويف 
نظارة  �صكلت  )1296هـ(  1878م  عام  �أغ�صط�ض  من   28
نوبار با�صا �لأوىل، وكانت �أول وز�رة م�صوؤولة، وكانت مع 
دوبليري  م�صيو  فكان  و�لأجانب  �مل�رصيني  من  خليًطا  �لأ�صف 
�لإجنليزي  ول�صون  ريفر�ض  وم�صرت  لالأ�صغال،  ناظًر�  �لفرن�صي 
�صنويًّا  جنيه   6000 منهما  كل  مرتب  وكان  للمالية،  ناظًر� 
على حني �أن مرتب كل م�رصي يف �لوز�رة ومن بينهم ر�تب 
با�صا ونوبار با�صا نف�صه 3000 جنيه، وتوىل ر�تب با�صا نظارة 
�جلهادية و�لبحرية وظل يف هذ� �ملن�صب �إىل 10 من مار�ض عام 
1879م )1297هـ(، �إذ �صكلت وز�رة �أخرى بريا�صة �لأمري 
حممد توفيق ويل �لعهد، وخلف ر�تب با�صا يف نظارة �جلهادية 

و�لبحرية ح�صن �أفالطون با�صا )�نظر مادة �أفالطون(. 
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من  ونال  طوياًل  ذلك  بعد  با�صا  ر�تب  حممد  عا�ض  وقد 
مادة  )�نظر  �مل�صري  رتبة  �إىل  فو�صل  �أرفعها  �لع�صكرية  �لرتب 
�حلظ  ي�صادفه  �لأخالق، ومل  �صجاًعا كرمي  �مل�صري(، وكان 
1920م  عام  مار�ض  من   7 يف  وتويف  �حلب�صة  حرب  يف 
على  ثروته  �أوقف  فقد  �أطفاًل  ينجب  مل  �أنه  ومبا  )1339هـ( 
زوجته على �أن توؤول بعد وفاتها �إىل ذرية �خلديوي �إ�صماعيل، 
وكان قد ��صتقر هو زوجته بالإ�صكندرية، وجعلت زوجته من 

يحيى وكياًل، فجمع ثروتة.

»�صوق  ��صم  يحمل  �آخر  �صارع  نف�صه  �ملن�صية  وبق�صم  هذ� 
ر�تب با�صا«. 

629– راجي عز العرب – �سارع – بق�سم 
حمرم بك )ابن حكمون �سابًقا(

�جلوي  �ل�صالح  يف  طياًر�  ر�ئًد�  �لعرب  عز  ر�جي  كان 
عام  نوفمرب  من   11 يف  �ليمن  حرب  يف  و��صت�صهد  �مل�رصي 

1962م )1382هـ(. 

630– رابعة العدوية – �سارع – بق�سم الرمل
�إ�صماعيل، وتقول �لرو�يات �لتي  �أم �خلري ر�بعة بنت  هي 
�لتي عرفت  – �إن لقب ر�بعة  – وهي كثرية  �كتنفت �صريتها 
�أبوها  بها  رزق  �لتي  �لر�بعة  �لبنت  كانت  �أنها  �إىل  يرجع  به 
تكربها  �أخت  �صحبة  ت�صري يف  طفلة  كانت  و�إنها  �إ�صماعيل، 
ور�ء و�لدهما وهو يف طريقه �إىل �ل�صوق ليبيع بع�ض �ل�صلع، 
ف�صلت �لطريق فاأخذها رجل ميار�ض مهنة بيع �لرقيق فتعهدها 
بالرباية و�لتثقيف �إىل �أن �صبت عن طوقها و�أ�صبحت �صابة ذ�ت 
رو�ية  وتقول  عتيك،  لآل  مربح  بثمن  فباعها  وبهاء  ح�صن 

�ل�صديدة  �لرقيق حلاجته  لتاجر  باعها  �لذي  هو  �أباها  �إن  �أخرى 
هي  �لأوىل  �لرو�ية  ولكن  �أ�رصته،  على  منه  لالإنفاق  �ملال  �إىل 

�لأ�صدق عند معظم �لرو�ة. 

بعد  وهي  �أ�رصت،  �أنها  �إىل  �لرو�يات  بع�ض  وتذهب 
طفلة، ثم بيعت وقد ن�صاأت يف بيت فقري، وملا كربت وتبادلها 
�مل�صرتون �صارت من �ملغنيات �لر�ق�صات، ولكنها �رصعان ما 
�أن  بعد  وتقو�ها حريتها  فاأك�صبها �صالحها  �لعبث  نبذت حياة 
عذبت على �أيدي �أ�صيادها عذ�بًا �صعًد� مل يفقدها �إميانها باحلياة 

�لورعة. 

مت�صوفة  ولية  فهي  �لثقات،  �ملوؤرخني  عند  �صريتها  و�أما 
وجد�نها  يف  �جلذور  �لعميق  بت�صوفها  ��صتهرت  �ملولد  ب�رصية 
– 714م(  و�أعماق نف�صها، و�أنها ولدت عام 95هـ )713 
يف بع�ض �لرو�يات �أو عام 99هـ يف بع�ض �لرو�يات �لأخرى، 
قي�ض  من  قبيلة  وهم  عتيك،  لآل  مولة  ذلك  بعد  و�صارت 

ا بالقي�صية.  �بن عدي تعرف �أي�صً

وقد �صجل لها �ملوؤرخون �أبياًتا من �ل�صعر �ل�صويف �لقليلة، 
�لأولياء،  طبقات  و�أ�صحاب  �ل�صوفية  كتاب  معظم  وذكرها 
و�لنقطاع  و�لزهد  �لعبادة  �إىل  �ن�رصفت  �أ�رصها  فك  �أن  وبعد 
عن �لدنيا و�صدفت عن �لزو�ج، و�أقامت �أول �أمرها يف �لبادية 
جمعت  حيث  ر�أ�صها  م�صقط  �لب�رصة  مدينة  �إىل  �نتقلت  ثم 
كانو�  �لذين  و�لأ�صحاب  �ملريدين،  من  كبرًي�  عدًد�  حولها 
يرتددون على جمال�صها، وحلقات �لذكر �لتي كانت تقيمها، 

و�ل�صتماع �إىل �أقو�لها يف �لورع و�لتقوى. 

وكان من بني هوؤلء �ملريدين: �بن دينار )�نظر هذه �ملادة(، 
و�ملحدث �صفيان �لثوري، و�لز�هد رباح �لقي�صي، و�ملت�صوف 
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�لعكوف  هو  �ل�صوفية  حياتها  �صلوك  وكان  �لبلخي،  �صفيق 
�أنها  وروي  �لدنيا،  �حلياة  �أ�صباب  عن  و�لنقطاع  �لزهد  على 
ملا �صئلت: ملاذ� ل تطلب �لعون من �أ�صدقائها ومريديها قالت: 
»�إين لأ�صتحيي �أن �أ�صاأل �لدنيا ممن ميلكها، فكيف �أ�صاألها ممن 
ل ميلكها« وقالت ل�صديق �آخر: »�إن �لله تعاىل هو �لذي يرزقني 
فاإذ�  �لفقر�ء؟  يرزق  ل  �لأغنياء  يرزق  �أفمن  �لأغنياء  ويرزق 
كانت م�صيئته فنحن من جانبنا نر�صى عنها كل �لر�صا«، ويف 
�لتي  �ملتق�صف، و�صوفيتها  �لعبار�ت ما يدل على زهدها  هذه 
من  تبغي  �لتي  �لجتماعية  للهيئة  نافع  غري  ع�صًو�  منها  جعلت 
جميع �لنا�ض �لعمل �ملثمر دون �لنقطاع �إىل �لعبادة وحدها، 
وهو �صلوك ل ير�صى عنه �لإ�صالم بدليل �أن �لنبي عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم: �صاأل رجاًل ل يربح �مل�صجد يتعبد طو�ل يومه، من 
فقال  �أخي!  قال  تعمل؟  ل  و�أنت  عليك  �لإنفاق  يتوىل  �لذي 

�لنبي �لكرمي �إن �أخاك �أتقى منك عند �لله. 

عند  �ل�صاحلني  �لله  �أولياء  لكافة  بالن�صبة  �حلال  هي  وكما 
ن�صب  و�لأ�صاطري  باخلر�فات  �مل�صوبة  �ل�صري  وكتاب  �لرو�ة، 
هوؤلء �لرو�ة �إىل ر�بعة �لعدوية �لكثري من �لكر�مات �خلارقة، 
كيفيتها،  يف  معجزة  بو�صائل  ياأتيها  كان  �لطعام  �إن  فقالو�: 
مما  فهل  كفايتها!!!  منه  وت�صيب  ومريديها  ل�صيوفها  فتقدمه 
�لأولياء،  على  �ل�صماء  من  �لطعام  ينزل  �لله  �أن  �لعقل  ي�صدقه 
وهم قعود عن �ل�صعي �إىل ك�صب �لرزق بالعمل و�لكد و�لعرق؟ 

و�إذن فالطعام كان ياأتيها من �ملح�صنني.

وتقول رو�ية خر�فية �أخرى �أن بعريها نفق، وهي توؤدي 
وهكذ�  خدمتها!!!  على  ليقوم  �حلياة  له  فردت  �حلج  فري�صة 
بعد  باملعجز�ت  تاأتي  ثم  ومن  �ملوتى،  حتيي  �لرو�ة  جعلها 

�لكر�مات. 

ويزعم �لرو�ة �أنها مل تكن بحاجة �إىل م�صباح ي�صيء مقرها 
�إذ كان �لنور ي�صع من حولها وهكذ� �صارت ر�بعة �لعدوية عند 
�أينما  �لظالم  يبدد  �مل�صع  �لف�صفور  من  منجًما  �لأفاكني  هوؤلء 

حلت!!!.

ويذهبون �إىل �إحاطة �حت�صارها بهالة من �لقدي�صية �لباهرة 
فيذكرون �أنها قالت لأ�صحابها وهي على حافة �ملوت �نه�صو� 
و�خرجو�، ودعو� �لطرق مفتوحة لر�صل �لله تعاىل، فنه�صو� 
وهي  �صوتها  �صمعو�  �لباب  �أغلقو�  فلما  وخرجو�،  جميعا 

ٿٿ  ٿ  زبٺ  �صوت:  فاأجابها  �ل�صهادتني  تذكر 
ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ڦڦرب، 
ممن  عقولهم  �لعدوية يف  ر�بعة  ت�صري  �ل�صوت  هذ�  وباأ�صطورة 

كلمهم �لوحي �لإلهي على غر�ر �لأنبياء �ملر�صلني. 

وهذ� هو �صاأن �ملوؤرخني �لذي كتبو� �صري حياة �ل�صوفيني 
�لو�جبة  �لتاريخية  �لأحد�ث  خلط  عن  يتورعو�  فلم  �لعرب، 
تتفق  ول  �لعقل  يقبلها  ل  �لتي  باخلر�فات  و�ل�صدق  �لحرت�م 
�ل�صاحلني  هوؤلء  تر�جم  �صوهو�  ثم  ومن  �ل�صحيح،  و�ملنطق 
بالرتهات  �إىل مزج �صلوك حياتهم  �لذين مل يكونو� يف حاجة 

و�لأحاجي. 

للعبادة  تفرغت  ز�هدة  �صيدة  �إل  تكن  مل  �لعدوية  فر�بعة 
و�لتقوى، ومن ثم مل تكن يف حاجة �إىل �إحاطة �صريتها ب�صياج 
خر�فية  �أ�صطورة  منها  ليجعلو�  �مل�صللة  �ل�صخيفة  �لأباطيل  من 
�مللكني »منكر ونكري«، وهي حتا�صب يف قربها  تعرت�ض على 
ربك؟  من  لها:  �مللكني  هذين  ل�صوؤ�ل  ذ�ته  �لله  على  وتعرت�ض 
فتجيب يف كربياء قائلة لهما: »�ذهبا وقول حل�رصة �لله تعاىل 
من  �لعدد  هذ�  بني  �لعجوز،  �ملر�أة  و�أنا  ب�صوؤ�يل،  تاأمر  �أنت 
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عبيدك، �أنا �لتي مل �أعرف غريك! �أفن�صيتك مرة حتى تبعث �إيلَّ 
مبنكر ونكري ي�صاألنني؟«.

ر�بعة  تقرتفه  �لله  قدر  من  حط  �خلر�فة  هذه  يف  لي�ض  �أو 
�لرو�ة  على  يوؤخذ  ما  بع�ض  هذ�  �ملوؤرخني؟  هوؤلء  ل�صان  على 
و�ملوؤرخني �لذين يعر�صون ل�صرية هذه �ل�صوفية، ولأمثالها من 
�إجماع  فهناك  ثقافتها  عن  �أما  �لإ�صالمي،  �لتاريخ  عرب  �لزهاد 
�أنها  يظهر  �لتي  �ملعرفة  من  و�فر  ق�صط  على  كانت  �أنها  على 
ح�صلت عليها خالل �ل�صنو�ت �لطويلة �لتي ق�صتها �أ�صرية لدى 
�لذين  �ملو�رصين  من  بعدهم  ��صرتوها  من  ولدى  عتيك،  �آل 
كانو� ل ُيوؤلون جهًد� يف تعليم �جلو�ري و�لقيان لريفهن عنهم 
�صيما يف  ول  �ل�صنة،  مد�ر  على  و�أن�صهم  لهوهم  يف جمال�ض 

�ملنا�صبات �ملفرحة ويف �جتماعات �ل�رص�ب. 

�أ�صعارها  �لله ويف  دعائها  و��صحة يف  ر�بعة  ثقافة  وتظهر 
فمن بني دعو�تها دعاء  به،  و�لأن�ض  لله  �ملحبة  بها  تظهر  �لتي 
�عتادت �أن تردده بالليل من فوق �صقف مقرها فتقول فيه مبتهلة 
وغلقت  �لعيون،  ونامت  �لنجوم،  �أنارت  »�إلهي،  �صارعة: 
بني  مقامي  وهذ�  بحبيبه،  حبيب  كل  وخال  �أبو�بها،  �مللوك 
�أعبدك خوًفا من  �إذ� كنت  »�إلهي  ا:  �أي�صً يديك« ومن دعو�تها 
نارك، فاأحرقني بنار جهنم، و�إذ� كنت �أعبدك طمًعا يف جنتك 
فاحرمنيها، �أما �إذ� كنت �أعبدك من �أجل حمبتك فال حترمني 

من م�صاهدة وجهك«.

قالت  �ل�صوفية،  مقامات  �أول  وهي  �لتوبة،  يف  وقالت 
جتيب من �صاألها: هل �إذ� تبت يتوب �لله علي؟ قالت له: ل بل 
لو تاب عليك لتبت. ويف ردها هذ� دليل على رجاحة �لعقل، 
وح�صافة �لإدر�ك، وقوة �ملنطق، وكان ر�أيها يف �صكر �لله �أن 

يكون على روؤية �ملنان ل على منته، وملا طلب �إليها �أن تخرج 
قالت  �خللق  بديع  �لله يف  قدرة  لتتاأمل  �لربيع  �أيام  من  يوم  يف 
خلادمتها: »بل �دخلي �أنت وتعايل تاأملي �لقدرة يف نف�صها« ثم 

�أ�صافت: »�إن مهمتي �أنا هي �أن �أتاأمل �لقدرة«.

وملا قيل لها: ما تقولني يف �جلنة؟ قالت: �جلار ثم �لد�ر، 
وقد علق �لغز�يل )�نظر هذه �ملادة( على ذلك بقوله: »كل من 
مل يعرف �لله يف �لدنيا فال ير�ه يف �لآخرة، وكل من مل يجد 
لي�ض  �إذ  �لنظر يف �لآخرة،  �لدنيا فال يجد لذة  لذة �ملعرفة يف 
ي�صتاأنف لأحد يف �لآخرة ما مل ي�صحبه يف �لدنيا، ول يح�صد 

�أحد �إل ما زرع«.

ويت�صح �نقطاع ر�بعة �لعدوية عن �لدنيا قولها ملن �صاألها: 
من �أين �أتيت؟ من �لعامل �لآخر، و�إىل �أين تذهبني؟ �إىل �لعامل 
�لآخر، وماذ� تفعلني يف هذه �لدنيا؟ �أعبث بها وكيف تعبثني 

بها؟ �آكل خريها و�أعمل لالآخرة«.

و�إذ� دلت هذه �لإجابات منها على �صيء فاإنها تدل على 
من  وما  بالعمل،  �لعي�ض  لطلب  �حلياة  يف  �ل�صعي  عن  �لقعود 
�صك يف �أن موجه �لأ�صئلة �إليها قد �أحرجها، و�أظهر �أن �لعبادة 

و�لنقطاع �إليها لي�ض كل �صيء يف �حلياة �ل�صاحلة �ملفيدة. 

�أفال  �لكالم،  يف  بارعة  �إنك  �صاخًر�:  �أحدهم  لها  وقال 
ت�صلحني حلر��صة رباط؟ فقالت: �إين حار�صة رباط فعاًل، لأين 
ل �أدع �صيًئا يخرج مما يف د�خلي، ول �أدع �صيًئا مما هو خارج، 
و�أنا ل �أحفل ممن يدخل �أو يخرج فاأنا م�صغولة بقلبي ل جمرد 

�لطني!!
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وملا �صئلت كيف بلغت هذ� �ملقام من �لولية؟ �أجابت بلغته 
بقويل: »�للهم �أعوذ بك من كل ما ي�صغلني عنك، ومن كل 

حائل يحول بيني وبينك«. 

ومن �لأ�صئلة �لتي طرحت عليها ومن �إجابتها عنها يت�صح 
�أنه كان يف زمنها من ينتقدونها لتفرغها دون �لقيام باأي عمل، 
ويرون �أن �لت�صوف �حلقيقي يرتكز يف �لعمل، ثم �لعبادة بعد 
�لفر�غ منه، ويف �أبي ذر �لغفاري )�نظر هذه �ملادة( �ملثل �ل�صالح 

لل�صويف �لذي ل يهمل دنياه ليتفرغ كلية لأخر�ه. 

و�أكرب �صهرتها تكمن يف قولها يف �ملحبة و�لأن�ض بالله: �إن 
حمبته هو �صغل حمبه �ل�صاغل، و�إن كل حمب �صادق يبحث 

عن �لقرب من حمبوبه، ومما �أن�صدته يف ذلك هذين �لبيتني:

ثي   دِّ �إين جعلتَك يف �لفوؤ�ِد حُمَ
و�أبَْحُت ج�صمي َمْن �أر�َد ُجلو�صي   

فاجل�صُم ِمنِّي للجلي�ِض موؤ�ن�ٌض  
وَحبِْيُب قلبي يف �لفوؤ�ِد �أني�صي   

ولكي تثبت هذ� �حلب �لذي �صغلها عن كل �صيء �صو�ه 
�أنها و�صعت – ذ�ت يوم – �لنار يف �إحدى يديها، و�ملاء يف 
�ليد �لأخرى، ثم قالت: �صاأ�صعل �لنار يف �جلنة و�أ�صكب �ملاء 
�إىل  �ل�صالكني  �أي عن طريق  �لغ�صاء  �لنار، حتى ينجاب  على 
�لله، ويتبني مق�صودهم، وي�صاهدون �لله ل يحدوهم �أمل، 
�لله  يعبد  نار مل  يكن جنة ول  �أفئن مل  يفزعهم خوف،  ول 

�أحد، ومل يطعه �أحد؟

وملا �صئلت كيف حبك لر�صول �لله؟ قالت �إين و�لله �أحبه 
حبًّا �صديًد�، ولكن حب �خلالق �صغلني عن حب �ملخلوقني، 
وقالت يف حبها لله: »�إن حبي لله مل يرتك يف قلبي مكاًنا ملحبة 
و�لباعث  لله،  �لعاكفة  عبادتها  عن  وقالت  �لله«،  �صوى  ما 
فاأكون  جلنته،  حبًّا  ول  ناره،  من  خوًفا  عبدته  »ما  عليها: 

كاأجري �ل�صوء، بل عبدته حبًّا له، و�صوًقا �إليه«. 

وماز�ل  م�صهورة،  لله  �حلبنْي  فيها  تذكر  �لتي  و�أبياتها 
�أل�صنة  على  ول�صيما  �لنا�ض،  �أل�صنة  على  يرتدد  ذكرها 
�ملت�صوفني، فاحلب �لأول يبحث عن هوى �لله فح�صب، و�أما 

�لثاين فيبحث عن ذ�ت �لله وجالله وذلك عندما تقول:

، ُحبُّ �لَهَوى  �أحبَك ُحبَّنْيِ
وُحبًّا لأنَك �أْهٌل لذ�َكا   

ا �لذي هو ُحبُّ �لَهَوى  فاأمَّ
ْن �صو�َكا ف�ُصغلي بذكِرَك عمَّ  

و�أما �لذي �أنَت �أهٌل لهُ 
فَك�ْصِفَك للُحْجِب حتى �أر�َكا   

فال �حلمُد يف ذ�، ول ذ�َك يل 
ولكْن لَك �حلمُد يف ذ� وذ�َكا  

وقد ي�صت�صف �لقارئ من هذه �لأبيات مبلغ �حلرمان �لذي 
كانت ر�بعة �لعدوية تعانيه من �حلب �لدنيوي، فانطوى عقلها 
�آخر  فنفثته يف حب  �مل�صني  �حلرمان  هذ�  لو�عج  على  �لباطن 
�لله عن وجهه لها، وهو ما  �أن يك�صف  م�صتحيل �ملنال طالبة 
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و�ملنطق  �لب�رصي  �لعقل  ما حكمنا  �إذ�  يحدث  ولن  يحدث  مل 
�ل�صحيح. 

ومن ثم ي�صتطاع �لقول باأن هذه �لعابدة �لعاكفة �مل�صكينة، 
قد �أ�صاعت �صبابها وهو�ها و�صيخوختها يف طلب ما ل يتحقق 

وما ل يفيد يف �صيء. 

�ل�صوفية  �لأبيات  هذه  على  �لغز�يل  �لإمام  علق  وقد 
»لعل  »�لإحياء«:  �مل�صهور  بقوله يف كتابه  �لغر�بة  �مل�صتغرقة يف 
ر�بعة �لعدوية قد �أر�دت بحب �لهوى حب �لله لإح�صانه �إليها، 
و�إنعامه عليها بحظوظ �لعاجلة، وبحبه ملا هو له �حلب جلماله 
و�أقو�هما«،  �حلبني  �أعلى  وهو  لها،  �نك�صف  �لذي  وجالله 
�أ�صلمنا  �إذ�  �إل  �لغز�يل  �إليه  ذهب  ما  تف�صري  �ل�صهل  من  ولي�ض 
باأن �لله �لقوي �لقدير خالق �ل�صماو�ت و�لأر�ض وما بينهما قد 
تنازل عن ملكوته وك�صف عن وجهه �ل�رصمدي لهذه �ملخلوقة 
�ل�صعيفة من �أجل عبادتها �لعاكفة �مل�صتمرة، وهذ� �أمر ي�صتحيل 
ت�صديقه من �أي عاقل ح�صيف �لإدر�ك قوي �ملالحظة، فكيف 

ي�صدقه عامل كبري مثل �لغز�يل!!!.

بالله  �لو�صل  تن�صد  �ملت�صوفة كانت  �أن هذه  �لغريب  ومن 
�لإ�رص�ر  من  كثري  يف  ولكن  جميًعا  �ل�صوفيني  غر�ر  على 
�لعنيد، وقد �أو�صحت ذلك يف بع�ض �أ�صعارها �إذ �أبدت �أملها 

يف �لو�صول �مل�صتحيل �ملنال وقالت �إنه غاية منيتها. 

عن  �نقطعت  �إنها  قالت  عندما  �لأمنية  هذه  و��صتطت يف 
و�أ�صبحت  بالله،  و�ت�صلت  نف�صها!!!  من  و�ن�صلخت  �لوجود 
كلها له، ويف هذ� �لقول ما ي�صبه �ملذهب �حللويل �لذي يجعل 

�خلالق يحل يف كيان �ملخلوق روحانيًّا. 

يف  تختلف  �لعدوية  ر�بعة  �أن  ي�صتبني  تقدم  ما  كل  ومن 
جمرد  كانو�  و�لذين  تقدموها  �لذين  �ل�صوفيني  عن  ت�صوفها 
زهاد ون�صاك �أمثال �أبي ذر �لغفاري، وغريه من مت�صوفة �صدر 
�لإ�صالم �لذين عكفو� على عبادة �لله، وعملو� لدنياهم فكانو� 
لدنياك كاأنك  �عمل  �لقائلة:  �ل�رصيفة  �أ�صدق من طبق �حلكمة 

تعي�ض �أبًد� و�عمل لآخرتك كاأنك متوت غًد�. 

يدفعها  �صوفية  �لعابدة  هذه  يف  نرى  �أن  �لإن�صاف  ومن 
�لوجد�ن �ل�صويف �لقوي �ملتدفق، وكانت توؤمن باأن حياتها قد 
�ت�صلت بالله عن طريق عبادته �مل�صتمرة ومن ثم كانت من �أو�ئل 
�ل�صوفيني �لذين قالو� باحلب �لإلهي �خلال�ض، �حلب �لذي ل 
يقيده رغبة �صوى حب ذ�ت �لله وحده، وكانت من �أو�ئلهم 

ا يف �جلمع بني �حلب و�لزعم بالك�صف �لرباين.  �أي�صً

عن  نقاًل  �لأعيان«  »وفيات  كتابه  �بن خلكان يف  ويقول 
يف  ر�بعة  ترجمته  ذكر  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر  �جلوزي  �بن 
كتابه �مل�صمى »�صفوة �ل�صفوة« باإ�صناد له مت�صل �إىل »عبدة بنت 
�أبي �صو�ل« �لتي كانت من خرية �إماء �لله، وكانت تقوم على 
ر�بعة  »�إن  قالت:  عبدة  �أن  �جلوزي  �بن  ذكر  ر�بعة،  خدمة 
�لفجر هجعت يف م�صالها  فاإذ� طلع  �لليل كله  ت�صلي  كانت 
هجعة خفيفة حتى ي�صفر �لفجر، فكنت �أ�صمعها تقول �إذ� وثبت 
من مرقدها وهي فزعة »يا نف�ض كم تنامني و�إىل كم تنامني، 
يو�صك �أن تنامي نومة ل تقومني منها �إل ل�رصخة يوم �لن�صور، 
وكان هذ� د�أبها دهرها حتى ماتت، وملا ح�رصتها �لوفاة دعتني 
جبتي  يف  وكّفنيني  �أحًد�،  مبوتي  توؤّذين  ل  عبدة  يا  وقالت: 
هذه، وهي جبة من �صعر كانت تقوم فيها �إذ� هد�أت �لعيون، 

فكفنتها يف تلك �جلبة، وهي خمار �صوف كانت تلب�صه«.
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�أبي �صو�ل   وما من �صك يف �أن قول خادمتها عبدة بنت 
لل�صالة  ر�بعة  بقيام  يتعلق  فيما  �ملغالة  من  كثري  على  ينطوي 
طو�ل �لليايل �لتي عا�صتها يف �لت�صوف، �إذ لو كانت تفعل ذلك 
ا ملا عمرت حتى �أدركتها �ل�صيخوخة، فاملوؤرخون يجمعون  حقًّ
على �أنها ولدت بالب�رصة عام 95هـ )713 – 714م(، و�أنها 
توفيت عام 185هـ )801م(، ومن هذين �لتاريخني يت�صح 
�ل�صن  هذه  لتبلغ  كانت  وما  عاًما،   89 حو�يل  عمرت  �أنها 
�ملتقدمة يف �ل�صيخوخة لو �أنها كانت تقوم �لليل طوله يف �صالة 

بني ركوع و�صجود.

 غري �أن هذه �ملغالة ل ت�صتغرب من كتاب �صري �ملت�صوفني 
�لكر�مات  �إ�صناد  عن  يتورعون  ل  فهم  �ل�صاحلني  �لله  و�أولياء 
تر�جم  �نطوت  ثم  ومن  حتفظ،  غري  يف  �إليهم  �ملعجز�ت  بل 
هوؤلء �ملت�صوفني و�لأولياء على �لأ�صاطري و�خلر�فات ف�صوهتها 
�أر�دو�  حيث  من  بهم  فاأ�رصو�  حقائقها،  من  بكثري  وذهبت 
�صارت  تغتفر  ل  جناية  �لإ�صالمي  �لتاريخ  على  وجنو�  نفعهم 
يبدونها  �مل�صت�رصقني  ول�صيما  �لإ�صالم  �أعد�ء  �أيدي  يف  حجة 
للحط من جمد �مل�صلمني �لباذخ �لذي كان ملء �ل�صمع و�لب�رص 

عرب �لأجيال �خلالية. 

 Margaret وعلى حني تقول �مل�صت�رصقة »مرغريت �صميث
�بن  يذكر  بها،  ودفنت  بالب�رصة  توفيت  ر�بعة  �إن   :»Smith

ر�أ�ض  �لقد�ض من �رصقيه على  بظاهر  �أن وفاتها كانت  خلكان 
جبل ي�صمى �لطور وقربها يز�ر، وقد يكون يف قول �بن خلكان 
لب�ِض، �إذ قد يكون يف �لب�رصة مو�صع ي�صمى �لقد�ض لأن معظم 

من تعر�صو� لرتجمة حياتها يذكرون �أنها توفيت بالب�رصة.

631– الراحة – �سارع – بق�سم حمرم بك 
)كوفوت �سابًقا(

�لر�حة م�صدر لفعل »ر�ح – ير�ح – رو�ًحا – ور�حة – 
رياحة وروًحا – و�أريحية« �أي فرح و�أقبل على �لأمر، و�لر�حة 
يقال »تركته  �ليد،  باطن  �لتعب و�لعناء، و�لر�حة هي  نقي�ض 
على �أنقى من �لر�حة، �أي تركته وهو ل ميلك �صيًئا، و�لر�حة 

طي �لثوب، يقال �طو �لثوب على ر�حته«. 

و�لعقل »ر�ح ويروح« يعني جاء �أو ذهب يف �لرو�ح �أي 
�لع�صي، وعمل فيه، وي�صتعمل هذ� �لفعل �لثالثي للدللة على 

مطلق �لذهاب و�مل�صي. 

و»ر�ح، ير�ح، ر�حة« للمعروف: �أ�رصع فعله وهو فرح، 
�إليه، ور�ح �ل�صجر: �كت�صى ورًقا  ور�حت يده لالأمر: خفت 

بعد �نق�صاء �ل�صيف. 

�إر�حة«: �لقوم �أي دخلو� يف �لريح، و�أر�حه:  و»�أر�ح، 
�أدخله يف �لر�حة، و�أر�ح على فالن حقه �أي رده عليه، و�أر�ح 
�أو �للحم �أي �صار نتًنا،  �لإبل: ردها �إىل �ملر�ح، و�أر�ح �ملاء 
و�أر�ح �لرجل �أي تنف�ض ودخل يف �لرو�ح �أو مات فيقال: �أر�ح 

فاأر�ح، �أي مات فا�صرتيح منه. 

�إليه:  و��صرت�ح  �لر�حة،  وجد  �أي  ��صرت�حة«  »و��صرت�ح، 
�أي �صكن �إليه، و�لر�ح من �خلمر و�لرتياح و�لن�صاط، و�لروح 
�لنف�ض،  هي  و�لروح  ويوؤنث،  يذكر  �لأنف�ض،  حياة  به  ما 
�أو  �لع�صي  و�لروح  �ل�صعة،  �أو  �لرجلني  بني  �لنفر�ج  و�لروح 
من �لزو�ل �إىل �لليل ويقابله �ل�صباح، و�لريح: �لهو�ء �أو ن�صيم 

كل �صيء. 
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يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»كوفوت«. 

632- الرازي – �سارع – بق�سم حمرم بك 
و�لعلماء  �ملفكرين  من  عديدة  طائفة  يحمله  �لر�زي  لقب 
�لذين ينتمون باملولد �أو �لن�صب �إىل مدينة »�لري« ببالد �لفر�ض، 
وقد وقفت على بع�ض ما ذكره �لتاريخ عن �صرية كل منهم، 

وفيما يلي تر�جمهم: 

الكتاين  لقيط  بن  جنَّاد  بن  ب�سري  بن  م��سى  بن  حممد   )1
الرازي: وقد ن�صب �إىل م�صقط ر�أ�صه مدينة �لري، ول �أعرف 
�صيًئا عن تاريخ مولده، ومر�حل تعليمه قبل �أن يرحل من بالد 
�مل�رصق �إىل قرطبة بالأندل�ض يف منت�صف �لقرن �لثالث �لهجري 

�أي يف حو�يل عام 864م وذلك ليمار�ض �لتجارة هناك. 

ملا  بالرتحاب  قرطبة  مبدينة  �لعلمية  �لطو�ئف  قابلته  وقد 
�لعربية، وعهد  �لثقافة  فيه من علم غزير، وتبحر يف  وجدو� 
يف  �صيا�صية  مبهام  �لأموي  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �لأمري  �إليه 
�مل�رصق، ويف �لأندل�ض نف�صها يف منا�صبات عديدة، وقد وثق 

ا �بنه وخليفته �ملنذر.  به �أي�صً

وتويف حممود بن مو�صى �لر�زي يف �أثناء عودته من �صفارة 
�صهر  يف  ذلك  وكان  �ملنذر،  �لأمري  بها  كلفه  �لبرية  �إىل 

ربيع �لثاين عام 273هـ )886 م(. 

بن  �أن حممد  على  يدل  �صيء  على  �لتعرف  لنا  كان  وما 
مو�صى �لر�زي، وكان �أحد موؤرخي �لأندل�ض لول خري ذكره 
�لوزير  حممد  �لر�ك�صي  �لكاتب  عنه  ونقله  مزين  بن  حممد 
عام  خالل  بها  فقام  �لأندل�ض  �إىل  �صفارة  موؤلفه  يف  �لغ�صاين 

�لوزير يف  »رحلة  بعنو�ن  �ملوؤلف  وهذ�  )1103هـ(  1691م 
�فتكاك �لأ�صري«. 

�أنه رئي باإحدى مكتبات  ويقول �بن مزين يف موؤلفه هذ� 
�أ�صبيلية يتحدث عن فتح �مل�صلمني لالأندل�ض، ويف�صل �لكالم 
عن �لفرق �لعربية �ملحاربة �لتي دخلت �صبه �جلزيرة �لإ�صبانية مع 
مو�صى بن ن�صري )�نظر مادة �بن ن�صري(، وكانت كل فرقة منها 
طبعة  مزين يف  �بن  عبارة  وردت  وقد  �خلا�صة،  بر�يتها  تتميز 
مدريد لكتاب �بن قتيبة )�نظر هذه �ملادة( �ملعروف با�صم »فتح 
�لأندل�ض« ومما يوؤ�صف له �أن كتاب حممد بن مو�صى �لر�زي قد 
فقد، ومن ثم ل يعرف عما جاء به �إل �لقليل �لذي تو�تر على 

�لأل�صن عرب �ل�صنني. 

الرازي:  الكناين  ب�سري  بن  م��سى  بن  حممد  بن  اأحمد   )2
وهو �بن �صاحب �لرتجمة �ل�صابقة، ويلقب بالتاريخي، وهو 
�أقدم موؤرخي �لأندل�ض �لأكابر، ولد بالأندل�ض يف �لعا�رص من 
ذي �حلجة عام 274هـ )26 �إبريل عام 888م(، وقد در�ض 
�أحمد  �أمثال  علمائها  �أ�صهر  على  �ملادة(  هذه  )�نظر  قرطبة  يف 
�بن خالد، وقا�صم بن �أ�صبغ، وكتب عدة ر�صائل يف تاريخ 
و�صف  يف  وكتاب  �لأندل�ض«  ملوك  »تاريخ  منها  �لأندل�ض 
قرطبة، وقد �ألفه على غر�ر كتاب »�صفة بغد�د« لأبي �لف�صل 
�بن �أبي طاهر، وكتاب »مو�يل �لأندل�ض«،  ثم كتابه �ل�صخم 
�ل�صتيعاب«  »بكتاب  يعرف  وهو  �لأندل�ض  عرب  �أن�صاب  يف 
ويعترب هذ� �ملوؤلف من �لكتب �لكبرية �لتي �عتمد عليها �بن حزم 

)�نظر هذه �ملادة( يف تاأليف كتابه »جهرة �لأن�صاب«.  

مل  �لر�زي  حممد  بن  �أحمد  موؤلفات  �أن  له  يوؤ�صف  ومما 
قليلة  �صو�هد  عن  عبارة  عنها  يعرف  ما  وكل  �صيء  منها  يبق 
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على  �أخرًي�  عرث  وقد  �ملتاأخرين،  �لكتاب  موؤلفات  يف  جاءت 
�لتا�صع ��صتمل  �لقرن  لتاريخ �لأندل�ض يف  خمطوط غري كامل 
على مقتطفات مطولة من موؤلفات �أحمد �لر�زي وموؤلفات �بنه 
عي�صى �لذي �صتاأتي ترجمة حياته فيما بعد، وقد جمعت هذه 
�ملقتطفات وطبعت حتت عنو�ن »وثائق متعلقة بتاريخ �إ�صبانيا يف 

عهد �لأمويني«.  

�لر�زي  ترجمو� لأحمد  �لذين  �لكتاب  ين�صب معظم  ومل 
بينهم  �أن بع�صهم ومن  �أي م�صنف له يف علم �جلغر�فيا، غري 
جغر�يف  �إىل  ي�صريون  �ملادتني(  هاتني  )�نظر  وياقوت  �ل�صبِّي 
�أندل�صي يدعى �أحمد بن حممد �لتاريخي، وما من �صك يف �أن 
هذ� �جلغر�يف هو �أحمد �لر�زي نف�صه، وقد كتب هذ� �لعامل 
موؤلًفا مطوًل يف م�صالك �لأندل�ض ومر��صيها وكربيات مدنها، 
وفرق �لأجناد �لعربية �ل�صتة �لتي ��صتقرت بالأندل�ض بعد �لفتح 
يف  �لأندل�ض  لبالد  �جلغر�يف  �لو�صف  هذ�  بقي  وقد  �لعربي، 
�لرتجمة �لتي عملت له باللغة �لق�صتالية ن�رصها �أحد �مل�صت�رصقني 
برتغالية  ترجمة  عن  �لو�صف  هذ�  �أخذ  وقد  1850م،  عام 
�أعدها يف بد�ية �لقرن �لر�بع ع�رص رجل من رجال �لدين يدعى 

 .»Perez برييز«

من  �ل�صاأن  كبرية  وثيقة  لالأندل�ض  �لر�زي  و�صف  ويعد 
�لناحية �جلغر�فية و�ل�صيا�صية و�لجتماعية على �لرغم من و�صوله 
�إلينا عن طريق ترجمتني فيهما كثري من �ل�صطر�ب بالن�صبة �إىل 
من  �لإ�صالمي  للق�صم  بالن�صبة  وذلك  �لأماكن،  �أ�صماء  �صبط 

�إ�صبانيا يف عهد عبد �لرحمن �لثالث. 

وي�صم هذ� �لكتاب، من جهة �أخرى، نظر�ت عامة يف 
�ملعمور،  �لعامل  باقي  �إىل  بالن�صبة  موقعه  حيث  من  �لأندل�ض 

�أقاليم  من  �إقليم  لكل  عيان  �صاهد  و�صف  ويليها  ومناخه، 
ب�صفة  ياقوت  �لو�صف  هذ�  من  �أفاد  وقد  �لكربى،  �لأندل�ض 
خا�صة، ول�صيما فيما دونه من �إ�صار�ت عن �لأندل�ض يف كتابه 

معجم �لبلد�ن. 

الكتاين  ب�سري  م��سى  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  عي�سى   )3
مو�صى  بن  حممد  وحفيد  �لر�زي  �أحمد  �بن  هو  الرازي: 
�لر�زي، قام باإمتام كتاب �أبيه عن تاريخ �لأمويني حتى عهده 
وتو�صع يف �لأجز�ء �لتي تتناول تاريخ �لعهود �ملتقدمة م�صتعيًنا 
�أن  �لغريب  ومن  �أبيه،  متناول  يف  تكن  مل  مب�صادر  ذلك  يف 
ي�صريو�  مل  موؤلفاتهم  ن�رصت  �لذي  �لأندل�صيني  �ل�صري  كتاب 
كثري  باأقو�له يف  ��صت�صهدو�  �ملتاأخرين  �ملوؤرخني  �أن  غري  �إليه، 
�لأبار  و�بن  �صعيد،  و�بن  حيان،  �بن  ول�صيما  موؤلفاتهم  من 
�لذي يذكر �أن عي�صى �لر�زي كتب ر�صالة فيها حجاب بالط 
�لأمويني بقرطبة، وقد عنونها با�صم »كتاب �حلجاب للخلفاء 

بالأندل�ض«.  

4( اأب� بكر حممد زكريا الرازي: �أحد م�صاهري �لعلماء �لعرب 
)864م(  250هـ  عام  ولد  و�لفل�صفة،  و�لكيمياء  �لطب  يف 

مبدينة �لري. 

و�طلب ترجمة حياته يف »�أبو بكر �لر�زي«، �إذ له �صارع 
با�صمه بق�صم �لعطارين. 

5( اأب� يعق�ب ي��سف بن احل�سني الرازي: كان �صيخ مدينة 
�لري و�جلبال، وكان عامِلًا �أديًبا، ويقول �ل�صعر�ين يف كتابه 
�لنون �مل�رصي، ومات عام  �إنه �صحب ذ�  »طبقات �ل�صوفية« 
334هـ )945م(، وكان من �أكابر �ل�صوفيني، ويروى عنه 
�أنه كان يقول: »للدنيا طغيان، وللعلم طغيان، فمن �أر�د �لنجاة 
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من �لعلم فعليه بالعبادة، ومن �أر�د �لنجاة من طغيان �ملال فعليه 
بالزهد«. 

بالفخر  )امللقب  بن احل�سني  الله بن حممد عمر  اأب� عبد   )6
الرازي(: ولد مبدينة �لري عام 544هـ )1149م(، و�طلب 
�إذ بق�صم �جلمرك له زقاق  ترجمة حياته يف »�لفخر �لر�زي«، 

يحمل ��صمه. 

�إ�صحاق  �أبي  تالميذ  �أحد  كان  الرازي:  الله  عبد  ال�سيخ   )7
�أنه  �ل�صوفية«  �ل�صعر�ين يف كتابه »طبقات  �ل�صري�زي، ويقول 
�لتي  كان �صوفيًّا �صاحب كر�مات وذكر من هذه �لكر�مات 
يفوق  مما  �ل�صوفيني  على  دون ح�صاب ودون متحي�ض  يغدقها 
�ل�صيخ  �أن  هذ�  �ل�صعر�ين  �لأحيان، ذكر  بع�ض  �ملعجز�ت يف 
عبد �لله �لر�زي كان يوؤدي فري�صة �حلج فح�صل قحط وعط�ض 
�لنا�ض، فقال �ل�صيخ ذو �لربكات �ل�صابغات: يارب �أنت تعلم 
�أن هذ� �جل�صم مل يع�صك، فما �إن �أمت هذه �لعبارة حتى هطل 
�ل�صعر�ين  �لقرب!!! وهذه �صطحة من �صطحات  �ملطر كاأفو�ه 
�إ�صاءة،  �أكرب  �لعربي  للتاريخ  �أ�صاءت  لها و�لتي  �لتي ل ح�رص 
يقبلها  ل  �لتي  بالأ�صاطري  �ل�صحيح  �لنقي  �لتاريخ  خلطت  �إذ 

�لعقل. 

8( ال�سيخ الإمام حممد بن اأبي بكر عبد القادر الرازي: هو 
و��صع قامو�ض »خمتار �ل�صحاح« وهو خمت�رص يف علم �للغة، 
جمعه من كتاب �ل�صحاح للعامل �أبي ن�رص ليكون مو�صع كتابه 
»خمتار �ل�صحاح« لأنه ر�أى �أن قامو�ض �ل�صحاح �أح�صن �أ�صول 
و�أكرثها  تناوًل،  و�أ�صهلها  تهذيًبا  و�أوفرها  ترتيًبا  �لعربية  �للغة 
لبد  ما  على  فيه  فاقت�رص  �ل�صحاح«،   »خمتار  و�صماه  تد�وًل 
معرفته  من  �أديب  �أو  حمدث  �أو  حافظ  �أو  فقيه  عامل  لكل 

مما  �لأل�صن  على  وجريانه  ��صتعماله  لكرثة  وذلك  وحفظه، 
و�لأحاديث  �لعزيز  �لقر�آن  �ألفاظ  ا  خ�صو�صً فالأهم  �لأهم  هو 
لالخت�صار  طلًبا  �للغة، وغريبها  فيه عوي�ض  �لنبوية، و�جتنب 
وت�صهياًل للحفظ، و�صم �إليه فو�ئد كثرية من تهذيب �لأزهري 

وغريه )�نظر مادتي �جلوهري و�لأزهري(. 

وقد جرى �لر�زي يف و�صع كتابه »خمتار �ل�صحاح« على 
ما ل  �أو�خرها وهو  باعتبار  �لكلم  �إير�د  �جلوهري يف  �أ�صلوب 

يخلو من �ل�صعوبة يف بلوغ �ملر�د منه. 

وقد �أتى على »خمتار �ل�صحاح« من حتريف �لن�صخ و�لطبع 
بطبعه و�صبطه ح�صني فخري  فاهتم  معه �صورته،  تنكرت  ما 
�أرتني  با�صا )�نظر مادة فخري با�صا(، ناظر �ملعارف ويعقوب 
�ملعارف،  بنفقة  طبعه  �إعادة  على  ر�أيهما  فا�صتقر  وكيلها  با�صا 
وَعِهد�ه يف ت�صحيحه و�صبطه لل�صيخ حمزة فتح �لله )�نظر هذه 
يف  �لعمومية  �ملعارف  وز�رة  قررت  ثم  ب�صبطه،  فقام  �ملادة( 
عام 1904( طبع  نوفمرب  من   3( عام 1322هـ  �صعبان   25
ويف  �لأمريية،  باملد�ر�ض  و��صتعماله  نفقتها،  على  �لقامو�ض 
�لعو�مري  بك  �أحمد  �لأ�صتاذ  قام  )1916م(  1335هـ  عام 
من  �لر�بعة  �لطبعة  و�صبط  بت�صحيح  �لأول  �لعربية  �للغة  مفت�ض 
هذ� �لقامو�ض �ملفيد، كما قام برتتيبها �لأ�صتاذ حممود خاطر. 

633– راأ�س العرقوب – �سارع – باأبي قري 
�لتي  �ملعارك  �إحدى  فيه  حدثت  �ليمن  بالد  يف  موقع 
حرية  عن  دفاًعا  �ليمني  �لقطر  يف  �مل�رصي  �جلي�ض  خا�صها 
�لدكتاتوري  �ل�صعب هناك، وتخلي�صه من �ل�صتعباد و�حلكم 
يف  يعمه  �ليمني  �ل�صعب  بقاء  �إىل  �أدى  مما  يفر�صه  كان  �لذي 
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ظلمات �جلهل و�لتخلف، وكاأنه يعي�ض يف �لقرون �لو�صطى، 
ولي�ض يف �لقرن �لع�رصين. 

634– را�سد بك – حارة – بق�سم املن�سية 
هو ر��صد �أباظة، ولعله ينتمي بالن�صب �إىل �لأ�رصة �لأباظية 
�ملعروفة بالقطر �مل�رصي، و�لتي ��صتقر �أجد�دها مبديرية �ل�رصقية 
)�نظر مادة عثمان �أباظة(، وقد كان ر��صد �أباظة من بني طالب 
�لبعثة �لر�بعة �لتي �أر�صلت �إىل فرن�صا عام 1844م )1260هـ( 
بباري�ض  �أن�صاأها حممد علي  �لتي  �مل�رصية  �ملدر�صة �حلربية  �أحلق 
لتعليم �مل�رصيني �لعلوم �حلربية، وبد�أ در��صته يف هذه �ملدر�صة 
يف 10 يونية عام 1845م )1261هـ(، وكان مرتبه �ل�صهري 
طو�ل مدة در��صته 290 قر�ًصا، وقد لبث يتعلم بفرن�صا حتى 
�أمت در��صته، وعاد �إىل م�رص، وجاء ذكر ر��صد بك يف بع�ض 
�صجالت موظفي �حلكومة، وقيل ب�صاأنه: �إنه عني مديًر� ملديرية 
1862م  عام  عني  ثم  )1278هـ(،  1861م  عام  �لبحرية 
رتبة  ونال  �لأحكام،  جمل�ض  معاون  وظيفة  يف  )1279هـ( 

�ملتمايز عام 1873م )1290هـ(.

 ول يعرف تاريخ ومكان وفاته. 

كان  �أباظة،  بك  ر��صد  فيه  وجد  �لذي  �لوقت  ويف 
يحملون  �آخرون  �حلرب  رجال  من  �مل�رصي  باجلي�ض  يوجد 
�ألقابًا خمتلفة، ومنهم كمال با�صا، وكان حكمد�ر �ل�صود�ن 
�ل�رصيف، ور��صد ر�قم با�صا، ور��صد ر�قب با�صا من لو�ء�ت 

�لآليات.

635- الرا�سدين – �سارع – بق�سم العطارين 
تولو�  �لذين  �لأربعة  �خللفاء  بهم  �ملق�صود  »�لر��صدين« 
وهم  �لله،  عبد  بن  حممد  �لكرمي  �لنبي  موت  عقب  �خلالفة 
على �لتو�يل: �أبو بكر �ل�صديق، عمر بن �خلطاب، عثمان بن 
عفان، علي بن �أبي طالب، وقد دونت ترجمة كل منهم يف 
�ل�صديق،  بكر  )�أبو  مو�د:  يف  فاطلبها  �ملو�صوعة،  هذه 

و�بن �خلطاب، وعثمان بن عفان، و�لإمام علي(. 

636– راغب با�سا – �سارع – بق�سم كرموز 
�أحدهما  با�صم ر�غب،  �ثنني  تاريخ م�رص �حلديث  يذكر 
من رجال �ل�صيا�صة يف ع�رص �خلديوي توفيق )�نظر مادة توفيق 
بعثات  �أر�صلو� يف  �لذين  �لهند�صة  �لأول(، و�لثاين من رجال 
علمية �إىل �خلارج يف عهد حممد علي، وفيما يلي ترجمة كل 

منهما ح�صب تاريخ وجوده يف �حلياة: 

با�صا  �رصهنك  عنه  قال  وقد  الإ�ستانب�يل:  راغب  حممد   )1
)�نظر هذه �ملادة( يف كتابه »من حقائق �لأخبار عن دول �لبحار« 
�أنه تعلم يف �ملدر�صة �لبحرية بالإ�صكندرية، ثم  )�جلزء �لثاين( 
�أر�صل �إىل �إجنلرت� لتعلم �ل�صناعة �لهند�صية، وفن بناء �ل�صفن، 
)�لرت�صانة(  �ل�صناعة  بد�ر  وعني  م�رص،  �إىل  وعاد  علومه  و�أمت 
و�إن�صاء  �لهند�صية  �ل�صناعة  �إد�رة  لق�صم  رئي�ًصا  بالإ�صكندرية 
�ل�صعر�ن  وح�صن  هو  حل  عندما  �لبكوية  رتبة  ونال  �ل�صفن 
��صتخدمه  �لذي  �لفرن�صي  �ملادة(  هذه  )�نظر  )�صرييزي(  حمل 
حممد علي يف �إن�صاء �ل�صفن �حلربية، فارتفعت يف عهد هذين 
�ملهند�صني �مل�رصيني مقدرة د�ر �ل�صناعة على �لإنتاج عما كانت 
�أن�صئ يف  �أعظم مما  �ل�صفن �حلربية  عليه، و�أخرجت عدًد� من 
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�ل�صفن  من  فقدت  عما  م�رص  به  و��صتعا�صت  �صرييزي  عهد 
�حلربية يف موقعة نافارين �مل�صوؤومة يف جنوب �ليونان. 

وهو   – �إجنلرت�  �إىل  �أخرى  مرة  ر�غب  حممد  و�صافر 
�أن�صئت  �لتي  »�ل�رصقية«  �لفرقاطة  ظهر  على   – موظف 
على  لالإ�رص�ف  )1264هـ(  1847م  عام  بالإ�صكندرية 
ت�صفيحها هناك، وتركيب �آلتها �لبخارية، وكان منزله �لكبري 
على �صفة �ملحمودية يف نهاية �ل�صارع �لذي يحمل ��صمه على 

ميني �لكوبري. 

من  �صدر  بالرتكية  �أمر  ر�غب يف  ذكر حممد  ورد  وقد 
عام  �لآخرة  جمادى   16 يف  �لبحرية  رئي�ض  �إىل  علي  حممد 

1252هـ )28 �صبتمرب عام 1836م( جاء فيه ما ياأتي: 

يقيد حممد �أفندي ر�غب �لذي ح�رص من �أوروبا بعد تعلمه 
فن �إن�صاء �ل�صفن باإجنلرت� من تاريخ و�صوله �إىل �لإ�صكندرية برتبة 
�إعطائه ني�صان هذه �لرتبة، و�رصف  »�لبكبا�صي« ومرتباتها مع 

مرتبه لدى �ل�صتحقاق. 

باأمر  بريا�صته  �لوز�رة  �ألف  �لذي  با�سا:  راغب  اإ�سماعيل   )2
�لإ�صكندرية  �إىل  هروبه  وقت  توفيق  �خلديوي  من  �إليه  �صدر 
بعد  �لوز�رة  هذه  �ألفت  وقد  �لوطنية،  �لعر�بية  �لثورة  عقب 
يف  تاأليفها  وكان  مبا�رصة،  �لبارودي  �صامي  حممود  ��صتقالة 
ر�غب  �إ�صماعيل  وكان  )1300هـ(  1882م  عام  يونية   21
)وكان  �لوطني  �حلزب  �ألفو�  �لذي  �لأربعة  �لوطنيني  �أحد 
يدعى جمعية حلو�ن( وهو ر�غب، وعمر لطفي، و�رصيف، 
�صلطانها  د�ر  يف  �رصًّ�  جتتمع  �جلمعية  هذه  وكانت  �صلطان، 
�إ�صقاط وز�رة ريا�ض با�صا )�نظر هذه �ملادة( يف عهد  وهدفها 

�خلديوي توفيق، و�ن�صم �إليهم �ل�صباط �لأحر�ر، ومن بينهم 
�لزعيم �أحمد عر�بي، وعبد �لعال حلمي، وعلي فهمي. 

637– الرافعي – حارة – بق�سم العطارين 
وهي  �لإ�صكندرية،  �أ�رص  من  عتيدة  �أ�رصة  �لر�فعي  �أ�رصة 
م�صهورة مبن �أجنبت من علماء ومفكرين كان لهم �أثر ملحوظ 
يف �حلركة �لأدبية، و�لدينية بالقطر �مل�رصي، و�ل�صم �لكامل 
�أحد  �لفاروق  �لفاروق« ن�صبة �إىل عمر  جلدها �لأكرب »�لر�فعي 
�خللفاء �لر��صدين، �إذ �إن �لعائلة تنتمي �إليه بن�صبها �مل�صتغرق يف 
نزح  ثم  �لبالد �حلجازية،  �لأ�صيل يف  �لقدم، وكان موطنها 
�أحد �أجد�دها �إىل �ل�صام، و��صتقر هناك وخلف فرًعا من �لأ�رصة 
ماز�ل بع�ض �أفر�ده يقيمون يف �لقطر �ل�صوري، ونزح جد �آخر 
�إىل م�رص، و��صتقر مبدينة �لإ�صكندرية، وذلك من حو�يل مائة 
عام، ويدعى �ل�صيخ عبد �لرحمن �لر�فعي �لذي توىل من�صب 
�إذ و�فته  �لإ�صكندرية حتى عام 1903م )1321هـ(،  مفتي 
تعليمه  وكان  عاًما،   65 �لعمر  من  بالًغا  �ل�صنة  تلك  يف  �ملنية 
تعليًما دينيًّا ح�صل عند �إمتامه على �لعاملية وله موؤلفات يف �لفقه 
كانت مبكتبة جامع �ل�صيخ، وفقدت �أثناء �حلريق �لذي �أ�صاب 
هذه �ملكتبة �لثمينة من حو�يل 25 عاًما �أي يف �أو�ئل �لأربعينات 
�لرحمن  عبد  �ل�صيخ  يدفن  ومل  �حلايل،  �لع�رصين  �لقرن  من 
�إليها لأنه كان  بالإ�صكندرية، لأنه تويف بالقاهرة عقب �صفره 
مقابر  ودفن يف  �مل�رصية،  �لديار  مفتي  ملن�صب  �ملر�صحني  من 

�خلفري. 

وخلف �ل�صيخ عبد �لرحمن: �ل�صيخ �صامل �لر�فعي، وكان 
و�صعيد،  �لر�زق  عبد  �ل�صيخني  وكذلك  �لأزهر،  علماء  من 
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�لطبيب  �لر�فعي  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �صامل  �ل�صيخ  و�أجنب 
�ملعروف بالإ�صكندرية، وماز�ل على قيد �حلياة، وتربطني به 
عام  �لرتجمة  هذه  كتابة  وقت  حتى  ومودة  �صد�قة،  �صالت 
�لكاتب  �ل�صاعر  �ملرحوم  �لر�زق  �ل�صيخ عبد  1967، و�أجنب 

�ل�صهري م�صطفى �صادق �لر�فعي )�نظر هذه �ملادة(. 

و�صقيق �ل�صيخ عبد �لرحمن هو �ل�صيخ عبد �للطيف �لر�فعي 
�لإفتاء فيها، وهو  �أخيه وتوىل  بعد  بالإ�صكندرية  ��صتقر  �لذي 
و�لكاتب  �لر�فعي،  �لرحمن  عبد  �لأ�صتاذ  �لكبري  �ملوؤرخ  و�لد 
�ل�صحفي �ل�صهري �ملرحوم �أمني �لر�فعي )�نظر هذه �ملادة، ومادة 

عبد �لرحمن �لر�فعي(. 

�لقادر  عبد  هو  �آخر  »ر�فعي«  �صرية  �ملوؤرخون  ويذكر 
�بن م�صطفى �لر�فعي، ولد عام 1248هـ )1832م( وتوىل 
من�صب مفتي �لديار �مل�رصية، وم�صيخة �ل�صادة �حلنفية، ومن 
موؤلفاته كتاب »�لتحرير �ملختار لرد �ملحتار«،  وكانت وفاته 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1905م(  1323هـ  عام  خالل 

74 عاًما، ومل يذكر مكان وفاته، ولعله بالقاهرة. 

ا »عبد �لكرمي �لر�فعي �لقزويني« وكان  ويذكر �لتاريخ �أي�صً
ورًعا،  ز�هًد�  وكان  �لإ�صالمية،  و�لعلوم  �لفقه  يف  متبحًر� 
ومن  )1227م(،  625هـ  عام  قزوين  مدينة  يف  وتويف 
مكان  �لتاريخ  يو�صح  ومل  �ل�صافعي«،  م�صند  »�رصح  موؤلفاته: 

وتاريخ ميالده، ول مر�حل تعليمه. 

638– الراأفة – حارة – بق�سم مينا الب�سل
�لر�أفة م�صدر فعل »ر�أف �أو َروؤُف« �أي رحم �أ�صد رحمة 
�أو  ��صتعطفه  �أي  و��ْصرت�أَفه:  ور�أفة،  ور�ئف،  روؤوف،  فهو 

حمله على �لر�أفة. 

و�لر�أُْف هو �خلمر، وتر�ءفو� �أي تر�حمو�. 

639– الراك�سي – �سارع - بق�سم املن�سية 
640– الراك�سي – زقاق - بق�سم املن�سية 

)تراب �سابًقا(
بق�سم اجلمرك   – �سارع   – الراك�سي   –641
642– الراك�سي – �سارع – بق�سم حمرم بك 

)امل�ستكفي �سابًقا( 
�إىل جد  �لزقاق  �لثالثة، وكذلك  �ل�صو�رع  وتن�صب هذه 
�لن�صب من �لأ�رص  �أ�رصة عريقة  �لر�ك�صي �لأكرب، وهي  �أ�رصة 
�ملغربية �لتي ��صتقرت بالإ�صكندرية، و�تخذت منها موطًنا بعد 
رحيلها من �ملغرب �لأق�صى، وقد وفد عميدها �حلاج حممد 
مدينة  على  بالر�ك�صي  ن�صبه  �ل�صهري  �ملغربي  عمر  �حلاج  �بن 
�لتجارة يف  وز�ول  )1648م(،  عام 1058هـ  �لإ�صكندرية 
�ل�صلع �ملغربية على غر�ر معظم �ملغاربة �لذين نزحو� �إىل �ملدينة 

على مر �لأعو�م �ملا�صية. 

وقد جاء ذكر �أ�رصة �لر�ك�صي يف �لكتاب �لذي �أ�صدرته 
عند  وذلك  )1962م(  1382هـ  عام  �لإ�صكندرية  حمافظة 
�لتحدث عن تاريخ �لإ�صكندرية يف �إيجاز فدون بني �صفحاته 
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بالإ�صكندرية  �لأيوبيني  بعد  �ملماليك  عناية  »وكانت  يلي:  ما 
�صد  يف  �صاأن  لها  كان  �لتي  �ملدينة  لهذه  بالتقدير  مدفوعة 
�لوفري  غناها  يف  بالطمع  ا  �أي�صً ومدفوعة  �ل�صليبية،  �حلمالت 
بحكم �لزدهار �لتجاري يف �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط، وكرثة 
و�أَمَّ  وغريهم،  و�لعرب  �لفرجنة  و�لتجار  �ل�صفن،  ورود 
�لذين  �ملغرب  �لأندل�ض و�ملغرب وجتار  �ملدينة كثري من علماء 
كاجلز�يريل،  �ل�صكان  بني  عليهم  تدل  كثرية  �أ�صماء  بقيت 
�أن  جند  ثم  ومن  وغريهم،  و�لعبادي  و�لر�ك�صي  و�لتون�صي، 
بالإ�صكندرية يف  �لقدمية  �لأ�رص  �لر�ك�صي ذكر بني  �أ�رصة  ��صم 
�لر�ك�صي  عمر  بن  �حلاج حممد  �بن  وورث  �لتجارة،  جمال 
ممار�صة �لتجارة عن �أبيه، وتعني عالوة على ذلك نقيًبا لالأ�رص�ف 
بالإ�صكندرية بفرمان من �لدولة �لعثمانية جاء به: »عني �لأ�صتاذ 
مب�رص  لالأ�رص�ف  نقيًبا  مناف  �آل  �صاللة  �ملفخم  و�ملالذ  �ملعظم 
�ل�صاد�ت  �لر�ك�صي يف قائمقامية  �ل�صيد حممد  �ملحرو�صة وهو 
بالثغر  با�صا  �صاعي  ذلك  على  عالوة  وعني  بالثغر،  �لأ�رص�ف 
1132هـ  عام  �صعبان  �أول  ويف  للربيد(«،  مديًر�  )�أي  ا  �أي�صً
حممد  �حلاج  بوقف  عرفت  باأمالكه  وقفية  �أبرم  )1719م( 
�لر�ك�صي، ويت�صح من هذه �لوقفية �أن ��صم �ملر�ك�صي �خت�رص 
�أوقف  �أخرى،  ومن جهة  �لتاريخ،  ذلك  منذ  �لر�ك�صي  �إىل 
عدًد� من �أمالكه على �خلري�ت لالإنفاق من ريعها على م�صاجد 
عدة و�صيد ز�وية �صيدي حممد بن يحيى �لكائنة ب�صوق ر�تب 
با�صا وت�صمى ز�وية �لر�ك�صي )�نظر مادة ر�تب با�صا(، وتويف 
حل  وعقب  �لز�وية،  بهذه  ودفن  )1722م(  1135هـ  عام 
�لأوقاف �لأهلية حّل جزًء� من �أوقافه لال�صتمر�ر على �ل�رصف 
حممد  ذرية  ومن  �خلري�ت،  وعلى  �لز�وية،  على  ريعها  من 
عمرو  وخلف  �لتجارة  يز�ول  كان  �لذي  �إبر�هيم  �لر�ك�صي 
�لري  مفت�ض  �إبر�هيم  �لأ�صتاذ  عمر  وخلف  وخليل،  وحممد 

منجي  و�لأ�صتاذ  �لهند�صة،  بكلية  �لأ�صتاذ  �أحمد  و�لدكتور 
�ملحامي �لعام ل�رصكة �صيل، و�للو�ء علي �لر�ك�صي )رئي�ض ق�صم 
باجلمارك،  �ل�صابق  �ملوظف  �صليمان  �صابًقا(  باملحافظة  �لإد�رة 
عبد  و�لدكتور  �صابًقا،  باملحافظة  �لإد�رة  ق�صم  رئي�ض  وطاهر 
�حلميد �ملفت�ض بوز�رة �ل�صحة، وبدر �لدين �ملز�رع، وتزوجت 
كرميته �ملهند�ض حممد �صربي �صهيب وكيل وز�رة �لأوقاف 
�صابًقا، وتزوجت كرميته �لثانية �لدكتور زهري �ل�صيديل، �أما 
�ملرحوم  من  �لثالثة  بناته  فتزوجت  حممد  �لثالث  �إبر�هيم  �بن 
�أحمد �لكلزة، و�ل�صيخ �صادق �لبنا، وحممد عبد �لعزيز �ل�صيخ 

�أحد �أفر�د �أ�رصة �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا )�نظر هذه �ملادة(.

�ملن�صية  بق�صم  و�لزقاق  �ل�صارع  ��صم  ترجمة  �أما 
يف  �لأخرى  �لرتجمة  و�نظر  »تر�ب«،  يف  �نظرهما  �لقدميني 

»�مل�صتكفي«.  

اَوْندي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل 643– الرمّ
اَوْندي – حارة – بق�سم مينا الب�سل 644– الرمّ
�لر�وندي،  �إ�صحاق  بن  يحيى  بن  �أحمد  �حل�صني  �أبو  هو 
كان من �لفقهاء �ملربزين يف ع�رصه وله من �مل�صنفات و�لكتب 
و�لتاج  �ملعتزلة،  ف�صيحة  منها  كتابًا،  ع�رص  و�أربعة  مائة  نحو 
و�لزمرد، و�لق�صب، وله مقالة قيمة يف علم �لكالم، وكان 
من �لف�صالء يف زمانه وله جمال�ض ومناظر�ت كثرية مع جماعة 
من علماء �لكالم وقد �نفرد ببع�ض �لنظريات �لعلمية نقلها �أهل 

�لكالم عنه ودونوها فيما �ألفو� من كتب يف هذ� �لباب. 

بن  برحبة مالك  �لر�وندي عام 245هـ )859م(  وتويف 
طوق �لثعلبي يف قول بع�ض �لرو�ة، �أو يف بغد�د يف قول �لبع�ض 
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�لآخر، ويقدر موؤرخو �صريته عمره باأربعني �صنة عند وفاته، 
ومن ثم يكون قد ولد خالل عام 205هـ )على �لتقريب(. 

على  �لو�قعة  »ر�وند«  قرية  �إىل  بالر�وندي  تلقيبه  ويرجع 
مبد�أ  يف  كان  �أنه  موؤرخوه  ويذكر  بفار�ض،  �أ�صفهان  ناحية 
�لأمر على مذهب �ملعتزلة ثم نبذ تعاليمهم، ويقولون �أنه كتب 
�صح  فاإذ�  �ملنزلة،  �ل�صماوية  �لأديان  و�صد  �لإ�صالم،  �صد 
�لكافرين  �لزنادقة  من  �لر�وندي  يكون  �ملوؤرخني  هوؤلء  قول 
»وفيات  كتابه  يف  خلكان  �بن  رو�ه  ما  ولكن  �مللحدين، 
�لأعيان« ل يدل على زندقة �بن �لر�وندي وكفره بل يدل على 
بزندقته،  قالو�  من  ولعل  ع�رصه،  يف  �لف�صالء  من  كان  �أنه 
وكفره من موؤرخي �ملعتزلة �لذين �صهر �لر�وندي مبذهبهم يف 

كتابة »ف�صيحة �ملعتزلة« �لآنف �لذكر. 

 - �سارع   – الرفاعي  �سامح  الرائد   –645
بق�سم العطارين )�سكور با�سا �سابًقا( 
��صت�صهد يف معارك �ليمن وكان من �صباط �جلي�ض �مل�رصي 
�لذي هب لنجدة �ل�صعب �ليمني عندما قام بالثورة �صد �حلكم 
ظلمات  يف  يدلج  متخلًفا  �صعًبا  منه  جعل  �لذي  �ل�صتبد�دي 

�جلهل و�لفقر كاأنه من �صعوب �لقرون �لو�صطى. 

يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�صكور با�صا« 

646– الرائد مهند�س منري بادير – �سارع- 
بق�سم حمرم بك )جعفر �سابًقا(

ولد �ل�صهيد �لر�ئد مهند�ض منري بادير يف 3 من �صهر نوفمرب 
عام 1942م )1361هـ( �صارع جعفر �لذي يحمل ��صمه �لآن 

ويقع مقاطًعا ل�صارعي زين �لعابدين و�لر�صافة )نبيل �لوقاد حاليًّا( 
بق�صم حمرم بك، وهو �أحد ثمانية �إخوة عكف و�لدهم بادير 
باجلامعة  فاأحلقهم جميًعا  تربيتهم مو�طنني �صاحلني  ب�صارة على 
و�صار �أ�صغرهم �صابًطا مهند�ًصا باجلي�ض �لحتياطي، وبد�أ و�لده 
مبعهد  �لثانوي  بالتدري�ض  ��صتغل  ثم  �ملحاماة  يف  �لعلمية  حياته 

�للي�صيه بالإ�صكندرية، ومل يبخل على تعليم �أولده مبال. 

و�لتحق �ل�صهيد منري بكلية �لهند�صة بجامعة �لإ�صكندرية، 
بعد �أن �أمت در��صته �لبتد�ئية مبدر�صة �لر�صافة و�لإعد�دية و�لثانوية 
�لهند�صة يف  بكالوريو�ض  مبدر�صة حمرم بك، وتخرج يحمل 
ق�صم �لكهرباء �صعبة �لفيزياء عام 1965م )1385هـ( وكلف 
عاًما  بها  فظل  �لذرية  �لطاقة  مبوؤ�ص�صة  بالعمل  نف�صها  �ل�صنة  يف 

كاماًل. 

ويف ذلك �حلني �أعلنت �لكلية �لفنية �لع�صكرية عن حاجاتها 
�إىل  �لتقدم  �إىل  منري  فبادر  �مل�صلحة  بالقو�ت  يعملون  ملهند�صني 
هذه �لكلية، و�لتحق بها ثم عني مبطار بني �صويف لالإ�رص�ف 
هذ�  يف  لتخ�ص�صه  فرقته  يف  �لإلكرتونية  �لعقول  �صيانة  على 

�لفن. 

 ويف �أول �إبريل عام 1970م )1390هـ( لبى ند�ء �لو�جب 
بروح عالية ر��صية ويف 5 من �صهر يونية عام 1970م، كان 
يوؤدي عمله �لهند�صي �لفني يف ور�صته خلف خط �لنار، وكان 
�لعدو  غار�ت  �إحدى  تعطل يف  قد  �لإلكرتونية  �لأجهزة  �أحد 
بنف�صه  �لنار  خط  �إىل  يتوجه  �أن  فف�صل  �لغا�صمة  �لإ�رص�ئيلي 
�لفني وي�صرتك  ليوؤدي عمله  �ملعركة  لإ�صالح �جلهاز يف قلب 
ينتظر  ومل  �لعدو،  طائر�ت  �لأخرى يف �رصب  �لأجهزة  مع 
�ل�صهيد منري �نتهاء �لغارة ليقوم باإ�صالح �جلهاز، وهكذ� خاطر 
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بحياته يف �صبيل �لوطن دون تردد �أو وجل، وما هي �إل دقائق 
عامل  �إىل  �لطاهرة  روحه  وفا�صت  مقتل،  يف  �أ�صيب  حتى 

�لأبدية ر��صية مبا �أدت من و�جب مقد�ض نبيل.

وعقب ��صت�صهاده يف ميد�ن �ل�رصف منحته �لدولة و�صام 
جنمة �ل�رصف تقديًر� ملا قام به من ت�صحية با�صلة و�صجاعة و�إقد�م 
طو�ل مدة وجوده بجبهة �لقتال يف �لقناة، وكان عمره وقت 
ولكنه  تزوج  قد  وكان  �أ�صهر،  وثمانية  عاًما   27 ��صت�صهاده 
يف  ز�ملته  مهند�صة  من  �لأول  زو�جه  بعيد  ليحتفل  يع�ض  مل 

�لدر��صة. 

كلية  يف  زمالئه  جميع  �حرت�م  مو�صع  �لفقيد  وكان 
�لع�رصين  بلجنة  ع�صًو�  فانتخبوه  �لدر��صة  مدة  طو�ل  �لهند�صة 
بالحتاد �ل�صرت�كي �لعربي، وكان له ن�صاط ثقايف و�جتماعي 
�ملهند�ض  �أ�رصة حترير جريدة وجملة  ع�صًو� يف  فكان  ملحوظ 
على  عالوة  �لهند�صة،  كلية  طالب  �حتاد  ي�صدرهما  �للتني 
ن�صاطه �ملرموق يف كافة �أوجه �لن�صاط �لجتماعي و�لرحالت 

و�إقامة �ملع�صكر�ت. 

�لله من هو�ة �ل�صعر وكتابة �لأبحاث فظهر  وكان رحمه 
له مقالت كثرية وعدة ق�صائد وطنية تفي�ض حبًّا وحناًنا مل�رص 
ولفل�صطني �ل�صليبة، ومتنيات �صادقة باأن ي�صرتد �لعرب حقوقهم 

و�أن يحررو� �أر��صيهم �ملحتلة من �لأعد�ء �ل�صهاينة. 

الرمل  بق�سم   – حارة   – ربيعة   –647
قبائل  و�أكرب  �أ�صهر  من  و�حدة  على  يطلق  ربيعة  ��صم 
�لعرب، كما يطلق على ثالثة من مفكري �لعرب يف �جلاهلية 
�ملفكرين  ترجمة  تليها  �لقبيلة  ترجمة  يلي  وفيما  و�لإ�صالم، 

�لثالثة وفاًقا لتاريخ وجودهم يف �حلياة: 

1( ربيعة: �أعظم �لقبيلتني �لعربيتني يف �لزمن �لقدمي، وكانت 
هي وقبيلة م�رص �أو�صع �لقبائل �لعربية �صلطاًنا وقوة، وهما من 
�جلمر�ت يف �صمال بالد �لعرب، وماز�ل �ملثل ي�رصب بعددها 

�لكبري فيقال يف كرثة �أفر�دها: �أكرث عدًد� من ربيعة م�رص. 

� بني �لقبائل، وثمة قبائل حتمل هذه  و��صم ربيعة �صائع جدًّ
�ل�صم من قبيلة م�رص نف�صها، ولها �صاأن �أكرب من غريها وهي: 
ربيعة بن عامر بن �صع�صعة �لتي تنتمي �إىل قبائل كعب وكالب 
وكليب، وربيعة بن عبد�لله بن كعب، وربيعة بن كالب، 
بن  بن جعفر، وربيعة  مالك  بن  �لأ�صبط، وربيعة  بن  وربيعة 
عقيل، وربيعة بن جعدة، وهناك ثالثة فروع من عبد �صم�ض 
�ليمنية �لكربى: ربيعة بن �خليار،  �لقبائل  ت�صمى ربيعة. ومن 

وربيعة بن جرول، وربيعة بن �حلارث بن كعب. 

يطلق  فا�صم  �ل�صغرى  �أو  �لو�صطى  �أو  �لكربى  ربيعة  �أما 
على ثالثة بطون من متيم وهي: ربيعة بن مالك بن زيد مناة، 
ا با�صم »ربيعة �جلوع«،  وربيعة بن حنظلة بن مالك  وتعرف �أي�صً

�بن زيد مناة، وربيعة بن مالك بن حنظلة. 

فعلى  ُم�رص  ��صم  �أما  �لربائع،  ي�صمى  �لقبائل  هذه  وجمع 
خالف ربيعة يكاد ل يذكر يف غري ذلك من �ملو��صع. 

ويقول علماء �لأن�صاب �إن �جلد �مل�صرتك ملعظم �لقبائل يف 
�صمال جزيرة �لعرب هو نز�ر بن ُمَعّد بن عدنان، وقد �أعقب 
م�رص،  ولديه:  عدنان  بن  عك  بنت  »�صودة«  زوجه  من  نز�ر 
ع�صرية  ومن  عالن،  بنت  »جد�لة«  زوجته  ومن  و�إياد، 
جرهم �لبائدة ولديه: ربيعة، و�أمنار، ويزيد �لق�صاعي عليهما 

ق�صاعة. 
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ولديه،  بني  مري�ثه  ق�صم  نز�ر  �إن  �لرو�يات  بع�ض  وتقول 
وتلقب م�رص منذ ذلك �حلني »بربيعة �حلمر�ء«، وربيعة »بربيعة 
�لفر�ض«، ويقول برو�ية �أخرى �أن ربيعة دفن �إىل جانب نز�ر، 
�أما م�رص �لذي نزل مكة فقد دفن يف �لروحاء على م�صرية يومني 

من �ملدينة، ويقال �أن قربه غد� مز�ًر� يحج �إليه �لنا�ض. 

وقد ق�صمت جزيرة �لعرب بني ربيعة وم�رص، فخ�ضَّ ربيعة 
�صفوح تالل غمر ذي كندة و�جلزء �لأو�صط من ذ�ت عرق، 
وما يليه من �لنجد حتى �لغور �لذي يف تهامة، وخ�ضَّ ُم�رص 
ا  تخوم �لأر�ض �ملقد�صة حتى �ل�رصو�ت، وكان من ن�صبيها �أي�صً

�لبقعة �لتي على هذ� �جلانب من �لغور وما يليه. 

ف�صقو�  �حلروب  ب�صبب  �ملختلفة  ربيعة  ع�صائر  و�ن�صعبت 
�حتلو�  حيث  �جلزيرة  �أر�ض  معظم  وبلغ  �لأمام  �إىل  طريقهم 
�جلهة �لتي حملت �أ�صماءهم فيما بعد، وهي ديار ربيعة وديار 

بكر. 

�أطاح  �أن  �إىل  لليمن  خا�صعة  وم�رص  ربيعة  قبائل  وظلت 
�لأحبا�ض مبملكة حمري، و��صتطاع بنو ربيعة وم�رص �أن يرفعو� 
عن كاهلهم نري �ليمن عدة مر�ت عندما كانو� يدينون بالطاعة 
�أيام من هذه �حلروب  لأمري منهم، وقد �صجل �لتاريخ �أخبار 
وهي �أيام: �لبيد�ء و�ل�صالن وخز�ز، وكانت �لغلبة فيها لقبائل 

معد. 

تابعتني ململكة كندة  �لزمن  ربيعة وم�رص مدة من  وبقيت 
�لتي كان حكامها يحملون لقب ملوك معد )�أو ُم�رَص وربيعة( 
باإمارة  وتغلب  بكر  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنهما  �لقبيلتان  و�عرتفت 
�لن�رص  �إىل  قادهم  �لذي  �لكندي  �ملق�صور  عمرو  بن  �حلارث 
فقد  �أنه  غري  و�للخميني،  �لغ�صانيني  �مللوك  مع  حروبهم  يف 

مملكة  د�لت  موته  وعقب  بعد،  فيما  فتحها  �لتي  �لأر��صي 
يدينون  ل  �لكنديون  و�أ�صبح  �لأحبا�ض،  يد  على  نو��ض  ذي 
بالولء لليمن، وعندئذ ن�صبت حرب �لب�صو�ض بني بكر وتغلب 
كليب  بطلها  وكان  �لتاريخ  يف  ��صتهرت  �لتي  �حلرب  وهي 
و�أخوه �ملهلهل )�لزير �صامل( و�نتهت هذه �حلرب ل�صالح تغلب 
فولت ربيعة وجهها �صطر �ملنذر �لثالث ملك �حلرية �لذي ب�صط 
�لعرب  جزيرة  قبائل  من  وغريهما  وم�رص  ربيعة  على  �صلطانه 

�لو�صطى. 

ومل تخمد نار �لعد�وة بني تغلب وبكر ووقفت كل منهما 
يف طرف يوم ذي قار، ثم كانت غلبة بكر �لتي عدت ن�رًص� 
كبرًي� على �لفر�ض �صبًبا يف حترير قبائل جزيرة �لعرب �لو�صطى 

يف �لنري �لأجنبي، ومهدت �لطريق لظهور �لإ�صالم.

�أيام  يف  ربيعة  قبائل  يف  منت�رًص�  �مل�صيحي  �لدين  وكان 
ب�صعائرها  متم�صكة  فبقيت  م�رص  �أما  �ل�صالم،  عليه  �لر�صول 
�لوثنية �لقدمية، وكان �ل�صهر �ملف�صل عند ربيعة يف ذلك �حلني 

هو �صهر رم�صان، وعند م�رص �صهر رجب. 

�أقباط م�رص  �أن  ويذكر �لدم�صقي يف كتابه »نخبة �لدهر« 
طلًبا  �إىل م�رص  �لذين هاجرو�  تغلب  �أو  ربيعة  قبائل  �صاللة من 
للقوت، ولكن هذ� �لر�أي ل توؤيده �ملر�جع �لتاريخية �ملوثوق 

يف �صحتها. 

�إىل  دخلت  �لوفود  عام  وهو  )630م(  9هـ  عام  ويف 
متيم،  منها:  وم�رص  ربيعة  من  كربى  ع�صائر  عدة  �لإ�صالم 
وثقيف، وعبد قي�ض، وبكر بن و�ئل، ويرد ذكر قبائل ربيعة 
ذ�ت  �لكتائب  من  كونهما  بو�صف  �حلني  ذلك  منذ  وم�رص 

�ل�صاأن �لعظيم يف �جليو�ض �لإ�صالمية �لفاحتة.
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بعد ذلك لأن  تاريخ ربيعة وم�رص  تتبع  �لي�صري  ولي�ض من 
هو  و�لأغلب  قليلة  ع�صائر  �إل  بهما  يعرف  ل  �ل�صمني  هذين 
�أو و�حدة منهما  به بكر وتغلب فح�صب  �أن ��صم ربيعة يق�صد 
يف  د�خلة  ربيعة  قبائل  جميع  �لأحيان  بع�ض  يف  وجند  فقط، 
يف  �ندثارهما  ثم  �متز�جهما،  �صار  ثم  ومن  م�رص،  قبائل 

�لأزمنة �حلديثة. 

2( ربيعة بن حما�سن التميمي: كان من حكام قبائل متيم يف 
قومه  عامل  �إذ كان  �ملرجع يف ع�رصه،  �إليه  �جلاهلية، وكان 
يعرف �أن�صاب �لقبائل �لعربية حق �ملعرفة ويقّدر مر�تبهم ح�صب 
هذه �لأن�صاب، ويقول �لتاريخ �إنه كان من �أف�صح �خلطباء يف 
زمنه، كما كان على قدر كبري من �ل�صجاعة و�لإقد�م، كرمًيا 

م�صياًفا وم�صهوًر� بني �لعرب بهذه �ل�صيافة �لكرمية. 

)املعروف  وخ  فرُّ الرحمن  عبد  اأبي  بن  ربيعة  عثمان  اأب�   )3
بربيعة الراأي(: كان فقيه �أهل �ملدينة، وقد �أدرك جماعة من 
مالك(،  �لإمام  )�نظر  �أن�ض  بن  مالك  عنه  �أخذ  وقد  �ل�صحابة 
وخ خرج يف �لبعوث  �أباه عبد �لرحمن فرُّ �أن  وتقول �لرو�يات 
�إىل خر��صان �أيام بني �أميَّة، وكان ربيعة مايز�ل يف بطن �أمه، 
وترك عند زوجته �أم ربيعة ثالثني �ألف دينار، وبعد غياب د�م 
�صبعة وع�رصين عاًما عاد �إىل �ملدينة ميتطي فر�صه ويف يده رمح، 
ثم نزل ودفع باب منزله برحمه فخرج �إليه �بنه ربيعة وقال: يا 
�أنت  �لله  يا عدو  وخ:  فرُّ فقال  منزيل؟؟  على  �أتهجم  �لله  عدو 
�جلري�ن،  �جتمع  حتى  تو�ثبا  ثم  حرمي،  على  دخلت  �لذي 
ربيعة،  لإعانة  و�جلري�ن  هو  فجاء  �خلرب  �أن�ض  بن  مالك  فبلغ 
وكرث �ل�صجيج و�صاأل مالك فروخ قائاًل �أيها �ل�صيخ �طلب د�ًر� 
وخ ف�صمعت  وخ: �إنها د�ري، و�أنا فرُّ غري هذه �لد�ر، ف�صاح فرُّ
زوجته كالمه فخرجت وقالت هذ� زوجي، وهذ� �بني �لذي 

خلفه، و�أنا حامل به فتعانقا وبكى كل منهما فرًحا، وملا �صاأل 
فروخ زوجته عن �ملال قالت: �إين دفنته للتحفظ عليه، ثم حثته 
حلقة  وجد  دخله،  فلما  �لنبوي،  �مل�صجد  يف  �ل�صالة  على 
عليهم  يلقي  ربيعة  �بنه  ووجد  �لنا�ض،  من  كبرًي�  جمًعا  ت�صم 
�أحد درو�صه يف �لفقه و�حلديث فحمد �لله، وقال لقد رفع �لله 
من قدر ولدي، وعندما عاد �إىل منزله و�أخرب زوجته مبا �صاهد 
و�أنباأها باأنه مل ير �أحًد� من �أهل �لعلم و�لفقه قد بلغ من �لرفعة ما 
بلغه ولدها، فقالت �أيهما �أحب �إليك ثالثون �ألف دينار �أو هذه 
�لذي هو عليه، فقال ل و�لله بل هذ�، فقالت لقد �أنفقت �ملال 

كله على تعليمه، فقال و�لله ما �صيعته. 

من  �أعلم  �أحًد�  ر�أيت  ما  يقول  �لله  عبد  بن  �صو�ر  وكان 
ربيعة �لر�أي وملا �صئل: حتى ول �حل�صن و�بن �صريين قال: ول 
�حل�صن و�بن �صريين، وكان ربيعة من �أ�صخى �أهل �ملدينة جوًد� 
وكرًما على �أ�صدقائه، وعلى كل من كان يطلب �صلته حتى 
ذهب ماله، وقال مالك بن �أن�ض بعد وفاة ربيعة �لر�أي: ذهبت 

حالوة �لفقه منذ مات ربيعة �لر�أي. 

وكانت وفاته عام 136هـ )753م(. 

رو�ة  �أجالء  من  كان  الإ�سكندري:  املعافري  ربيعة   )4
�حلديث، وقد روى عنه ف�صالة بن عبيد وعن غريه، وروى 
عنه �لليث بن �صعد )�نظر مادة �بن �صعد(، ويقول رو�ة �صريته: 
عام  وتويف  م�رص،  �أهل  من خرية  تقيًّا  ا  �صاحِلً رجاًل  �إنه كان 

121هـ )738م(. 
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648– الرجاء – حارة – بق�سم مينا الب�سل 
ورْجًو�  رجاًء،  يرجو،  »رجا،  فعل  م�صدر  �لرجاء 
�أو  به،  �أمل  �ل�صيء:  ورجا  يئ�ض،  �صد  ورجاءًة«  ورجاوة، 

ل فيه.  جافه، ورجا �لرجل: �أمَّ

�أي  عليه:  ورجى  �لكالم،  عن  �نقطع  رًجا:  ورجي، 
�نقطع عن �لكالم، و�أرجى �لأمر �أخره، و�لرجا – و�لرجاء: 
�لناحية، وجمعها �أرجاء، و�لرجاء: �حلبل �لكاذب، و�لرجية، 
كل ما يرجى فيقال: »لي�ض يل يف فالن رجية« �أي لي�ض يل فيه 

ما �أرجوه. 

649- الرحمة – �سارع - بق�سم مينا الب�سل 
كرموز  بق�سم   - �سارع   – الرحمة   –650
ومرحمًة،  رحمًة  يرحم،  »َرِحم«  فعل  من  �لرحمة 
وُرْحًما، وُرُحًما: �أي رقَّ له و�صفق عليه، وتعطف وغفر له، 
�أي  ورحامة  وَرَحًما،  ُرحًما،  �ملر�أة،  ورحمت  ورحمت، 
م،  َرحَّ ورحماُء،  َرحوٌم،  فهي  �لولدة  بعد  َرِحَمها  �صكت 
م عليه: قال » رحمه �لله«، وتر�حم �لقوم: رحم بع�صهم  وترحَّ

ا، و��صرتحمه: �أي ��صتعطفه.  بع�صً

�أح�صاء  يف  �جلنني  م�صتودع  موؤنثة:  و�لرحم،  و�لرحمة، 
ا �لقر�بة يقال: »ذو �لرحم« �أي ذو �لقر�بة،  �حلبلى، وهو �أي�صً

وجمعه �أرحام. 

و�نعطاف  �لقلب،  رقة  و�لُرْحُم:  و�لُرحمى،  و�لرحمة، 
�لعظيمة،  �لرحمة  و�لرحموت:  و�لإح�صان،  �ملغفرة  يقت�صي 

و�لر�حم و�لرحوم: هو من يرحم، و�لرحيم: �لر�حم و�ملرحوم 
كناية عن �ملتوفى عند �ملولّدين. 

وقد ��صتد �لقتال بني عمرو بن �لعا�ض و�لبيزنطيني )�لروم( 
عند باب �ل�صدرة عقب فتح �لإ�صكندرية عام 21هـ )641م( 
فقتل منهم �لكثري، ثم �أمر عمرو برفع �ل�صيف و�أ�ص�ض هذ� �ملكان 
�أ�صماه م�صجد �لرحمة، ويقع مكانه �لآن م�صجد �لعمري )�نظر 
مادة �لعمري(، وكان �أكرب مما هو عليه �لآن �إذ جدده �ل�صيخ 

�إبر�هيم با�صا )�نظر هذه �ملادة(. 

651– رحمي بك – �سارع – بق�سم العطارين 
عهد  يف  م�رص  �إىل  قدم  بحريًّا  �صابًطا  بك  رحمي  كان 
بالبحرية  �ألباين وعمل  �أ�صل  �خلديوي �صعيد �لأول، وهو من 
�ل�رصكة  بخطوط  )قومند�ن(  ربان  بوظيفة  �ملدنية  �مل�رصية 
�إىل  عديدة  ب�صفريات  وقام  بعد  فيما  تكونت  �لتي  �خلديوية 
بالبحر  �حلجاج  ونقل  �لأ�صود،  بالبحر  و�لقرم  و�ليونان  تركيا 
�لأحمر، و�لرحالت �لتجارية �إىل �ل�صود�ن، وكان حازًما يف 

�إد�رته قوي �ل�صكيمة، ومالًحا من �لدرجة �لأوىل. 

وبعد بلوغه �خلام�صة و�ل�صتني من �لعمل �أحيل على �ملعا�ض، 
وكان قد تزوج بفتاة من �أ�رصة �لطر�بزويلي �لقوقازية، و�أجنب 
ولًد� وبنتني، �أما �لولد فح�صل على بكالوريو�ض �لطب و��صمه 
�لدكتور �رصيف رحمي، وقد در�ض �لطب بفرن�صا، ثم �أن�صاأ 
م�صهوًر�  وكان  �حلديد،  �لباب  بجهة  بك  حمرم  بحي  عيادة 
باملجان،  �لأديان  جميع  من  �لفقر�ء  ومعاجلة  للخري،  بحبه 
دون  للفقر�ء  �لدو�ء  ت�رصف  بالعيادة  ملحقة  �صيدلية  له  وكان 

مقابلة مالية. 
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�حلياة  �عتزل  �ملعا�ض  على  بك  رحمي  �أحيل  �أن  وبعد 
�صنو�ت  �صت  زهاء  عا�ض  حيث  �حلجاز  �إىل  و�صافر  �لعامة، 
وهناك  �لدينية  �لعلوم  يدر�ض  �ل�رصيف  �ملكي  باحلرم  جماوًر� 
�لع�رصين  �لقرن  �لثاين من  �لعقد  �أثناء  دفن، وكانت وفاته يف 

�حلايل. 

وتزوجت �بنتاه يف تركيا، �إحد�هما من قبطان يف �لبحرية 
روؤوف  �جلرن�ل  من  و�لأخرى  قبطان،  �صقر  يدعى  �لرتكية 
ر�غب بك �أحد كبار ورجال �ل�صلك �ل�صيا�صي �لرتكي و�صباط 
�جلي�ض �ل�صابقني، وبوفاة ولده �لدكتور �رصيف رحمي �لذي 
رحمي  �أ�رصة  �صلة  �نقطعت  تركيا  �أختيه يف  و�إقامة  يتزوج  مل 

بك مب�رص. 

652– ر�ستم بك العاليلي – �سارع - بق�سم 
العطارين 

بالعاليلي  �مللقب  ز�دة  علي  �رصيف  ر�صتم  �أحمد  هو 
�إىل  �أ�رصته  منها  نزحت  �لتي  برتكيا  عالتية  بلدة  �إىل  ن�صبة 
�إىل »�ل�رصيف  تنتمي  �لن�صب  �أ�رصة �رصيفة  �لإ�صكندرية، وهي 
تركي  لقب  »ز�دة«  ولقب  ��صمه،  �لأ�رصة  �لذي حتمل  علي« 
معناه �آل ومار�ض ر�صم بك جتارة �لأخ�صاب على غر�ر و�لده، 
�لإ�صكندرية،  �إىل  تركيا  من  �لأخ�صاب  �أنو�ع  ي�صتورد  وكان 
م�صتودعاته  �إىل  �لأخ�صاب  هذه  تنقل  �خلا�صة  مر�كبه  وكانت 
وقًفا  كانت  �لأخ�صاب  جتارة  �أن  ويالحظ  �لورديان،  بجهة 
على �لأتر�ك يف ذلك �حلني، �أي يف نهاية �لقرن �لتا�صع ع�رص 
�للبنانيني  �أيدي  �إىل  �نتقالها  قبل  وذلك  �لع�رصين  �لقرن  وبد�ية 
�أمثال �أ�صعد با�صيلي وكرم وغريهم، وكان ر�صتم �لعاليلي من 
�لبلدي  كبار جتار �لإ�صكندرية، و�نتخب ع�صًو� يف جمل�صها 

)�لقوم�صيون(، و�ختري ع�صًو� عنها يف �جلمعية �لعمومية، وهي 
وتويف  �لوقت،  ذلك  �لقومي يف  �مل�صتوى  على  �لنيابية  �لهيئة 
ذريته  ومن  )1897م(،  1315هـ  عام  �لعاليلي  بك  ر�صتم 
�ل�صابق،  �لأمالك  م�صلحة  وكيل  �لعاليلي،  نظمي  حممود 
�لعاليلي  ر�صتم  و�أحمد  �لعاليلي  لطفي  م�صطفى  و�ملهند�ض 
حفيده،  �لعاليلي جنل  نظمي  توفيق  و�لدكتور  �أحفاده،  �أحد 
وتزوجت كرميته �لأ�صتاذ �ملرحوم �أحمد مر�صي بدر)�نظر مادة 
م�صت�صاًر�  �ملعار  بدر  مر�صي  �لدكتور جمال  و�لد  بدر(  مر�صي 

بالق�صاء �لأعلى باجلمهورية �جلز�ئرية.

وكانت جتارة �لأخ�صاب لها باب خا�ض من �أبو�ب �لد�ئرة 
�جلمركية هو �لباب رقم 14 �لذي يطلق عليه �لآن باب �لكر��صتة 
�خل�صب  تعني  تركية  كلمة  و�لكر��صتة  �ملادة(،  هذه  )�نظر 
بعد  عنها  يفرج  �خلارج  من  و�رد�ته  جميع  وكانت  باأنو�عه، 
دفع �لر�صوم �جلمركية �مل�صتحقة عليها من هذ� �لباب، وكان 
كثري من �صو�در �خل�صب بالقرب من هذه �جلهة وماز�لت �أبنيتها 
�لوقت  يف  �ل�صلع  ل�صتى  كمخازن  وت�صتخدم  قائمة،  �لقدمية 

�حلا�رص. 

العطارين  بق�سم   – �سارع   – الر�ساد   –653
�لر�صاد م�صدر فعل »َر�َصَد« �أي �هتدى و��صتقام، ور�صد 
وله  وعليه  كذ�،  �إىل  و�أر�صده  ده،  ور�صَّ فيه  ر�صد  �أي  �أمره: 
�أي هد�ه، و��صرت�صد لأمره: �هتدى له، و��صرت�صده: طلب منه 
�لر�صد، و�لر�صد �صد �لغي وهو �ل�صتقامة على طريق �حلق، 

و�لر�صيد هو ذو �لر�صد �أي �لهادي و�ملهتدي. 

�لورق،  �ض  مقرَّ �لطعم  يف  حرِّ نبات  ا:  �أي�صً و�لر�صاد 
ر�صاٌد،  وجمعها  �لكف  مبلء  �حلجر  �أو  �ل�صخرة  و�لر�صاد 
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و�ملر��صُد: مقا�صد �لطريق، وما ��صتقام منها، ولي�ض لها و�حد 
فهي جمع كمحا�صن ومالمح، وبلغ �صن �لر�صد �أي بلغ �ل�صن 

�لتي ت�صمح له �أن يتوىل �أمره بنف�صه دون و�صي �أو قيم. 

كرموز  بق�سم   – حارة   – الر�ساقة   –654
�لر�صاقة من فعل ر�صق »فيقال ر�صق �لغالم �أي ح�صن قده، 
و�صار لطيًفا، �أو خف يف عمله فهو ر�صيق، وجمعه ر�صق، 
وتر��صق  �صاحبه،  منهما  كل  ر�صق  �أو  �صايره،  ور��صقه: 
�لقوم �أي تنا�صلو�، ور�صق كل منهم �صاحبه ويقال: تر��صقو� 
�حتد،  �أي  �لأمر  وتر�صق يف  باأعينهم،  وتر��صقو�  باأل�صنتهم، 
ه، و�أر�صق �لقوم بب�رصه: �أي طمح  و�أر�صق �لنظر �إليه �أي �أحدَّ
ت  و�أحدَّ عنقها  ت  مدَّ �أي  �لظبية:  و�أر�صقت  فنظرهم،  بب�رصه 
�لنظر، و�أر�صق �لر�مي �أي رمى �صهمه �إىل �ملكان �ملوجه له، 
�إليه، ويقال:  �مل�صري  بار�ين يف  �أي  »�أر�صقني مق�صدي«  فيقال 
»ما �أر�صق هذ� �لقو�ض« �أي ما �أخفها و�أ�رصع �صهمها، و�لر�صق: 
�لقلم  و�لَر�ْصَق �صوت  �لر�صق،  �ل�صهم جمعها  �ل�رصيع  �لقو�ض 
تقول: »�صمعت َر�ْصَق قلمه«، و�لأر�صق: �ملنت�صب يقال »جيد 
�أو  �للفظ  �للطيف، و�لر�صيق من  �أر�صق«، و�لر�صيق: �خلفيف 

�خلط: هو �لظريف. 

�سارع   – ر�سوان ح�سن )الدكتور(   –655
– بق�سم الرمل )ح�سن فوؤاد �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�لدكتور ر�صو�ن ح�صن«.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – الر�سيدي   –656
هو �أحمد �لر�صيدي �ملغربي �لذي جاور بالأزهر، و�أخذ 
عن �لكثري من �صيوخه يف �لفقه و�حلديث و�لعلوم �لدينية، ثم 

»�حلا�صية« على  وله كتاب  �ل�صافعية مبدينة ر�صيد،  �صيخ  �صار 
1069هـ  عام  ر�صيد  مبدينة  وتويف  للرملي،  �ملناهج  �رصح 

)1684م(. 

657 – الر�سيدي     بك – �سارع – بق�سم حمرم بك 
هو �ل�صيد �أحمد ح�صن �لر�صيدي كان من طلبة �لأزهر، 
�أن�صاأها حممد علي عام 1826م  �لتي  �أحلق مبدر�صة �لطب  ثم 
)1242هـ( باأبي زعبل، وكان كلوت بك )�نظر هذه �ملادة( 
�أول ناظر لها، وبعد �أن �أمت �لر�صيدي علومه بهذه �ملدر�صة عني 
م�صحًحا مبطبعتها لتفوقه يف �للغة �لعربية، ثم وقع عليه �لختيار 
�لطب  لتعلم  فرن�صا  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لبعثة  �أع�صاء  بني  ليكون 
فبد�أ در��صته يف �صهر نوفمرب عام 1832م )1248هـ( وكان 
مرتبه �ل�صهري طو�ل فرتة �لبعثة خم�صة جنيهات، وعقب �إمتامه 
در��صته �لعالية عاد �إىل م�رص عام 1838م )1254هـ( وعني 
ممتاًز�  نبوًغا  فاأظهر  �لطبيعية  �لعلوم  لتدري�ض  �لطب  مدر�صة  يف 
يديه  على  وتخرج  جميًعا،  و�لإفرجن  �مل�رصيني  �أ�صاتذتها  بني 
�ألغيت  �أن  �إىل  �لتدري�ض  ميار�ض  وظل  �لأطباء،  من  كثريون 
مدر�صة �لطب يف عهد �صعيد �لأول، وملا �أعيدت بعد ذلك مل 
يقبل �لعودة �إليها و��صتمر على عالج �لأهايل يف عيادته �خلا�صة 
غري �أنه رجع �إىل مدر�صة �لطب يف عهد �خلديوي �إ�صماعيل، 
1865م  عام  �ملنية  �أدركته  �أن  �إىل  بها  �لتدري�ض  ومار�ض 
يف  قيمة  كتب  ثمانية  بك  �لر�صيدي  �ألف  وقد  )1282هـ(، 
�لعلوم �لطبية هي: �لدر��صة �لأولية يف �جلغر�فيا �لطبيعية، بهجة 
�لروؤ�صاء يف �أمر��ض �لن�صاء، نزهة �لإقبال يف مد�و�ة �لأطفال، 
جملدين(،  )يف  �جللدية  �لأمر��ض  مد�و�ة  يف  �لبهية  �لرو�صة 
للكتاب  �ملفا�صل )وهو ذيل  ت�صوهات  �لأماثل يف عالج  نخبة 
�لرو�صة �لبهية(، عمدة �ملحتاج يف علمي �لأدوية و�لعالج )يف 
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)1283هـ(،  عام 1866م  وطبع  كبرية(،  �أربعة جملد�ت 
�لنريين يف  ترجمة ر�صالة تطعيم �جلدري لكلوت بك، �صياء 
مد�و�ة �لعينني )معرب(، د�ئرة معارف للعلوم �لطبيعية، وهي 
ح�صني  �لدكتور  و�صع  وقد  �لر�صيدي  �لدكتور  موؤلفات  �آخر 
بها، وكل  �لتي دونت  للمو�د  �أبجديًّا  فهر�ًصا  �لدم�صقي  عودة 
هذه �لكتب �ملفيدة مت طبعها يف �لفرتة �لو�قعة بني عامي 1836 

– 1867م )1252 – 1285هـ(. 

�أ�رصة  على  دللة  �لر�صيدي  لقب  �أن  يف  �صك  من  وما 
�لدكتور �أحمد �لر�صيدي تنت�صب يف �لأ�صل �إىل مدينة ر�صيد. 

658– الرفَّاء – حارة – بق�سم مينا الب�سل 
�لرفاء  �لكندي  �ل�رصي  �أحمد  �بن  �ل�رصي  �حل�صن  �أبو  هو 
�ملو�صلي، وقد عرف بالرفاء لأنه كان وهو �صبي يرفو �ملالب�ض 
بالأدب،  يولع  ذلك  مع  وهو  باملو�صل،  دكان  يف  ويطرز 
عالج  �لأدب، حتى  و�أهل  بال�صعر�ء  ويختلط  �ل�صعر،  وينظم 
�صعر�ء  من  و�صار  �ل�صعر�ء،  بني  �أمره  وذ�ع  �جليد  �ل�صعر  نظم 
�حلمد�ين  �لدولة  �صيف  بالط  ق�صد  ثم  �مل�صهورين،  �ملو�صل 
من  ق�صائد  بعدة  ومدحه  بحلب  �لدولة(  �صيف  مادة  )�نظر 
عام  �لدولة  �صيف  مات  �أن  �إىل  بحلب  مقيًما  وظل  �صعره. 
353هـ )964م( فرحل �إىل بغد�د ومدح �لوزير �ملهلبي )�نظر 
مادة �ملهلبي وغريه من كبار رجال �لدولة فر�ج �صعره يف جميع 
�مل�صهورين  �ملو�صليني  �ل�صاعرين  بينه وبني  �لأو�صاط(، وكان 
�أبي بكر حممد بن ها�صم و�أخيه �أبي عثمان �صعيد عد�وة، فزعم 

�أنهما �رصقا �صعره و�صعر غريه. 

وكان �ل�رصي �لرفاء مغرًما بن�صخ ديو�ن �أبي �لفتح ك�صاجم 
�لرفاء  وكان  �لعر�ق،  �أهل  �أ�صعر  �حلني  ذلك  يف  كان  �لذي 

ين�صج على منو�له، وي�صري يف �صعره على �أ�صلوبه، فاأخذ يد�ض 
�أبو  �ل�صاعر�ن  نظم  ما  �أح�صن  ك�صاجم  ديو�ن  من  كتب  فيما 
بكر حممد بن ها�صم و�أخوه عثمان �صعيد و�أخذ يف ذلك مادة 
ت�صنيع عليهما، وم�صد�ًقا لقوله يف �رصقتهما، وكان من نتيجة 
ذلك �لد�ّض �مل�صلل، وقوع زياد�ت يف بع�ض �لن�صخ عن ديو�ن 

ك�صاجم لي�صت يف �لأ�صول �مل�صهورة من ديو�نه. 

و�أ�صاب �لرفاء من ق�صائد مديحه �لرزق �لوفري، و�أ�صبح 
من �ملتك�صبني بال�صعر يف �مل�رصق يعي�ض من مد�ئحه، فاأي�رص بعد 
�أن كان فقرًي� معدًما، وهو يف �ملو�صل، وملا رجع �إىل بغد�د 
�صار �صعره م�صري �لأمثال يف �ل�صام و�لعر�ق ويف �إير�ن فبز غريه 

من �صعر�ء ع�رصه. 

�أمره،  �أول  يف  خمالطته،  �إىل  �صعره  خ�صائ�ض  وترجع 
من  �صار  وعندما  �لعامة  و�ملحال  �لأ�صو�ق  يف  �لنا�ض  بعامة 
�ل�صعر�ء �ملجيدين �مل�صهورين خالط �خلا�صة فجمع يف وجد�نه 
ورقة  �لأدب،  وح�صن  �لروح،  وخفة  �حللوة  �لفكاهة  بني 

�لتعبري، و�صعة �خليال. 

وقد كان منذ �صباه �لغ�ض دقيق �لإدر�ك، قوي �ملالحظة 
فلما عالج نظم �ل�صعر جاء �صعره معرًب� عن رقة �خلاطر، و�صالمة 
�لأ�صلوب، وجز�لة �ملعنى، وكان ي�صتمد كل ذلك مما يحيط 
خمتلف  ومعا�رصة  و�لجتماعات  �ملجال�ض  يف  ير�ه  وما  به 

طو�ئف �لنا�ض. 

غري �أنه مل ياأت يف �صعره بجديد يدل على �أ�صالة �لر�أي، 
ومتانة �لتفكري، و�صعة �لطالع، �أو �لركون �إىل �لفل�صفة كما 
نالحظ يف �صعر �ل�رصيف �لر�صي )�نظر هذه �ملادة( لأنه مل يتلق 
�ل�صعر �لذي كان  �أحد ومل يعن بالطالع على غري  �لعلم عن 
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جمال  �إىل  بطبعه  وميل  نف�صه،  يف  جاحمة  هو�ية  عن  ينظمه 
�لقول، �أو �إدر�ك فطري لأ�رص�ر بالغة �لكالم، فلما قر�أ �ل�صعر 
�لبليغ، وعمر وجد�نه بجر�صه وعذوبته �رصع يف حماكاة كبار 
�ل�صعر�ء وجمار�تهم يف �أ�صاليبهم حتى �متاز عن غريه من �صعر�ء 

ع�رصه. 

ويقول �بن خلكان يف كتابه »وفيات �لأعيان«: �إنه مل يكن 
له رو�ء ول منظر ول يح�صن من �لعلوم غري قول �ل�صعر، ولقد 
�إذ  �ل�صعر  نظم  قبل  �صناعته  منها  بيتني  �أو�صح يف  ق�صيدة  نظم 

يقول: 

وكانْت �لإبرُة فيما م�صى   
�صائنًة وجهي و�أ�صعاري   

فاأ�صبح �لرزُق بها �صيًِّقا   
كاأنَُّه من ُثقبِها جاري    

�ألو�نه  وخمتلف  �لقري�ض،  �أنو�ع  �أكرث  �لرفاء  طرق  وقد 
و�لدعابات  و�مللح  و�لو�صف  و�لهجاء  �ملديح  �ل�صعر يف  فنظم 
و�متالأت كلها برقيق �ملعاين، و�لو��صح �أن معظم �صعره يكتنفه 
باملو�صوعات  قري�صه  ميتاز  كما  �صو�ه  عن  مييزه  وهذ�  �لرقة، 
من  يكرث  ل  وكان  �لنا�ض،  معا�رصة  يف  به  حتيط  كانت  �لتي 
�ملو�صوعات �خليالية، �أو �لرمزية، ويرجع ذلك �إىل �صيق نطاق 

تعلمه. 

�أو  �لتكلف  ي�صوبه  ل  م�صوق  �صل�ض  �ل�صعري  و�أ�صلوبه 
�ل�صنعة  �إىل  �لأحيان  بع�ض  يف  يلجاأ  كان  �أنه  بيد  �لت�صنع، 

ولكنها �صنعة خفيفة تدعو �إىل �لإعجاب. 

ومن قوله يف �لغزل �لرقيق:
 

بنف�صي َمْن �أجوُد له بنف�صي    
ويبخُل بالتحيِة و�ل�صالِم 

وحتفي كامٌن يف ُمْقلتْيِه   
كُمون �ملوِت يف حدِّ �حُل�صاِم   

ويقول يف �ملدح �لذي يجعل نعمة �ملمدوح عليه ظالًّ من 
�لرغد و�رًفا: 

�ألب�ْصَتني نَِعًما ر�أيُت بها �لُدَجى   
ْبًحا وكنُت �أرى �ل�صباَح بَهيَما �صُ

 
وغدْوُت يح�صُدين �ل�صديُق وقبلها  

قد كاَن يلقاين �لعدوُّ رحيَما 

وقال يهجو ويتهكم على �صاعر قيل: �إنه كان جز�ًر� باملدينة 
و�رصق منه �صعره: 

�َر هيَّجني ووىلَّ   �أرى �جلزَّ
فكا�َصَفني و�أ�رصَع يف �نك�صايف   

ورقَّع �ِصْعَرُه بعيوِن �صعري  
عاِف  ِم �لزُّ ف�صاب �ل�ُصْهَد بال�صُّ   

لقد �صِقَيْت مبْديتَك �لأ�صاحي  
كما �َصِقَيْت بغارتَك �لقو�يف    
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وقال يف �لو�صف �لعذب �جلر�ض �حللو �ل�صياق: 

َبْت كاأ�ٌض بذي َزْوَرة   لو رحَّ
َبْت بالورِد �إذ ز�رها  لرحَّ  

جاء فخلناُه ُخدوًد� بََدْت  
ُم�رْصِمًة من خجٍل ناَرها   

َر �لدنيا فطابَْت به   وعطَّ
اَرها  ل َعِدَمْت ُدنياُه عطَّ   

ولل�رصي �لرفاء ديو�ن �صعر ي�صم �أجود ما نظم من ق�صائد 
و�مل�رصوب«  و�مل�صموم  و�ملحبوب  »�ملحب  بعنو�ن  كتاب  وله 

وكتاب �آخر �أ�صماه »�لديرة«. 

�أرجح  على  )972م(  362هـ  عام  وفاته  وكانت 
�لرو�يات، ودفن مبدينة بغد�د. 

659– الرفاعي – حارة – بق�سم العطارين 
هو �أحمد بن حميي �لدين بن �لعبا�ض، وتقول رو�ية �أخرى 
�أبو �لعبا�ض، وهو �صاحب �لطريقة �لرفاعية  �أنه �أحمد بن علي 
�لتي كان لها �أتباع كثريون ول�صيما يف �لعر�ق وم�رص، ويذكر 
و��صل  من  بالقرب  عبيدة  �أم  بجزيرة  ولد  �أنه  �لكتاب  بع�ض 
بالعر�ق وم�رص، ويذكر �لبع�ض �لآخر �أنه ولد يف قرية ح�صن 
�إحدى قرى ناحية �لب�رصة، وقرية �أم عبيدة وقرية ح�صن تقعان 
يف �إقليم �لبطائح، ومن ثم يلقب �لرفاعي بالبطائحي، وهناك 
خالف يف تاريخ مولده فمن قائل: �إنه ولد يف �صهر �ملحرم عام 
500هـ )�صبتمرب عام 1106م( ومن قائل: �إنه ولد يف رجب 

عام 512هـ )�أكتوبر – نوفمرب عام 1118م(. 

�أ�صالفه  �أحد  �إىل  �إ�صارة  باأنها  عادة  �لرفاعي  كلمة  وتف�رص 
�أن هذه �ل�صم علم على  �لبع�ض يرون  �أن  يدعى رفاعة، غري 
قبيلة من �لقبائل، ويقال: �إن هذه �ل�صلف هو »رفاعة« هاجر من 
مكة �إىل �إ�صبيلية بالأندل�ض عام 318هـ )929م(، ومن �إ�صبيلية 
عام 450هـ )1085م(  �لب�رصة  �إىل  �لرفاعي  �أحمد  نزح جد 

ومن هنا لقبه �لآخر)�ملغربي(. 

تاريخ  كتاب  يف  �لرفاعي  عن  تف�صيالت  وردت  وقد 
�لإ�صالم للذهبي )�نظر هذه �ملادة(، وقد �أخذت هذه �لتف�صيالت 
من جمموعة مناقبه �لتي و�صعها حميي �لدين �أحمد بن �صليمان 

�حلمامي ولقنها �أحد تالميذه عام 680هـ )1281م(. 

وتدل �صريته على �أن جده �لذي نزح من �لأندل�ض هو يحيى 
و�إنه  �لعلويني،  �إىل  يذهب  ن�صبه  �إن  يقال:  �لذي  رفاعة  حفيد 
�مل�رصق. وقد  للعلويني يف  �لعبا�صيني  ��صطهاد  هاجر هربًا من 
بالب�رصة ويتزوج  ي�صتقر  �أن  قبل  فري�صة �حلج  �أدى جده يحيى 

وينجب ذرية منها �أحمد �لرفاعي. 

�أبيه يف  �أحمد ولد بعد وفاة  �أن  وجاء يف بع�ض �لرو�يات 
حني �أن معظم �لرو�يات جتعل وفاة �أبيه يف بغد�د عام 519هـ 
)1125م( عندما كان �لرفاعي يف �ل�صابعة من عمره، ثم كفله 
عندئذ خاله من�صور �لبطائحي، وكان يقيم عند نهر دقال من 
�أربا�ض �لب�رصة، ويذكر من�صور �لبطائحي على �أنه �صيخ طائفة 

دينية يطلق عليها �أحمد نف�صه ��صم �لرفاعية. 

�أر�صله  �لقر�آن، وهو مايز�ل �صغرًي�  �أحمد  �أن حفظ  وبعد 
خاله من�صور �إىل و��صط ليتفقه على �أبي �لف�صل علي �لو��صطي 
خال  وعلى  �ل�صافعية،  �صيوخ  من  �لو��صطي(،  مادة  )�نظر 
�أبو بكر �لو��صطي، وظل �لرفاعي يطلب �لعلم حتى  �لو��صطي 
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�ل�صابعة و�لع�رصين من عمره، ثم نال �إجازته على �أبي �لف�صل 
�لو��صطي، ونال خرقة �لولية من خاله من�صور �لبطائحي �لذي 
يظهر  ما  على  فيها  عبيدة، وكان  �أم  ي�صتقر يف  �أن  �إليه  طلب 
و�لد  �لأن�صاري  �لبخاري  يحيى  دفن  وبها  �أمه،  لأ�رصة  مال 
�أمه، ويف عام 540هـ )1145م( تويف من�صور تارًكا م�صيخة 

�لطائفة �إىل �أحمد �لرفاعي حارًما منها ولده. 

ويقيم  �خلرنوبي  �لإمام  على  �لرتدد  كثري  �لرفاعي  وكان 
عنده فرتة زمنية يف كل عام يتتلمذ فيها على يديه، وينهل من 
وفاة  حتى  �ل�صنوية  �لزيارة  هذه  يو��صل  و��صتمر  وورعه  علمه 

�خلرنوبي. 

ذلك  جبينه  بعرق  قوته  ك�صب  عن  �لرفاعي  ي�صغل  ومل 
�لرتدد �لذي كان يقوم به على �أئمة �ل�صوفية، فقد ز�ول كل 
�حلرف حتى ل يكون عالة على �لغري، وكان يقول بالن�صبة �إىل 
مبادئ طريقته: ل ين�صم �إىل �صفوفنا عاطل، وقد عرب عن هذه 
�لطريقة بقوله: »طريقي دين ل دعة، وهمة بال ك�صل، وعمل 

بال رياء، وقلب بال �صغل، ونف�ض بال �صهرة«. 

ومل يذكر كتاب �صريته �أن ن�صاطه تعدى قرية �أم عبيدة، 
و�لقرى �ملجاورة لها �لتي مل تكن �أ�صماوؤها معروفة للجغر�فيني، 
بل �إن �أم عبيدة ذ�تها مل يذكرها ياقوت، و�إن كانت قد ذكرت 
يف ن�صخة من كتاب »مر��صد �لطالع«، ويذكر بع�ض �لرو�ة 
بالب�رصة، ولكن هذ� ل  �لتدري�ض يف �مل�صجد �لكبري  �أنه توىل 
يقوم دلياًل على �صدق ما �أد�ه �أبو �لهدى من �أن جمهرة مريديه 
كانت هائلة، و�أنه كان يجتمع بهم يف عدد كثري من �لعمائر 
�ل�صخمة �لفاخرة �لبناء، وذكر �أحد ذرية �بن �جلوزي عن �بن 
�جلوزي نف�صه �أن �صيًخا من �صيوخ �لرفاعية �أخربه �أنه �صاهد نحو 

مائة �ألف �صخ�ض مع �لرفاعي يف ليلة من ليايل �صعبان!!. 

عام  ولد  �جلوزي  �بن  �أن  �لقول  هذ�  يف  �ملغالة  ويوؤكد 
وفاة  من  �صنو�ت  ثالث  بعد  �أي  )1185م(  581هـ 
�أم عبيدة يف 22 جمادى �لأوىل عام 578هـ  �لرفاعي بقرية 

)23 �صبتمرب عام 1183م(. 

ومل يذكر مريدوه �أنه �ألف �أية ر�صالة، غري �أن �أبا �لهدى 
�لطويلة،  �لق�صائد  من  ديو�ن  �لآتية:  �ملوؤلفات  له  يذكر 
وجمموعة من �لأدعية و�لأحز�ب، وعدد كبري من �أقو�ل �صتى 

تطول �أحياًنا حتى تبلغ �ملو�عظ، وعدد كبري من �لر�صائل. 

ولقد ذكر يف هذه �ملوؤلفات �أن �لرفاعي قال: �إنه من �صاللة 
علي بن �أبي طالب، وفاطمة �لزهر�ء و�إنه نائب عن �لنبي �لكرمي 
يف �لأر�ض، وهذ� ل يتفق مع ما جاء يف �صرية حياته من �أنه 

كان متو��صًعا يركن �إىل �لزهد، ويلوذ بالورع، و�لتقوى. 

�لأعمال  �أن  �لذهب«  »�صذر�ت  كتاب  �صاحب  ويوؤكد 
�لأفر�ن  يف  كجلو�صهم  �لرفاعية،  �إىل  تن�صب  �لتي  �لعجيبة 
حية،  وهي  �حليات  و�أكلهم  �لأ�صود،  وركوبهم  �ملتاأججة، 
و�أنها  �ل�صوفية،  �لطريقة  هذه  من�صئ  عند  معروفة  تكن  مل 

��صتحدثت بعد �لغزو �ملغويل للعر�ق. 

بها، و�لتي دونت قبل  ينادي  �لتي كان  ومبادئ طريقته 
و�صلوك حياته �لب�صيطة �لتي ق�صاها يف مز�ولة �لأعمال و�حلرف 
»�صذر�ت  كتاب  �صاحب  �أقو�ل  توؤكد  قوته  لك�صب  �ل�صاقة 
�لذهب« وتبتعد بالطريقة �لرفاعية عن �لأعمال �لتي تن�صب �لآن 
�إليهم خا�صعة،  فتاأتي  �لثعابني  ند�ء  �لرفاعي من كر�مة  لأتباع 
ومن �خرت�ق �أج�صادهم مبو�د �صلبة دون �إحد�ث جروح و�إر�قة 
عقيدة  معتنقو  بها  ياأتي  �لتي  تلك  ت�صبه  �أعمال  وهي  دماء، 

»�لأهن�صا« �لهندية. 
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لأتباع  �أن  من  �بن خلكان  ما ذكره  �أن  وما من �صك يف 
و�لنزول  �حليات وهي حية،  �أكل  �أحو�ًل عجيبة من  �لرفاعي 
يف �لتنانري وهي ت�صطرم بالنار فيطفئونها، وما من �صك يف �أن 
قوله هذ� ينطوي بع�صه على �ملغالة، ويدل �لبع�ض �لآخر على 
�أن هذه �لأعمال ��صتحدثت بعد وفاة �لرفاعي بوقت غري ق�صري 

ون�صبت �إليه ظلًما. 

يروى عن  ما  »�أما  بقوله:  فريد وجدي على ذلك  ويعلق 
�أتباع �لرفاعي من �أكل �لنار، و�جللو�ض عليها وغري ذلك فيظهر 
�عتيادية  �أنه �صحيح، وهو حني يدخل �لإن�صان يف حالة غري 
�صو�ء �أكانت بالذكر �أو بالتنومي �ملغناطي�صي فاإن ذلك يحدث، 
ديانة  �أن  جند  �لقدمية  �لهندية  �لديانات  �إىل  رجعنا  �إذ�  �أننا  على 
�جلينية �لتي جتعل �جل�صد يف خدمة �لروح، وما يف�رص بع�ض ما 

ياأتيه �لرفاعية من �أعمال غريبة. 

توؤدي  �لهندية  �لديانات  بع�ض  باأن  جدًل  �صلمنا  و�إذ� 
مبعتنقيها �إىل ��صتطاعة �لإتيان مبثل هذه �لأعمال �لعنيفة فاإنه من 
غري �ملقبول �لقول باأن �لتنومي �ملغناطي�صي يوؤدي �إىل هذه �لنتائج 

ا، لأن هذ� �لتنومي مل يثبت �صحته علميًّا حتى �لآن.  �أي�صً

�لرفاعي  �أحمد  عالقة  عن  متناق�صة  رو�يات  وهناك 
�لكيالين(  �لقادر  �لقادر �جليالين )�نظر مادة �صيدي عبد  بعبد 
�لأبر�ر«  »بهجة  كتاب  جاء يف  فقد  معا�رصيه  من  كان  �لذي 
ز�ره  �صخ�ض  �لرفاعي، وعن  �أخت  �أبناء  من  �ثنني  رو�ية عن 
ملا  �لقادر  عبد  �أن  )1181م(  عام 576هـ  عبيدة  �أم  قرية  يف 
�أذ�ع وهو يف بغد�د �أن قدمه على عنق كل ويل، قال �لرفاعي 
وهو يف �أم عبيدة: »وعلى عنقي كذلك«، ومن ثم فاإن �لبع�ض 

يجعلونه تلميًذ� لعبد �لقادر. 

ومن جهة �أخرى فاإن �لرفاعي قد ذكر �أ�صماء �أ�صالفه يف 
�ألقاه يف جمل�صه عام 578هـ )1183م(، ومن  �لثبت �لذي 
بينهم خاله من�صور �لبطائحي، ومل يذكر عبد �لقادر �جليالين، 
وهذ� يرجح �لعتقاد باأن كل و�حد من هذين �ل�صيخني كان له 

جمال من �لن�صاط �ل�صويف م�صتقل عن �لآخر. 

�لفاروثي  �لدين  لعز  �مل�صكية«  »�لنفحة  كتاب  يف  وجاء 
تفا�صيل عن �أ�رصة �لرفاعي ليتبني منها �أن �أوىل زوجاته كانت 
خديجة �بنة �أخي من�صور، ثم تزوج بعد وفاتها نفي�صة �بنة حممد 
�بن �لقا�صمية، وقد �أجنب �لرفاعي كثرًي� من �لأبناء. ثالثة �أبناء 
توفو� قبل وفاته، وخلفه على م�صيخة �لطريقة �لرفاعية علي بن 

عثمان �أحد �أبناء �أخته. 

حتري  �لرفاعية  �أتباع  ياأتيها  �لتي  �لغريبة  �لأعمال  ولي�صت 
يتقنه رجال  �لثعابني و�حليات حية  فاأكل  �حلا�رص،  �جليل  �أبناء 
�لدول  جيو�ض  معظم  يف  �لفد�ئيني  وفرق  �ل�صاعقة  فرق 
�أمر  للرفاعية  و��صتجابتها  �لثعابني  وند�ء  �لقوي،  �لدفاع  ذ�ت 
»�لكوبر�«  ثعابني  فيجعلون  �لهند  فقر�ء  من   � جدًّ �لكثري  يز�وله 
�لنا�ض يف كافة  ويرى  مز�مريهم،  �أنغام  على  ترق�ض  �ل�رصيرة 
�آ�صيوية مي�صون على  �لعباد يف عدة بالد  �أولئك  �لأر�ض  بقاع 
وذلك  �لتاأمل،  عليهم  يبدو  �أن  دون  �أمتار  عدة  �ملوقدة  �لنار 
�لعامل  بلد�ن  معظم  يف  �لنا�ض  ويرى  �لتليفزيون،  �صا�صة  على 
بالنار، ويدخلون جذوتها يف  يلعبون  �لذين  �ملت�صولني  �أولئك 
خرطوًما  فيخرج  �مللتهب  »�لبرتول«  �لنفط  ويلفظون  �أفو�ههم 
ناريًّا، و�أولئك �ملت�صولني �لذين يلقون باأج�صامهم على �مل�صامري 
�حلديدية،  و�لقطع  و�مل�صامري  بل  �ملجرو�ض  �لزجاج  وياأكلون 
حم�ض  هي  و�إمنا  معجز�ت  �أو  كر�مات  ذلك  كل  يف  ولي�ض 

مترينات على هذه �لأعمال فت�صبح �صهلة. 
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660 - زاوية االأعرج – �سارع – بق�سم اجلمرك
ُتن�َصب هذه �لز�وية – �لتي ل ت�صم �رصيًحا – �إىل رجل 
�صالح من �لعبَّاد �لورعني ��صمه �ل�صيخ برهان �لدين �لأعرج، 
عا�ض بالإ�صكندرية يف �لقرن �لثامن �لهجري، وقد جاء ذكره 
�لأعرج  �ل�صيخ  باأن  �ملادة(  هذه  )�نظر  بطوطة  �بن  رحلة  يف 
�لتوغل خالل رحلته يف �ل�رصق �لأق�صى، ليزور  عه على  �صجَّ
�لإ�صكندرية،  بطوطة  �بن  ز�ر  عندما  وذلك  و�ل�صني،  �لهند 

و�أقام يف �صيافة �ل�صيخ ثالثة �أيام.

وقال �بن بطوطة يف هذ� �ل�صدد عند �لتحدث عن �لعلماء 
�لذين قابلهم بالإ�صكندرية قال: »ومنهم )�أي من هوؤلء �لعلماء( 
�لإمام �لعامل �لز�هد �لورع �خلا�صع برهان �لدين �لأعرج، من 
بالإ�صكندرية،  مقامي  �أيام  لقيته  �لعبَّاد،  و�أفر�د  �لزهاد  كبار 

و�أقمت يف �صيافته ثالًثا«.

 »دخلت عليه يوًما فقال يل: �أر�ك حتب �ل�صياحة و�جلولت 
يف �لبالد »قلت« نعم �إين �أحب ذلك، ومل يكن حينئذ خطر 
بخاطري �لتوغل يف �لبالد �لقا�صية من �لهند و�ل�صني، فقال: 
»لبد لك �إن �صاء �لله من زيارة �أخي فريد �لدين بالهند، و�أخي 
ركن �لدين زكريا بال�صند، و�أخي رهان �لدين بال�صني، فاإذ� 
و�ألقي يف  قوله،  من  فعجبت  �ل�صالم«،  مني  فاأبلغهم  بلغتهم 
لقيت  حتي  �أجول  �أزل  ومل  �لبالد،  تلك  �إىل  �لتوجه  روعي 
زودين  ودعته  وملا  �صالمه،  و�أبلغتهم  ذكرهم،  �لذين  �لثالثة 
در�هم مل تزل عندي حموطة، ومل �أحتج بعد �إىل �إنفاقها �إىل 

�أن �صلبها مني كفار �لهند فيما �صلبوه يل يف �لبحر«. 

�أول  يف  بالإ�صكندرية  حل  قد  بطوطة  �بن  �أن  ومبا 
مقابلته  فتكون  )1325م(،  726هـ  عام  �لأوىل  جمادى 

هذ�  �أيام  �أحد  يف  حدثت  قد  �لأعرج  �لدين  برهان  بال�صيخ 
يدل  ما  بطوطة  �بن  رحلة  يف  ولي�ض  �ل�صنة،  تلك  من  �ل�صهر 
لي�ض  ثم  ومن  ل،  �ملف�صَّ �لأعرج  �ل�صيخ  تاريخ  معرفة  على 
ومعرفة  وفاته،  وتاريخ  ميالده،  تاريخ  حتديد  �مل�صتطاع  من 
�لأعمال �لعلمية، و�لجتماعية �لتي مار�صها، �أو قام بها طو�ل 
حياته بالإ�صكندرية، ول�صيما �أن �لز�وية �لتي تن�صب �إليه ب�صارع 
�مليد�ن )حممود فهمي �لنقر��صي حاليًّا( ل ت�صم �رصيًحا يو�صح 

بع�ض مالمح تاريخ هذ� �ل�صيخ �لورع �لز�هد.

و�لذي ي�صتطاع ��صتنتاجه من قول �بن بطوطة هو �أن �ل�صيخ 
برهان كان ُم�ِصنًّا وقت حلول �لرحالة �ملغربي بالإ�صكندرية و�أنه 
لبد قد �صافر �إىل �لهند و�ل�صند و�ل�صني يف �صبابه �أو يف كهولته 
�أ�صاًل،  �أهلها  من  يكن  �إذ� مل  بالإ�صكندرية  �أخرًي�  ��صتقر  و�أنه 
يقل  ل  بطوطة  بابن  �لتقائه  وقت  عمره  و�أن  مو�ليدها،  ومن 
عن خم�صني عاًما، ومن ثم ميكن �فرت��ض �أنه من مو�ليد عام 

675هـ )1276م(، على �أقل تقدير. 

661– زاوية ح�سن القمَّاح – حارة - بق�سم 
مينا الب�سل

من�صئ هذه �لز�وية �لذي �أطلق ��صمه على �حلارة �لتي نحن 
1252هـ  عام  ولد  وقد  �لقماح،  علي  ح�صن  هو  ب�صددها 
)1836م( وكان يز�ول يف حياته �لجتار يف �حلبوب و�أخ�صها 
�لقمح ومن ثم ��صتق لقبه »�لقماح«، وكان منزله بهذه �حلارة 
عن  به  وتت�صل  ملنـزله  مال�صقة  وجعلها  �لز�وية  بها  �صيد  �لتي 
�إىل  �لقنطرة  بعبور  �ل�صالة  تاأدية فر�ئ�ض  لي�صتطيع  طريق قنطرة 
�لز�وية دون �أن يتج�صم �أي عناء، وقد �صيد �لز�وية خالل عام 
)1897م(،  1315هـ  عام  وتويف  )1893م(،  1311هـ 
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وخلف ثالثة ذكور هم حممد و�صليمان وحافظ �لقماح وثالث 
بنات، كان من ذرية �إحد�هن �لأ�صتاذ م�صطفى �لليك �ل�صاعر 

و�لكاتب �لأديب، ومن كبار رجال �لتعليم �صابًقا.

662– زاوية عبد الغني – حارة – بق�سم 
اجلمرك 

�صاحب �لز�وية هو �ل�صيخ عبد �لغني علي �ل�صهري بنا�رص 
�لدين، وقد توىل �لإفتاء بالإ�صكندرية على �ملذهب �ملالكي، 
و�أ�صل  )1624م(،  عام 1034هـ  حو�يل  مولده يف  وكان 
بعد  بالدهم  من  هاجرو�  �لذين  �لأندل�ض  م�صلمي  من  �أ�رصته 
�إفريقيا  �صمال  �لوقت يف  بع�ض  و�أقامو�  �لطو�ئف  �صقوط دول 

�لعربي ثم رحل بع�ض �أفر�دهم �إىل �لإ�صكندرية.

ويف عام 1104هـ )1692م( �أوقف �أمالكه على ذريته 
وخ�ص�ض جزًء� منها لل�رصف على �صوؤون �لز�وية �لكائنة بتلك 
�حلارة بالقرب من �صوق �ل�صمك �لقدمي، وكان باحلارة نف�صها 
�حلديقة  �أر�ض  لري  �صاقية  بها  ي�صم حديقة  كان  �لذي  منـزله 
كان  �لتي  �ملفتي  وظيفة  ومن  باخل�رصو�ت،  تزرع  وكانت 
وعلى  فقهية  دينية  كانت  ثقافته  �أن  يت�صح  وفاته  حتى  ي�صغلها 
�أولده و�أحفاده ومنهم �ل�صيخ حممد  �لثقافة �صب  �أ�صا�ض هذه 
�لغني  عبد  خليل  و�ل�صيخ  �لغني  عبد  علي  و�ل�صيخ  �لغني  عبد 
ز�ول  جيل  خرج  خليل  �ل�صيخ  �أحفاد  ومن  علماء،  وكلهم 
جتارة �لأقم�صة ومن بينهم و�لد �ل�صيد �أحمد �أنور عبد �لغني علي 

�أحد موظفي �رصكة �ملياه بالإ�صكندرية.

وتويف �ل�صيخ عبد �لغني علي �ل�صهري بنا�رص �لدين �صاحب 
�لز�وية عام 1112هـ )1701م( عن 78 �صنة هجرية.

663– زاوية النقلي – حارة – بق�سم مينا 
الب�سل

يقع هذ� �مل�صجد يف حي كفر ع�رصي �ل�صعبي ويحفه من 
�إبر�هيم  �ل�صيخ  �صارع  �ل�صمال  ومن  �لرحماين،  �صارع  �لغرب 
�أبو قرطام )�أزو�لد فني �صابًقا( �ملطل على ترعة �ملحمودية ومن 

�ل�رصق �صارع �لنقلي بق�صم مينا �لب�صل.

وُم�صيِّد هذ� �مل�صجد هو �ل�صيخ �إبر�هيم بن �حلاج م�صطفى 
يف  ينتمي  �لذي  �ل�صنهوري  �لقا�صي  حممد  �ل�صيخ  بن  علي 
علي  م�صطفى  �حلاج  ��صتهر  وقد  �صنهور،  بلدة  �إىل  �لأ�صل 

بالنقلي لأنه كان يز�ول �لجتار يف �لفو�كه �جلافة »�ليمي�ض«.

�لعلماء،  من  �مل�صجد  هذ�  م�صيد  �إبر�هيم  �ل�صيخ  وكان 
�صارع  نهاية  با�صا يف  �إبر�هيم  �ل�صيخ  بجامع  �لتدري�ض  ومار�ض 
يناف�ض  كبرًي�  دينيًّا  معهًد�  كان  �لذي  �جلامع  وهو  �مليد�ن 
�لإ�صكندرية  علماء  من  منه عدد كبري  �لأزهر وتخرج  �جلامع 

وغريها.

وكان م�صجد �لنقلي يدعى يف �ملا�صي با�صم »ز�وية حبيب« 
فهدمه �ل�صيخ �إبر�هيم �لنقلي و�أقام مكانه �مل�صجد �حلايل، وقد 
كتب يف �أعلى بابيه �ل�رصقي و�لغربي هذه �لآية �لقر�آنية �لكرمية 

باخلط �لثلث: زبڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں   ں ڻ  
ڻ    ڻ  ڻرب، وكتب حتت هذه �لآية: »�أن�صاأ هذ� 
�مل�صجد �ل�صيخ �إبر�هيم م�صطفى �لنقلي �صنة 1351هـ �أي عام 

1932م«.

وهذ� �مل�صجد عجيب �لتكوين فهو من طابقني خم�ص�صني 
لل�صالة و�أحلقت بجهته �جلنوبية مدر�صة �صغرية لتحفيظ �لقر�آن 
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وبع�ض  و�حل�صاب  و�لكتابة  �لقر�ءة  وتعليم  وغريهم  لالأطفال 
مبادئ مو�د �لتعليم �لأخرى وتر�قبها وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

�لعلو  ير�ه �صاهق  �لغربية  �مل�صجد من �جلهة  �إىل  ينظر  وَمْن 
�لكبري  بابه  من  يدخل  عندما  ولكن  �ل�صقف  �صامق  �أنه  فيظن 
�خل�صبي �ملحلى بالأ�صالع �لزخرفية �لب�صيطة يجد ُم�صاّلة ِقْبلتها 
على �ليمني و�صقفها قائم على �أربعة �أعمدة من �لبناء وعمودين 
�لآية  باأعاله  كتب  �لذي  �ملحر�ب  وي�صار  ميني  على  رفيعني 
ٹرب،  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ  زبٿ   �ل�رصيفة: 
�ل�صارع  �إىل  ي  ُيْف�صِ مثله  �آخر  باب  �لدخول  باب  مو�جهة  ويف 
�إىل  يوؤدي  ومدخل  �ملَْي�صاأة،  �لد�خل  ميني  وعلى  �ل�رصقي، 
�ملي�صاأة يف �جلهة  �ل�رصقية، وبعد  �ملياه وهي نحو �جلهة  دورة 
�لغربية من �مل�صجد �ُصلَّم حتته باب يوؤدي �إىل ممر ثم �إىل حجرة 
وبعد  �ملوزيكو  من  و�ل�صلم  �مل�صجد،  وخدمة  لالإمام  كبرية 
�لطالع مرتني يف 13 درجة  11 درجة منه ينحني نحو ي�صار 
وينتهي عند �صحن �مل�صجد �لعلوي �لف�صيح يقوم �إيو�نه �لأو�صط 
على ثمانية �أعمدة من �لبناء يف �صفني، ويف و�صط �لإيو�ن قبة 
م�صتديرة حو�فها مزخرفة ولها 12 نافذة كبرية لل�صوء و�لتهوية 
�لد�ئرة،  كبرية  �ملطروق  �حلديد  من  ثريا  �لقبة  من  وتتدىل 
مثمنة  وهي  �حلديد  من  �لزهر  �أور�ق  هيئة  على  حليات  يزينها 
�ل�صكل، وياأتي بعد �لإيو�ن رو�ق يف �جلهة �جلنوبية وبه �لقبلة 

�لرئي�صية تعلوها �لآية �لكرمية: زبٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ 
ٹ ٹرب، وبجانبها �ملنرب من �خل�صب �لثمني على �لطر�ز 

�لعربي )�لأر�بي�صك(.

)�صندرة  �رصفة  فتعلوه  للقبلة  �ملو�جه  �ل�صمايل  �لرو�ق  �أما 
�إليها  ي�صعد  �مل�صجد  م�صاحة �صحن  ثلث  ت�صتوعب  لل�صيد�ت( 
ب�صلم ويف جانبها �لغربي �صلم �ملئذنة �ملثمنة �ل�صكل ذ�ت �لطبقة 

�لو�حدة من �حلديد �مل�صبك فوقها عمود ينتهي بكرة يخرج منها 
�لهالل �لنحا�صي.

ة  وللم�صجد 16 نافذة كبرية على �لطر�ز �لعربي و23 كوَّ
)طاقة( م�صتديرة من �لزجاج، وجتعل هذه �لنو�فذ وهذه �لكو�ت 

�مل�صجد غامًر� بالنور يف �لنهار كثري �لتهوية يف �ل�صيف.

علي  م�صطفى  �حلاج  هو  �لنقلي  �إبر�هيم  �ل�صيخ  وولد 
هذ�  من  ويظهر  �ل�صنهوري  �لقا�صي  حممد  �ل�صيخ  بن  �لنقلي 
�للقب �أن �أ�صل �لأ�رصة من �صنهور، وقد ولد �حلاج م�صطفى 
�لنقلي بالإ�صكندرية عام 1801م )1216هـ( وو�فته �ملنية عام 
1881م )1299هـ( بالًغا من �لعمر حو�يل 80 عاًما وكان من 

علماء �لأزهر قبل مز�ولته �لجتار يف �لفو�كه �جلافة. 

و�أجنب �حلاج م�صطفى ولدين هما: �ل�صيخ دروي�ض وكان 
�لذكر  �لآنف  �مل�صجد  �إبر�هيم م�صيد  �لعلم، و�ل�صيخ  �أهل  من 
بنائه، وقد توىل  �مل�صجد ز�وية �صغرية قبل جتديد  وكان هذ� 
�ل�صيخ،  بجامع  �لتدري�ض  �إبر�هيم  و�ل�صيخ  دروي�ض  �ل�صيخ 
ومن ذرية �ل�صيخ �إبر�هيم: �حلاج ياقوت �لنقلي �لذي �صيد من 
�أبي قري �أحدهما ب�صارع ي�صمى  ماله �خلا�ض م�صجدين ب�صاحية 
ت�صييد  وكان  �لت�صنيع،  ب�صارع  و�لآخر  �لنقلي  م�صجد  �صارع 
�مل�صجدين خالل عامي 1372هـ )1952م( وعام 1375هـ 

)1955م(.

الرمل  بق�سم   – حارة   – الزبيدي   –664
665– الزبيدي – �سارع – بق�سم العطارين

يحمل لقب �لزبيدي �ثنان من مفكري �لعرب �لذين جاء 
وما  علم  من  عليه  كانو�  ما  ب�صبب  �لتاريخ  ذكرهم يف كتب 
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قدموه من �إنتاج ثقايف مفيد، وفيما يلي ترجمة كل منهما وفاًقا 
لتاريخ وجوده يف قيد �حلياة: 

1( اأب� بكر حممد بن احل�سن بن عبد الله الإ�سبيلي الزبيدي: 
�أ�صله من مدينة ِحْم�ض بال�صام، وقد ولد عام 310هـ )922م( 
�لبغد�دي،  �لقايل  �أبي علي  يد  �للغة و�لأدب على  و�أخذ علم 
و�صمع عندما وفد على �لأندل�ض من قا�صم بن �أ�صبغ و�صعيد بن 
قحلون و�أحمد بن �صعيد بن حزم، وكان �أوحد ع�رصه يف علم 
�لنحو وحفظ �للغة، وكان �أعرف �أهل زمانه بقو�عد �لإعر�ب 
فاق  وقد  و�لأخبار،  �ل�صري  وعلم  و�لنو�در  باملعاين  و�أعلمهم 
�أهل زمانه بالأندل�ض يف كل هذه �ملعارف، وتدل �لكتب �لتي 
�ألفها على علمه �لغزير و�ت�صاع �أفق مد�ركه، ومن هذه �لكتب 
�ملفيدة كتاب »�ل�صتدر�كات« على �صيبويه، وكتاب »طبقات 
�أبي �لأ�صود  بامل�رصق و�لأندل�ض« من عهد  �لنحويني و�للغويني 
�لدوؤيل )�نظر مادة �أبي �لأ�صود، ومادة �صيبويه( �إىل عهد �صيخه 
�أبي عبد �لله �لنحوي �لرياحي، وكتاب »حلن �لعادة« وكتاب 
وكتاب  جليلة،  فائدة  ذو  كتاب  وهو  �لعربية«  يف  »�لو��صح 

»�لأبنية يف �لنحو« وهو كتاب عظيم �لنفع.

وقد ويل �لق�صاء يف مدينة �إ�صبيلية و�ختاره �مل�صتن�رص بالله 
بالله  �ملوؤيد  ه�صام  عهده  وويل  لولده  موؤدبًا  �لأندل�ض  �صاحب 
فاأح�صن تاأديبه وعلمه كل ما ينفعه يف حياته �لثقافية، وقد نال 
وجعله  ا  عري�صً وجاًها  كثرًي�  ماًل  بالله  �مل�صتن�رص  من  �لزبيدي 
رئي�ًصا خلطة �ل�رصطة، فح�صلت له نعمة �صخمة متتع بها �أبناوؤه 

من بعده.

و�إىل جانب علمه �لو��صع �لأفق بالنحو و�للغة كان �لزبيدي 
�صاعًر� غزير �لإنتاج فقد كتب �إىل �أبي م�صلم بن فهد يقول:

�أبا م�صلٍم �إن �لفتى بجنانِه  
وَمقولِِه ل باملر�كب و�لّلب�ِض   

ولي�ض ثياُب �ملرِء تغني قالمًة  
�إذ� كان مق�صوًر� على ِق�رَص �لنف�ِض  

ولي�ض ُيفيُد �لعلَم و�حللَم و�حلجا 
�أبا ُم�صلٍم طول �لقعود على �لكر�صي   

وكان ذ�ت يوم �صحبة �مل�صتن�رص بالله وترك جاريته باأ�صبيلية 
فا�صتاق �إليها وملا مل ياأذن له �مل�صتن�رص بالعودة �إليها كتب �إليها 

يقول:
 

وْيَحَك يا �صلُم ل تر�عي 
لبُدَّ للبني من ِزماِع  

رِبُْت �إل  ل حت�صبيني �صَ
ك�صرب َمْيٍت على �لنز�ِع   

ما َخَلَق �لله من عذ�ٍب  
�أ�صدَّ من وقفِة �لود�ِع  

ما بينها و�لفر�ق َفْرٌق  
لول �ملناجاة و�لنو�عي

 
�إن يفرتْق �صمُلنا و�صيًكا 

من بعدما كان ذ� �جتماِع  
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فكلُّ �صمٍل �إىل فر�قٍ 
وكلُّ �صعٍب �إىل �ن�صد�ِع  

وكلَّ ُقرٍب �إىل بِعاٍد  
ٍل �إىل �نقطاِع وكلُّ َو�صْ

ومن قوله يف �حلكم وكان يردده كثرًي�:

�لفقُر يف �أوطاننا غربةٌ 
و�ملاُل يف �لغربة �أوطاُن  

و�لأر�ُض �صيٌء كلها و�حدٌ 
و�لنا�ُض �إخو�ٌن وحري�ُن   

عام  �لآخرة  جمادى  �صهر  م�صتهل  يف  وفاته  وكانت 
379هـ )989م( يف �إ�صبيلية بالًغا من �لعمر حو�يل 68 عاًما.

)ال�سهري  الرزاق  عبد  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد   )2
باملرت�سى احل�سيني الزبيدي(: ولد عام 1145هـ )1732م( 
ون�صاأ باليمن، وترجع ن�صبته »�لزبيدي« �إىل مدينة زبيد مبقاطعة 
من  �جلنوب  �إىل  �ل�صمال  من  �ملمتد  �لطريق  على  باليمن  تهامة 
مكة �إىل عدن يف منت�صف �مل�صافة بني مرتفعات �ليمن و�لبحر 

�لأحمر على م�صرية 16 مياًل من �ل�صاطئ.

وقد رحل �لزبيدي �إىل م�رص يف طلب �لعلم عام 1167هـ 
)1753م( �أي عندما بلغ �لثانية و�لع�رصين من عمره، ويقول 
فكان  م�رص  �إىل  جميئه  عند  �لزر�عة  ز�ول  �أنه  �صريته  موؤرخو 
جمزية  مكا�صب  على  زر�عته  من  فح�صل  بالقباري  غيطانيًّا 
بق�صم  �أن  ومبا  �لنرب�وي،  عطفة  من  بالقرب  ز�وية  منها  فبنى 

�جلمرك حارة با�صم »�لنرب�وي« تعزى �إىل يو�صف با�صا �لنرب�وي 
�ملختلطة  �ملحاكم  ريا�صة  توىل  �لذي  �لنرب�وي(  مادة  )�نظر 
�مل�صهور  �لطبيب  �لنرب�وي  بك  �إبر�هيم  �بن  وهو  بالإ�صكندرية 
بالإ�صكندرية  ��صتقر  قد  يكون  �لزبيدي  فاإن  �ملادة(  هذه  )�نظر 
بجهة  �لزر�عة  فمار�ض  �لقاهرة  �إىل  رحيله  قبل  �لوقت  بع�ض 
�لقباري و�صكن بالقرب من حارة �لنرب�وي بق�صم �جلمرك وهو 
عاملًا  �لزبيدي  �ملرت�صى  وكان  �لنرب�وي.  لعائلة  �لأكرب  �جلد 
قه للرحيل �إىل م�رص �ل�صيخ عبد  متفنًنا و��صع �لثقافة، وقد �صوَّ
�لرحمن �لعيدرو�صي مبا و�صف له من علمائها و�أدبائها و�أمر�ئها 
وما فيها من بديع �مل�صاهد، فلما ��صتقر بها ح�صنت حالة وتردد 
�لأمر�ء و�لعظماء على د�ره وح�رصو� جمال�ض درو�صه و�أحتفوه 
و�لعر�قيني  و�ليمنيني  و�لهنود  �لرتك  من  �مللوك  وكاتبه  بالهد�يا 

و�ملغاربة و�ل�صود�نيني و�ل�صوريني.

هذ�  يف  موفًقا  وكان  زبيدة  ��صمها  قاهرية  �صيدة  وتزوج 
و�ملودة  باملحبة  وربطهما  بينهما،  �لله  �ألَّف  وقد  �لزو�ج، 

و�لرت�حم مما كان م�رصب �لأمثال.

عليها  حزن  )1781م(  1196هـ  عام  �ملنية  و�فتها  فلما 
حزًنا �صديًد� ودفنها قرب م�صهد �ل�صيدة رقية و�أقام فوق قربها 
مق�صورة لها �صرت، وفر�ض، وقناديل، ولزم قربها �أياًما كثرية 
وجمع لها �لقر�ء و�ملن�صدين، وكان ي�صتمع ملر�ثي �ل�صعر�ء فيها 
ببيت �صغري بناه بجانب قربها، ورثاها هو بق�صائد كثرية ذكرها 

�جلربتي )�نظر هذه �ملادة( يف تاريخه ومن بينها قوله: 

خليليَّ هل ذكُر �لأحبِة نافع  
فقْد خانني �ل�صرُب �جلميُل �لعو�قِب  
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وهل يل َعْوٌد يف �حِلَمى �أم تر�جعٌ 
ٍل بتلَك �لآن�صاِت �لكو�ِعِب لَِو�صْ   

لقد َرَحَلْت عني �حلبيبُة َغْدَوًة  
و�صاَرْت �إىل بيٍت باأعلى �ل�صبا�ِصِب  

�أقوُل وما ُيدِري �أُنا�ٌض َغَدْو� بها 
�إىل �للْحِد: ماذ� �أْدرجو� يف �ل�صبائِب    

ْرُت عنها يف �مل�صرِي ولْيتني   تاأخَّ
تقدمُت ل �ألِْوي على ِحزِن ناِدِب  

ويف �لقاهرة ��صتهر �أمره وعال ذكره بني �لعلماء و�لأمر�ء 
وكبار �لوجهاء، فاأخذ يف تاأليف كتب ذكر فيها رحالته ثم 
فاأمته يف �صنني عدة و�أطلق عليه  �لقامو�ض �ملحيط  تفرغ ل�رصح 

��صم »تاج �لعرو�ض«. 

�ملادة(  هذه  )�نظر  �لدهب  �أبو  بك  حممد  �أن�صاأ  وعندما 
»تاج  باقتناء  �لعلماء  عليه  �أ�صار  بناه  �لذي  �جلامع  يف  مكتبته 

�لعرو�ض« فا�صرت�ه من �لزبيدي مبائة �ألف درهم.

�لفار�صية  �للغات  يعرف  �ملرت�صى  �لزبيدي  �ل�صيد  وكان 
�ملحيط على  �لقامو�ض  و�لرتكية و�لكردية وقد عول يف �رصح 
– بعد كل  �لقامو�ض  و��صتدرك على �صاحب  �لعرب،  ل�صان 

مادة – ما غفل عن ذكره من �ملفرد�ت �للغوية.

ومن موؤلفاته �لأخرى »�إحتاف �ل�صادة �ملتقني« وهو �رصح 
لإحياء �لعلوم للغز�يل )�نظر هذه �ملادة(، وكانت وفاة �لزبيدي 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1790م(،  1205هـ  عام  خالل 

59 عاًما، ودفن بالقاهرة يف قرب �أعده لنف�صه بامل�صهد �ملعروف 
بال�صيدة رقية، �أي بجانب قرب زوجته.

وقد كتمت زوجته �لثانية خرب وفاته �إىل �ليوم �لثاين حتى 
و�لأمتعة  و�لذخائر  و�ملال  �لنفي�صة  �لأ�صياء  و�أقاربها  هي  نقلت 

و�لكتب �لتي خلفها.

�ل�صيخ  ومنهم  و�صيوخها  علمائها  من  م�رص  �أخذ يف  وقد 
�أولًد�  ينجب  ومل  و�جلوهري،  و�ل�صعيدي  �مللوي  �حلنفي 
من زوجتيه، وقد جمع ثر�ءه من �لهد�يا و�لتحف و�لطر�ئف 
�لتي �نهالت عليه من جميع �لأنحاء ور��صله �لعظماء و�لكرب�ء 

و�مللوك و�لأمر�ء.

��صتغرق  للقامو�ض  �رصحه  �إن  نف�صه  �لزبيدي  ويقول 
�أربع ع�رصة �صنة وب�صعة �أيام، وقد �عتمد يف هذ� �ل�رصح على 
�ملتوفى  �ملادة(  هذه  )�نظر  منظور  �بن  �ألفه  �لذي  �لعرب  ل�صان 
�لذي  �ملحيط  �لقامو�ض  و�صاحب  )1311م(،  711هـ  عام 
يعقوب  بن  حممد  �لدين  جمد  هو  له  �رصًحا  �لزبيدي  و�صع 
�مل�صهور بالفريوز �بادي �ملتوفى عام 816هـ )1413م(، وقد 
�صيدة، و»�لعباب«  »�ملحكم« لبن  قامو�صه خال�صة  جمع يف 

لل�صاغاين.

عبار�ته  يف  موجز  نظامه  يف  دقيق  �ملحيط  و�لقامو�ض 
�ملوؤلف  هذ�  لقي  وقد  ندر،  فيما  �إل  �ألفاظه  على  ي�صت�صهد  ل 
ونقد  �ملادحني  مدح  ومن  �لعلماء  عناية  من  �لكثري  �ل�صخم 
�ل�رصح غاية يف  �لزبيدي على �رصحه فجاء  �لنقاد، ثم عكف 
بكالم  كالمه  ميزج  �أن  فا�صتطاع  �ل�صناعة،  وح�صن  �لرب�عة 
�صاحب �لقامو�ض با�صًطا ما �أوجز مف�صاًل، ما �أجمل م�صت�صهًد� 
على ما �أغفل مكماًل ما نق�صه، م�صتدرًكا عليه ما فاته، يعينه 
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مبا  ذلك  يف  م�صتعيًنا  ذ�كرته،  وقوة  �طالعه  �صعة  ذلك  على 
ز�د  وخمطوطات  وكتب  مو�صوعات  من  م�رص  يف  وجده 
»تاج  هو  �لزبيدي  ل�رصح  �لكامل  و�ل�صم  �ملائة،  على  عددها 

�لعرو�ض يف جو�هر �لقامو�ض«. 

منها  يطبع  مل  موؤلًفا   79 �لزبيدي  موؤلفات  عدد  وبلغ   
�ملتقني  �ل�صادة  »�إحتاف  كتابه  هو  طبع  ما  و�أهم  �لقليل،  �إل 
ب�رصح �أ�رص�ر �إحياء علوم �لدين«، وهو يف ع�رصة �أجز�ء طبع 
بالقاهرة  طبع  �لأرب«،  و»بلغة  )1718م(  هـ  عام  بالقاهرة 
طبع  �لب�صري«،  �لعارف  و»تنبيه  )1908م(،  1326هـ  عام 
�لإ�رص�ق«  »حكمة  ثم  )1914م(،  1333هـ  عام  بالقاهرة 

و»عقد �جلو�هر« و»ن�صوة �لرتياح«. 

�أخرًي�  طبع  وقد  �أجز�ء  ع�رصة  يف  �لعرو�ض«  »تاج  ويقع   
دون �صبط للكلمات مما يوؤ�صف له. 

ول يفوتني �أن �أذكر يف هذ� �لبحث »عمرو بن معد يكرب« 
بني زبيد، وقد  �مل�صهور من  �لفار�ض  بالزبيدي، وهو  �ل�صهري 
�لتي  �ملعارك  يف  ح�صن  بالء  وله  و�لإ�صالم،  �جلاهلية  �أدرك 
من  و�ل�صالم ويف غريها  �ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  مع  خا�صها 

�ملو�قع �حلربية.

بق�سم   – �سارع   – زكي بك رجب   -666
باب �رشقي

��صمه �لكامل زكي حممد رجب بن حممد رجب بدوي، 
تزوج جده �لأكرب من مدينة فا�ض باملغرب �لأق�صى �إىل تون�ض 
ولد  وقد  بها،  و��صتقر  �لإ�صكندرية  �أجد�ده  �أحد  ق�صد  ثم 
زكي بالإ�صكندرية عام 1300هـ )1882م(، وتلقى تعليمه 

بفرن�صا،  �حلقوق  در��صة  �أمت  ثم  مبد�ر�صها  و�لثانوي  �لبتد�ئي 
ولدى عودته ��صتغل باملحاماة باملحاكم �ملختلطة وكان م�صت�صاًر� 
�أمام  �لعربي  �ملغرب  �أبناء  عن  �لدفاع  ويتوىل  �لفرن�صية  للجالية 
�لبلدي  باملجل�ض  ع�صًو�  طويلة  مدة  �لقن�صلية، وظل  �ملحاكم 
جانب  و�إىل  �لأمالك،  لأ�صحاب  ممثاًل  عادة  ينتخب  وكان 
هذه �ملهام ظل �صنني طويلة ع�صًو� يف جلنة �لمتحانات بكلية 
�لعروة  �إد�رة  ع�صًو� يف جمل�ض  وكان  �لفرن�صية،  مارك  �صان 
�لوثقى وجمعية �ملو��صاة وهو موؤ�ص�ض جمعية �إعانات فقر�ء ق�صم 
�جلمرك، ومار�ض ع�صوية جمعية �لإ�صعاف فكان �أحد �أع�صاء 

جمل�ض �إد�رتها زمًنا طوياًل.

وتويف يف 30 من �صبتمرب عام 1935م )1354هـ( عن 
53 عاًما.

 – �سارع   – �سافعي )الدكتور(  زكي   –667
بق�سم الرمل )جيمل �سابًقا(

�نظر ترجمته يف »�لدكتور زكي �صافعي«.  

668– زكي مبارك )الدكتور( – �سارع – 
بق�سم الرمل 

�نظر ترجمته يف »�لدكتور زكي مبارك«.  

669– زنانريي با�سا – �سارع – بق�سم حمرم 
ا(  بك )عزيز فهمي حاليًّ

�أ�رصته  نزحت  وقد  لبناين  �أ�صل  من  زنانريي  جورج  هو 
�إىل �لإ�صكندرية خالل �لن�صف �لثاين من �لقرن �لتا�صع ع�رص، 
�لفرير  �أو مكانه، وقد تعلم مبد�ر�ض  ول يعرف تاريخ ميالده 
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�لفرن�صية فاأتقن �للغة �لفرن�صية �إىل حد كبري، وبد�أ حياته �لعملية 
يف وظيفة �صغرية مب�صلحة �لربيد �لتي كانت تقبل حتى �أو�ئل 
و�لأجانب، وكان  �مل�رصيني  �ملوظفني  �حلايل  �لع�رصين  �لقرن 
�أجنبيًّا يعني بحكم وظيفته ع�صًو� يف �لقوم�صيون  مديرها �لعام 

�لبلدي. 

�متحان  �جتاز  �لربيد  مب�صلحة  توظفه  من  عامني  وبعد 
و�لكور�نتينات  �لبحرية  �ل�صحة  مبجل�ض  موظًفا  وعني  �لرتجمة 
)�حلجر �ل�صحي( ورقي بعد ذلك �إىل وظيفة رئي�ض قلم �لرتجمة 
�إىل  رقي  �أن  �إىل  �لوظائف  يف  يتدرج  وظل  �ملجل�ض،  بذلك 
هذه  يف  عاًما  ثالثني  وق�صى  �لعام«  �ملجل�ض  »�صكرتري  وظيفة 

�لوظيفة بعد ع�رص �صنو�ت ق�صاها يف �لوظائف �لأخرى.

بيت  يوؤدي خدمات كثرية حلجاج  �أنه كان  ويعرف عنه 
�لله �حلر�م من حيث �لت�صهيالت و�لرعاية �ل�صحية لهم ول�صيما 

خالل �إقامتهم يف �حلجر �ل�صحي بجهة �لطور ب�صيناء.

بال�صعاب،  حمفوفة  باملجل�ض  �لوظيفية  مهامه  وكانت 
مندوبي  ومطالب  �مل�رصية  �مل�صالح  بني  يوفق  �أن  عليه  �إذ كان 
�لدول �لأجنبية، وقد جنح يف هذ� �مليد�ن فكان حمل �لر�صا من 
�جلانبني ومن ثم نال من �أو�صمة �لت�رصيف عدًد� كبرًي� وح�صل 

على رتبة �لبا�صاوية.

�أربعني عاًما من �خلدمة، ور�صح  �لتقاعد بعد  و�أحيل �إىل 
مدة  عا�رْصُت  وقد  فنجح،  �لبلدي  �ملجل�ض  لع�صوية  نف�صه 
هذ�  ملناق�صات  �لفرن�صية  باللغة  خمتزًل  كنُت  عندما  ع�صويته 
�رصكات  مناه�صة  يف  بارزة  مو�قف  له  فكانت  �ملجل�ض، 
و�لغاز  و�لكهرباء  �ملياه  �رصكتا  ر�أ�صها  وعلى  �لحتكار�ت 

و�رصكة تر�م �لبلدة و�لرمل.

�لأجنبية  �جلاليات  لأع�صاء  كانت  �لتي  �ل�صيطرة  و�إز�ء 
�لأربع �لكربى وهي: �ليونانية و�لإيطالية و�لفرن�صية و�لإجنليزية 
�لقوم�صيون، وجد جورج  �أع�صاء يف  �أربعة  منها  لكل  وكان 
زنانريي �أن مناه�صته لتلك �ل�رصكات �لحتكارية لي�ض لها �أثر 
فعال، فلم ي�صعه �إل �لتنحي عن �لع�صوية و�لكف عن تر�صيح 
نف�صه من جديد، وقد �أبدى هذه �لأ�صباب يف مقالت ن�رصها 
باجلر�ئد كان لها دوّي يف �لأو�صاط �لجتماعية بالإ�صكندرية، 
وجه  يف  م�صاحلها  عن  مد�فع  من  �ملدينة  حرمت  وهكذ� 
�أغلب  بينهم  ومن  �جل�صعني،  وم�صاهميها  �لحتكار  �رصكات 
�أع�صاء �ملجل�ض �لبلدي �لأجانب �لذين كانو� يتاألبون لي�صكتو� 
�أي �صوت يرتفع للدفاع عن هذه �مل�صالح �حليوية تو�صاًل لتمتع 
�ل�صعب �مل�رصي ولو بجزء جمٍز من �أرباح �رصكات �لحتكار 

�لنهمة.

�أنفا�ض  كتم  �لذي  �صدقي  �إ�صماعيل  حكومة  عهد  ويف 
تقلدها،  وز�رة  كل  يف  �لإرهابية  و�لو�صائل  بالقمع  �ل�صعب 
�ل�صعب  حزب  �إىل  با�صا  زنانريي  �ن�صم  �لر�حل  هذ�  عهد  يف 
�لذي كونه �صدقي من بع�ض �لإقطاعيني �لذين يخافون ��صتد�د 
�لزحف �ل�صعبي للق�صاء على �إقطاعهم �لفظيع ومن بع�ض �لذين 
ل هّم لهم �إل �لإ�صادة باجلال�ض على عر�ض م�رص ورجال حا�صيته 

و�لنفعيني من �أفر�د �ل�صعب �مل�رصي.

ولي�ض بغريب �أن ين�صم زنانريي �إىل حزب �ل�صعب فهو يف 
قر�رة نف�صه ل يكن �حلب �ل�صادق و�لوطنية �خلال�صة مل�رص وذلك 
على غر�ر طائفة كبرية من �للبنانيني يف ذلك �حلني، فقد كان 
�لتخاطب  �أنف�صهم فرن�صيني وياأنفون  �أفر�د هذه �لطائفة يعدون 
مقاًما  �أعلى  �أنف�صهم  ويعتربون  �ل�رصورة  عند  �إل  �لعربية  باللغة 
من  معظمهم  كان  ثم  ومن  �مل�رصيني،  م�صيفيهم  من  وثقافة 
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خريجي �ملد�ر�ض �لأجنبية يتباهون بتخرجهم منها ويح�صلون 
قلما  �لتي  �لأجنبية  �ل�رصكات  يف  �لوظائف  على  �صهولة  يف 
ت�صمح بتعيني م�رصي يف مكاتبها، ولقد ق�صت ثورة 1952 
على هذه �لُنعرة �لبجحة، فاندمج �للبنانيون يف �ل�صعب �مل�رصي 

كاإخوة جتمعهم �لعروبة يف ظل لو�ئها �خلفاق.

ولقد عانى �أهل �لإ�صكندرية ب�صفة خا�صة من هذه �لنعرة 
�ل�صينما  دور  ويف  و�حلفالت  �لرت�م  يف  ن�صمع  فكنا  �لوقحة 
�صعار�ت �لتعايل من هوؤلء �للبنانيني مما يجرح �صعورنا ويوؤذي 
كر�متنا، وملعرفتي باللغة �لفرن�صية كنت د�ئم �لت�صادم بهوؤلء 
�لقا�صي  بالردع  �أرد  حتى  تعاليهم  جمل  �أ�صمع  ل  �ملغرورين 
غري  �إىل  �لبائد  �لعهد  هذ�  �نتهى  �أن  �إىل  �ملهني  و�لزدر�ء 

رجعة.

�ملناوئ  �ل�صعب  حزب  �إىل  زنانريي  جورج  وبان�صمام 
�ختياره  على  �صدقي  �إ�صماعيل  عمل  �مل�رصية  �لتحرر  حلركة 
ع�صًو� معيًنا مبجل�ض �ل�صيوخ �لذي لعب �صدقي �أخبث �لألعاب 
�لعر�ض  على  �جلال�ض  ل�صيا�صة  موؤيًد�  فجاء  �نتخابه  مر�حل  يف 
دون �لنظر �إىل م�صالح �ل�صعب �مل�رصي و�أمانيه �لغالية يف �حلرية 

و�ل�صتقالل.

�لقرن  من  �خلم�صينات  يف  بالإ�صكندرية  زنانريي  وتويف 
يحمله  �لذي كان  »زنانريي«  لقب  �إن  ويقال  �حلايل  �لع�رصين 
ُزنَّار(  )مفردها  �لزنانري  يبيع  كان  �أجد�ده  �أحد  �أن  �إىل  يرجع 
وهو ما ي�صد على �لو�صط، و�لكلمة من فعل َتَزنََّر �أي �صد �لزنار 

على و�صطه.

�أما ترجمة �صاحب �ل�صم �حلايل لل�صارع فاطلبها يف )عزيز 
فهمي(.

670– زنكروله – �سارع – بق�سم العطارين 
وكان  �ليوناين،   »Zancarola »زنكروله  �لدكتور  هو 
كبري �أطباء �مل�صت�صفى �ليوناين �لذي كان و�صط �ل�صارع �لذي 

يحمل �لآن ��صم »�صارع �إ�صطنبول«. 

وكان قبل ذلك يحمل ��صم �مل�صت�صفى نف�صه �إىل �أن �نتقل 
و�صار  �حل�رصة  بجهة  �حلرية  بطريق  »كوت�صكا«  م�صت�صفى  �إىل 

بعد ذلك م�صت�صفى �لتاأمني �ل�صحي �لعام.

وقد بذل �لدكتور »زنكروله« يف �أثناء وباء �لكولري� �لذي 
�جتاح مدينة �لإ�صكندرية عام 1865م جهوًد� فوق طاقة �لب�رص 
يف مكافحة هذ� �لوباء بامل�صت�صفى �ليوناين �لقدمي، ويت�صح من 
�لإح�صاء�ت �لر�صمية �أن عدد �مل�صابني بالكولري� يف �صهر يونية 
وحده من ذلك �لعام بلغ 207 عوجِلو� جميًعا بجهود �لدكتور 
هذ�  على  و�لثناء  �لتقدير  فا�صتحق  �إ�رص�فه  وحتت  »زنكروله« 
�لكفاح �لإن�صاين �لنبيل؛ ومن َثمَّ ر�أت بلدية �لإ�صكندرية تخليد 
��صمه فاأطلقته على �ل�صارع �لو�قع خلف �مل�صت�صفى �ليوناين �لذي 

مار�ض فيه �لدكتور »زنكروله« جهوده �مل�صكورة �جلبارة. 

671– الزهراء – �سارع – بق�سم مينا الب�سل 
�طلب ترجمتها يف »فاطمة �لزهر�ء«. 

الرمل  بق�سم   – زقاق   – زهران   –672
ذكر يف بع�ض م�صادر د�ر �ملحفوظات با�صم زهر�ن حممد 
�لكامل  ��صمه  ولعل  زهر�ن،  با�صم حممد  �لآخر  بع�صها  ويف 
�ل�صم  يف  �للب�ض  هذ�  و�أمام  َثمَّ  ومن  حممد  زهر�ن  حممد 
من  وزهر�ن  فقط،  زهر�ن  وهو  �صهرته  با�صم  �حلارة  �صميت 
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بلدة �صاقية �أبي �صعرة من �أعمال مديرية �ملنوفية )حمافظة �ملنوفية 
�لطب  مبدر�صة  �لتحق  ثم  �لقاهرة  مد�ر�ض  يف  وتعلم  حاليًّا(، 
بق�رص �لعيني، وبعد �إمتام در��صته �ختري – وهو برتبة �ليوزبا�صي 
)�ملقدم( – لل�صفر �إىل فرن�صا بني طالب �لبعثة �لثالثة �لتي �أر�صلت 
1862م  عام  �أكتوبر  يف  فو�صل  �لأول  �صعيد  عهد  يف  �إليها 
�ل�صهري  مرتبه  وكان  �لطبية،  علومه  لإمتام  )1279هـ( 
فرب�ير عام 1863م )1280هـ(  قر�ًصا، ويف 15 من   750
قبل  عودته  ولذلك كانت  �أ�صابه  مر�ض  ب�صبب  م�رص  �إىل  عاد 
باأمر  يونية عام 1863م  �لذين عادو� يف  �لت�صعة  عودة زمالئه 
من �خلديوي �إ�صماعيل، وتقلب بعد �صفائه يف عدة منا�صب، 
)�حلربية(  و�جلهادية  �مللكية  �ملد�ر�ض  مب�صت�صفى  طبيًبا  عني  ثم 
بالعبا�صية ولل�صوؤون �ل�صحية يف مدر�صة �ملبتديان يف 9 من فرب�ير 
عام 1865م )1282هـ( ويف 26 من �صبتمرب عام 1867م 
�ملجيدي من  �لو�صام  ونال  �لبكوية  رتبة  �إىل  رقي  )1384هـ( 

�لرتبة �لثالثة.

ويف عام 1888م )1306هـ( كان مايز�ل طبيًبا باملد�ر�ض 
�مللكية، ول ُيعرف �صيء من حياته بعد ذلك �لتاريخ ول عن 
تاريخ وفاته، وكان منـزله ب�صارع زين �لعابدين بق�صم �ل�صيدة 

بالقاهرة.

وقد ذكر علي با�صا مبارك ترجمة زهر�ن يف كتابة �خلطط 
�لتوفيقية:

فقال – وهو يتكلم عن بلدة �صاقية �أبي �صعرة – �أن منها 
حممد �أفندي زهر�ن �ل�صاغ )�لر�ئد( �حلكيم باملد�ر�ض �مللكية، 
�أن  �لحتمال  �إىل  ويدعو  زهر�ن  حممد  ��صمه  �أن  يوؤيد  وهذ� 

ا.  و�لده يدعى حممًد� �أي�صً

اللبان  بق�سم   – حارة   – الَزهرة   -673
674– الُزهرة – �سارع – بق�سم العطارين 
الرمل  بق�سم   – �سارع   – الُزهرة   –675
نّو�ر  هو  �لذي  �لزهر  ملفرد  تعريًفا  �ل�صم  هذ�  يكون  قد 
َهرة ب�صم �لزين وهي تدل  �لنبات، وقد يكون تعريًفا للفظة �لزُّ
ا وهى  َهَرة ب�صم �لزين �أي�صً على �حل�صن و�لبيا�ض �جلميل، �أو للزُّ
تعرف  وكانت  �ل�صم�صية،  �ل�صيار�ت  من  كوكب  على  تدل 

عند �لأقدمني باإلهة �جلمال. 

للتعرف  �لآن  فلنتعر�ض  �لأولني  �ملعنيني  فنا  عرَّ وقد  �أما 
ويلي  �لزين،  ب�صم   – َهَرة«  »�لزُّ وهو  �ل�صّيار  بالكوكب 
من  �لقرب  �إىل  بالن�صبة  �لرتتيب  يف  »عطارد«  �لكوكب  هذ� 
ب�صعف  �ل�صم�ض  �صطح  عن  »�لزهرة«  بعد  ويقدر  �ل�صم�ض، 
�ل�صم�ض  قر�ض  قربًا من  يعد  بعدها  �أن  بُْعد عطارد عنها، غري 
وهى  نادًر�،  �إل  بالليل  �ل�صماء  يف  روؤيتها  ت�صتطاع  ل  بحيث 
�أو يف  �مل�صاء  �لغروب بني جنوم  ُترى عادة عند  مثل »عطارد« 
�صوء �لفجر بني �ل�صباح، وهي بال �صك �أملع �أجر�م �ل�صماء بعد 
�ل�صم�ض و�لقمر ولذ� ت�صتهر ب�صوئها �لباهر �جلميل وت�صمى عادة 

»جنمة �ل�صماء« �أو »جنمة �ل�صباح«. 

»�لقمر«،   و�أوجه  »عطارد«  �أوجه  مثل  �أوجه  َهَرة  وللزُّ
وهذ� نتيجة كوننا ل نرى عادة كل ن�صفها �مل�صاء، ومن جهة 
�أخرى فاإن بعدها عن �لأر�ض يتغري بحيث تبدو وكاأنها تتغري يف 
�حلجم و�ل�صكل، وتظهر يف حجم �أكرب عندما تكون يف �أقرب 
�أو�صاعها من �لأر�ض، وعندئذ تكاد تكون بيننا وبني �ل�صم�ض 
متاًما، ويكون �صكلها �لظاهري يف هذ� �لو�صع كهالل ظريف 
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ظالم  يف  فتكون  �لوجه  بقية  �أما  للقمر،  جديد  هالل  كاأنه 
خميم، وعندما تكون يف �أبعد �أو�صاعها �أي عندما تكون ور�ء 
�ل�صم�ض بال�صبط يعادل بُعدها عن �لأر�ض �صت مر�ت بالن�صبة 
تلك  ويف  منَّا،  �أو�صاعها  �أقرب  يف  تكون  حينما  بعدها  �إىل 
�لأوقات ي�صقط �صوء �ل�صم�ض على جميع �لوجه �ملتجه نحونا 

فيبدو د�ئري �ل�صكل كالبدر �لتمام.

�للمعان  قوية  فتبدو  �صكلها،  بتغري  �لظاهر  ملعانها  ويتغري 
عندما تكون على �صكل هالل عمره خم�صة �أيام، وحينئذ تظهر 
مرة،  ع�رصة  �ثنتي  يعادل  مبا  �ليمانية  �ل�صعرى  من  ملعاًنا  �أكرب 
ولول �أن قربها من �ل�صم�ض يحول دون روؤيتها على �أمت وجه، 
�إ�صعاف  لكان تالألوؤها يف تلك �حلالة عظيًما، ومع ذلك فاإن 
نور �ل�صم�ض للمعانها يقل بكثري عن �إ�صعافه للمعان �لكو�كب 
َهَرة �أول ما يظهر من �لكو�كب بعد �أن  �لأخرى، ولذ� جند �لزُّ

يخيم �لظالم على �لأر�ض وذلك يف �صماء �لغرب.

عرف  ولذ�  �ل�صطوع  �صديدة  َهَرة  �لزُّ تبدو  �ل�صباح  وعند 
وكان  �لنهار،  �صوء  يف  نوره  ي�صمحل  كوكب  �آخر  �أنها 
�لعتقاد �ل�صائد يظنها »كوكب بيت حلم« �لذي ر�آه �ملجو�ض 
يف �ل�رصق، ويف بع�ض �لأحيان ل يقوى �صوء �ل�صم�ض على 
ر�بعة  �ملجردة يف  بالعني  ُتَرى  ما  فكثرًي�  كلية،  ملعانها  طم�ض 
طريق  عن   – �مل�صتطاع  ومن  �لظهرية،  عند  و�أحياًنا  �لنهار 
�ل�صماء  تعرب  وهي  نتتبع حركتها  �أن   – �لقوة  متو�صط  مر�قب 
�ل�صباح  �ل�صاطع ومن  �لنهار  �ل�صم�ض وذلك يف �صوء  بجانب 

�إىل �مل�صاء.

يف  �ل�صهري  �لإيطايل  �لفلكي  »جاليليو«  �لعامل  كان  وقد 
�لتي  �ملختلفة  �لأوجه  �كت�صف  من  �أول  ع�رص  �ل�صاد�ض  �لقرن 

َهَرة يف �ل�صماء من �أهلة وتر�بيع وبدور، ولنعد�م  تبدو بها �لزُّ
�لتاأكد من  ي�صعب  �لكوكب  �صطح هذ�  �ملميزة يف  �لعالمات 
طول �ليوم عليها �أي من �ملدة �لتي تتم فيها دورة كاملة حول 
 � نف�صها، يظهر �أنها حماطة بهالة كاملة من �ل�صحب تغلف جوًّ
معظم تركيبه من ثاين �أك�صيد �لكربون، تدل قيا�صات �حلر�رة 

على �صطحها �أن درجاتها ت�صل �إىل 55 درجة مئوية.

َهَرة م�صتق من لفظة �لز�هر �لتي تعني لغويًّا �ملُ�رِصق  و��صم �لزُّ
�ل�صايف، و�أُنِّث �للفظ جرًيا على ربط �لإن�صان �جلمال بالأنوثة 
علًما  ليكون  َهَرة  �لزُّ با�صم  �خت�صها  ثم  �لزهر�ء  ف�صماها  د�ئًما 
عليها ل ي�رصكها فيه �صو�ها �إل �إلهة �جلمال عند �لإغريق فهي 

ا. َهَرة �أي�صً �لزُّ

�أجمل  وير�ها  جميلة  �ملجردة  بالعني  �لإن�صان  وير�ها 
�إىل  ن�صفي  قمر  �إىل  هالل  من  �صكلها  يتغري  �إذ  بالتل�صكوب، 
من  �أو�صع  �ل�صم�ض  حول  �لأر�ض  مد�ر  كان  وملا  تام،  بدر 
د�خل  يجري  �ل�صم�ض  حول  َهَرة  �لزُّ مد�ر  فاإن  َهَرة،  �لزُّ مد�ر 
مد�ر �لأر�ض كطوقني �صغري وكبري، و�صًعا يف م�صتوى و�حد 

تقريًبا و�ملركز و�حد ذلك �ل�صم�ض.

�ل�صم�ض ت�صيء  وهي حينما تكون يف �جلانب �لآخر من 
�ل�صم�ض منها ن�صًفا هو �لذي نر�ه فننظر �إليها فتكون بدًر�، وهي 
�إذ تكون بيننا وبني �ل�صم�ض ت�صيء �ل�صم�ض منها ن�صفها �لذي 
نر�ه ويظهر لنا هذ� �لن�صف مظلًما فتكون كما يكون �لقمر يف 

�ملحاق.

م�صافة  على  تكون  �لأر�ض  من  �لزهرة  تقرتب  وعندما 
م�صافة  على  تكون  عنها  تبتعد  وعندما  ميل،  مليون   25
وهي  �لأر�ض  عن  بعدها  فاإن  ذلك  ومع  ميل،  مليون   160
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يف �أقرب مو�صع منها ي�صاوي بعد �لقمر عن �لأر�ض مبا يعادل 
مائة مرة على وجه �لتقريب، ويبلغ قطرها 7700 ميل وهو 
ما يقرب من قطر �لأر�ض �لذي ي�صاوي 7900 ميل، وتعادل 
كما  �ل�صم�ض  كتلة  من  جزء   408.000 من  جزًء�  كتلتها 
من   %85 كثافتها  وتعادل  �لأر�ض،  كتلة  من   %83 تعادل 
من   %84 �ل�صطحية  جاذبيتها  وت�صاوي  �لأر�ض  مادة  كثافة 

جاذبية �صطح �لأر�ض.

َهرة  للزُّ �أخذت  �لتي  )�لفوتوغر�فية(  �ل�صم�صية  و�ل�صور 
�صطحها عن  تختلف يف  �أظهرت عالمات  �لبنف�صجي  بال�صوء 
بقية رقعته مما يدل على �أن �لذي نر�ه من هذ� �لكوكب �لالمع 
لي�ض �إل جوها �أو لعله ميثل �لطبقات �لعليا من هذ� �جلو، و�أو�صح 
حتليل �لعلماء لل�صوء �ملنبعث من هذه �لطبقات �لعليا �أنها خالية 

من �ملاء و�لأك�صجني و�أنها غنية بثاين �أك�صيد �لكربون.

ويف عام 1956م )1376هـ( �كت�صف �لدكتور »كرو�ض 
َهَرة �إىل �لأر�ض  J. D. Kraus« موجات ل�صلكية تاأتي من �لزُّ

يف موجات طولها �أحد ع�رص مرًت� وهي على نوعني منتظم وغري 
�ملرة  �لزمن يف  من  ثانيتني  �أو  ثانية  نوع  وي�صتمر كل  منتظم، 
�لو�حدة، وقال »�لدكتور كرو�ض« �إن هذه �ملوجات تاأتينا من 
�صطح �لزهرة �جلامد �ملوجود حتت طبقات جوها، و�إن يف هذ� 
�جلو طبقة متكهربة ترد �ملوجات �لتي تاأتيها من �صطح �لكوكب 
ر كرو�ض �أن  �جلامد �إىل هذ� �ل�صطح، وعلى هذ� �لأ�صا�ض قدَّ
�لزهرة تدور حول حمورها دورة كاملة يف 22 �صاعة و17 
َهَرة  �لزُّ ليوم كوكب  يقدر  �أن  �لذي يجب  �لوقت  دقيقة وهو 
�لزمني وهو قريب من يوم �لأر�ض، ويقول معظم علماء �لفلك 
�أن كوكب �لزهرة قاحل تهب فيه �لزو�بع �لرت�بية يف جو من 
�لفلكي »باتريك مور  �أن تقوم �حلياة فيه، وقال  غاز ل ميكن 

وفوقه  �ملاء  يغطيه  �صطحها  كان  �إذ�  �إنه   »Patrick Moore

ثاين �أك�صيد �لكربون، فاإن جوها مثل �جلو �لذي كانت عليه 
�لأر�ض قبل بليونني من �صنني �لزمن.  

َهَرة عند كافة �ل�صعوب �أن  ومما يدل على جمال كوكب �لزُّ
��صمها �ليوناين »Venus« وهذ� �ل�صم كان يطلق عند �لإغريق 
�إلهة �جلمال و�حل�صن �لر�ئع، وماز�ل يطلق على  �لقدماء على 
�للغات  بكافة  �لناطقني  عند  جميلة  كل  وعلى  �جلمال  ربات 
�لأجنبية �مل�صتقة من �للغة �لالتينية، فاإذ� �أريد �لتعبري عن مالحة 
»فينو�ض«  ت�صبه  �أنها  قيل  ر�ئع  باهر  ح�صن  ذ�ت  �صيدة  �أو  فتاة 
ربة �جلمال، ويذكر �لتاريخ �لقدمي �أن ��صم »Venus« �أطلق 
على ميناء �لبندقية يف �إيطاليا لروعة جمالها وتكوينها �جلغر�يف، 
�أهم طرقها �لد�خلية قنو�ت  �إذ تقوم على عدة جزر؛ مما جعل 
ت�رصي على �صفحات مياهها مر�كب �للهو �ل�صهرية »�جلندول« 

كما يطلق عليها ��صم »عرو�ض �لبحر �لأدرياتيكي«. 

تدور  �أنها  �لفلك  �إىل علم  بالن�صبة  َهَرة  �لزُّ ما يف  و�أعجب 
وذلك  نف�صها،  حول  دور�تها  يف  �لغرب  �إىل  �ل�رصق  من 
بعك�ض �ل�صم�ض وجميع �لكو�كب �لتي تدور يف فلكها وترتبط 
�إىل  �لغرب  من  نف�صها  حول  دور�تها  تتم  وكلها  بجاذبيتها، 
�ل�رصق، وهذه �لظاهرة �لفلكية ماز�لت لغًز� يحري عقول علماء 

�لفلك.

�لف�صاء  علم  يف  �ملتخ�ص�صون  �ل�صوفيت  �لعلماء  وحقق 
َهَرة  ن�رًص� باهًر� �إذ ��صتطاعو� �إر�صال �صفينة ف�صاء �إىل كوكب �لزُّ
�أكتوبر عام 1967م  برفق على �صطحها يوم 18 من  هبطت 
وهي   ،)4 )فينو�ض  و��صمها  1387هـ(  عام  رجب   14(
مزودة مبعمل علمي كامل، و�أخذت تر�صل معلوماتها �لعلمية 



حرف الزاي

381

�إىل �لأر�ض بال�صفرة �لتي ل يحل رموزها �إل �لعلماء �ل�صوفيت 
�أنف�صهم.

)فالدمري  �ل�صوفيتي  �لعامل  قال  �أكتوبر   19 يوم  ويف 
�صيفوروف( �أخ�صائي �لت�صالت �لبعيدة يف �لف�صاء �إن �لعلماء 
�أن  �ل�صفينة  �أر�صلتها  �لتي  �ملعلومات  من  ��صتنتجو�  �ل�صوفيت 
تركيبها  يف  ت�صبه  �صخور  من  مكون  َهَرة  �لزُّ كوكب  �صطح 
�صطح  على  �ملوجودة  �لرملية(  �لأحجار  )�أي  �ل�صليكات  مادة 
�صممو�  �لذي  �ل�صوفيت  �ملهند�صني  كبري  وقال  �لأر�ض، 
�لزهرة خالل  �إىل كوكب  �صي�صل  �لإن�صان  �إن  �لف�صاء  حمطة 
�صطح  على  �إن  �آخرون  �صوفيت  علماء  وقال  1980م،  عام 
هذ� �لكوكب نوًعا من �حلياة قد يكون يف �أ�صكال خمتلفة عما 
ياألفها �لإن�صان على �لأر�ض، وقد تكون هذه �حلياة بد�ئية �أو 
مكونة من �لع�صويات وحيدة �خللية، ثم �أعلن �لعامل �ل�صوفيتي 
حياة  وجود  �إمكان  يف  يعتقد  �أنه  كر��صيلينكوف«  »نيقولي 
�عتماًد�  وذلك  دقيقة  كائنات  �صكل  على  �لزهرة  �صطح  فوق 
)فينو�ض  �لف�صاء  �صفينة  �أر�صلتها  �لتي  �لعلمية  �ملعلومات  على 
4(، و��صتطرد قائاًل: �إن على �لأر�ض كائنات دقيقة ت�صتطيع 
�حلياة يف درجة حر�رة تبلغ 130 درجة مئوية �أو ما يزيد على 
يكون  �أن  ميكن  ل  �لزهرة  �صطح  فوق  �لعايل  و�ل�صغط  ذلك 

عائًقا حلياة هذه �لكائنات. 

بق�سم   – حارة   – ْهري )�سيدي(  الزُّ  –676
اللبمّان 

�طلب ترجمته يف »�صيدي �لُزْهري«. 

اللبمّان  بق�سم   – حارة   – الزيدية   –677
�لزيدية طائفة من �ل�صيعة توؤمن باإمامة زيد بن علي �ل�صغري 
�ملعروف بزين �لعابدين )�نظر هذه �ملادة( �بن �حل�صني بن علي 

�بن �أبي طالب.

وقبل تناول مذهب �لزيدية بالبحث �أجد من �ملالئم �لتعرف 
)زين  علي«  بن  »زيد  �ملذهب  هذ�  �صاحب  حياة  ترجمة  على 
�لأقطار  �لزيدية يف كافة  �إىل  �ملنتمون  يقد�صه  �لذي  �لعابدين( 
بجده  �لنكبة  حلت  وعندما  ودينيًّا،  �صيا�صيًّا  �صهيًد�  ويعتربونه 
�حل�صني يف كربالء )�نظر مادة �حل�صني بن علي( كان زيد �أول 
�لفتنة  �أمية من �خلالفة عن طريق  بني  �إىل حرمان  علوي �صعى 
�مل�صلحة، فو�صع نف�صه حتت �إمرة �لكوفيني متخًذ� �صفة �لإمامة 
ثم �رصع يف �ل�صتعد�د �لذي ق�صى يف ��صتكمال و�صائله عاًما 
كاماًل يف مدينة �لكوفة حيث كان يبحث عن �أتباع ينا�رصونه، 
وكان يختفي يف خمابئ د�أب على تغيريها كما �أخذ يبحث عن 

�أتباع �آخرين يف مدينة �لب�رصة.

 ولكن يو�صف بن عمر �لثقفي كان قد �تخذ �لعدة ملجابهة 
فتنة زيد بن علي ومن ثم مل ين�صم �إىل زيد �إل ب�صع مئات من 
�لرجال على �لرغم من �أن �آلًفا منهم كانو� قد بايعوه بالإمامة، 
وهكذ� كانت طبيعة �أهل �لعر�ق يف ذلك �حلني �إذ غدرو� بجده 

�حل�صني يف كربالء وتركوه لأعد�ئه يغتالونه يف غري رحمة.

عمر  بن  يو�صف  ورجال  زيد  �أن�صار  بني  �لقتال  ون�صب 
�لثقفي و�يل �لأمويني على �لعر�ق و��صتمرت �ملعركة ب�صعة �أيام 

�أ�صيب يف نهايتها زيد ب�صهم يف جبهته.
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�إن  �لتوفيقية«  »�خلطط  كتابه  مبارك يف  با�صا  علي  ويقول 
بن  ه�صام  لقتال  قام  �أنه  �لعابدين  زين  علي  بن  زيد  قتل  �صبب 
نق�صو�  ثم  �لكوفة  �أهل  وبايعه  بينهما،  لفتنة وقعت  �مللك  عبد 
عهده كما نق�صو� عهد �أبيه وجده، فقاتل قتاًل �صديًد�، وهزم 
�جلي�ض مر�ًر�، ثم رمي ب�صهم يف جبهته �لي�رصى ثبت يف دماغه 
ف�صج  �لن�صل  فانتزع  بطبيب  و�أتو�  �لبيوت،  �أحد  يف  فاأنزلوه 
بالًغا  �صنة 122هـ )739م(  �صهر �صفر  زيد ومات يف 2 من 
لهذه  – وفاًقا  ولد  قد  يكون  ثم  ومن  عاًما،   42 �لعمر  من 
�حلفرة  يف  فدفنوه  )699م(،  80هـ  عام  خالل   – �لرو�ية 
�لتي يوؤخذ منها �لطني و�أجرو� عليه �ملاء وتفرق �أ�صحابه، ثم 
�مللك  بن عبد  رئي�ض جي�ض ه�صام  �لثقفي  عمر  بن  يو�صف  �إن 
تتبع �جلرحى يف �لدور حتى ُدلَّ على جثة زيد يف يوم جمعة، 
فاأخرجها من �حلفرة وقطع ر�أ�صه وبعث بها �إىل ه�صام، فدفع 
على  �لر�أ�ض  ن�صب  ثم  درهم،  �ألف  ع�رصين  بها  و�صل  ملن 
باب مدينة دم�صق و�أر�صله بعد ذلك �إىل �ملدينة و�صار منها �إىل 
�أما �جل�صد ف�صلبه يو�صف بن عمر بالكنا�صة و�أقام عليه  م�رص، 
�أحرقه  �أنه  �أخرى  رو�ية  �صنتني، ويف  م�صلوبًا  فمكث  �حلر�ض 

بعد ذلك.

على  معه  �ملتاآمرين  �أن  هو  حملته  يف  زيد  ف�صل  و�صبب   
�أُمية مل يكونو� على �صيء من �لتجان�ض و�إمنا كانو�  خالفة بني 
نفًر� من �ل�صاخطني على �حلكومة وكان بينهم بع�ض �خلو�رج، 
ومن جهة �أخرى مل ينا�رص زيًد� �أحد ممن �أجمعو� على �أن يلي 

�خلالفة �لإ�صالمية رجل من �لعلويني.

 ومل يكن زيد زعيم �حلركة �مل�صادة لبني �أمية �حلقيقي، 
ذلك �أنه مل يذهب �إىل �لكوفة مبح�ض رغبته بل كان يف �لر�صافة 
�أثناء  �إليه يف  جلاأ  قد  وكان  �مللك،  عبد  بن  ه�صام  �خلليفة  مع 

يف  لي�صاأله  �لكوفة  �إىل  ي�صتدعيه  بالو�يل  و�إذ�  وعوزه،  حاجته 
ق�صية تت�صل بدين عليه، ي�صاف �إىل ذلك �أن زيًد� نف�صه كان 
�أر�د �لن�صحاب  �أنه  قليل �لإميان بنجاح �ملوؤ�مرة، يوؤكد ذلك 

من تنفيذ �خلطة بعد �أربعة �أ�صهر من �ل�رصوع يف �إعد�دها.

ولقد غادر �لكوفة ر�جًعا �إىل �ملدينة م�صقط ر�أ�صه، وبلغ 
�ل�صيعة  بع�ض  �لعودة  �إىل  ��صتماله  عندما  �لقاد�صية  �صفره  يف 
وكانو� قد ُهِرعو� ور�ءه و�أقنعوه بالبقاء وحماربة بني �أمية قائلني 
له: نعطيك من �لإميان و�لعهود و�ملو�ثيق ما تثق به، فاإنا نرجو 
�أمية،  �أن تكون �ملن�صور و�أن يكون هذ� �لزمان يهلك فيه بنو 

وماز�لو� به حتى �أعادوه �إىل �لكوفة.

وبعد �أن خذله �أهل �لكوفة بقي يف فئة قليلة من �أهله يقاتل 
حتى �صقط �صهيًد�.

كما   – دفنه  مكان  على  و�لرو�ة  �ملوؤرخون  �ختلف  وقد 
�ختلف من قبل على ر�أ�ض جده �لإمام �حل�صني – فقيل �إنه ُحمل 
بعث  وقيل  �لفر�ت،  يف  رماده  وُذري  ُحرق  ثم  �لكوفة  �إىل 
بر�أ�صه �إىل ه�صام بن عبد �مللك فن�صبه على باب دم�صق ثم �أر�صله 
�إىل �ملدينة، ولكن �لكندي يوؤكد قدوم �لر�أ�ض �إىل م�رص، وقد 
جاء يف رو�ية دفن �لر�أ�ض مب�رص »يف �جلوهر �ملكنون«،  �إنه بعد 
قدوم ر�أ�ض زيد �إىل م�رص طيف به ثم ن�صب على �ملنرب بجامع 
�أن  �إىل  �ملو�صع  هذ�  ودفن يف  ف�رصق  �صنة 122هـ  عمرو يف 

ظهر وبُنَِي عليه م�صهد يف �لدولة �لفاطمية.

 وقال �ملقريزي يف ذكر �مل�صاهد �لتي يتربك �لنا�ض بزيارتها 
�أن هذ� �مل�صهد ت�صميه �لعامة »م�صهد زين �لعابدين« وهو خطاأ، 
�لعابدين(  )زين  �ل�صغري  علي  بن  زيد  ر�أ�ض  م�صهد  هو  و�إمنا 
حمرو�ض  مب�صجد  �لقدمي  يف  يعرف  وكان  �حل�صني،  �بن 
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بُنِي  �خل�صي، وقد قال �لق�صاعي �أن م�صجد حمرو�ض �خل�صي 
�أنفذه ه�صام بن عبد  على ر�أ�ض زيد بن علي بن �حل�صني حني 
م�رص  �أهل  ف�رصقه  باجلامع  �ملنرب  على  ون�صب  م�رص  �إىل  �مللك 

ودفنوه يف هذ� �ملو�صع.

�أما �لكندي فقال: »قدم �إىل م�رص عام 122هـ �أبو �حلكم 
�بن �أبي �لأبي�ض �لقي�صي، حاماًل ر�أ�ض زيد بن علي يوم �لأحد 

20 جمادى �لآخر، و�جتمع �لنا�ض �إليه يف �مل�صجد«.

 فهل ي�صدق �لعقل �أن �لر�أ�ض يبقى معروًفا باأنه ر�أ�ض زيد 
�أ�صهر على ��صت�صهاد �صاحبه؟  بن علي بعد م�صي قر�بة خم�صة 
فقد مات زيد يف 2 �صفر، وو�صل ر�أ�صه �إىل �لقاهرة يف 20 
جمادى �لآخر، ح�صب رو�ية �ملوؤرخني و�لرو�ة، فكيف يبقى 
�لر�أ�ض �صليًما يعرفه من ر�أو� �صاحبه بعد هذه �ملدة �لطويلة �لتي 
�ن�رصمت منذ موته؟ وهل �أهل م�رص ر�أو� زيًد� قبل �أن يرو� ر�أ�صه 
يف �لقاهرة؟ وهل �أبو �حلكم بن �لأبي�ض كان �صادًقا حينما جاء 
�إىل �لقاهرة حاماًل �لر�أ�ض وقال �إنها ر�أ�ض زيد بن علي؟ هذ� ما 
ي�صك  �ل�صحيحة كما  �لتاريخية  �لوجهة  من  �صحته  ي�صك يف 
�إىل �لآن يف نقل ر�أ�ض جده �حل�صني �إىل م�رص بعد م�صي زمن 
طويل على وفاته... وما �أكرث �لأقاويل عند موؤرخي �لعرب 
يف مثل هذه �ملنا�صبات �لدينية �لتي تهدف كلها �إىل �إرغام �لنا�ض 
ول�صيما �لعامة على ت�صديق ما يدعون من �أ�صاطري وخر�فات، 

مما �صوه ب�صاطة �لدين �لإ�صالمي و�صماحته �إىل حد بعيد.

�لأف�صل  �أن  �لر�أ�ض  �صاأن هذ�  �لأخرى يف  �لرو�يات  ومن 
�لأف�صل  مادتي  )�نظر  �جليو�ض  �أمري  �جلمايل  بدر  بن  �صاهن�صاه 
و�صط  وكان  �خل�صى  م�صجد  بك�صف  �أمر  �جلمايل(  وبدر 
�لأكو�م، ومل يبق منه �إل حمر�به فوجد، هذ� �لع�صو �ل�رصيف 

و�دعى حممد بن منجب �ل�صرييف عن �ل�رصيف فخر �لدين �أبي 
�لفتح نا�رص �لزيدي خطيب م�رص �أنه قال: »ملا خرج هذ� �لع�صو 
�لدرهم،  و�صعة  يف  �أثر  جبهته  ويف  و�فرة،  هامة  وهو  ر�أيته 
وكان  �مل�صجد«،  ر  ُعمِّ حتى  د�ر  �إىل  وُحِمل  ر  وُعطِّ ف�صمخ 
�لك�صف عن هذ� �لر�أ�ض يف يوم �لأحد 29 من ربيع �لأول عام 
�لأعو�م، فهل مثل هذ�  بعد حو�يل 404 من  �أي  525هـ، 
�لزعم يقوم حجة على �أن �لر�أ�ض هو ر�أ�ض زيد بن علي ول�صيما 
�إن �لأمر كله عبارة عن دعاية فاطمية  بعد هذه �ملدة �لطويلة؟ 

�أر�دت �أحد �أئمة �ل�صيعة من �أولياء م�رص. 

 ولقد �ختلط على �لنا�ض فظنو� �أن �مل�صهد �لذي يزعم �أنه 
بن  �لعابدين(  بن �حل�صني )زين  ر�أ�ض زيد هو لأبيه علي  ي�صم 
�لعابدين«  زين  »م�صهد  ��صم  عليه  و�أطلقو�  طالب  �أبي  بن  علي 

وماز�ل يعرف بهذه �لت�صمية خطاأً �إىل �ليوم.

ومن م�صادفات �لقدر �أن �أمر يو�صف بن عمر �لثقفي �لذي 
�لتقطيع و�صلب كل جزء من  �إىل  �آل  بن علي  زيد  بجثة  مّثل 
ممن  �لقدر  ي�صحك  وهكذ�  دم�صق،  �أبو�ب  �أحد  على  ج�صده 

ظنو� �أنهم بعيدين عن �لعقاب �لرباين �لذي مُيِهل ول ُيهِمل.

وقد روى زيد �حلديث عن �أبيه زين �لعابدين وتفقه على 
�ل�صادق  قيل جلعفر  وقد  �ل�صحابة،  من  ور�أى جماعة  يديه، 
)�نظر هذه �ملادة( �إن �لر�ف�صة يتربوؤون من عمك زيد، فقال: 
�لله  لكتاب  �أقر�أنا  و�لله  كان  عمي،  من  يرب�أ  ممن  �لله  »برئ 
و�أفقهنا يف دين �لله و�أو�صانا للرحم... و�لله ما ترك فينا لدنيا 
��صدق  توؤجر،  ��صرب  نق�ض خامته،  مثله، وكان  لآخرة  ول 

تنج«. 
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زيد، وهي  �إىل  ن�صبت  �لتي  �ملقتطفات  بع�ض  بقيت  وقد 
تتناول تف�صرًي� لبع�ض �لآيات �لقر�آنية وتبحث يف م�صاألتي �لإمامة 
و�حلج، وت�صمل ب�صفة خا�صة جمماًل كاماًل للفقه �لإ�صالمي، 
ولكنها يف كيانها �لعام تتعر�ض مل�صائل دينية و�رصعية و�صيا�صية 
�لتي  �ملبادئ  تناق�ض  تناق�صات كثرية، وهي بعد  تنطوي على 
تقول بها كتب �لزيدية �حلديثة، غري �أنها تعترب �صو�هد على �أن 

زيًد� كان على حظ ل باأ�ض به من �لعلم.

�أ�صفي   ولي�ض من �ل�صو�ب �لأخذ بلقب �لت�رصيف �لذي 
عليه وهو »حليف �لقر�آن«، ول بالرو�ية �لزيدية �لتي تزعم �أن 
�أبا حنيفة )�نظر هذه �ملادة( در�ض عليه ثم �أيد �لفتنة �لتي قام بها 

�صد ه�صام بن عبد �مللك و�أمدها باملال و�أفتى ب�رصعيتها.

ذكره  وقد  �ملغنني،  �أغاين  يف  زيد  �صيت  وذ�ع 
»�ملقاتل«  كتب  ذكرته  كما  �صعره،  يف  �حلمريي  �ل�صيد 
�مل�صينة  �ملعاملة  عن  تكفر  �أن  �لق�ص�ض  حاولت  وقد  �لقدمية، 

�لتي عوِمل بها جثمانه وذلك بن�صبة بع�ض �لكر�مات �إليه. 

�أْمَيل  كان  �أنه  على  �ملوؤرخون  دّونه  �لذي  و�صفه  ويدل 
�أبي طالب يف جمموعهم،  بن  �آل علّي  �لبد�نة على غر�ر  �إىل 
»ريطة«  نف�صه  هو  تزوج  وقد  جارية(  )�أي  فتاة  �أمه  وكانت 
منها  �أبي طالب، فرزق  بن  بن علي  �حلنفية  بن  حفيدة حممد 
ينجو من  �أن  ��صتطاع  ثم  �لفتنة،  معه يف  ��صرتك  �لذي  بيحيى 
يعملون،  �أبيه  �أن�صار  كان  خر��صان حيث  �إىل  و�لهرب  �لقتل 
عام  وذلك خالل  و�لده  لقيه  �لذي  نف�صه  �مل�صري  لقي  �أنه  غري 

125 �أو 126هـ )743 �أو 744م(.

وتزوج زيد وهو بالكوفة من �مر�أة من بني فرقد ومن �مر�أة 
�أخرى من قبيلة �أزد وذلك لكت�صاب �أن�صار له.

بن  �لعابدين(  )زين  علي  بن  زيد  تاريخ  جممل  هو  هذ� 
�حل�صني بن علي بن �أبي طالب، ولنتعر�ض �لآن ملذهب �لزيدية 

�لذي ين�صب �إىل زيد.

فطائفة �لزيدية هي فرقة حتققت لها �لأطماع �ل�صيا�صية بني 
�لثنى  �ل�صيعة  عن  يختلفون  وهم  �لأخرى،  �ل�صيعة  طو�ئف 

ع�رصية وعن �ل�صيعة �ل�صبعية يف �أنهم يوؤمنون باإمامة زيد.

�أتباع �لزيدية يف عدة فنت قام بها  وبعد موت زيد ��صرتك 
�لعلويون ولكنهم مل يكّونو� فرقة و�حدة، �إذ تفرقو� فرًقا عدة 
�لأعمال  بني  جمعت  �لتى  �جلارود  فرقة  �أولها  ثمانية،  بلغت 
�حلربية وبني �لقول بتاأليه �لأئمة، و�آخرها فرقة م�صلمة بن ُكهيل 
�إىل  �مليل  جمرد  على  �لزيدية  مبذهب  مت�صكه  يف  �قت�رص  �لذي 

�ل�صيعية.

ومل ي�صبح �لزيدية جماعة متحدة �إل حينما توىل قيادتهم 
�لروحية رجال من �لعلويني �لذين كانو� يدعون �لإمامة، مع 
�ثنان:  هما  �لو�صف  هذ�  �لرجال  هوؤلء  من  ي�صتحق  من  �أن 
�حل�صن بن زيد �لذي �أ�ص�ض عام 250هـ )864م( دولة زيدية 
ي وهو �بن �إبر�هيم طباطبا  جنوب بحر �خلزر، و�لقا�صم �لر�صِّ
�بن �إ�صماعيل �لديباج بن �إبر�هيم بن �حل�صن بن �حل�صن بن علي 

�بن �أبي طالب، وكانت وفاته عام 246هـ )860م(.

موؤ�ص�ض  زيد  بن  �حل�صن  موؤلفات  من  �لباقي  كان  و�إذ� 
موؤلفات  فاإن  مبا�رصة  غري  �صو�هد  �إل  هو  ما  �لزيدي  �ملذهب 
�إبر�هيم طباطبا قد بقيت ول�صيما تلك �لتي  ي بن  �لقا�صم �لر�صِّ

يرد بها على �لن�صارى.
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ي �لذي  ومذهب �لزيدية �لذي و�صع �أ�صوله �لقا�صم �لر�صِّ
مل يوفق يف �مليد�ن �ل�صيا�صي و�لذي و�صعه وف�صله من جاوؤو� 
بعده وهو �ملذهب �لوحيد �لذي بقي �إىل �ليوم، هذ� �ملذهب 
– منحى �لعتد�ل،  �لله  بالقول يف ذ�ت  – فيما يتعلق  ينحو 
يد  على  تتلمذ  علي  بن  زيد  �أن  �إىل  يرجع  ذلك  يف  و�ل�صبب 

و��صل بن عطاء موؤ�ص�ض فرقة �ملعتزلة.

�أما فيما يتعلق بامل�صائل �لأخالقية فاملذهب �لزيدي يخالف 
مذهب طائفة �ملرجئة، وهو يحمل طابًعا من �لت�صدد يف �لدين 
يرف�ض �لت�صوف ومن ثم فاإن �لطرق �ل�صوفية ممنوعة يف �لدولة 

�لزيدية.

و�أما فيما يتعلق مب�صائل �لعبادة فاإن �ملذهب �لزيدي ي�صرتك 
مع بقية فرق �ل�صيعة يف مميز�ت معينة ينفرد �أتباعه بها، من ذلك 
قولهم يف �لأذ�ن »حيَّ على خري �لعمل« و�لتكبري خم�ض مر�ت 
�لو�صوء،  نْي يف  �خُلفَّ �مل�صح على  �جلنازة، ورف�ض  يف �صالة 
ورف�ض �ل�صالة خلف �لفاجر، و�لمتناع عن �أكل ذبائح غري 
�لزو�ج  يحرمون  فهم  �لزو�ج  باأحكام  يتعلق  وفيما  �مل�صلمني، 
ل  �أحكام  وهذه  �ملتعة،  زو�ج  يجيزون  ول  �لزيدي  غري  من 
�ل�صنِّي بل هي من �صميم كيانه  �لإ�صالمي  للدين  فيها  تعار�ض 

�لأ�صا�صي.

وكان �أتباع �لزيدية يعتقدون بانفر�د �أبناء علي بن �أبي طالب 
بعلم فطري �رصوري من غري تعلم وهو �صبيه بالعلم �لنبوي، 
كما كانو� يعولون على علم مكتوم ياأخذه بع�صهم عن بع�ض 

ومنه ما هو يتنباأ مب�صريهم. 

وملا كان خ�صوم �لزيدية جميًعا من �مل�صلمني �ل�صنيني فاإن 
�لزيديني يقولون بوجوب حماربة �لباغني �لذين يخرجون على 

�لإمام، ومن ثم �أطلقو� على �أنف�صهم ��صم »�ملوؤمنني« متيًز� لهم 
�لزيدية مذهًبا خام�ًصا  �أ�صبح مذهب  ثم  عن خمالفيهم، ومن 

�إىل جانب �ملذ�هب �لأربعة.

تاأليف  �لأطهار«  �لأئمة  فقه  يف  »�لأزهار  كتاب  و�أ�صبح 
�أ�صا�ًصا  �لن�صري«  »�لرو�ض  وكتاب  �ملرت�صى  يحيى  بن  �أحمد 

للتعليم �لر�صمي للدولة �لزيدية.

و�أهم �ل�رصوط �لو�جب تو�فرها يف �لإمام هي:

• �أن يكون من �أهل �لبيت يف غري متييز بني �أبناء �حل�صن 
و�أبناء �حل�صني، ومعنى ذلك �أنه ل يخلف �إمام �إماًما 

بالور�ثة. 

ب�صيفه،  للقتال  بنف�صه  �خلروج  على  قادًر�  يكون  • �أن 
�لإمامة �صبيٌّ ول  يلي  �لدفاع بحيث ل  وقادًر� على 

مهديٌّ غائب. 

• �أن يكون على ما يقت�صيه من�صب �لإمامة من �لعلم. 

ذلك  على  ويدل  بدقة  �ل�رصوط  هذه  �لزيديون  طبق  وقد 
جميع  يف  �لزيدية  �أئمة  �ألفها  �لتي  �لكتب  من  �لهائل  �لعدد 

�لقرون.

يف  �حلا�صم  �لعامل  هو  لالإمام  �ل�صخ�صي  �لنجاح  وكان 
توليه هذ� �ملن�صب �لقيادي �لهام، ومل تقم َعرْب �لع�صور �صل�صلة 
مت�صلة من �لأئمة �لزيدية �إذ ميكن �أن يكون »زمان بال �إمام«،  
ومن جهة �أخرى ُي�َصلِّم �لزيدية باإمكان وجود �أئمة كثريين يف 
�أنه كثرًي� ما يظهر  زمان و�حد، ومعنى هذ� من �جلهة �لعلمية 
�أن  �لإمام �جلديد  ��صتطاع هذ�  فاإذ�  �آخر،  �إمام معار�ض لإمام 
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نزوله  �أو  �ملقلوب  �لإمام  فاإن خلع  �لإمامة،  �صلفه عن  يق�صي 
�لأمر  مع  يتفق  وهذ�  م�رصوًعا،  �أمًر�  حينئذ  يعترب  �لإمامة  عن 
�لو�صع  �نقلب  �إذ�  �أنه  غري  تزمت،  �أو  عنت  غري  يف  �لو�قع 
تتو�فر  مل  و�إذ�  �لإمامة،  �إىل  �لعودة  �ملقلوب  �لإمام  ��صتطاع 
عنت  غري  �لو�قع يف  فالأمر  �لإمام  �لإمامة يف  �رصوط  جميع 
�ملقلوب  �لإمام  ��صتطاع  �لو�صع  �نقلب  �إذ�  �أنه  �أو تزمت، غري 
�لإمامة يف  تتو�فر جميع �رصوط  �لإمامة، و�إذ� مل  �إىل  �لعودة 
�لإمام فاإن ذلك يحول دون �لعرت�ف باإمامته �لكاملة، وعند 

ذلك ل يكون هناك �صوى �أئمة يف �حلرب �أو يف �لعلم.

�أما �لروؤ�صاء �لذين ل تتخطى مقدرتهم �ملحافظة على كيان 
�أو  �أو »حمت�صًبا«  فاإن كالًّ منهم ي�صمى »د�عًيا«  �لزيدية  �لدعوة 

»مقت�صًد�«.  

ووفاًقا ملا �ختاره �لزيديون من �لأئمة بعد �أن �صارت لهم 
�لأولني،  �ل�صيعة  باأهل  �ل�صلة  على  �ملحافظة  بغية  وذلك  دولة 
وفاًقا لهذ� �لختيار تذكر �لقائمة �لأوىل �لتي و�صعها موؤ�ص�ض 
�لدولة �لزيدية يف �ليمن �أن هوؤلء �لأئمة هم على �لرتتيب �لآتي: 
علي بن �أبي طالب، ثم �بنه �حل�صن، ثم �بنه �حل�صني، وياأتي 
بعد ذلك زيد بن علي )زين �لعابدين(، ثم يحيى، ثم �لإخوة 
�لذي ظهر يف  و�إبر�هيم ويحيى  �لله،  عبد  بن  �لثالثة: حممد 
بالد �لديلم بعد �أن ��صرتك يف �حلرب من �أجل �حل�صني بن علي 
بن �حل�صن، و�أخرًي� حممد بن �إبر�هيم طباطبا �لذي خرج مع 

ي. �أبي �ل�رص�يا ويليه �أخوه �لقا�صم �لر�صِّ

�أما �لقائمة �لأحدث من �لأوىل فت�صم ع�رصة �أئمة �آخرين 
و�أهمهم �إدري�ض �لذي ��صتوفى �رصوط �لإمامة ولكنه �أ�ص�ض دولة 

��صتقرت يف بالد �ملغرب �لأق�صى على مذهب �أهل �ل�صنة. 

�حلق  �إىل  �لهادي  هو  �ليمن  يف  �لزيدية  �لدولة  وموؤ�ص�ض 
ي، وقد عا�صت هذه  يحيى بن �حل�صني من ذرية �لقا�صم �لر�صِّ
�لدولة �أكرث من �أية دولة �أخرى زيدية و�إن كانت قد ��صطرت 
يف بع�ض �لأحيان �إىل �لرتد�د �إىل مدينة �صعدة �لتي بد�أت منها 

دعوتها.

وتو�ىل تن�صيب �لأئمة �لزيديني �لو�حد تلو �لآخر، وبلغ 
عددهم من �لكرثة بحيث ل يفيد يف هذ� �لبحث �صيًئا، غري �أن 
�ملعروف تاريًخا هو �أن �أئمة �لزيدية د�فعو� عن كيان دولتهم يف 
�لوهابيني، ومن  �ليمن �صد مماليك م�رص ثم �صد �لرتك و�صد 
�أو�خر �أئمة �لزيدية �لإمام يحيى �لذي �غتيل عام 1948 وهو 
لّقب  �لذي  �أحمد  �لإمام  بعده  �لعمر، وتوىل  �لثمانني من  يف 
بالإمام �لنا�رص لدين �لله، وظل يف �حلكم �إىل �أن قامت �لثورة 
�ليمنية و�أيدتها م�رص باجلنود و�لعتاد �حلربي فاأز�لت حكم �لأئمة 

�لزيديني و�أقامت بدله �حلكم �جلمهوري �لذي ماز�ل قائًما.

ولنعد �لآن �إىل �مل�صهد �لذي يزعم �لكثريون �أنه �أقيم فوق 
ر�أ�ض زيد بن علي )زين �لعابدين( و�لذي �أطلق عليه حتى �لآن 
��صم »م�صهد زين �لعابدين« خطاأ، فهذ� �مل�صهد يقع يف �حلي 
�لذي يعرف �لآن بحي زين �لعابدين بالقاهرة، وكان يعرف 
يف �أو�ئل �لع�رص �لإ�صالمي با�صم »�حلمر�ء �لق�صوى«،  وتوجد 
هذه �ملنطقة يف �ل�صمال �ل�رصقي من مدينة �لف�صطاط )�نظر هذه 
�لعبا�صيون مدينة  �أ�ص�ض  �لقدمية حاليًّا«،  وعليها  �ملادة( »م�رص 
�لع�صكر ثاين عو��صم م�رص �لإ�صالمية، و�مل�صجد �ملوجود حاليًّا 
يرجع �إىل �أو�ئل �لقرن �لتا�صع ع�رص، فقد جدده و�أعاد معظم 
مبانيه عثمان �أغا �ملعروف باأغا م�صتحفظان، �أما عمارة �لدولة 
�لفاطمية فلم يبق منها �صوى عقد و�حد بالطرقة �لد�خلية على 

ميني رو�ق �لقبلة.
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وتوجد لوحة تذكارية فوق مدخل �مل�صجد �لقدمي بالو�جهة 
�لغربية كتب عليها �لعبارة �لآتية: »ب�صم �لله �لرحمن �لرحيم، 
�إمام  بن  �إمام ح�صني  �بن  �لعابدين  زين  علّي  �إمام  م�صهد  هذ� 
�بن عمر�ن بن عبد �ملطلب �صلو�ت �لله عليهم �أجمعني يف �صنة 

549هـ«. 

ويرجع بناء �لقبة �لتي تعلو �ل�رصيح �إىل �لع�رص �ململوكي يف 
�لقرن �لثامن �لهجري، ويف �أو�خر �لقرن �لثالث ع�رص �لهجري 
ل�صناعة  ممتاًز�  منوذًجا  تعترب  لل�رصيح  حديد  مق�صورة  عملت 
�حلديد �ملطروق �لزخريف مب�رص، وقد كتب عليها: »�أن�صاأ هذه 
وقد  1280هـ«،  �صنة  با�صا  قفطان  حممد  �صعادة  �ملق�صورة 
ك�صي عتب باب �لقبة ببالطات من �لقي�صاين �لأزرق �لعثماين 

�جلميل.

ومن َثمَّ يت�صح �أنه �ختلط على �لنا�ض فن�صبو� �ل�رصيح �إىل 
دفن  �لذي  �لعابدين  بزين  �ملعروف  �ل�صغري  �حل�صني  بن  علي 
بالبقيع وهو و�لد زيد �لذي زعمو� �أن ر�أ�صه حملت �إىل �لقاهرة 

ودفنت يف هذ� �مل�صهد.

678 – زين العابدين – �سارع – بق�سم اجلمرك
679 – زين العابدين – �سارع – بق�سم  حمرم بك
680– زين العابدين – زقاق – بق�سم الرمل
هو �أبو �حل�صن بن �حل�صني بن علي بن �أبي طالب �ملعروف 
بزين �لعابدين، ويقال له: علي �لأ�صغر، ولي�ض لل�صهيد �حل�صني 
�لأئمة  �أحد  هو  �لذي  �لعابدين  زين  �أولد  من  �إل  عقب 
�لثنى ع�رص عند �أهل �ل�صيعة، وقد ولد يوم �جلمعة يف بع�ض 
�أخريات خالفة  يف  �لهجرة  من  و�لثالثني  �لثامنة  �ل�صنة  �صهور 

جده علي بن �أبي طالب، وولد جميل �لطلعة، �صعيف �جل�صم 
نحيله، وعقب ولدته �أ�صيبت �أمه بحمى �لنفا�ض، و�أ�صلمت 

�لروح.

�إىل فر�ر  �أدت  �لتي  �أمه فار�صية من �صبايا �حلرب  وكانت 
طريق  �إىل  فار�ض  غرب  يف  �ملد�ئن  من  ك�رصى  بن  يزدجرد 
وحر��صه،  بيته  �أهل  ومعه  منيعة  قلعة  يف  وحت�صن  »كابول« 
�صاحقة  هزمية  بحر�صه  و�أنزل  به،  حلق  �لعربي  �جلي�ض  ولكن 
�مل�صلمني  قائد  �أ�رص  يف  �لثالث  بناته  خلفه  تارًكا  فهرب 
عبد �لله بن عامر بن كريز �لذي �أر�صلهن �إىل عمر بن �خلطاب 
يف بع�ض �لرو�يات، �أو �إىل عثمان بن عفان يف بع�ض �لرو�يات 
�لأخرى، وملا بلغ �ل�صبي �ملدينة �أقبل �لنا�ض على �ل�رص�ء، وما 
لبث علي بن �أبي طالب �أن رق لبنات يزدجرد وقال للخليفة: �إن 
بنات �مللوك ل يعاملن كغريهن من بنات �ل�صوقة، و�أ�صار على 
من، ويغايل يف �أثمانهن، ثم يكون لهن �خليار  �خلليفة باأن يقوَّ
فيخرتن من �لرجال من ي�صاأن، فر�صي �خلليفة، و��صتح�صن هذ� 
�لر�أي، وبد�أ �لتقومي فاأم�صك �لنا�ض لغلو �لثمن، فقال علي بن 
�أبي طالب: �أنا �أقومهن، فقومهن مبال كثري ثم رد �لثمن على 
بيت �ملال، وترك لهن �خليار فاخرتن ثالثة من فتيان قري�ض هم: 
عبد �لله بن عمر بن �خلطاب، وحممد بن �أبي بكر، وغ�صت 
ومدت  وم�صت خطوة خطوة،  ��صتحياء،  ب�رصها  من  �لثالثة 
يدها تر�صلها للحظ و�لقدر، ثم و�صعتها على ر�أ�ض �حل�صني بن 
علي، وكانت هذه �لفتاة هي »�صاه زنان« ومعنى هذ� �ل�صم 
)ملكة �لن�صاء(، وكانت جميلة �لوجه، ر�صيقة �لقو�م، ذ�ت 

ح�صمة ووقار.
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حني  �لرق  من  و�أعتقت  �لإ�صالم،  �عتنقت  قليل  وبعد 
غز�لة،  هي:  ثالثة  �أ�صماء  عليها  و�أ�صفيت  زوجة،  �صارت 

و�صالفة، وَخَولة، ولكن ��صم غز�لة هو �لذي غلب عليها.

زوجته  من  ُرِزَقه  )علي(  ��صمه  �آخر  ولد  للح�صني  وكان 
ا  �أي�صً )علي(  ��صم  �إطالق  غز�لة  فر�أت  ة،  ُمرَّ �أبي  بنت  ليلى 
وفادتها،  �أكرم  �لذي  �أبي طالب  بن  لعلي  على طفلها متجيًد� 
مهن بثمن كبري  وميزها هي و�أختيها على �لن�صاء �لأخريات فقوَّ
على �أ�صا�ض �أنهن من بنات �مللوك، ومن َثمَّ كان )علي( زين 

�لعابدين يعرف بعليٍّ �ل�صغري متيًز� له عن �أخيه من �أبيه.

وكفلت زين �لعابدين مولة له كانت هي �إحدى �أمهات 
�حلادبة،  برعايتها  وخ�صته  و�أر�صعته،  فح�صنته،  �أبيه،  ولد 
�أمه  موت  عنه  كتمو�  �إذ  �أمي  يا  بلفظة:  ند�ئها  على  فدرج 

غز�لة.

كانت  �لتي  �لفائقة  حا�صنته  برعاية  �لعابدين  زين  و�أح�ض 
ل متد يدها �إىل �لطعام �إل بعد �أن ياأخذ هو ما ي�صاء منه، فلما 
كرث تكر�ر ذلك منها �متنع عن تناول �لطعام معها، وملا �صئل 
عن �صبب ذلك قال: �إين �أخاف �أن ت�صري يدي �إىل ما قد �صبقت 

عينها �إليه فاأكون قد عققتها.

بعد  وعلمه  �لفائق،  حا�صنته  حنان  �أن  يف  �صك  من  وما 
ذلك �أنها مل تكن �أمه، و�إمنا مولة له، ما من �صك يف �أن ذلك 

من �أقوى �لعو�مل �لتي دفعته �إىل �لثورة من �أجل �لرقيق.

�صحبة  �لذهاب  يف  بد�أ  �لعمر  من  �لعا�رصة  بلغ  وعندما 
�لقر�آن  ل�صماع  �ملدينة  م�صجد  �إىل  �أعمامه  و�أبناء  �إخوته، 
�حل�صني،  �أبيه  على جمل�ض  فيقف  و�لر�أي،  و�لفقه  و�حلديث 

وعلى جمال�ض غريه من �ل�صحابة، و�لتابعني ينقل عنهم ويتعلم 
منهم، و�أخذ ياأخذ عن عمه �حل�صن، وعن جابر بن عبد �لله 
�ملدين وعن  �لها�صمي  �حل�صني  و�أبي  عبا�ض  و�بن  �لأن�صاري، 
وعائ�صة  �صفية  �ملوؤمنني:  �أمهات  ز�ر  �إذ�  وكان  عمه،  �بن 

و�أم �صلمة �صحبة حا�صنته �أخذ عنهن وروى لهن.

رفعة  يف  م�رصًعا  ي�صعد  �أخذ  �إدر�كه  و�صعة  ولفطانته 
�لأئمة، ف�صار �لنا�ض يرجعون �إليه يف �لر�أي و�لجتهاد، ويف 
�لتوثيق و�لت�صعيف، ويف �لت�صحيح و�لتزييف، وذلك لكرثة 

ما �صمع وحفظ و�أدرك وميَّز وفكر و��صتنبط.

ما  على  يطغى  �لكرمي  �لقر�آن  باآيات  �لز�ئد  �صغفه  وكان 
��صتوعب من علوم �أخرى، فكانت معرفته �لدقيقة بكتاب �لله 
ت�صبه لوحة مكتوبة، و�صحيفة مقروءة، فما تغيب عنه كلمة 
منه ول حرف، فاإذ� تاله رجف به قلبه من �خل�صية و�خلوف، 
�صمعه  له  خ�صع  م�صكلة  �أو  �أمر  يف  حجة  �أر�صله  �أو  �أّد�ه  و�إذ� 

و�أذعن.

قد  �أمه  �أن  وعرف  و�ل�صبا،  �لطفولة  مرحلة  تخطى  وملا 
�أمًة  ماتت، و�أن �لتي �حت�صنته، و�أحاطته بعطفها مل تكن �إل 
من �لرقيق رق حلالها، ثم �صعر يف قر�رة نف�صه �أنه �أ�صبح مديًنا 
�لوفاء،  �أمكنه  متى  لهن  يفي  �أن  عليه  و�أن  �جلو�ري،  لهوؤلء 
�أمه )�صاه زنان( كانت م�صبية  �أن  و�زد�د حبه لهن عندما علم 

من ح�صون فار�ض، و�أنها بنت ملك.

ومن هذ� �ملنطلق تغريت نظرته �إىل �ملو�يل، و�جلو�ري، 
و�لأحر�ر،  �لعبيد  بني  �مل�صاو�ة  وجوب  �إىل  وجد�نه  وفطن 
هذ�  ينا�رص  �أن  فاعتزم  �مل�صاو�ة،  دين  �لإ�صالم  �أن  ول�صيما 
�لتامة. ويف  �حلرية  �لرقيق  نيل  على  يعمل  و�أن  �لقومي،  �ملبد�أ 
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هذ� �حلني حدث �أن د�صت )جعدة( �ل�صم لعمه �حل�صن فمات 
عام 50هـ عن 47 �صنة، ثم هاجت �ملدينة عندما توىل يزيد 
�بن معاوية �خلالفة على �لرغم من �أهلها، وعلى �لرغم من كافة 
�مل�صلمني، وكان �حل�صني �أ�صد �لنا�ض �إنكاًر� لتولية يزيد فان�صم 

�إليه �أهل �ملدينة �أحر�رها وعبيدها، وخرجو� معه للقتال.

فنام  �لعابدين  زين  على  �ملر�ض  ثقل  �لرحلة  م�صتهل  ويف 
على فر��صه يف غياب وذهول، و�أخذت عمته زينب يف متري�صه 
�خليام،  من  يدنو  �لهالك  �أن  »�لطف«  معركة  يف  ترى  وهي 
�ل�صهد�ء،  �أبي  �حل�صني  بقتل  �مل�صوؤومة  �ملعركة  هذه  و�نتهت 
وو�صع ر�أ�صه بني يدي عبيد �لله بن زياد، وهو يتناول طعامه 
مع �أخ�صائه، فكان ياأكل وينظر �إىل ر�أ�ض �ل�صهيد وهو �صامت 

م�رصور.

�لله  ر�صول  بيت  �أهل  يعود  باأن  معاوية  بن  يزيد  �أمر  وملا 
يزيد  �لنا�ض، وكان  �جتمع  �جلمعة  �ملدينة وحانت �صالة  �إىل 
فاأذن  باخلطبة  �لعابدين  لزين  ياأذن  �أن  منه  فطلب  حا�رًص�، 
�أهل  مناقب  تعديد  يف  �لعابدين  زين  �رصع  وعندها  مغروًر�، 
يقيم  �أن  �ملوؤذن  فاأمر  يزيد،  �أغ�صب  مما  و�حًد�  و�حًد�  �لبيت 
علي  �لتفت  �لله  ر�صول  �أن حممًد�  �أ�صهد  قال:  فلما  �ل�صالة، 
�إىل يزيد وقال له: �أهذ� جدي �أم جدك يا يزيد؟ فاإن زعمت �أنه 
جدك فقد كذبت، و�إن زعمت �أنه جدي َفِلَم قتلت عرتته؟.

�حل�صني  �أبناء  من  وحده  �ملدينة  �إىل  �لعابدين  زين  ورجع 
�لذي  �بن زياد  �لله فحمته من  يد  �إليه  �متدت  �لذكر�ن، وقد 
فنجا من  بن معاوية  يزيد  قتله يف كربالء، وحمته من  �عتزم 

�رصه وغدره )�نظر مادة معاوية(.

وحتول منذ ذلك �حلني �إىل نا�صك، و�أم�صك عن �ل�صحكة 
مل  �أنه  غري  ج�صمه،  و�صعف  �صقامه  من  يعاين  و�لبت�صامة، 
ين�ض حكمة �لله �لذي جناه من �لهالك، ومن َثمَّ ��صت�صلم للقدر 
�صاللة  لتبقى  �حل�صن  عمه  بنت  فاطمة  من  وتزوج  �ملحتوم، 
ن�صل  يف  �ملقبلة  �لع�صور  مر  على  �ملحمدية  �لنبوية  �لدوحة 
�حل�صني  وقتل  م�صموًما،  �حل�صن  مات  �أن  بعد  �لعابدين  زين 

�صهيًد�.

�أم �ملوؤمنني  وعقب عودته �إىل �ملدينة ��صرتد ما كان لدى 
�ل�صحف،  من  وذلك  �حل�صني،  �أبيه  وديعة  من  �صلمة(  )�أم 
و�لو�صايا، و�ل�صالح، ثم �أخذ على عاتقه �لوفاء بديون �أبيه، 
دينار كان  �ألف  �صبعني  – نحو  �لرو�ة  قول  – يف  بلغت  وقد 
�حل�صني قد �أخذها من �لنا�ض لينفقها يف �أوجه �لربِّ و�ل�صدقة، 

و�إغاثة �ليتامى و�لأر�مل و�مل�صاكني.

ولقد كان للح�صني �صياع، و�أر�ض يغلها، وفري�صة من 
وق�صى  �ل�صياع  هذه  �إحدى  �لعابدين  زين  فباع  �ملال،  بيت 
بثمنها دين �أبيه، و�نقطع للعبادة و�لزهد، ثم عاد �إىل جمال�صة 

�ل�صحابة و�لتابعني لي�صمع �حلديث و�لفقه و�لر�أي.

مب�صجد  �أ�صلم  بن  زيد  �جللو�ض يف حلقة  من  يكرث  وكان 
بن  زيد  عليه، وكان  ويثني  به  له ويعجب  ي�صمع  �لله  ر�صول 
�أ�صلم عبًد�، فاأعتق، وتعلم، وتفقه، حتى �صار خليًقا �أن يعلم 

�لنا�ض.

وماز�ل زين �لعابدين يدر�ض، ويتفقه �إىل �أن �صار و�حد 
زمانه علًما، وفقًها، وق�صاًء، ور�أًيا، و�صار �صيد �أهل �لفتيا 
من �لتابعني يف �ملدينة، ويقال: �إنه كان ل ينفك عن �ل�صالة 
كلما وجد وقًتا من �لفر�غ، وملا �صار �ملثل �لأعلى يف �لعبادة، 
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و�لتقى، و�لزهد، و�ل�صالة �صماه �لنا�ض )زين �لعابدين( كما 
اد( لكرثة �صالته، ولكن تلقيبه بزين �لعابدين هو  �صّموه )�ل�صجَّ

�لذي غلب عليه.

ومل يق�رص يف خمالفة �لنا�ض فيما كانو� يجدونه يف �لأرقاء 
من �صعة يف �ملكانة حتى ولو �أُعتقو�، و�صارو� من �أهل �لعلم 
و�ل�صالح، فثابر على ح�صور جمال�ض �أهل �لعلم، و�لفقهاء، 
�إىل ر�صا  ي�صجعهم ويطمئنهم  �لعبد�ن و�ملو�يل  و�ملحدثني من 

�لله عنهم، وفوزهم بني يديه باجلنة، وح�صن �ملاآب.

�لأولد  �أمهات  �تخاذ  من  ياأنفون  �ملدينة  �أهل  وكان 
بن  عمر  بن  �لله  عبد  بن  �صامل  فيهم  ن�صاأ  حتى  �ل�رص�ري  من 
�خلطاب، و�لقا�صم بن حممد بن �أبي بكر، وعلي بن �حل�صني 
)زين �لعابدين(، وهم �أولد بنات �ل�رص�ري بنات يزدجرد بن 
ك�رصى �لثالث، وقد فاقو� �أهل �ملدينة فقًها، وورًعا فرغب 
�أهل �ملدينة يف �لتزوج من �ل�رص�ري عّلهم يرزقون مبثل و�حد 
بالزهد، ومكارم �لأخالق،  �نفردو�  �لذين  �لثالثة  من هوؤلء 

و�لعلم �لغزير.

ومتكن زين �لعابدين من �لعلم حتى �صار �أفقه �أهل �ملدينة، 
يرجع �إليه �لفقهاء، وي�صتفتونه، ويعر�صون عليه �لق�صايا حني 

ل يجدون وجًها للر�أي فيها.

ومع �لتو�صع يف �لفتح �لإ�صالمي �زد�دت وفادة �لأ�رصى 
بالآلف على �ملدينة ف�صار فيها �صوق ل�رص�ئهم تقام يف �أغلب 
�لأحيان، وكان زين �لعابدين قد دفع دين �أبيه �حل�صني و��صتغل 
�أر�ض �صياعه، وعيون مائه، ومَنَّى ثروته من كل ذلك، ومن 
يقبل  كان  َثمَّ  ومن  �ملال،  بيت  يف  ون�صيبه  �لغنائم  يف  حقه 
على �صوق بيع �لأ�رصى، وي�صرتي �لكثري منهم، وما يلبثون 

وهم  يخرجو�  حتى  �إ�صالمهم،  وي�صهرون  منـزله،  يدخلون 
�أحر�ر ي�صتخدمهم يف فالحة �أر��صيه، ويف مبا�رصة جتارته مع 

�صوريا و�لأقطار �لأخرى.

�أكرث من عام و�حد،  �لأ�رصى عنده  ي�صتخدم  وكان ل 
عبيده  على  يح�صي  وله ولوؤه، وكان   � يطلق �رص�حه حرًّ ثم 
�صهر  �نتهى  �إذ�  حتى  لديه  دفرت  يف  يدونها  غلطاتهم  ومو�ليه 
رم�صان جمعهم وذكر كالًّ منهم باأخطائه فاإذ� �عرتف بها �أمره 
�لقبلة ورفع كفيه �صارًعا ويقول: »�للهم �غفر  �إىل  باأن يتوجه 
لعلي بن �حل�صني« ثم يعتقه ويعطيه ما يطلبه �لعبد وما يعينه بعد 

ذلك على �حلياة.

من  ا  تخل�صً له  �أنف�صهم  فباعو�  منه  ذلك  �ملو�يل  وعرف 
على  هو  و��صتمر  �ل�صادة،  لدى  تقيدهم  �لتي  �لعبودية  ربقة 
ُيعتِق يف كل �لأوقات، ولأي هفوة  خطته فكان َي�صرتي ثم 
كبري  جي�ض  �ملدينة  يف  ن  تكوَّ حتى  وغلمانه،  عبيده  من  تقع 
يدينون  وكلهم  �حلر�ئر،  و�جلو�ري  �لأحر�ر  �ملو�يل  من 
و�صل  عددهم  �إن  �ملوؤرخون  ويقول  �لعابدين،  لزين  بالولء 
�إىل خم�صني �ألًفا، ويف هذ� �لعدد �ل�صخم �لكثري من �ملبالغة مما 

ل يتفق مع تعد�د �ملدينة �لكلي يف ذلك �لوقت.

وبهذه �لأريحية �لنبيلة �صار زين �لعابدين �ملثل �لأعلى يف 
حب �لإن�صانية، و�إعالء �صاأن �لإن�صان مت�صًيا مع �أ�صول �لدين 
�لإ�صالمي �لذي ل يف�صل عربيًّا على �أعجمي، و�لذي من �أقوم 

ح�صناته عتق �لرقاب من ربقة �لرق و�ل�صتعباد.

و�أوحت هذه �لأريحية، وهذه �ل�صجايا �لنبيلة �إىل �ل�صاعر 
�لفرزدق باأن ميدح زين �لعابدين بق�صيدته �مل�صهورة �لتي ي�صري 

فيها �إليه بقوله:
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هذ� �لذي َتعِرُف �لَبْطحاُء َوْطاأُتهُ 
و�لَبْيُت َيْعِرُفُه و�حِللُّ و�حَلَرُم  

هذ� �بُْن َخرْيِ عباِد �للِه ُكلِِّهمو 
هذ� �لتقيُّ �لنقيُّ �لطاهُر �لَعَلُم  

ويقال �إن �لفرزدق �رجتل هذه �لق�صيدة فجاءت معربة عن 
م�صاعره و�أحا�صي�صه �أ�صدق تعبري.

يغفر  بحيث  �ل�صماحة  من  �أنه كان  �لعابدين  لزين  ويذكر 
�إليه يف غري تردد، ويعفو عن من يحقد عليه  حتى ملن ي�صيء 
مهما �أخطاأ يف حقه، ف�صار حديث �لنا�ض يف كرم �لأخالق، 
وق�ص�ض عفوه عن جو�ريه،  �ل�رص،  و�لبعد عن  �خلري  وحب 
�حل�رص،  تتعدى  كثرية  منهم  غ�صب  �إذ�  وعتقهم  ومو�ليه، 
�أخالقه وكرمه،  تاأييًد� حل�صن  �لرو�ة  �لكثري منها و�صعه  ولعل 

وعفوه عن �مل�صيء.

وكان يزيد بن معاوية �صادًر� يف �صهو�ته لهًيا عن �صو�ب 
�حلكم، وكانت موقعة كربالء ماتز�ل حتزُّ يف �لنفو�ض من �أهل 
غلو�ئه،  يف  يزيد  ��صرت�صال  توؤكد  �لأنباء  وتو�ترت  �ملدينة، 
على  �أهلها  �أجمع  ثم  منه،  �ملعار�صة  موقف  �ملدينة  فاتخذت 
خلعه، وطرد عامله، وكل �أفر�د بني �أمية، فوجه يزيد �إليهم 
م�صلم بن عقبة ليحاربهم وينـزلهم على �لطاعة، فحمل عليهم 
بجي�ض من �ثني ع�رص �ألف مقاتل، وبعد قتال عنيف ظهر �جلي�ض 
على �ملد�فعني فاأ�رصف م�صلم بن عقبة يف �لقتل دون رحمة، 
و�أباح للجند �أن يعتدو� على �لأهايل ثالثة �أيام، وكان �ملو�يل 
ا لل�صهام �لفاتكة  �أ�صد �لنا�ض دفاًعا عن �ملدينة، و�أكرثهم تعر�صً
�لأن�صار،  من  وقتل  �آلف،  �أربعة  من  يقرب  ما  منهم  فقتل 

و�لقر�صيني ما يزيد على ثالثمائة، ونهبت �لأمو�ل، و�صبيت 
�لوح�صية  �ملوقعة  هذه  وت�صمى  �ملحارم.  و��صتبيحت  �لذرية، 

بوقعة )�حلرة(.

بن  يزيد  مبايعة  بطلب  �نت�صاره  عقبة  بن  م�صلم  و�أعقب 
معاوية قائاًل �إن �أهل �ملدينة �صارو� عبيًد� ليزيد �إن �صاء �أعتق، 
و�إن �صاء باع، فكان �لرجل من قري�ض يوؤتى به ويقال له: »بايع 

على �أنك عبد« فاإذ� قال: ل... ُقتل يف �حلال.

وملا جاء دور زين �لعابدين طلب منه م�صلم بن عقبة �ملبايعة 
فقال: »وعالم يريد يزيد �أن �أبايعه؟«، فقال م�صلم: »بايع على 
�أنك �أخ له و�بن عم«،  ثم �أقعده م�صلم �إىل جانبه وقال له: �صلني 

حاجتك... فلم ي�صاأله �إل �أن ي�صع �ل�صيف عن �لنا�ض.

�إل  كرًها  معاوية  بن  يزيد  �ملدينة  �أهل  بايع  وهكذ� 
د�ره يف  �إىل  �ملدينة  ن�صاء  جلاأ  وقد  �أُعِفي،  فقد  �لعابدين  زين 
�أثناء �ملعركة، وبلغ عددهن حو�يل �أربعمائة �أكرثهن من ن�صاء 

عبد مناف، وبينهن كل �أهل �لبيت.

و�لتنكيل يف وقعة  �لقتل،  بن عقبة يف  م�صلم  ولإ�رص�ف 
بهذه  م�صهوًر�  و�صار  »م�رصف«،  ��صم  عليه  �أطلق  �حلرة، 

�لت�صمية �لتي ت�صفه بالعار و�لوح�صية. 

بيت  �إىل  �صفيان  �أبي  بيت  �لإ�صالمية من  و�نتقلت �خلالفة 
مرو�ن، وتولها عبد �مللك بن مرو�ن )�نظر هذه �ملادة( فو�صع 
�لعابدين،  زين  من  خوفه  وكرب  �ملدينة،  �أهل  على  �لأر�صاد 

و�أخذ يبادره بال�رص حيًنا بعد �آخر.

و��صتد عبد �مللك على �أهل �ملدينة فعزل )�أبان بن عثمان بن 
عفان( عنها، ووىل مكانه ه�صام بن �إ�صماعيل �ملخزومي �لذي 
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�أخذ يكيد لأهل �ملدينة وفقهائها وعّبادها ول�صيما زين �لعابدين 
�أهله عالنية حتى يف م�صجد  بيته، وجعل ي�صبه وي�صب  و�أهل 

ر�صول �لله.

ا يف عدد هائل من �حلر��ض  وجاء ه�صام بن عبد �مللك حاجًّ
�إليه،  يلتفتو�  �لنا�ض يف مكة، ولكن �حلجاج مل  �أبهته  لرتهب 
�لعابدين وهم يحيطونه  و�أخذو� يكربون �صائحني خلف زين 

بالتجلة، و�لحرت�م، و�لعطف، و�لرعاية.

�لفرزدق  قال  �لعابدين  بزين  معرفته  ه�صام  جتاهل  وعندما 
للنا�ض بيته �مل�صهور:

هذ� �بُن خري عباِد �للِه ُكلِّهمو 
هذ� �لتقيُّ �لنقيُّ �لطاهُر �لَعَلُم  

فلما طلب �لنا�ض من �لفرزدق �أن ي�صف لهم زين �لعابدين 
�أمت ق�صيدته بقوله:

ْتُه قري�ٌض قال قائُلها  �إذ� َر�أَ
�إىل مكاِرِم هذ� َيْنتهي �لَكَرُم  

يكاد مُيْ�ِصُكُه ِعْرفاُن ر�َحتِهِ 
ركن �حلطيم �إذ� ما جاَء َي�ْصَتِلُم  

وكان �لفرزدق قد بلغ �ل�صبعني من �لعمر يف ذلك �حلني، 
وملا �لتف حوله �لنا�ض ��صتمر ين�صد �صعره ب�صوت عال فيقول:

هذ� �بُن فاطمٍة �إْن ُكْنَت جاِهَلهُ 
ِه �أنبياُء �للَِّه َقْد ُختِمو� بَِجدِّ  

َفهُ  �للَّه ف�صلُه ِقْدًما و�رصَّ
َجَرى بذ�َك َلُه يف لوِحِه �لَقَلُم   

َعّم �لربيَة بالإح�صاِن فاْنَق�َصَعْت 
َعْنها �لَغيابَُة و�لإمالُق و�لُظلُم  

ِكلتا َيَدْيِه ِغياٌث َعمَّ َنفُعُهما 
ت�ْصتوِكفاِن ول َيْعروهما �لَعَدُم  

ثم ي�صتطرد فيقول:

ِدِه   ما قال »ل« قطٌّ �إل يف َت�َصهُّ
ُد كانْت لَءُه َنَعُم لول �لَت�َصهُّ

ُهمو  ِمْن مع�رٍص ُحبُّهْم ِدْيٌن وبُغ�صُ
ُكْفٌر وُقْربُُهمو َمْنَجى وُمعَت�صُم  

�إْن قيل �أْهُل �لتقى كانو� �أئمَتُهْم  
�أو قيل َمْن َخرْيُ �أهِل �لأر�ِض ُقْيَل ُهُم

زين  مدح  يف  �لق�صيدة  هذه  على  �لفرزدق  جز�ء  وكان 
�لعابدين �ل�صجن باأمر ه�صام بن عبد �مللك، وذلك حينما كان 

�لفرزدق يقطع �لطريق بني مكة و�ملدينة.

�لنا�ض  �حرت�م  من  ر�أى  ما  �أبيه  على  ه�صام  وق�ض 
�لعابدين، وحذرته حا�صيته من �لتفاف �لنا�ض حول هذ�  لزين 
�لتقّي �لعابد، فاأح�رصه عبد �مللك �إىل دم�صق مكباًل باحلديد، 
و��صت�صار عبد �مللك خل�صاءه فيما يفعله بزين �لعابدين، وكان 
�لزهري حممد بن م�صلم بينهم، وهو �لذي �أفتاه زين �لعابدين 
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يف توبته حني قتل غالمه على �ملال �لذي ظنه قد �أخفاه، فقال 
�لزهري لعبد �مللك: »لي�ض علي بن �حل�صني حيث نظن، و�إمنا هو 
م�صغول عن نف�صه بعبادة ربه«، َف�رُصَّ عبد �مللك لقول �لزهري، 

و�أعاد زين �لعابدين �إىل �ملدينة حتفه �ملهابة و�جلالل. 

و�أطلق ه�صام �رص�ح �لفرزدق من �صجنه، وكانت ق�صيدته 
�لأر�ض  م�صارق  �لأقطار، يف  �لريح يف كل  �صري  �صارت  قد 

ومغاربها، وتناقلتها �لع�صور عرب �لزمان.

ومات عبد �مللك بن مرو�ن بالطاعون، وتوىل �لوليد بن 
يخفف  �أن  فرغب يف  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �خلالفة  �مللك  عبد 
�لوطاأة على �أهل بيت �لر�صول فعزل ه�صام �ملخزومي، ووىل 
مكانه عمر بن عبد �لعزيز )�نظر هذه �ملادة(، وكان �إذ ذ�ك يف 

�خلام�صة و�لع�رصين من عمره.

و�أمر �لوليد بن عبد �مللك �أن يوقف ه�صام �ملخزومي للنا�ض 
لينالو� منه، وكل يقت�ض منه بقدر ما ناله من �أذ�ه، فمّر �لنا�ض 
�أهل  بني  �لعابدين  زين  جاء  �أن  �إىل  ويلطمونه،  ي�صّبونه  وهم 
�إليه  يده  يا ه�صام«، ومد  »�ل�صالم عليك  فقال:  بيته ومو�ليه، 
ي�صافحه، فمد ه�صام يده وخف�ض ر�أ�صه وبكى، ثم قال زين 
�أق�صيها لك، و�إن كان  �لعابدين: »�إن كانت لك حاجة فاإين 
ه�صام  فاأجه�ض  دينك«،  �أ�صد  فاإين  وليتك  من  دين  عليك 

بالبكاء، وجعل يقول: »�لله �أعلم حيث يجعل ر�صالته«.

�لعابدين عن هذ� �ل�صفح �لكرمي قال: »�إن  وملا �صئل زين 
ه�صاًما قد عزل فلي�صت له قوة، ونحن ن�صتكرب ونعلو عن �إيذ�ء 

�ل�صعفاء«. 

�ملخزومي  ه�صام  �إهانة  عن  �لعابدين  زين  كّف  وكما 
�أو  بال�صب  �إليه  �لتعر�ض  �لبيت عن  �أهل  و�إيذ�ئه، كّف جميع 

�لأذى.

ومنذ ذلك �لتاريخ ��صتحدث زين �لعابدين نوًعا من �لكرم 
ى  و�صمَّ كافة  للنا�ض  طعامه  فجعل   ، �خلريِّ �إح�صانه  يف  فريًد� 
�أ�صنافها  من  يحرم  ل  فكان  �ملعروف،  مبو�ئد  طعامه  مو�ئد 
�أي فقري �أو حمتاج �أو عابر �صبيل �أو غريب، كل هوؤلء كان 
ت وو�صعت فوقها  لهم ن�صيب يف مو�ئد �ملعروف، كلما ُمدَّ
�أ�صناف �لطعام، وحني علم �أن بع�ض �ملحتاجني ياأبون ح�صور 
�إليهم  ير�صل  �رصع  ماء وجوههم،  يهرق  ل  �ملو�ئد حتى  هذه 
ن�صيبهم منها �إىل منازلهم ثم �صار يف هذ� �ل�صبيل �خلريِّ �إىل �أبعد 
من ذلك، فكان يحمل �لطعام �إىل �ملحتاجني يف بيوتهم، وهو 

ملثَّم حتى ل يخد�ض حياءهم.

وذ�ت يوم فتحت �لأبو�ب للطعام، وبينما �لنا�ض ياأكلون 
�لنبوة ومعدن  بيت  �أهل  »يا  �صوته:  باأعلى  يقول  منادًيا  �صمعو� 
�ملختار  ر�صول  �أنا  �لوحي!!  ومنـزل  �ملالئكة  ومهبط  �لر�صالة 
�لثقفي �إليكم ومعي ر�أ�ض عبيد �لله بن زياد«، ثم و�صع �لر�أ�ض 
�أبعدوه...«،  حتت قدمي زين �لعابدين �لذي قال: »�أبعدوه 
بعد  �أبد�ها  �بت�صامة  �أول  بعد ذلك، وكانت هذه  تب�صم  ولكنه 
�أبيه،  قاتل  من  �لله  �نتقم  �إذ  كربالء،  يف  �حل�صني  �أبيه  مقتل 

وقطع ر�أ�صه ظلًما وعدو�ًنا يف كربالء.

ومن �صماحة �أخالقه �أن بع�ض �ملنافقني – وكانو� قد كرث 
يف  ويقدحون   – خرًي�  لينالو�  �لأمويني  يف  يقدحون  عددهم 
�لها�صميني لينالو� �لعطاء، من �صماحته �أن بع�ض هوؤلء �ملنافقني 
�إليهم،  ي�صتمع  فلم  �لر�صول،  �صحابة  يف  ليقدحو�  جاوؤو� 

ونهرهم و�أخرجهم �أذلء من جمل�صه.
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و��صتقر يف نف�صه �أن �ملجتمع �لإن�صاين ل يركن �إىل مكارم 
�لقهر و�لإرغام،  بالف�صائل عن طريق  يتحلى  �لأخالق، ول 
ُيبنى  �لتي  و�إمنا عن طريق �ملحبة و�لر�صا، فاأخذ ي�صع �ملبادئ 
قويًّا  �لإ�صالمي  �لكيان  ليكون  �حلر  �لفا�صل  �ملجتمع  عليها 
كرمًيا، ومن َثمَّ �أخذ ميلي على كتابه، وغلمانه ما ر�آه حقوًقا 
�مل�صلمني  نفو�ض  على  ذلك  بعد  وهانت  �لإ�صالم،  بها  جاء 
حرية  عقيدته  يف  �حلرية  تكن  ومل  ت�صيع،  كادت  حتى 
ت�صمو  فا�صلة  حرية  كانت  و�إمنا  ر�بط،  بال  و�نطالق  �صهوة 
�لنا�ض  �لرو�بط بني  �لو�جبات وتقويها  بها �حلقوق، وت�صعدها 
�لر�عي و�لرعية، و�ملعلم وتلميذه، و�لزوج  وخالقهم، وبني 
�ل�صادة و�ملو�يل، و�لإن�صان  و�أبنائه، وبني  وزوجته، و�لأب 
و�أخيه �لإن�صان، و�لإن�صان ونف�صه، وهذه �ملبادئ هي �أ�ص�ض 
هذه  �أن  �إىل  �لأخالقية  نظرته  يف  وتطرق  �لقومية،  �لأخالق 
وبني  و�لعقل،  �لعاطفة  بني  ا  �أي�صً تكون  �أن  يجب  �لرو�بط 
�أع�صاء �جل�صد وبني كل �أولئك جميًعا لتكون قوية �صلبة حني 

يفر�ض فيها �لو�جب، ويوؤدى فيها �حلق.

وقال باأن �صهوة �لنف�ض، و�صهوة �لبدن لها حقوق وعليها 
و�لرفيق،  و�مل�صافر  �جللي�ض،  على  جميًعا  وتنطبق  و�جبات، 
و�ملدين،  و�لغرمي  �لأمو�ل،  يف  و�ل�رصكاء  �جلري�ن  وبني 
و�ل�صغري،  و�لكبري  و�مل�صتمع،  و�لنا�صح  و�ملتهم،  و�ملدعي 

و�ل�صائل و�مل�صوؤول.

�مللة،  �أهل  على  و�لو�جبات  �حلقوق  رو�بط  وتن�صحب 
ول  وتفر�ض،  توؤدى  وو�جبات  حقوق  وهي  �لذمة،  و�أهل 
يجب �أن تكون كالًما، و�إمنا هي �أعمال، فاإذ� وقفت عند حد 

�لكالم فاإن ذلك لن ينفع �لنا�ض �صيًئا.

عن  ول  وخيفة،  رهبة،  عن  تكن  فلم  عبادته  و�أما 
دخل يف  وبذلك  لله،  وحمد  �صكر  عن  و�إمنا  وطمع،  رغبة 
و�ل�صوم  بال�صالة  �خلالق  عبادة  عن  ينقطع  ل  �لت�صوف  طور 
و�لذكر و�ل�صكر و�حلمد، وهذ� هو �لت�صوف �لنقي �لبعيد عن 

�ل�صعوذة.

و�أخذ �ملر�ض يلحُّ عليه، و�أخذ ج�صمه �لنحيل يذبل يوًما 
بعد يوم، وي�صعف حتت وطاأة �ملر�ض، ور�أى �بنه حممد �لباقر 
�أباه يف مرحلة �حلياة �لأخرية فدخل عليه وقال: �أو�صني يا  �أن 
�أبي، فاأو�صاه قائاًل: »ل ت�صحنب خم�صة، ول حتادثهم، ول 
تر�فقهم يف طريق... فال ت�صحب �لفا�صق فاإنه يبيعك باأكلة 
د منك  فما دونها، ول ت�صحب �لكذ�ب فاإنه مبنـزلة �ل�رص�ب ُيَبعِّ
�لقريب، ويقرب منك �لبعيد، ول ت�صحب �لبخيل فاإنه يقطع 
بك يف ماله و�أنت �أحوج ما تكون �إليه، ول ت�صحب �لأحمق 
فاإنه يريد �أن ينفعك في�صيء �إليك، ول ت�صحب قاطع رحم فهو 

ملعون يف كتاب �لله يف ثالثة مو��صع«.

خ�صاله  من  تقدم  ما  كل  مع   – �لعابدين  زين  وكان 
�ل�صامية – �صليًعا يف �لبيان و�لبالغة، فمن �أقو�له �ملاأثورة هذه 

�لعبار�ت:

»لو كان �لنا�ض يعرفون جملة �حلال يف ف�صل �ل�صتبانة، 
وجملة �حلال يف ف�صل �لتبيني لأعربو� عن كل ما يتلجلج يف 
�إىل  �ملنازعة  ُيغنيهم عن  �ليقني ما  �صدورهم ولوجدو� من برد 
كل حال �صوى حالهم، على �أن �إدر�ك ذلك كان ل يعدمهم 
يف �لأيام �لقليلة �لعدة، و�لفكرة �لق�صرية �ملدة، ولكنهم من 
بني مغمور باجلهل، ومفتون بالعجب، ومعدول بالهوى عن 

باب �لتثبت، وم�رصوف ب�صوء �لعادة عن ف�صل �لتعلم«. 
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�ل�رصق و�لغرب،  �لعربية يف  �نت�صار�ت �جليو�ض  وتو�لت 
ففي �ل�رصق جاوزت حدود �لهند و�ل�صند ودقت �أبو�ب �ل�صني 
�لدعاء  عن  ينفك  ل  �لعابدين  زين  وكان  �حل�صينة،  �ملغلقة 

جليو�ض �مل�صلمني بالن�رص �ملبني.

وحل  عمره،  من  و�خلم�صني  �لثامنة  �لعابدين  زين  وبلغ 
بانت�صار  �لب�صائر  وجاءت  �لهجرة،  من  و�لت�صعني  �لر�بع  �لعام 
�لإ�صالم يف �ل�رصق و�لغرب، و�أن �آخر ح�صن يف كابول قد 
�أن  �لروح مطمئنًّا  و�أ�صلم  بابت�صامة حزينة،  ثغره  فافرت  ��صت�صلم 

�لرباط �لأزيل بني �لعرب و�لفر�ض قد حتقق.

وقد دفن ببقيع �لفرقد يف قرب عمه �حل�صن بالقبة �لتي ت�صم 
رفات �لعبا�ض بن عبد �ملطلب.

هذه هي �صرية �أبي �حل�صن علّي �ل�صغري بن �حل�صني بن علي 
با�صم م�صهد  �لآن م�صهد  �لقاهرة حتى  �أبي طالب، ويف  �بن 
فوق  بني  �مل�صهد  هذ�  �أن  هو  �ل�صحيح  ولكن  �لعابدين،  زين 
تاريخه يف  )�نظر  �ل�صيعية  �لزيدية  �لطائفة  ر�أ�ض  زيد  �بنه  ر�أ�ض 

مادة �لزيدية(، ومذهب �لزيدية منت�رص يف �ليمن.
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681- ال�سادات - �سارع - بق�سم الرمل
كلمة �ل�صاد�ت لقب تكنى به �أ�رصه تنتمي �إىل بيت عريق يف 
�لن�صب يرجع يف ت�صل�صل ن�صبه �إىل �ل�صيد حممد وفاء �ل�صاذيل 
مو�ليد  من  كان  �إذ�  وهو  �لفتح،  و�أبي  �ملف�صل  باأبي  �مللقب 
�لإ�صكندرية عام702هـ )1302م( فهو مغربي �لأ�صل �صلك 
طريق �أبي �حل�صن �ل�صاذيل )�نظر مادة �أبي �حل�صن( ونظم �ل�صعر 
�لإلهية،  بالذ�ت  �لتغزل  �لفار�ض يف  �بن  �ل�صويف على طريقة 
وكان  م�رص،  ب�صعيد  جرجا  مبديرية  �إخميم  بلدة  من  وتزوج 
�إىل �لقاهرة و��صتقر  �أتباع ومريدون كثريون، ثم نزح  له فيها 
بحي �لرو�صة على �صاطئ �لنيل، و�أقبلت عليه �لدنيا ب�صعادتها 
بخطبه  و��صتهر  و�لأمر�ء  �لأعيان  عليه  �أقبل  كما  وهنائها، 
�ل�صعر�ين  له  روى  وقد  و�لإر�صاد،  �لوعظ  على  ت�صتمل  �لتي 
�ملناقب  �ل�صعر�ين( كثرًي� من  )�نظر مادة  �لكربى  �لطبقات  يف 
�ل�صنني  تعاقب  على  �لأ�رصة  هذه  �صيوخ  ويلقب  و�لكر�مات، 
باألقاب �ل�رصف، فمنهم �أبو �لفتوح �ل�صيد عبد �خلالق �ل�صاد�ت، 
وقد توىل خالفة �ل�صجادة �لوفائية يف ع�رص �خلديوي �إ�صماعيل، 
و�أبو �لإقبال، و�أبو �لت�صهيل، و�أبو �لإ�صعاد، و�أبو �ملكارم، 
و�أبو �لأ�رص�ف، و�أبو �لإمد�د، و �أبو �لف�صل، و�أبو �ملر�حم، 
و�أبو �لعبا�ض، و�أبو �لفتح، وهو ر�أ�صهم وجّدهم �لأكرب، وقد 

و�فته �ملنية عام 765هـ )1363م(.

�لإ�صعاد  �أبي  �ل�صيد  �لوفائية  �ل�صجادة  خليفة  عهد  ويف   
�لنابغة  �لعامل  تزوج  �ملتوفى عام 1051هـ )1641م(  يو�صف 
�أحمد �ملقّري )�نظر ماده �ملقّري( �صاحب كتاب »نفح �لطيب« 
�صيدة من بيت �ل�صاد�ت، ومل يكن موفًقا يف هذ� �لزو�ج �لذي 
�نتهى بالطالق بعد �أن َخلَّف منها طفلة ماتت قبل حادث �لطالق 

بوقت ق�صري، وقبل وفاة �ملقري عام 1041هـ )1631م(.

�خلديوي  �أيام  �لفتوح(  )�أبي  �خلالق  عبد  �ل�صيد  عهد  ويف 
�إ�صماعيل تزوج �ل�صيخ علي يو�صف )�نظر هذه �ملادة( �صاحب 
يف  �صديد  دوّي  �لزو�ج  لهذ�  وكان  �بنته،  من  �ملوؤيد  جريدة 
جميع �لأو�صاط، وذلك لأن �ل�صيخ علي مل يكن – يف ذلك 
�حلني – من طبقة بيت �ل�صاد�ت من حيث �لن�صب و�حل�صب، 
وقد ��صتغل خ�صوم �ل�صيخ علي هذ� �حلادث و�َصنُّو� عليه هجوًما 
عنيًفا �نتهى بال�صكوت و�لن�صيان، ومل يوؤثر على جناح جريدة 
يف  �ملحتلة  �لإجنليز  �ل�صلطات  تدخل  من  �لرغم  على  �ملوؤيد 
�لأمر ب�صبب �لهجمات �لتي كان �ل�صيخ علي ي�صنها عليهم يف 
�أو�ئل عهد �لحتالل �لربيطاين مل�رص بعد �لثورة �لعر�بية �لوطنية 

عام1882م )1300هـ(.

ويف زمن حممد علي - ويف عام 1807م )1222هـ( 
�لتي  �لإجنليزية  فريزر(  )حملة  حدثت   – �لتحديد  وجه  على 
هزمها دفاع �أهل ر�صيد �لبطويل، وطلب عمر مكرم )�نظر هذه 
�ملادة(، من حممد علي �أن يقوم �ل�صعب بدوره يف �جلهاد �صد 
مكرم  عمر  فف�صل  لطلبه،  علي  ي�صتجب حممد  فلم  �لغز�ة، 
�لعزلة، وكان من مناف�صيه يف �جلاه و�ملكانة �ل�صيخ �ل�صاد�ت، 
�لذي كان قد ��صرتك يف عهد �لطاغيتني مر�د بك و�إبر�هيم بك 
مبقت�صاها  �عرتف  �لتي  �مل�صهورة  �لوثيقة  و�صع  يف  �لكبري، 
عن  و�لكف  م�رص،  �صعب  بحقوق  �مل�صتبد�ن  �لآمر�ن  هذ�ن 
�لظلم، وفر�ض �ل�رص�ئب �لباهظة على �أفر�ده بو�صائل �لع�صف 
و�جلربوت، وكان �ل�صيد عمر مكرم قد توىل نقابة �لأ�رص�ف 
ا عن �أ�رصة �ل�صاد�ت، ولكن عندما نفى حممد علي )�نظر  عو�صً
هذه �ملادة( عمر مكرم �إىل طنطا ب�صبب رف�صه �لتوقيع على قائمة 
ح�صاب �أعدها حممد علي ير�صلها �إىل تركيا، وذكر بها مبالَغ 
رغم �أنه جباها وفًقا لأو�مر قدمية �أ�صدرها يو�صف با�صا �ل�صدر 
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�لأعظم حينما كان مب�رص �إبان �حلملة �لفرن�صية عندما حدث نفي 
عمر مكرم، عادت نقابة �لأ�رص�ف �إىل �ل�صيخ �ل�صاد�ت �لذي 

و�فته �ملنية يف �لقاهرة 1228هـ )1813م(.

 - �سارع   – )الدكتور(  با�سا  �سامل   -682
بق�سم حمرم بك

�طلب ترجمته يف »�لدكتور �صامل با�صا«.

683- �سامح الرفاعي )الرائد( – �سارع – 
بق�سم العطارين )�سكور با�سا �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�لر�ئد �صامح �لرفاعي«.

و�طلب ترجمة �صاحب �ل�صم �لقدمي لل�صارع يف )�صكور 
با�صا(.

684– �سامي البارودي- �سارع – بق�سم كرموز
�لأحد  يوم  يف  ولد  با�صا،  �لبارودي  �صامي  حممود  هو 
27 من رجب عام 1255هـ )6من �أكتوبر عام 1839م(، 
مر�د  هو  لو�لدته  �لأكرب  جده  عن  �لبارودي  لقب  ورث  وقد 
يو�صف جلبي جاوي�ض �لذي كان ملتزًما بجمع �ل�رص�ئب مبدينة 
�إيتاي �لبارود مبديرية �لبحرية، فلّقب بالبارودي ن�صبة �إىل هذه 

�ملدينة، كما هي �لعادة عند �ملماليك يف ذلك �حلني.

�أما ن�صبه عن و�لده فيبد�أ عند جده »عبد �لله �جلرك�صي« �لذي 
جلبه �لأمري حممد �لألفي من بالد �جلرك�ض )�لقوقاز( �لو�قعة 
جمهوريات  من  جمهورية  �لآن  وهي  �لأ�صود،  �لبحر  على 
عام  �لألفي  ح�صني  ح�صن  و�لده  ولد  وقد  �ل�صوفيتي،  �لحتاد 
�لقلعة  �لله يف مذبحة  1225هـ )1810م(، وقتل جده عبد 

�ملماليك  �صلطان  على  مربًما  ق�صاء  علي  بها حممد  ق�صى  �لتي 
يف م�رص، وذلك يف عام 1226هـ )1811م(، ويف هذه 
ا، وهو علي  �ملذبحة لقي جد حممود �لبارودي لأمه حتفه �أي�صً

�أغا �لبارودي.

دولة  من  جرك�صية  �أ�رصة  من  �صاعرنا  �أن  يت�صح  ثم  ومن 
�ملماليك �لذي حكمو� م�رص طول مده �لو�قعة بني عامي 785 
و923هـ )1382 - 1517م(، وكان ق�رص و�لده قرب باب 
ح�صني  ح�صن  �لو�لد  تزوج  �لق�رص  هذ�  ويف  بالقاهرة،  �خللق 
ح�صن  ��صمه  ف�صار  �إليها  و�نت�صب  �لبارودي،  هامن  بفاطمة 
بقيادة  تركيا  �صد  �حلرب  ��صرتك يف  وقد  �لبارودي،  ح�صني 
�إبر�هيم با�صا )�نظر ماده �إبر�هيم �لأول(، ثم �أر�صل على كره منه 
�إىل بربر، ودنقلة، بوظيفة مدير، وكان عْمر حممود يف ذلك 
�لوقت �صبع �صنو�ت، وما �إن و�صل و�لده �إىل مقر وظيفته حتى 
�ل�صاد�صة  يتجاوز  باحلّمى فتويف ودفن يف دنقلة، ومل  �أ�صيب 

و�لثالثني من �لعمر، وكان �أمرًي� من �أمر�ء �ملدفعية.

نور  �إىل  ن�صبها  ينتهي  – �لتي  فاطمة  و�لدته  ت�صت�صلم  ومل 
�لدين �صاهن�صاه �أخي �ل�صلطان يو�صف �صالح �لدين – �إىل �حلزن 
فاأكّبت على تعليم ولدها حممود باأن �أح�رصت له �ملدر�صني يف 
من 1263  �أعو�م  �أربعة  �لبتد�ئي يف  �لتعليم  فدر�ض  �ملنزل، 
�لنحو  خاللها  و�أتقن  1851م(،   -  1847( �إىل1267هـ 
�لكرمي،  �لقر�آن  وحفظ  و�لأخالق،  و�لتوحيد،  و�ل�رصف 
وكانت �أمه تق�ض عليه �أجماد �أبيه وجديه يف �حلروب، وكان 
خاله �إبر�هيم �صاعًر� وملا تويف عن 25 عاًما فقط نق�صت فاطمة 
على  وعلقتها  �لرخام  من  لوحات  على  بالذهب  �أ�صعاره  �أجود 
حو�ئط �لق�رص، فكان حممود ل ميل من قر�ءتها لتفتح ذهنه 
�إىل �ل�صعر، وكان يعكف يف �لوقت نف�صه على قر�ءة �لدو�وين 
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�أمت  عندما  12�صنة  عمره  وكان  و�لرتكي،  �لعربي  �ل�صعر  من 
)1851م(،  1267هـ  عام  وذلك  �لبتد�ئية  تعليمه  مرحلة 
فنون  ليتلقى  �حلربية  باملدر�صة  �لتحق  نف�صه  �لعام  ذلك  ويف 
�ملادة( قد و�صع  با�صا مبارك )�نظر هذه  �حلرب، وكان علي 
ي�صتمل  �حلربية،  �لفنون  جانب  �إىل  قويًّا  تعليميًّا  برناجًما  لها 
�لهند�صة  وكتب  �لعطار،  و�إن�صاء  و�لكفر�وي  �ل�رصف  على 

و�حل�صاب و�لر�صم و�جلرب، و�للغتني �لرتكية و�لفار�صية.

ويف �أو�خر �لعام 1271هـ )�أي يف يوليو 1855م( عندما 
بق�صمها  ليلتحق  �لتجهيزية  �حلربية  مدر�صة  من  حممود  تخرج 
�ملدر�صة،  بغلق  �لأول  �صعيد  �أمر  �صابًطا،  ويتخرج  �لعايل 
و�إلغاء ديو�ن �ملدر�ض، وهكذ� ُحِرم حممود من �إمتام در��صته 

�لعالية.

�صغف على  فعكف يف  �إىل وجد�نه،  �لياأ�ض  يتطرق  ومل 
منها  و�قتنى  و�ملو�صوعات،  �لتاريخ  وكتب  �لدو�وين  قر�ءة 
�صعر  من  �لكثري  حفظ  على  ود�وم  �لعربية،  �لثقافة  نفائ�ض 
�لقري�ض،  من  �للون  هذ�  معني  من  ينهل  و�أخذ  �لفرو�صية، 
و�تخذه �صبياًل ي�صري يف �صوئه طارًحا ور�ء ظهره �صعر �ملحدثني 
�لعربي  �لأدب  تاريخ  و�لتدهور يف  �لركود،  فرتة  ميثل  �لذي 

�صو�ء يف �لأغر��ض �أو يف �ملعاين و�لأ�صاليب.

وكان �خلديوي �إ�صماعيل قد �أثقل كاهل �ل�صعب �مل�رصي 
بالديون، و�صهل لالأجانب من كل جن�ض �لتغلغل يف �قت�صاديات 
�لبالد، ف�صاق �لبارودي بتلك �حلالة �لقائمة �لتي �صادت وطنه 
ووجد من �لأ�صوب �أن يبتعد عن ذلك �جلو �ملكفهر، فرحل 
– بف�صل  و��صتطاع  �لأ�صتانة عام 1274هـ )1857م(،  �إىل 
�إجادته �للغتني �لرتكية و�لفار�صية – �أن يلتحق بقلم كتاب �ل�رّص 

و�للغة  �لرتكية  �للغة  يف  تبّحر  حيث  �لرتكية  �خلارجية  بنظارة 
�لفار�صية، و�طلع على �آد�بهما، ونظم �لق�صائد بالفار�صية.

على  �أكّب  �لعربية  بالذخائر  �لعامرة  �لآ�صتانة  مكتبة  ويف 
و�لع�رصين  �جلاهلية  يف  �لعربي  �ل�صعر  فحول  �أنتجه  ما  قر�ءة 
طو�ل  �ملفيد  �لتثقف  هذ�  على  و��صتمر  و�لعبا�صي،  �لأموي 
 1274 عامي  بني  �لو�قعة  �ملدة  ��صتغرقت  �صنو�ت،  �صبع 
�لثامن ع�رص  – 1863م(، وهو ما بني  و1280هـ )1857 

و�لر�بع و�لع�رصين من عمره.

مدحه  تركيا  �إىل  �إ�صماعيل  �خلديوي  ذهب  وعندما 
�لبارودي باإحدى ق�صائده، فاأعجب به، ووجد فيه ك�صًبا �أدبيًّا 
لديو�نه فرجع به �إىل م�رص يف فرب�يرعام1280هـ )1863م(، 
بني  �ملكتبات  �إد�رة  يف  با�صا  خريي  لأحمد  م�صاعًد�  وعينه 
�أحلق  نف�صها  �ل�صنة  تلك  يولية من  �صهر  م�رص و�لأ�صتانة، ويف 
�حلر�ض  �إىل  ونقل  )�ملقدم(،  �لبكبا�صي  برتبة  �مل�رصي  باجلي�ض 
�جلي�صني  نظام  مل�صاهدة  تفقدية  بعثة  يف  �أر�صل  ثم  �خلديوي، 
ثمَّ  �لبلدين، ومن  �لفرن�صي و�لإجنليزي، وتفقد �حل�صارة يف 
�لقيادة  من�صب  لتويل  ��صتعد�ًد�  �حلربية  مد�ركه  نطاق  �ت�صع 

�لع�صكرية. 

ولدى عودته رّقي �إىل رتبة �لقائمقام )�لعقيد( وذلك يف 
�صهر نوفمرب عام 1864م )1281(، ويف �إبريل عام 1865م 
للفيلق  قائًد�  وُعنيِّ  )�لعميد(  �لأمري�لي  رتبة  نال  )1282هـ( 

�لر�بع من �حلر�ض �خلديوي.

جزيرة  �أهل  ثار  )1282هـ(  1865م  عام  �أو�خر  ويف 
�إخمادها  عن  عجزت  �لتي  تركيا  على  )�إقريط�ض(  كريت 
و��صتنجدت مب�رص �لتي �أمدتها بحملة لفرقة من �لفر�صان بقيادة 
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�لبارودي، وقد �صافرت هذه �حلملة من �لإ�صكندرية يف ذلك 
�لعام نف�صه.

�لبطولية يف هذه �حلملة ��صتدر�ج  �لبارودي  �أعمال   ومن 
حو�يل 30 �ألًفا من ثو�ر كريت )�نظر ماده كريت( �إىل م�صيق 
و�ألقو�  �ل�صت�صالم،  فطلبو�  �لرجعة  خط  وقطع  جبلني،  بني 

�أ�صلحتهم، ف�صاقهم �أ�رصى �إىل مقر �لقيادة �لعامة.

�لعنان، وطفق  �أطلق خلياله   ويف غمرة �حلرب وويالتها 
لهو يف  من  �صادفه  ما  وي�صف  ر�صني،  ب�صعر  �ملعارك  ي�صف 
�لذي يدل  �لعابث  �للون  �لفر�غ، ومن و�صفه يف هذ�  �أوقات 

على تذوقه بنت �لر�ح وهو مايز�ل يف ميعة �ل�صباب قوله: 

وذي نخوٍة نازعُتُه �لكاأ�َض َمْوِهًنا 
ِة �لأحر��ِض و�لليُل د�م�ُض   على ِغرَّ

فمازلُت �أ�صقيِه و�أ�رصُب مثلهُ 
�إىل �أْن هفا �صكًر� و�إين جلال�ُض  

فَبِتُّ �أقيِه �ل�صوَء �إذ كان �صاحبي 
و�أحُر�ُصُه �إينِّ لدى �خلوِف حار�ُض  

لدى موطٍن ل ي�صحُب �ملرَء قلُبُه
َحَذ�ًر� ول َي�رْصي �إليه �لهو�ج�ُض  

َعُدٌو وليٌل مظلٌم و�صو�هلٌ 
جتاَذُب يف �أر�صانِها ومتار�ُض  

جى فلما ��صتهل �لنور و�نح�رص �لدُّ
قلياًل وحنت لل�صباح �لنو�ق�ُض  

دنوت �أفّديه و�أغمز كّفه 
برفٍق و�أدعو با�صمه وهو ناع�ُض  

فجاوبني و�ل�صكُر يف حلظاِتِه   
 ي�صائُل ماذ� تبتغي وهو عاب�ُض

فقلُت �أفْق هذ� هو �ل�صبُح مقبٌل  
 علينا وهذي يف �لذهاِب �حلناد�ُض

وناولته كاأ�ًصا فمّد بناَنُه  
�إليها على كرٍه به وهو يائ�ُض  

فما ذ�قها حتى تهلل �صاحًكا 
و�أقبَل م�رصوًر� مبا هو �آن�ُض  

ومن �صيمي بذل �لود�د لأهلهِ 
كذلك �إينِّ يف �لود�ِد �أناف�ُض  

وت�صتغرق �حلرب على جزيرة كريت عامني يحن يف �أثنائها 
�إىل وطنه م�رص، وين�صد �لأ�صعار تفي�ض بهذ� �حلنني �ل�صادق.

ويعود �لبارودي يف �أول �أكتوبر عام 1867م )1284هـ( 
ذلك  منذ  ويرتبع  �لر�بعة،  �لدرجة  من  �لعثماين  �لو�صام  فيقلد 
�حلني على عر�ض زعامة �ل�صعر يف �لقطر �مل�رصي دون منازع.
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وكان �حلكم �لعثماين قد جعل �جلهل، وجمود �لفكر، 
ثمَّ  �لعربية، ومن  �لأمة  على  وُيخّيم  �لقومية،  �لروح  وخمود 
�أخذ �لأدب �لعربي يرتّدى يف وهدة �ل�صعف، و�لركود �لقامت، 
و�صهاب  �لعطار،  وح�صن  �خل�صاب،  �أمثال  �ل�صعر�ء  فكان 
�لدين، و�ل�صيخ �لدروي�ض )�نظر هذه �ملو�د( ينظمون �لق�صائد 
�مل�صتغرقة يف �لتكلف و�لإلغاز، وجاء بعدهم جيل �آخر يتزعمه 
حممود �ل�صاعاتي �لذي �أخذ عن �ل�صيخ �لدروي�ض )�نظر مادة 
�لن�رص، و�صالح جمدي،  �أبا  �ل�صاعاتي( وي�صم علي  حممود 
مو�د  )�نظر  �لندمي  �لله  وعبد  �لنجار،  �لليثي، وحممد  وعلي 
هوؤلء �لثالثة(، وكان هّم هوؤلء �ل�صعر�ء �إدخال �لنكات على 
كان  ولذلك  �ملنتديات،  يف  جل�صاءهم  لُي�صِحكو�  �أ�صعارهم 
�صعر �لبارودي كالفجر �جلديد، �إذ �رتفع بالقري�ض عن عبار�ت 
�لبتذ�ل، ووثب بالأ�صلوب �ل�صعري وثبة منفرجة ناأت به عن 
وخل�صته  �لقدمية  �لر�صانة  �إىل  به  ورجعت  و�ل�صعف  �لركاكة 
من تكلف �لبديع و�أثقاله ونفخت فيه من روح �لأ�صالة �حلقة، 
وكان ذلك ح�صيلة ما قر�أ من �ل�صعر �لقدمي ل�صعر�ء �جلاهلية، 
و�ل�صعر�ء �ملخ�رصمني، وفحول �ل�صعر�ء من �ملحدثني، و�أفاد 

من �صياغاتهم، وتعبري�تهم �أكرب �لفائدة.

�إح�صا�ض  ي�صدر عن  �صعره  �صعر�ء ع�رصه فكان  يقلد  ومل 
عميق يف وجد�نه �لنف�صي وعن مظهر فني �أ�صيل، ف�صعره يعرب 
من  �أفكاره  يجول يف  وعما  نف�صه،  �أحا�صي�ض  عن  �صدق  يف 

�لأخيلة و�ل�صور.

 ومل ي�صخر �صعره ملدح �لعظماء على غر�ر معا�رصيه ف�صعد 
ل  �ل�صعر  �أنظم  »�إنني  يقول:  ذلك  ويف  مكانة،  �أعلى  �إىل  به 
تذرًعا �إىل وجه �أنتويه، ول تطلًعا �إىل غنم �أحتويه، و�إمنا هي 
�أغر��ض حركتني، و�إباء جمح بي وغر�م �صال على قلبي، فلم 

به  ف�رصَّيت  هتفت  �أو  به جر�صي،  فحركت  �أهبت  �أن  �أمتالك 
عن نف�صي«.

�أنه كان ي�صتخدم عينيه للتقاط   ومن خ�صائ�ض �صعره، 
�ل�صور وت�صوير �لو�قع يف ب�صاطة، و�صال�صة وقوة حت�ض معها 
باإر�صال �لنف�ض على �صجيتها، لأنه ل يتكلف، ول يعمد �إىل 

�لتعقيد.

 و�لو�قع هو �أن �لبارودي كان مرهف �حل�ض ي�صدر �صعره 
عن وعي يدرك يف دقة تامة كيف يتطلع �إىل �لأ�صياء فيح�صن 
ما  عنها  في�صّطر  �لروحانيات،  يف  �لإمعان  ويجيد  و�صفها، 
يجعل قارئيه ي�صعرون بالنفعالت �لنف�صية �لتي تعتمل يف فوؤ�ده 

نابعة من قر�رة �إح�صا�صه.

�لكتاب  جميع  يف  جندها  ل  �لر�ئع  �لو�صف  وموهبة 
و�ل�صعر�ء لأن �رص�ئطها �لذهنية و�لوجد�نية ل تتوفر لكل فكر 
ترتيب  على  و�لقدرة  �حلافظة،  قوة  تتطلب  فهي  خميلة،  �أو 
ي�صعر  �أو  ير�ها  �لتي  �لنف�صية  و�لنفعالت  و�حلو�دث  �ملرئيات 
بها �لإن�صان يف �ملا�صي لينفثها منظومة يف قالب بديع �ل�صياق، 
�لوقت  حان  �أو  �لو�عية،  ب�صريته  على  �أمثالها  عر�صت  كلما 

�ملالئم لعر�صها يف �مل�صتقبل.

وكل هذه �ل�رص�ئط تهياأت ل�صاعرنا �لبارودي، فحياته �ملليئة 
بالأ�صفار، و�صعوره �ملرهف، وحبه �خلالل �لكرمية، ووطنيته 
�ل�صادقة، وثقافته �لتي �ت�صعت د�ئرتها باملطالعة و�حلفظ، كل 
هذه �لعتبار�ت جمتمعة كانت من �أوىل �لعو�مل �لتي �أقامت 
اًفا مبدًعا يف عر�ض �ل�صور �لتي ي�صعها ن�صب  من �لبارودي و�صّ

�أعني �لقر�ء يف قري�صه �ل�صل�ض، �جلزل �لعبارة.
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للمرئيات وهو مايز�ل  ويدل يف و�صوح على دقة و�صعه 
يف �ل�صابعة و�لع�رصين من �لعمر ق�صيدته �لتي نظمها يف جزيرة 

كريت )�إقريط�ض( ويقول يف مطلعها:

�أخَذ �لكرى مبعاقِد �لأجفانِ 
َى باأعّنِة �لفر�صاِن وَهَفا �ل�رصَّ   

و�لليُل من�صوُر �لذو�ئِب �صارٌب  
بى بِِجر�ِن فوَق �ملتالِع و�لرُّ  

ل ت�صتبنُي �لعنُي يف ظلماِتِه  
�إل ��صتعاَل �أ�صنِة �ملر�ِن  

ِة فتنٍة   ت�رْصي به ما بني جَلَّ
ت�صمو غو�ِربها على �لطوفاِن  

يف كلِّ ُمْرباأٍة وكلِّ ثنّيٍة  
تْهَد�ُر �صاِمرٍة وعزُف ِقياِن  

ت�ْصنَتُّ عادَيٌة وي�صهُل �أجردٌ 
وت�صيُح �أجر��ٌض ويهتُف عاِن  

و��صحتي  لوحتني  نرى  قبل،  �ملدّونتني  �لق�صيدتني  ففي 
�ملعامل ملا كانت عليه حياته يف �أثناء حرب كريت من عبث، 
وخمر، ورفيق خممور، و�أجر��ض تدق عند �لفجر من �أبر�ج 
�لكنائ�ض وتهلل هذ� �لرفيق بعد �ل�صتز�دة من كوؤو�ض �لر�ح، 
من  مقربة  على  و�لأعد�ء  �لغربة،  بالد  يف  �حلر��ض  وطائفة 
�ل�صديقني. وكل هذ� �لو�صف يجعل �مل�صور ل يجد �أي عناء 

يف ر�صم لوحة ت�صم جميع هذه �مل�صاهد لتوحي �ألو�نها بكافة ما 
�أر�د �لبارودي عر�صه على قارئ �أبياته من �صور و��صحة. ويف 
متقنة يف  �لنف�صية ودقة  �صاعرنا  �لثانية عر�ض حلالت  �لق�صيدة 
�لقتال، وحنني �صادق  �لتي خربها يف �صاحة  و�صف �مل�صاهد 
�إىل وطنه يف �لأبيات �ملتممة للق�صيدة ومل تذكر و�إبر�ز خبايا 
�حلني  ذلك  ومن  خ�صومه،  ونكايات  �حلو�دث  �إز�ء  نف�صه 
ظهرت عبقريته �لفذة يف �ل�صعر �لو�صفي �لت�صويري �لذي �متاز 

به جميع �أطو�ر حياته �ل�صعرية.

بالقاهرة  ق�رصه  جعل  كريت  حرب  من  عودته  وعقب 
�أمهات  فيه  وتقر�أ  �لقوم  �صفوة  يوؤمه  و�ل�صعر�ء  �لأدباء  منتدى 
�حلياة  بهذه  ينعم  �صاعرنا  و��صتمر  و�لدو�وين،  �لعربية  �لكتب 
ق�صرية  ندو�ت  بني  �أيامها  يقطع  �أعو�م  ثمانية  �لرتيبة  �لأدبية 
باألو�ن  �لغامرة  �إ�صماعيل  �خلديوي  ق�صور  وبني  �خللق  بباب 
�لرتف و�لبذخ و�لإ�رص�ف يف �ل�رصف على �لغو�ين و�جلو�ري 
�أعذب �صعره  �لبارودي  �ملرتفة نظم  �لفرتة  و�لقيان، ويف هذه 

�لغزيل يف �حل�صان فيقول يف �إحدى ق�صائده �لغزلية:

�إْن كاَن ُيْر�صيِك ما �ألقاُه من كمدٍ 
يف �حلبِّ ُمْذ ِغْبِت َعنِّي فهو ُيْر�صيني  

 
مل �ألَق بَْعَدِكِ يوًما �أ�صتبنُي به  

ِة �إل ظلَّ ُيْبكيني َوْجَه �مل�رصَّ  
 

قد كنُت ل �أكتفي بال�صمِل جمتمًعا 
فاليوم نظرُة عنٍي منِك تْكفيني   
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�لعذبة  �لأبيات  بهذه  ناجاها  �لتي  �حل�صناء  هذه  تكن  ومل 
�جلر�ض، �إل �إحدى �حل�صناو�ت �لتي تغنى �لبارودي بجمالهن 
وع�صقهن طو�ل �ملدة �لتي ق�صاها يف ق�صور �خلديوي �إ�صماعيل 
�لغزيل  �ل�صعر  ن�صج  فقد  �مل�رصف،  و�لبذخ  �لرتف  يف  ميرح 
�لرقيق يف حمبوبات �أخريات، في�صف بهذ� �ل�صعر �جلزل ليلة 

ق�صاها مع لياله يف حلو�ن فيقول:

يف ن�صوِة �خلمِر �رصٌّ من َمر��ِصفها 
ويف �لأر�َكِة �صكٌل من َتهاِدَيها  

يا ليلًة بتُّ �أُ�صَقى من بناَنتِها  
وِمْن لو�حِظها خمًر� ومن ِفيَها  

حتى �إذ� رفَّ خْيُط �لفجِر و�بتَدَرْت 
حمائُم �لأيِك ت�ْصُدو� يف �أغانيها  

قامت متايُل �َصْكَرى يف ماآِذِرها  
و�لروُع َيْبعُثها طوًر� وُيْثنيها  

فعدُت و�لعنُي َغْرَقى يف َمد�ِمِعها 
و�لقلُب يف لوعٍة تنزو نو�زيها  

يف  يدل  ما  �لت�صويري  �لو�صفي  �لغزل  هذ�  يف  ولعل 
�إىل  �ل�صعري  �لو�صف  فنون  �لبارودي يف  بر�عة  على  و�صوح 
�أبعد �لآفاق. ومن غزله �لعذب ن�صت�صف �صدوره عن فوؤ�د ل 
يتكلف �حلب بل يفي�ض به، �أما يف خمرياته فهو �صادق �لتعبري 
�لر�ح،  �رصب  مار�ض  خبري  عن  �للون  هذ�  يف  �صعره  ي�صدر 

وتذوق ن�صوتها.

باحل�صن،  يتغنى  لهوه  ريا�ض  يف  منطلًقا  �صاعرنا  وظل 
ويع�صق �جلمال، ويقول بع�ض �لق�صائد يف �لفخر حتى �أو�خر 

عام 1284هـ )1867م( �إذ تزوج بال�صيدة عديلة يكن.

�للهو  فا�صاًل بني مرحلة  ويعد عام 1285هـ )1868م( 
�لتي كان يعي�صها، ومرحلة �جلد، وحتمل �لتبعات، و�لرجوع 
�ملتاأجج  بالفي�ض  و�ل�صعور  �لهد�ية،  �إىل  �لروحية  بوجد�ناته 
للوطنية �ل�صادقة و�لعمل �ملثمر من �أجل �ملجتمع، و�ل�صرت�ك 
و�لع�رصين  �لتا�صعة  بلغ  قد  �لوطني، وكان  �لن�صال  �لفعال يف 

من �لعمر.

�إ�صماعيل،  ويف هذ� �لعام نف�صه ��صت�رصى ظلم �خلديوي 
و�أفر�د حا�صيته، وعلى ر�أ�صهم نوبار با�صا، و�إ�صماعيل �صدقي 
�لبارودي  وكان  و�ملفت�ض(،  با�صا  نوبار  مادتي  )�نظر  �ملفت�ض 
�جلائر ول يقوى على دفعه، ف�صخر �صعره،  �لظلم  يرى هذ� 

وطفق يحث مو�طنيه على �إ�صعال لهيب �لثورة ويقوله:

فيا قوُم ُهبُّو� �إمنا �لعمُر فر�صٌة  
ويف �لدهِر ُطْرٌق جمٌة ومنافُع  

� على م�ضِّ �لهو�ِن و�أنتمو   رْبً �أ�صِ
ى؟ �إينِّ �إىل �للَِّه ر�جُع عديُد �حَل�صَ  

وكيف َتَرُوَن �لذلَّ د�َر �إقامٍة  
وذلك ف�صُل �للِه يف �لأر�ِض و��صُع   

ْيًد� خامديَن �أو �فزعو�  فكونو� َح�صِ
�إىل �حلرِب حتى يدفع �ل�صيَم د�فُع   
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وعندما �صدر �لفرمان �لعثماين يف 8 من �صهر يوليو عام 
لالبن  م�رص  يف  �لعر�ض  ور�ثة  بجعل  )1290هـ(  1873م 
ب حممد توفيق )�نظر مادة توفيق با�صا(  �لأكرب للخديوي ُن�صِّ
حا�صيته(،  )�أي  ليور�نه  كبرًي�  �لبارودي  و�تخذ  للعهد،  وليًّا 
�صكرترًي�  ُعنيِّ  �صنة 1875م )1292هـ(  �أي يف  وبعد عامني 
باع  حتى  �لديون  يف  غرق  �لذي  �إ�صماعيل  للخديوي  ا  خا�صًّ
فمهد  لربيطانيا  �لعام  ذلك  من  نوفمرب  �ل�صوي�ض يف  قناة  �أ�صهم 
�لبالد،  لحتالل  �ل�صتعمارية  �لدول  لهذه  �لطريق  بذلك 

وفر�ض جربوتها �لغا�صم على �مل�رصيني.

مع  تتعار�ض  �لتي  �لأو�صاع  هذه  على  �لبارودي  ويثور   
�لثورة �صد  �إىل  �أهل م�رص، ويدعو  م�صلحة وطنه، وحقوق 
كل ذلك، مع �أنه �ملنعم �لرثي �لذي يعي�ض يف �أح�صان �لنعم 
�ل�صابغة و�لعز �ملقيم، ولعل يف هذه �لثورة �لنف�صية �أقوى �لعنا�رص 
�لتي تدح�ض قول من �تهموه و�صّهرو� بوطنيته قائلني �إنه دعا �إىل 

�لثورة لأغر��ض �صخ�صية.

�لبارودي  �صافر  )1249هـ(  1877م  عام  �إبريل  ويف 
تركيا يف حربها �صد رو�صيا،  مل�صاعدة  �مل�رصية  �صمن �حلملة 
وبعد �أربعة �أ�صهر و�صل �جلي�ض �مل�رصي �إىل �أوكر�نيا، ولكن 
يف  �صتيفانو(  )�صان  معاهدة  على  �ملو�فقة  �إىل  ��صطرت  تركيا 
�إىل  وُرقِّي  �لبارودي  وعاد  )1295هـ(  1878م  عام  مار�ض 
رتبة �للو�ء، ومنح �لو�صام �ملجيدي من �لدرجة �لثالثة، وني�صان 

�ل�رصف ملا بذله من �ل�صجاعة و�لب�صالة يف تلك �حلرب.

وُعنيِّ يف �إبريل عام 1878م )1295هـ( مديًر� لل�رصقية 
يلقاه  ما  خاللها  �صاهد  �أ�صهر  �أربعة  �لوظيفة  هذه  يف  فمكث 
�خلديوي  �أعو�ن  �أيدي  على  و�لع�صف  �ملظامل،  من  �لفالحون 

�إ�صماعيل.

ثم ُعنيِّ وزيًر� لالأوقاف يف م�صتهل عهد �خلديوي توفيق، 
�أنه مل يحرك �صاكًنا يف ذلك �حلني عندما �صدر  ويوؤخذ عليه 
�لأفغاين  �لدين  جمال  �لجتماعي  �مل�صلح  بنفي  �خلديوي  �أمر 
�أن  يف 6 من رم�صان عام 1296هـ )1879م(، على حني 
�أن�صاره،  �أحلف  ومن  مريديه،  �أ�صدق  من  كان  �لبارودي 
قب�ض  �إذ  �لق�صوة  بغاية  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لأفغاين  عومل  وقد 
عليه، وهو يف طريقه �إىل بيته، ونقل على �لفور �إىل �ل�صوي�ض 
تتورع  بالهند، ومل  به يف مبباي  باخرة ر�صت  حيث ��صتقل 
باأنه �صعى يف  �تهامه كذبًا  – عن  �لبارودي  – وفيها  �لوز�رة 
�لأر�ض بالف�صاد، و�أنه ير�أ�ض جمعية �رصية من �ل�صبان �لطائ�صني 

جممعة على �إف�صاد �لدين و�لدنيا.

�لذي  �لتفاق  على  خروجه  �لبارودي  على  يوؤخذ  كما 
عقده �رصيف با�صا مع �لوزر�ء باأل ي�صرتكو� يف وز�رة جديدة 
بادر  فقد  �لد�صتوري،  �لربنامج  على  �خلديوي  و�فق  �إذ�  �إل 
مادة  )�نظر  با�صا  ريا�ض  م�صطفى  وز�رة  �إىل  �لن�صمام  �إىل 
ريا�ض با�صا(، وهو يعلم مدى ��صتبد�ده، وبغ�صه لل�صورى، 

وخ�صوعه للنفوذ �لأجنبي �لأوروبي.

 ويف وز�رة �لأوقاف �أن�صاأ �مل�صاجد، و�مل�صاكن، وجمع 
�لتي  �لكتب  لد�ر  �لنو�ة  كانت  �لتي  و�ملخطوطات  �لكتب، 

�أ�رصف على �إن�صائها علي با�صا مبارك )�نظر هذه �ملادة(.

با�صا  ريا�ض  وز�رة  �لدخول يف  َقبَِل  �لبارودي  �إن  ويقال 
تاأثر  وقد  مر�صدهم،  �إذ كان   � �رصًّ �لأحر�ر  �ل�صباط  �أمر  ليظل 
�أكرث  قتل  حيث  �حلب�صة  حرب  يف  حدث  مبا  �ل�صباط  هوؤلء 
�مل�صت�صار  ب�صبب  �مل�رصيني  من  وجندي  �صابط   8500 من 
عزل  �أن  بعد  لآر�ئه  �حلملة  رئي�ض  وخ�صوع  �لأمريكي، 
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قريًبا  �لن�رص  وكان  �ملادة(  هذه  )�نظر  حلمي  با�صا  �لقادر  عبد 
على يديه.

�لبارودي  �ملتناق�ض يف حياة  �ل�صلوك   وماز�ل تف�صري هذ� 
يف حاجة �إىل �لإي�صاح لثبوت حقيقته �أو بطالنه.

�جلرك�ض  يف  �ل�صباط  بني  �لرتقيات  ح�رصت  وملا 
�مل�رصيني  �ل�صباط  طلب  على  �لبارودي  و�فق  و�لأرناوؤوط، 
يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لندمي  �لله  عبد  ويقول  �لإن�صاف، 
�ل�صباط �لأحر�ر وعلى  �أخرب  �لبارودي هو �لذي  �إن  مذكر�ته 
ريا�ض  وز�رة  باأن  �ملادة(  هذه  )�نظر  عر�بي  �أحمد  ر�أ�صهم 
عام  يناير  قررت يف 31  نف�صه،  توفيق  �خلديوي  بريا�صة  با�صا 
1881م )1299هـ( �عتقالهم ومن ثم ��صتطاعو� �أن يجمعو� 
فرقة �حلر�ض، وفرقة طرة و�أن يذهبو� �إىل �صاحة ق�رص عابدين 
باجلرك�ض  �مل�رصيني  �ل�صباط  وم�صاو�ة  بالإن�صاف،  مطالبني 
�إىل  بال�صتجابة  توفيق  على  �لبارودي  فاأ�صار  و�لأرناوؤوط، 

مطالبهم فخ�صع لر�أيه على م�ص�ض.

من  ��صتقال  ثم  �حلرب  وز�رة  �لبارودي  توىل  ذلك  و�إثر 
فحدد  )1299هـ(  1881م  عام  �أغ�صط�ض   22 يف  �لوز�رة 
ريا�ض با�صا �إقامته يف �صيعته مبركز �أجا مبديرية �لدقهلية، ويف 
يف  بال�صباط  ويجتمع  �لقاهرة،  على  يرتدد  كان  �لأثناء  هذه 

منـزله.

وز�رة  توىل  نف�صه،  �لعام  ذلك  من  �صبتمرب   14 ويف   
�حلرب يف وز�رة �رصيف با�صا، عقب ��صتجابة �خلديوي توفيق 

ملطالب رجال �جلي�ض.

وملا ��صتقال �رصيف با�صا ب�صبب منع �ملجل�ض من �لإ�رص�ف 
ُعنّي  يطلبون،  و�لفرن�صيون  �لإجنليز  كان  �مليز�نية، كما  على 
�لبارودي رئي�ًصا للوز�رة يف فرب�ير عام 1882م )1300هـ( 
و�أطلق عليها وز�رة �لثورة، وكانت هذه �لوز�رة ت�صم �أحمد 
عر�بي وزيًر� للحربية، و�لبحرية، وحممود فهمي لالأ�صغال، 
فكري  �لله  وعبد  و�حلقانية،  للخارجية  فهمي  وم�صطفى 

للمعارف، وح�صن �ل�رصيعي لالأوقاف.

 و�أ�رصع �لبارودي يف �لتقدم بالد�صتور �لكامل �إىل جمل�ض 
�ل�صورى، ون�ض يف �صلبه على حق �لنو�ب يف نظر �مليز�نية، 

وكان ذلك يف 8 فرب�ير عام 1882م.

 وثار �لرجعيون �صد �لبارودي عندما ندد باخلديوي توفيق 
�لذي مل يرد �لت�صديق على معاقبة �لذين حاولو� �غتيال �لزعماء 
�لأ�صطول  زيارة  على  مو�فقته  توفيق  �أظهر  وعندما  �لأحر�ر، 
�لأجنبي مل�رص �صد �صاعد �لرجعية وعلى ر�أ�ض �أفر�دها �صلطان، 
ومن ثم طلب �خلديوي من �لبارودي و�أحمد عر�بي �ل�صتقالة، 
و�أق�صمو� ميني  عابدين،  ثكنات  �ل�صباط يف  �لبارودي  فجمع 

�لوفاء للثورة على �مل�صحف و�ل�صيف.

فرن�صا  طلبت  )1300هـ(  1882م  عام  مايو   25 ويف 
ونفي  �لبارودي،  وز�رة  �إقالة  توفيق  �خلديوي  من  وبريطانيا 
�لزعيم �أحمد عر�بي خارج �لقطر �مل�رصي، وحتديد �إقامة علي 
فهمي، وعبد �لعال حلمي )�نظر هاتني �ملادتني( يف �لريف، 
فرف�ض �لبارودي مذكرة �لدولتني �لتي كانت تهدف �إىل �إرغام 
�ملجل�ض على قبول �لالئحة �لتي �أعد�ها، وقبلها �خلديوي يف 

26 مايو من �لعام نف�صه.
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�لنا�ض  ف�صعر  �ل�صتقالة  �إىل  ذلك  بعد  �لبارودي  و��صطر 
بالأ�صى، وتقلُّب �جلو �ل�صيا�صي، وتلبده بالغيوم و�أجمعو� على 
منا�رصة �لبارودي، و�لزعيم �أحمد عر�بي، و�عتربو� �خلديوي 

خائًنا للوطن، و�أ�صدر علماء �لأزهر فتوى بخيانته.

 وكان �لبارودي يدعو �إىل قيام جمهورية م�رصية م�صتقلة 
عن تركيا – بعد خلع �خلديوي توفيق – متثل �لوحدة �لعربية 

بان�صمام �صوريا و�حلجاز �إليها.

وعقب �رصب �لإ�صكندرية بالقنابل من �لأ�صطول �لإجنليزي 
مع  �لبارودي  توىل  )1300هـ(  1882م  عام  يوليو   11 يف 
وتنظيم  للقتال،  �لأمة  تهيئة  �جلهادية  وكيل  �صامي،  يعقوب 

�خلطوط �خللفية وتوفري �لإمد�د�ت للجي�ض.

)�نظر  و�لإ�صماعلية  بور�صعيد  �لربيطانيون  �حتل  وعندما   
قائًد�  �لبارودي  ُعنيِّ  �لقناة  منطقة  وتوغلو� يف  �ملادتني(  هاتني 
ملوقع »�ل�صاحلية« فاأطاع �لأو�مر على م�ص�ض لأنه كان يعرف 
�أن �ملعركة خا�رصة ب�صبب تفوق �لإجنليز يف �لعدد و�لعتاد �حلربي 
�أركان  رئي�ض  فهمي  ن�صح هو وحممود  قد  �حلديث، وكان 
�حلرب يف ذلك �حلني ب�صد قناة �ل�صوي�ض، ولكن �أحمد عر�بي 
عار�ض هذ� �لر�أي معتمًد� على وعد »فردنان دي لي�صب�ض« ببقاء 

�لقناة على �حلياد ب�صمان فرن�صا.

ويف منطقة �ل�صاحلية �أخذ �لبارودي يف �إقامة �ل�صتحكامات 
�أ�صهم بعد ذلك يف معركة  و�ل�صتعد�د ملو�جهة �لأعد�ء، ثم 
هذه  بخطط  �لإجنليز  �أخربت  قد  �خليانة  �لق�صا�صني، وكانت 
يحارب  �لبارودي  �لرغم من ذلك ظّل  �ملعركة، ولكن على 

�إىل �أن فني معظم جنوده.

وبعد موقعة �لتل �لكبري )�نظر هذه �ملادة( �ن�صحب مبا بقي 
�أبي كبري )�نظر هذه �ملادة( و�أبلغ �أحمد عر�بي  من جي�صه �إىل 
�لت�صليم،  يف  يبحث  كان  �لعريف  �ملجل�ض  �أن  غري  مبكانه، 
�ل�صتمر�ر  يرى  �أنه  و�أو�صح  �لقاهرة،  �إىل  �لبارودي  فذهب 
على �لقتال و�لن�صحاب �إىل �ل�صعيد، وتكوين جي�ض جديد �إذ 
هناك ي�صتطيع �حل�صول على م�صاعد�ت �لدول �لإ�صالمية مثل 

ليبيا و�ل�صود�ن.

1882م  عام  يولية   15 يف  ��صت�صلمت  �لقاهرة  ولكن 
)1300هـ( وُزّج بالبارودي يف �ل�صجن، ومل يخن رفاقه يف 

�لقتال، ومل يطعن ثورتهم من �خللف.

تغطية  �إىل  تهدف  كانت  �لتي  �ل�صورية  �ملحاكمة  وبعد   
على  ُحِكم  عليه،  �ل�صعب  وحكم  توفيق،  �خلديوي  خيانة 
بالنفي  �لآخرين  �لثورة  ورجال  عر�بي،  و�أحمد  �لبارودي، 
�ملوؤبد �إىل جزيرة �صيالن، وكان �لبارودي �أفجعهم م�صابًا لأنه 
ودرت جميعها تبًعا للحكم عليه  كان ميلك �لق�صور، وقد �صُ

بالنفي.

�أبحرت  )1300هـ(  1882م  عام  دي�صمرب   28 ويف 
بالزعماء �لباخرة �لإجنليزية »مريوت�ض« من �ل�صوي�ض، وو�صلت 
فا�صتقبلو�  )1301هـ(،  عام 1883م  يناير   9 �ملنفى يف  �إىل 

بحفاوة بالغة، و�أعدت �حلكومة �أربعة منازل لإقامتهم.

 وقد �أن�صد �لبارودي مبدًيا حزنه �لأليم ملا �أ�صابه من �صيم 
ملا كذب  �أ�صفه  ومظهًر�  �لوطن،  عن  دفاعه  ب�صبب  و�غرت�ب 

عليه بع�ض �حلاقدين فقال:
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فهل دفاعَي عن ديني وعن وطني 
ذنٌب �أُد�ُن به ظلًما و�أْغرتُب   

�أثريُت جمًد�، فلم �أعباأ مبا �َصلبْت 
�أيدي �حلو�دِث مني، فهو مكت�صُب   

وما �أبايل ونف�صي غري خاطئةٍ 
�َض �أقو�ٌم و�أن َكِذبو� �إذ� تخرَّ     

بعد  زوجته  مبوت  علم  )1303هـ(  1885م  عام  ويف 
عانت  ما  منه  عانت  �لتي  و�ملر�رة  و�لكبد،  �لريقان،  مر�ض 
كادت  حر�رة  يف  حزنه  ونفث  لفقدها،  �حلزن  �أ�صد  فحزن 
تودي مبا �أبقت �أيام �ل�صوؤم يف جنانه من ثبات يف �أبيات تفي�ض 
�لنف�ض  وعلو  بال�صمم  عامر  قلب  عن  �ل�صادر  �لعميق  باحلزن 

فيقول:

�أَيَد �ملنوِن قَدْحِت �أيَّ زناِد    
و�أََطْرِت �أيَة �صعلٍة بفوؤ�دي   

�أْوَهْنِت َعْزمي وهو حملُة فيلٍق  
َوَحَطْمِت عودي وهو ُرْمُح ِطر�ِد   

مل �أْدِر هل خْطٌب �أمَلَّ ب�صاحتي   
فاأناَخ، �أْم �َصْهٌم �أ�صاب �صو�دي   

ثم يناجي هذه �لزوجة فيقول لها:

�أ�صليلَة �لقمرين، �أيُّ فجيعةٍ 
َحلَّْت لفقدك بني هذ� �لنادي    

�أعزز عليَّ باأْن �أر�ِك رهينًة  
يف جوِف �أغرَب قامت �لأ�صد�ِد   

لو كاَن هذ� �لدهُر يقبُل فديًة  
َل فادي  بالنف�ِض عنِك، لكنُت �أوَّ   

ثم يخاطب �لدهر بقلب ك�صري لهذه �لفاجعة فيقول:

يا دهُر فيم فجعتني بحليلٍة؟  
تي وَعتادي كانت ُخال�صَة ُعدَّ    

 
�إْن كنَت مل ترحم �صناي لبعِدها 

�أفال َرِحمَت مَن �لأ�صى �أولدي    

ففي  يطل  مل  �خلليلة  هذه  على  �لبارودي  حزن  ولكن 
�ملنفى يعقوب  �بنة زميله يف  �أمينة  عام 1885م، نف�صه تزوج 
�صامي، ولعل له �لعذر يف ذلك، فالزو�ج بعد موت �لزوجة 
�لزوجة  �ل�صادق على  �لنف�ض  �أمل  ينق�ض من  له ما يربره، ول 

�لفقيدة.

فاأبياته  �لرثاء،  بارًعا يف  �لبارودي كان  �أن  هو  و�لو�قع   
يف هذ� �للون من �لقري�ض حتمل �لقارئ على م�صاركته �حلزن 

و�لتوجع، فا�صمع �إليه يرثي ولده بهذه �لأبيات:

كيَف طوتَك �ملنوُن يا ولدي  
وكيَف �أَودعُتَك �لرثى بيدي   

« بعَدَك لو   و�كبدي »يا عليُّ
كانت َتبُِّل �لغليَل و�كبدي    
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فقُدَك �َصلَّ �لعظاَم منِّي ور  
دَّ �ل�صرب عنِّي وَفتَّ يف ع�صدي!   

باَح لها  كْم ليلة فيَك ل �صَ
�صهرُتها باكًيا بال َمَدِد    

دْمٌع و�صهٌد و�أي ناظرٍة   
هِد  ُتْبقي على �ملدمعنِي و�ل�صُّ   

وذ�ق �لبارودي مر�رة �ملنفى طوياًل، ومل تر�ض حكومة 
با�صا )�نظر هذه �ملادة( نقله هو  �خلديوي توفيق بريا�صة ريا�ض 
�إىل جزيرة قرب�ض ملالءمة جوها، ويف جزيرة �صيالن  ورفاقه 
ُرِزق من زوجته �لثانية »�أمينة« باأولده: قمرية وفاطمة وزينب 
�للغة  �أتقن  قد  وكان  كمال،  و�إبر�هيم  و�أ�رصف  وم�صرية 
�لإجنليزية، ومل ي�صجل �أولده هناك لكيال يعتربهم �لإجنليز من 

�لرعايا �لربيطانيني.

�إليها  نقل  �لتي  »كندى«  يف  لل�صالة  �لنا�ض  يوؤم  وكان   
ويعتلي �ملنابر لإلقاء خطبة �جلمعة، ويقر�أ للنا�ض �لكتب �لدينية 
ز�هًد� يف �لدنيا، وينظم �لق�صائد ومن بينها �مللحمة �لنبوية �لتي 
�لغمة يف مدح �صيد �لأمة« وهي نهج ق�صيدة  �صماها »ك�صف 

�لربدة للبو�صريي )�نظر مادة �صيدي �لبو�صريي(.

ه   ويف هذ� �ملنفى �ل�صحيق ي�صف �أهل �صيالن �لذين �أْجرَبَ
�حلظ �لعاثر، ونكد �لطالع على معا�رصتهم، فيقول يف ر�صائله 

�إىل بع�ض �أخ�صائه يف م�رص:

ولكنني �أ�صبحُت يف د�ِر ُغربٍة  
ِف مقيًما لدى قوٍم على �لبدِّ ُعكَّ  

�ُجوَن يف ُعَر�صاِتهم زعانُف هدَّ
ِف  كخيِط َنَعاٍم بني َجْرد�َء �صْف�صَ   

ْدَرٍة    ُحفاٌة ُعر�ٌة غرَي �أخالِق �صُ
ِف تطرُي كن�ْصِج �لعنكبوِت �ملُ�َصدَّ  

وَن من �أفو�هم ر�صَح ُم�صغٍة مُيجُّ
ِح َدٍم ُيْنَهل من �أنِف ُمْرَعِف َكَن�صْ   

ا �َصِمعَت ل�صوتهم  �إذ� َرَطنو� بع�صً
عزيًفا كجنٍّ يف �ملفاوز ُهتَِّف  

يف  ل�صخ�صه  �صورة  �لت�صويري  �لو�صفي  ب�صعره  ور�صم 
�ل�صعف  من  �ل�صحية  حالته  �إليه  و�صلت  وما  �ملنفى،  جحيم 
و�ل�صيخوخة وق�رص �لإب�صار، فيقول من �لق�صيدة �لتي رثى بها 
با�صا فكري )�نظر  �لله  �ل�صيخ ح�صن �ملر�صفي، وعبد  �صديقه 

هاتني �ملادتني(:

كيَف ل �أَنُدُب �ل�صباَب وقد �أ�صـ 
ـبحُت كهاًل يف حمنٍة و�غرت�ِب    

تي وك�صاين   �أِخَلَق �ل�صيُب ِجدَّ
خلعًة منُه رثَّة �جِللباِب    

َوَلَوى �َصْعَرحاِجبيَّ على عيـ  
�ِب ـنيَّ حتى �أطلَّ كالُهدَّ   
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ل �أرى �ل�صيء حني ي�ْصنُح �إل   
باِب  كخياٍل كاأنني يف �صِ   

و�إذ� ما ُدعيُت ِحْرُت كاأين   
�أ�صمُع �ل�صوَت من ور�ء حجاِب   

كلما ُرمُت نه�صَة �أْفَقَدتني   
وْنَيٌة ل تِقلُّها �أع�صابي   

مل تدْع �صْولَة �حلو�دِث منِّي  
غرَي �أ�صالَء ِهمٍة يف ثياِب   

ولي�ض من �ملغالة يف �صيء �إذ� �أكدت �أن �لبارودي كان 
من �أح�صن مبدعي �ل�صور فيما نظم من ق�صائد، و�إذ� تطرقنا يف 
هذه �لناحية �إىل �لأدب �ملقارن جند �أنه ي�صبه يف �صعره �لت�صويري 
�ل�صاعر �لفرن�صي »�ألفريد دي فيني Alfred de Vigny« �لذي 

يقول يف بيت و�حد من �أ�صعاره ما ترجمته:

�أحبُّ �صوَت �لبوِق   
يف �مل�صاِء يف عمِق �لغابِة   

�إذ يف هذ� �لبيت �لفرد و�صف دقيق كامل �لت�صوير لرنني 
نائية  �ل�صاكن، يف غابة  �لليل  �ل�صيد عند م�صتهل  �صوت بوق 
يتذوق �ل�صاعر يف عمقها �أنغام مو�صيقى �ل�صيد، و�لبيت �لذي 

نظمه »دي فيني« بالفرن�صية هو:

J' aime le son du cor, le soir au fond du bois

و�إذ� �ألقينا نظرة فاح�صة على ق�صيدتي �لبارودي �ملدونتني 
قبل، و�لتي قالها وهو يذوق مر�رة �لغرت�ب و�ملر�ض و�لعجز؛ 
لوجدنا �أن كالًّ منهما ت�صلح �أن يتناولها �لر�صام بري�صته ليجعل 
منهما لوحتني متثل �لأوىل �أهل جزيرة �صيالن يف ذلك �لعهد، 
ومتثل �لأخرى �صاعرنا �لبارودي وقد تدىل �صعر حاجبيه وهو 
ظهره  �ل�صيخوخة  حنت  وقد  متحدث،  �إىل  عناء  يف  غي  ُي�صْ
عهد  يف  حالته  كانت  كما  �لن�صط،  �لنهو�ض  عن  فاأقعدته 

�ل�صباب و�لرجولة.

ولقد �أبدع �لبارودي يف �لو�صف �لت�صويري يف كثري من 
�لأبيات  يقول هذه  �ل�صباب ومرحه  ففي عهد  مر�حل حياته، 
بب�صريته: يلمحها  من  كل  لها  يبت�صم  لوحة  متثل  �لتي  �لرقيقة 

�رَصَْت على �لتهاِدي  
ْه مثل �ملََهاِة بِ�ُصرْبَ  

فقلُت َهْل من ِو�صاٍل  
يكوُن للحب �أْجَرْه؟   

فا�صت�صحكْت ثم قالْت 
على �خلديعِة بُْكَرْه!   

ففي هذه �لأبيات �صورة كاملة ت�صتحق �أن تعرب عنها ري�صة 
�إطار مذهب ويحلى به �أحد جدر�ن  �مل�صور بر�صم يو�صع يف 
منازل ع�صاق �لأدب، و�لفن �لت�صكيلي �لبديع، ويقول م�صوًر� 

�إحدى ليايل عبثه يف مرحلة �ل�صباب:

�أدر �لكاأ�َض يا ندمي وهاِت  
و��صِقنِيها على َجبني �لَغَد�ِة  
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�صاَق �صمعي �لِغناَء يف َرْوَنِق �لفجـ 
ـر و�صَجع �لطيور يف �لَعذباِت  

�أيُّ �صيء �أ�ْصَهى �إىل �لنف�ض من كاأ 
�ٍض ُمد�ٍر على ب�صاِط نباِت  

با�ِصِم �لزهِر عاطر �لن�رص هامي �لـ  
َبا عليَل �ملََهاِة  تعطِر و�ين �ل�صَّ  

�إىل �أن يقول عن زمالئه يف هذه �لليلة �حلمر�ء:

يت�صاقوَن بالكوؤو�ِض ُمد�ًما  
هي كال�صم�ِض يف قمي�ِض �إَياِة  

يف �أباريَق كالطيوِر ��رص�أبَّْت   
حذَر �لَفتِك من �صياِح �لُبز�ِة  

حانيات على �لكوؤو�ِض من �لر�أ  
ْعَنُهنَّ كالأمهاِت فِة ُيْر�صِ  

فالت�صوير �حل�صي يف هذه �لق�صيدة ل يبارى، فهو ي�صع 
�لليلة  تلك  ل جو�نب  تف�صِّ �لقارئ �صورة و��صحة  �أمام ب�صرية 
�ملرحة �لتي ق�صاها �لبارودي بني �لكاأ�ض، و�لطا�ض، و�خلالن 
�أبي نو��ض  ليايل  �لقارئ من  ليخالها  يف �ُصْكر، وفرح، حتى 

�خلمرية �ملاجنة.

ويف ليلة عابثة �أخرى ي�صدو �لبارودي بهذه �لأبيات �لعذبة 
�جلر�ض:

َنا برد�ئِه     وياُربَّ ليٍل لفَّ
َبا �لباَن و�لَرْند� ِعناًقا كما لفَّ �ل�صَّ  

ولثم تو�ىل �إثر لثٍم بثغَرها  
كما �صافه �لبازي على ظماإٍ ورد�  

َر حلَظها   فتاة كاأنَّ �للََّه �صوَّ
ليهتَك �أ�رص�َر �لقلوِب به َعْمَد�  

لها عبثاٌت عند كلِّ حتيٍة   
ت�صوُق �إليها عن فر�ئ�صها �لأُ�صَد�  

�إذ� �نفتلت بالكاأ�ِض خلت بنانها  
ها َوْرَد� يدير علينا من َجَنى َخدِّ  

حر�ٌم على �لعينني �إن مل ت�صْل دًما  
على بينها و�لقلب �إن مل ُيِذْب وْقَد�  

�لرقيقة  �لغزلية  �لتي ت�صمها هذه �لأبيات  فالعبار�ت �جلزلة 
تعبري  �أ�صدق  �لبارودي  جال�صها  �لتي  �حل�صناء  هذه  عن  تعرب 
فتجعل �لقارئ يتح�ص�ض جمالها بيدي �خليال كاأنه ير�ها ويدنو 

منها يف حلم لذيذ. 

�ملنفى  وذل  و�لوحدة،  �لغرت�ب،  �لبارودي  يثن  ومل 
عن عزة نف�صه �لقوية، ول عن �ل�صمو يف �لأخالق �لذي كان 
يقوده د�ئًما يف طريق �لف�صيلة، فاإذ� خال لنف�صه يف منفاه دفعته 

عظمته �لثائرة �إىل �لقول:
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 �إذ� �ملرُء مل يدفع يد �جَلوِر �إن �َصَطْت 
ُدُه عليه فال ياأ�َصْف �إذ� �صاع جَمْ   

وَمْن َذلَّ خوَف �ملوِت كانت حياُتهُ 
ُه �أ�رصَّ عليه من جماٍم َيوؤُدُّ   

و�أقتُل د�ٍء روؤية �لعني ظامِلًا  
ُي�صيُء ويتلى يف �ملحافل حمُدُه   

عالَم يعي�ُض �ملرُء يف �لدهِر خامالً 
ُه �أيفرُح يف �لدنيا بيوم َيُعدُّ   

يرى �ل�صيَم يْغ�صاُه فيْلَتذ وْقَعُه  
كِذي َجَرٍب يلتذُّ باحلك ِجلُدُه   

�إذ� �ملرُء لقى �ل�صيَل ُثمَت مل َيُعْج  
ُه �إىل َوَزٍر يحميِه �أرد�ُه َمدُّ   

عفاء على �لدنيا �إذ� �ملرء مل يع�ْض 
ُه بها بطاًل يحمي �حلقيقة �َصدُّ    

فاحل�ض على �لإقد�م، و�ملطالبة باحلقوق يف غري هو�دة، 
ومالقاة �ملوت عند �ل�صيم، و�حلث على �لبتعاد عن �لتملق، 
ومدح �مل�صيء، كل هذ� نر�ه ماثاًل يف �لأبيات �ملدونة قبل �لتي 

تزيدها �حلكمة �لر�صينة تاأثرًي� على �لنف�ض.

�لعهد  �صعر�ء  بني  و�لقلم  �ل�صيف  �صاعر  كان  و�لبارودي 
�صعر�ء  بني  �ل�صيادة  �أريكة  فوق  تربعه  على  عالوة  �حلديث، 

مغامر�ته  وتذكر  متنف�ًصا،  له همومه  تركت  �إذ�  فهو  ع�رصه، 
�حلربية �أخذ يفخر بثبات عزميته، ويحدثك يف �صدق عن �صتى 
�ل�صيم �لتي تتجاذب نف�صه، وهو يخو�ض غمار �ملعارك يف غري 
وجل فتاأتي �لأحد�ث م�صدقة ملا قاله يف هذ� �ل�صدد؛ �إذ ت�صجل 
�لبطولة  من �صفحات  �لعام �صفحة خالدة  �لتاريخ  �صفر  له يف 

�لنادرة، و�إليك �ل�صاهد على ذلك يف �لأبيات �لتالية:

�ِصو�َي بَِتْحناِن �لأغاريد َيْطَرُب   
وغريَي باللذ�ت يلهو ويعجُب

وما �أنا ممن تاأ�رُص �خلمُر لبَُّه  
�ُع �ملثقُب وميلك �صمعيِه �لرَيَ  

حْت   ولكن �أخو همٍّ �إذ� ما ترجَّ
به �صورٌة نحو �لُعلى ر�ح يْد�أُب   

ففي �لنوَم عن عينيه نف�ٌض �أبية  
لها بني �أطر�ِف �لأ�ِصنَّة مطلُب  

بعيُد مناِط �لَهمِّ فالغرُب م�رصٌق  
�إذ� ما َرَمى عْيَنْيِه و�ل�رصُق َمْغِرُب 

له َغَدو�ٌت يتبع �لوح�ُض ظلَِّها  
وتغدو على �آثارها �لطري تْنَعُب  

همامُة نف�ٍض �أ�صغرْت كلَّ ماأرٍب 
فكلََّفْت �لأياَم ما لي�ض ُيوَهُب   
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َة نف�صِه   ومن تكن �لعلياُء ِهمَّ
بَُّب فكلُّ �لذي يلقاُه فيها حُمَ  

ها   �إذ� �أنا مل �أْعِط �ملكارَم حقَّ
ني �أُب ين خاٌل ول �صمَّ فال عزَّ  

�إىل �أن يقول:

خلقُت َعيوًفا ل �أرى لبن حرة 
ُب لديَّ يًد� �أُْغ�صي لها حنَي َيْغ�صَ   

فل�صت لأمٍر مل َيِحْن متوقًعا  
ول�صت على �صيء م�صى �أَتَعّتُب  

هذه هي بع�ض جو�نب �صعر �لبارودي �لو�صاف �مل�صور، 
�لتي  �ملادية  �لذي يزين و�صفه �ل�صدق فيما يقول عن �ملرئيات 
�لتي  لالأحا�صي�ض  وت�صويره  و�صفه  ل  يجمِّ و�لذي  له،  تعر�ض 
و�صف  �إذ�  فهو  �ملنتقاة،  �ملعاين  ذ�ت  �لتعبري�ت  نف�صه  تخالج 
�نت�صار�ت �جليو�ض  �حلرب فالأنه خا�ض غمارها، و�أ�صهم يف 
بالفخر  جدير  فالأنه  فاخر  �إذ�  وهو  مرموق،  بن�صيب  �مل�رصية 
�لأعزة  فقد  فالأنه  رثى  �إذ�  وهو  نف�صه،  لقدر  �حلقة  ملعرفته 
عما  فعرّب  �أحب  فالأنه  تغزل  �إذ�  وهو  لفقدهم،  وتاأمل  وتوجع 

�عتمل بقلبه من هوى و�صبابة وهيام.

�أن  �أكدو�  �لذين  �لنقاد  �أولئك  �ل�صو�ب  جادة  يتعد  ومل 
�لبارودي كان جنًما طارًقا جديًد� له هالة من �ل�صياء �مل�رصق، 
�أر�صلها فبددت ظلمات �لتخلف و�جلمود �لتي ر�نت على �ل�صعر 
�أبًا  �لبارودي  كان  َثمَّ  ومن  �أنفا�صه،  تخمد  فكادت  �لعربي، 
�لأبوة  هذه  بخ�صائ�ض  يتمتع  لأنه  �حلديث،  �لعربي  لل�صعر 

�حلادبة دون مد�فع، فقد كان يف ع�رصه جديًد� يف �صعره، 
و�ل�صيا�صية،  و�لجتماعية،  �لذ�تية،  و�صفاته  و�صخ�صيته، 
�لفرو�صية،  يف  بالأقدمني  متاأثًر�  يكون  حينما  حتى  و�لفنية 
و�ل�صهامة، و�لإقد�م، و�لكرم، و�لنزعات �لعربية �لأ�صيلة، �أو 
يف �ل�صري على عمود �ل�صعر و�لوقوف على �لأطالل، ومفاجاأة 

�لر�صوم و�لآثار، فكانت �صاعريته متدفقة يف غز�رة.

�صيالن،  �لنفي يف  �إبّان  قلبه  �حلب يف  لهيب  تاأجج  وقد 
ففا�صت �أ�صعاره باحلب �لكبري: حب ذكرياته و�أهله، وولده، 
و�خلري،  للنا�ض،  وحبه  �لوطن...  هذ�  وتر�ب  ووطنه، 
جميع  و�صور  و�صف  وقد  �لطبيعة...  ومباهج  و�جلمال، 

هذه �لأحا�صي�ض �لوجد�نية �أبرع و�أدق و�صف وت�صوير.

�لأهل  عن  �لغياب  طول  بعد  ج�صمه  يف  �ملر�ض  ودبَّ 
�إىل  فكتب  نوره،  يفقد  كاد  حتى  ب�رصه  و�صعف  و�لوطن 
وتو�صط  لال�صت�صفاء  م�رص  �إىل  ليعود  �لثاين  عبا�ض  �خلديوي 
�ل�صيخ حممد عبده( يف ذلك  مادة  )�نظر  عبده  �لإمام حممد 
ف�صمح له بالعودة، وو�صل �إىل �لقاهرة يف 12 من �صبتمرب عام 

1899م )1317هـ( ونظم �أن�صودة �لعودة �لتي مطلعها:

�أبابل ر�أي �لعني �أْم هي م�رصُ 
فاإيّن �أرى فيها عيوًنا هي �ل�ِصْحُر   

َر�صيُت من �لدنيا بحبِك عامِلًا 
باأن جنوين يف هو�ِك هو �لفخُر    

ويف 17 من مايو عام 1900م )1318هـ( �أعاد �خلديوي 
عبا�ض �إليه �ألقابه و�أمالكه �ملوقوفة فاأقبلت �لدنيا عليه و�نتقل �إىل 
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�ملادة(  هذه  )�نظر  �صوقي  �أحمد  �ل�صعر�ء  �أمري  منـزل  حلو�ن 
فان�صم �لقدمي يف �ل�صاعرية �إىل �حلديث من عبقريتها �مل�رصقة.

 ويوؤخذ على �لبارودي �ملبادرة �إىل مدح �خلديوي عبا�ض 
�ل�صكوت معت�صًما  �إىل م�رص، وكان يف و�صعه  مبجرد عودته 
مبا كان يعانيه من �ملر�ض، ول�صيما �أنه يدرك �أن �لذي ميدحه 
و��صتنجد  �لوطن،  وخان  بالنفي،  عليه  حكم  �لذي  �بن  هو 

بالإجنليز ليحتلو� بالده عدو�ًنا وغدًر�.

1900م  عام  �صيف  يف  �خللق  بباب  د�ره  �إىل  عاد  وملا 
)1318هـ( �صارت هذه �لد�ر منتدى �لأدباء و�ل�صعر�ء ومنهم 
�إ�صماعيل �صربي، وخليل مطر�ن، وحفني نا�صف، و�أحمد 
�صوقي، وحافظ �إبر�هيم، وم�صطفى �صادق �لر�فعي، وحممد 
عبده، وحممد ر�صيد ر�صا )�نظر هذه �ملو�د( ومن ثمَّ تكونت 

مدر�صة �ل�صعر �حلديث يف �أح�صان د�ر �لبارودي.

على  �صعره  ميلي  �أخذ  كلية  �لب�رص  �صاعرنا  فقد  وعندما 
ثم  �ملر�صي،  وياقوت  ح�صنني  عطية  �ل�صيخان  هما  كاتبني 
ويقع  لقو�فيه،  وفاًقا  �لأخرية  �أيامه  يف  ديو�نه  ويرتب  ينقحه 
هذ� �لديو�ن يف 5313 بيًتا عالوة على ق�صيدة »ك�صف �لغمة 
�لبو�صريي،  بردة  نهج  �لتي نظمها على  �لأمة«  �صيد  يف مدح 
كتابه  ثناها  دّونها يف  �لتي  �ملقطوعات  من  عدد  على  وعالوة 
»قيد �لأو�بد« �لذي �لتزم فيه �ل�صجع، و�لبديع، و�ملح�صنات 
�للفظية، و�صمنه بع�ض �خلو�طر و�لر�صائل، ومع �لأ�صف فاإن 
�أ�صلوب  على  �لقر�ء  ليطلع  �لآن  حتى  ُين�رص  مل  �لكتاب  هذ� 

�لبارودي يف �لنرث.

 وقد طبعت زوجته �لثانية �أمينة يعقوب �صامي خمتار�ته بعد 
وفاته يف �أربعة �أجز�ء طبعت يف �لفرتة �لو�قعة بني عامي 1327 

و1330هـ )1909 – 1911م(.

�ملو�فق  �لثنني  يوم  يف  �لبارودي  �صامي  حممود  وتويف 
�لعمر  من  بالًغا  )1322هـ(  1904م  عام  دي�صمرب  من   12
به  جادت  ما  باأق�صى  �ل�صعر�ء  رثاه  وقد  عاًما،   66 حو�يل 

قر�ئحهم من رثاء �صادق.

�ملادة(  هذه  )�نظر  �إبر�هيم  حافظ  �لنيل  �صاعر  �صدق  وقد 
يف رثائه �إذ قال يف ق�صيدته �لتي ن�رصت يف 22 من يناير عام 

1905م )1323هـ(:

لبَّيَك يا موؤن�ض �ملوتى وموح�صنا 
يا فار�ض �ل�صعر و�لهيجاء و�جلود   

ُملُك �لقلوِب، و�أنت �مل�صتقل به 
�أبقى على �لدهر من ملك �بن د�ود   

لبَّيك يا �صاعًر� �صنَّ �لزماَنُ به  
على �لنُّهى و�لقو�يف و�لأنا�صيِد  

جترى �ل�صال�صُة يف �أثناِء منطِقِه  
حتت �لف�صاحة َجْرَي �ملاِء يف �لعوِد  

لو حنَّطوَك ب�صعٍر �أنَت قائله 
َغنيَت عن نفحات �ملِ�ْصِك و�لعوِد   
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لبَّيك يا خرَي من َهزَّ �لري�َع ومن  
َهزَّ �حل�صاَم ومن لبَّى ومن ُنودي   

�إن ُهدَّ ُرْكُنَك منكوبًا فقد رَفَعْت
لك �لف�صيلُة ركًنا غري مهدوِد    

685– �سامي جنينة )الدكتور( – �سارع - 
بق�سم باب �رشقي )اأبولون �سابًقا(

�طلب ترجمة »�لدكتور �صامي جنينة«.

686– �سامي روؤوف )الدكتور( – �سارع – 
بق�سم املنتزه

�طلب ترجمته يف »�لدكتور �صامي روؤوف«.

687– �سان �سابا – �سارع – بق�سم العطارين
 »Saint Sabas« �لفل�صطيني  �لقدي�ض  هو  �صابا«  »�صان 
�لذي ولد عام 441م، وتويف عام 531م، وقد عا�ض يف 
�لأول   »Justinian »جو�صتينيان  �لبيزنطي  �لإمرب�طور  عهد 
�لذي ��صتغرق حكمه �لفرتة �لو�قعة بني عامي 527 و565م.

وقد تخطى �لقدي�ض »�صابا« �لت�صعني من �لعمر، وهو م�صيد 
�لدير �ل�صهري �لذي يحمل ��صمه و�لذي ماز�ل قائًما حتى �لآن 

بفل�صطني.

�صافر  عندما  بالغة  بحفاوة  �لورع  �لر�هب  هذ�  و��صُتقبل 
ملدينة  زيارته  لدى  ر�ئًعا  ��صتقباله  وكان  �لق�صطنطينية،  �إىل 
�أهل  �أطلق  �لقدي�صني  ��صمه بني  باإدر�ج  �لإ�صكندرية. و�حتفاء 
ب�صارع  �لكائنة   � جدًّ �لعتيقة  �لكني�صة  على  ��صمه  �لإ�صكندرية 

طريق  بني  يقع  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ليونانية  �لبطريركية 
بلدية  �أطلقت  ثم  �ملادة(،  )�نظر هذه  �إ�صطنبول  �حلرية و�صارع 
ل�صارع  �ملو�زي  �ل�صارع  على  �صابا  �لقدي�ض  ��صم  �لإ�صكندرية 

�لبطريركية بق�صم �لعطارين.

وكني�صة »�صان �صابا« – وهو ��صمه باللغة �ليونانية – كانت 
عام  خالل  ت�صييدها  وكان  �لقدي�صني،  �حلو�ريني  ��صم  حتمل 
قدمي  معبد  بقايا  على  �أقيمت  �أنها   � جدًّ و�لر�جح  318م، 
�إله   »Apollon »�أبولون  �لإله  لعبادة  ا  خم�ص�صً كان  �أنه  يظن 
�ملعجز�ت، و�لطب و�ل�صعر عند قدماء �لإغريق، وهدمت يف 
يف  �ل�صديد  �لزلز�ل  �لإ�صكندرية  �أ�صاب  عندما  613م،  �صنة 
تلك �ل�صنة ثم �أعيد بناوؤها ولكنها حرقت خالل عام 640م، 
و�أعيد بناوؤها للمرة �لثانية عام 889م، حتت رعاية �لإمرب�طور 
�لرتميم  وتناولها  بالفيل�صوف،  �مللقب  �ل�صاد�ض  ليون  �لبيزنطي 

يف �أعو�م 1328 و 1568 و 1625 و 1687.

ويف �لقرون �لو�صطى حولت �حلجر �ل�صغرية �لتي تدخل 
ميرون  �لذين  �لبحرية  رجال  لعالج  م�صت�صفى  �إىل  حيزها  يف 
»بامل�صت�صفى  �مل�صت�صفى  هذه  و�صميت  �لإ�صكندرية،  مبدينة 
�حلايل،  �إ�صطنبول  �صارع  على  يطلق  ��صمه  وكان  �ليوناين«، 
وكانت �صهاد�ت �لوفيات �لتي ت�صدر عنه معرتًفا بها من جميع 

مو�نئ �لعامل يف ذلك �حلني.

�لأرثوذك�ض  �ليونانيني  كتدر�ئية  فهي  �لآن  �أما 
تقليد  مر��صم  �أرجائها  يف  جتري  ولذلك  بالإ�صكندرية، 

�لق�صاو�صة لقب �لبطريق ملدينة �لإ�صكندرية.

و�نخف�ض م�صتو�ها عن �صطح �ل�صارع فاأ�صبح �لهبوط �إىل 
وقت  م�صتو�ها  �أن  على  يدل  وهذ�  �لرخام  من  بدرجات  بابها 
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�لذي  �لروماين  )�لتياترو(  �مللهى  م�صتوى  يف  كان  �إن�صائها 
فظهر  »ريو«  �صنيما  خلف  �لكوم  �أزيل  عندما  حديًثا  �كت�صف 
�ملطل  �لع�صكري  �لت�صهيالت  مبنى  بجانب  �ملك�صوف  �مللهى 
على �صارع �لنبي د�نيال و�لذي �صي�صتخدم قريًبا لتمثيل �لرو�يات 

�ليونانية، و�لرومانية �لقدمية.

688– �سان فران�سوا دا�سيز – �سارع – بق�سم 
ا(  �سايف حاليًّ الرمل )معروف الرُّ

»فر�ن�صو�  يف  د��صيز«  فر�ن�صو�  »�صان  ترجمة  �طلب 
د��صيز«.

و�طلب ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد يف )معروف 
�صايف(. �لرُّ

689– �سان مارك – �سارع – بق�سم املن�سية
�لأ�صل،  ليبي  وهو  مرق�ض  �مللقَّب  يوحنا  �لقدي�ض  هو 
ويرجح �أنه ولد بالقد�ض، وقد ب�رص بامل�صيحية يف م�رص وكان 
�لإ�صكندرية  كني�صة  وموؤ�ص�ض  �لأربعة،  �لإجنيليني  بني  �لثاين 
وكني�صة �لإ�صكندرية �لكن�صية �ملرق�صية �لكائنة ب�صارع »كني�صة 
�لأقباط«، وقد �فتتحت لل�صالة يف يوم 29 برمودة من �صنة 
68م )�ل�صنة �لر�بعة ع�رصة من حكم نريون(، وكان على ر�أ�ض 
�مل�صلني يف ذلك �ليوم موؤ�ص�صها �لقدي�ض مرق�ض وكان قد عاد 

�إىل م�رص يف ذلك �حلني.

ويف هذ� �ليوم نف�صه �قتحم �لوثنيون �لكني�صة، وهاجمو� 
من  مرق�ض  �لقدي�ض  و�نتزعو�  قا�صية،  وح�صية  يف  �مل�صلني 
ب دمه �لربيء  هيكل �ل�صالة، وربطوه باحلبال وجّروه، فخ�صّ
�أر�ض هذه �لبقعة من مدينة �لإ�صكندرية، ويف �ليوم �لتايل 30 

من  �مل�صكني  �لقدي�ض  �لطغاة  �لوثنيون  جّر  68م  عام  برمودة 
�ملدينة، وماز�لو� م�صتمرين على  �صو�رع  به يف  �صجنه وطافو� 
تعذيبه حتى فا�صت روحه �ل�صهيدة، وعندها حمل �مل�صيحيون 
جثمانه، ودفنوه بالكني�صة �لتي تعرف حتى �لآن با�صم �لكني�صة 

�ملرق�صية ب�صارع كني�صة �لأقباط )�نظر هذه �ملادة(.

وقد �تخذ �أهل �لبندقية »فيني�صيا« �لقدي�ض مرق�ض �أو »�صان 
مارك« ر�عًيا لهم و�صيدهم �لأعظم، ونقلو� رفاته ودفنوها يف 
�لكاتدر�ئية �لفخمة �لتي �صيدوها لهذ� �لغر�ض مبدينة �لبندقية، 
فنها  جلمال  �ل�صهرية  �لعمار�ت  �إحدى  �لآن  �إىل  ماتز�ل  وهي 
�لرحب  �مليد�ن  �لبديعة، وتقوم يف  وروعة �صكلها وزخارفها 
�لذي �أطلق عليه ��صم �لقدي�ض مارك �ل�صهيد، وهي ذ�ت �أربع 
قباب على �لطر�ز �لبيزنطي، ترتفع و�صطها قبة عالية كبرية، 
� بالر�صومات �لفنية �لثمينة ويحلِّي �جلزء  وزينتها �لد�خلية غنية جدًّ
�لربونز  من  خيول  لأربعة  متاثيل  �لعام  �لكبري  بابها  من  �لأعلى 
�ملطلي بق�رصة من �لذهب، وكانت هذه �لتماثيل �لأربعة تزين 
ب يف مدينة روما لالإمرب�طور �لروماين  قو�ض �لن�رص �لذي ن�صِّ
�لفن  حتف  من  حتفة  و�لكاتدر�ئية  �ملادة(  هذه  )�نظر  تر�جان 

�ملعماري.

�لآثار  من  تعترب  �لتي   – �لكاتدر�ئية  هذه  �إن�صاء  بد�أ  وقد   
عليها  و�أُدِخَلت  830م  عام  يف   – �ل�صيت  �لذ�ئعة  �ملعمارية 
ع�رص،  و�خلام�ض  �لتا�صع  �لقرنني  خالل  كثرية  تعديالت 
و�صكلها �لكلي ميثل �صليًبا �أرثوذك�صيًّا، مما يدل على �أن �لبنادقة 
قد ر�عو� يف بنائها �ملذهب �لأرثوذك�صي �حرت�ًما ل�صعور �أقباط 

م�رص �لذين ��صت�صهد �لقدي�ض مرق�ض يف كنف ديارهم.
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فيها  ��صمه  يحمل  �لذي  �لإجنيل  يف  �ملدونة  و�لعبار�ت   
من حيوية �لتعبري، وطالوة �لأ�صلوب ما يدل على دقته �لبالغة 
�لإدر�ك يف غري ع�رص، و�صعار  �صهلة  �لإف�صاح مما جعلها  يف 
�لطو�ئف  وحتتفل  �لأجنحة  ذو  �لأ�صد  هو  مرق�ض  �لقدي�ض 

�مل�صيحية بعيده يف 25 �إبريل من كل عام.

�لقدي�ض  رفات  باإعادة  �خلا�صة  �ملفاو�صات  و��صتمرت 
�مل�رصية  �حلكومات  بني  طوياًل  زمًنا  م�رص،  �إىل  مرق�ض 
�حلكومات  وبني  من جهة  �لقبطية  �لبطريرقية  ومعها  �ملتعاقبة، 
رفات  بنقل  و�نتهت  �أخرى،  جهة  من  و�لفاتيكان  �لإيطالية 
�لقدي�ض �ل�صهيد �إىل �لكاتدر�ئية �لقبطية �لكربى بالقاهرة خالل 

عام 1968م.

مرق�ض  للقدي�ض  �أقيمت  �لتي  �لتكرمي  معامل  ومن 
»�لفرير«  �لرهبان  �صيدها  �لتي  مارك«  �صان  بالإ�صكندرية »كلية 
)�أي �لإخوة( يف نهاية حّي �ل�صاطبي وبد�ية حي كامب �صيز�ر 
�ل�صارع  به  مير  كان  �لذي  �ملكان  يف  وذلك  حاليًّا(  )�ملع�صكر 
�لعر�صي �لثاين يف �رصق �لإ�صكندرية �لبطلمية، فهذ� �ل�صارع – 
وفاًقا للخريطة �لتي ر�صمها حممود با�صا �لفلكي و�أحلقها بكتابه 
»�لإ�صكندرية �لقدمية« – كان يبد�أ من �لبحر وي�صري يف �صارع 
�أر�صميد�ض )حممد �صفيق غربال حاليًّا( خلف هذه �لكلية، ثم 
كربي  عند  �صابًقا(  �إبر�هيم  )�لأمري  لطفي  عمر  �صارع  يقاطع 
تر�جان، وي�صري يف �صارع تر�جان )لطفي �ل�صيد حاليًّا( �لذي 
ميتد خلف كلية �لهند�صة، ثم يقاطع طريق �حلرية وي�صتمر يف 
�ل�صكة  ويقاطع خطة  �ملو��صاة،  م�صت�صفى  �أمام  �لو�قع  �ل�صارع 
�حلديد بالقرب من حمطة �لب�صائع باحل�رصة، وينتهي عند ترعة 

�صيديا بعد �أن يقاطع ترعة �ملحمودية يف مكانها �حلايل.

وقد ح�صل رهبان »�لفرير« على �أر�ض كلية »�صان مارك« 
من بلدية �لإ�صكندرية، بثمن ��صمي وذلك خالل �لعقد �لثالث 
مهند�ض  وبنائها  بت�صميمها  وقام  �حلايل،  �لع�رصين  �لقرن  من 
يهودي يحمل �جلن�صية �لإيطالية يدعى »هوجو د�صريج« وكان 
ع�صًو� من �أع�صاء �لقوم�صيون �لبلدي يف ذلك �حلني، و�حلق 
يقال �إن هذه �لكلية جاءت حتفة من حتف �لفن �ملعماري، ويقال 
�إن ذلك �ملهند�ض �ملقاول تكّبد خ�صارة كبرية يف �إمتام ت�صييدها 
�أدى �إىل �إفال�صه، ثم موته كمًد� وح�رصة، وقد عا�رصت هذه 
�لأحد�ث عندما كنت خمتزًل لأقو�ل �أع�صاء �لقوم�صيون باللغة 
�لفرن�صية، وقد �أبَّنه �لقوم�صيون وذكر مو�صوع خ�صارته بع�ض 
مع  �لفعلية  خ�صارته  على  يدل  وذلك  له  تاأبينهم  يف  �لأع�صاء 
وفائه مبا تعهد به من ت�صميمات، وزخارف، ول�صيما تزيني 
و�جهات �لكلية �لأربعة و�صور فنائها �لأمامي �لف�صيح بالأحجار 

�حلمر�ء �ل�صغرية �لبهيجة �ملنظر و�لطالء.

و�لقدي�ض مرق�ض هو �أول دعاة �مل�صيحية بالإ�صكندرية يف 
�لعهد �لروماين �لوثني و�أول �أ�صاقفتها �أي �لبابا �لأول لها، وقد 
ظّل �لكر�صي �ملرق�صي �لذي له �لإ�رص�ف �لفعلي على �لكنائ�ض 
�لقبطية مب�رص، وكنائ�ض �أثيوبيا وليبيا وبالد �إفريقيا ، ظل مركز 
�ألف عام، ومل ينقل  هذ� �لكر�صي بالإ�صكندرية ما يزيد على 
�إىل �لقاهرة �إل يف عهد �خلليفة �مل�صتن�رص بالله �لفاطمي خالل 
�لو�قعة بني  �لفرتة  �لبابا »خري�صتودولو�ض« �لذي عا�ض يف  �أيام 
عامي 1044 و 1075م ليكون كر�صي �لباباوية قريًبا من مقر 

�حلكومة.

»�لعهد  �لأربعة يف  �لأناجيل  �أحد  �لقدي�ض مرق�ض  و�إجنيل 
�جلديد«، وقد �أو�صح فيه ق�صة �ل�صيد �مل�صيح عليه �ل�صالم كما 
عا�رصها هو وذلك يف �صتة ع�رص �إ�صحاًحا، ويقال �إنه �أول من 
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كتب لفظ »�إجنيل«، وكان يجيد �للغتني �لعربية و�ليونانية، �لتي 
يظهر �أنه تعلمها يف �صباه، وكان من تالمذة �مل�صيح �ل�صبعني 
هم على �رتياد �لأم �ملختلفة من بعده ليب�رصو� بالدين  �لذين ح�صَّ
�مل�صيحي، فانت�رصو� يف �أنحاء �لدولة �لرومانية يف حو�ض �لبحر 
�ملتو�صط ويف �لبلد�ن �لأخرى، ولهذ� دعاهم �لنا�ض بالر�صل، 

ومن ثم لقب �لقدي�ض مرق�ض »مبرق�ض �لر�صول«.

يف  عماده  عند  عليه  �أطلق  يحمله  �لذي  مرق�ض  و��صم 
��صتقر  �أ�رصته  بيت  على  �لل�صو�ض  �أغار  وعندما  �لقد�ض، 
باجلليل، وكان �ل�صيد �مل�صيح يجتمع بتالميذه يف بيته بعد �أن 

�صار من �أتباعه �ملخل�صني.

مدينة  �إىل  بال�صفر  �لتب�صريية  رحلته  مرق�ض  �لقدي�ض  وبد�أ 
ثم  �لقد�ض  �إىل  ذلك  بعد  وعاد  قرب�ض،  �إىل  ثم  �أنطاكية، 
رحل �إىل روما، وبقي هناك �إىل �أن ذهب �إىل برقة حيث �أقام 
كني�صة، وظل بربقة حتى عام 61 ليتابع ر�صالته �لتي كان قد 

بد�أ �لتب�صري بها خالل عام 43م.

على  بابليون،  �إجنيله يف  �إنه كتب  �صريته  موؤرخو  ويقول 
حني �أن بع�ض �ملوؤرخني �لآخرين يوؤكدون �أنه كتبه يف روما، 

وحمله معه عند وفادته على م�رص.

مركًز�  �لإ�صكندرية  مرق�ض  �لقدي�ض  �تخذ  وعندما   
لتب�صريه بالدين �مل�صيحي كانت ماتز�ل عامرة باأهل �لعلم و�لفن 
للعلماء  د�ًر�  ماتز�ل  �ل�صهرية  مدر�صتها  وكانت  و�لأدب، 
ماتز�ل  �لوثنية  معابدها  وكانت  �لعلم،  وطالب  و�لفال�صفة 
�لعظيم  »�ل�رص�بيوم«  معبد  ول�صيما  و�صخامتها  فخامتها  على 
�لآن عمود  ينت�صب يف و�صطها  �لتي  �لربوة  ي�صغل  �لذي كان 

�ل�صقافة مطالًّ على �صارع كرموز )�نظر  �ل�صو�ري بجهة كوم 
و�صفه وعظمته يف مادة �صوتري(.

وكانت �لديانات �لوثنية يف طور �لنحالل، و�لتناحر، 
بني  ول�صيما  �ل�صكندري  �ملجتمع  ت�صود  كانت  و�لبغ�صاء، 
َثمَّ مل  ومن  �لبالد،  للحكم يف  �لغا�صبني  و�لرومان  �مل�رصيني 
يجد �لقدي�ض مرق�ض �صعوبة يف �لتاأثري على �لإ�صكايف »�إنيانو�ض« 
هذ�  منـزل  وجلعل  �جلديد  �مل�صيحي  �لدين  لعتناق  و�أ�صحابه 
وقد  بالإ�صكندرية،  �مل�صيحي  للتب�صري  مركز  �أول  �لإ�صكايف 
�أ�صقف ملدينة �لإ�صكندرية يف  �أول  »�إنيانو�ض« �لإ�صكايف  �صار 

�لعهد �مل�صيحي.

وجد  عودته  ولدى  روما،  �إىل  مرق�ض  �لقدي�ض  و�صافر 
ي�صمى  كان  �لذي  �ملكان  يف  كني�صة  �أن�صوؤو�  قد  �مل�صيحيني 
بالأدلة  ثبت  �لذي  �ملكان  وهو  بركوليا«   - �لبقر  »مرعى 
�لقاطعة �أنه مو�صع �لكني�صة �ملرق�صية �حلايل )�نظر مادة كني�صة 

�لأقباط(.

مرق�ض  �لقدي�ض  لنجاح  �لرومانيني  �حلكام  لغ�صب  وكان 
وثنّيي  من  كبرية  طائفة  بني  �مل�صيحي  �لدين  ن�رص  يف  و�أتباعه 
�ملتم�صكني  ونفو�ض  نفو�صهم  يف  �لعميق  �أثره  �لإ�صكندرية 
بوثنيتهم، فعقدو� �لعزم على �لتخل�ض منه بالغتيال، ومن َثمَّ 
يوم  ه يف  �لكني�صة وجرِّ هيكل  عليه يف  �لهجوم  حادثة  وقعت 
29 برمودة )�أي 7 مايو( عام 68م، ثم �صحله حتى فا�صت 
روحه يف �ليوم �لتايل )30 برمودة – 8 مايو(، وقد تركت 
جثته على قارعة �لطريق حتى حملها �مل�صيحيون، ودفنوها يف 

�لكن�صية �ملرق�صية.
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ومل تقم �لأدلة �لتاريخية �ملوثوق يف �صحتها على �أن عملية 
ْحل �لوح�صي قد �أدت �إىل ف�صل ر�أ�صه عن ج�صده ول على  �ل�صَّ
ذلك  دون  فحال  جثته  حرق  يبغون  كانو�  �لوثنيني  �أن  �صحة 
�جل�صد  تنف�صل عن  فالر�أ�ض ل  �ل�صاعة،  تلك  �ملطر يف  هطول 
�إذ�  مي�صوًر�  كان  �جلثة  وحرق  حادة  باآلة  بالقطع  �إل  بال�صحل 
حملت هذه �جلثة �إىل مكان �آخر غري �ملكان �لذي ُزعم �أن �ملطر 
�نهمر يف  �ملطر  �أن  ت�صديق  �ل�صهل  قد هطل عليه، ولي�ض من 
تلك �ل�صاعة بالذ�ت، ول�صيما يف �ليوم �لثامن من �صهر مايو 
بالإ�صكندرية وهو يف نهاية ف�صل �لربيع، وقد يكون هذ� �لزعم 
�ل�صهيد  قد��صة  على  �لكبرية  �لكر�مات  �إحدى  لإ�صفاء  متهيًد� 
مرق�ض وهو يف غري حاجة �إليها، �إذ يف �صياق تاريخ حياته ما 
ي�صفي عليه هالة لمعة من �لحرت�م و�لتقدير و�لبذل و�لت�صحية 

يف �صبيل عقيدته �لر��صخة.

مرق�ض يف  �لقدي�ض  ي�رصقو� ج�صد  �أن  للبنادقة  كان  وما   
غفلة من حر��ض �لكني�صة يف حو�يل عام 829م، وهو خاٍل 
من �لر�أ�ض كما يدعي بع�ض �ملوؤرخني، لأنهم كانو� حري�صني 
مبدينة  ت�صييدها  يف  بدوؤو�  �لتي  �لر�ئعة  �لكني�صة  ت�صم  �أن  على 
�لبندقية جثمان �لقدي�ض مرق�ض باأكمله ليكون ر�عيهم و�صيدهم 

�لأعظم وحامي مدينتهم �لعائمة.

بابا  و�فق  �لتي  مرق�ض  �لقدي�ض  رفات  باأن  �أحد  يقل  ومل 
بالقاهرة يف  �لكاتدر�ئية �ملرق�صية �جلديدة  �إىل  روما على نقلها 
ر�أ�ض  ت�صم  ل  �لرفات  هذه  �إن  �أحد  يقل  مل  1968م،  عام 
�لقدي�ض، وهذ� يدل على بطالن �لزعم بوجود �لر�أ�ض بالكني�صة 

�ملرق�صية بالإ�صكندرية.

�لذين  �ملوؤرخني  بع�ض  فيه  وقع  �لذي  �خلطاأ  يكون  وقد 
كلمة  �أن  �إىل  يرجع  بالقريو�ن  ولد  مرق�ض  �لقدي�ض  باأن  قالو� 
�لقريو�ن تدل على �ملنطقة من �لقطر �لليـبـي �لقريبة من �حلدود 
�مل�رصية، وعلى �ملدينة �لتي �صيدها عقبة بن نافع بالقطر �لتون�صي 
خالل عام 50هـ )670م( يف �أثناء غزوته �لأوىل لبالد �ملغرب 
)�نظر مادة عقبة بن نافع(، وملا كان �لقدي�ض مرق�ض قد �أقام 
ردًحا من �لزمن مبنطقة �لقريو�ن �لليبية وهي �لإقليم �لذي كان 
»�ملدن  �أي  بنتابولي�ض«   « ��صم  عليه  يطلقون  و�لرومان  �لإغريق 
»مبدينة  حدث  مولده  �أن  �ملوؤرخون  هوؤلء  ظن  فقد  �خلم�ض« 
�لقريو�ن« على حني �أن »�لقريو�ن �ملدينة« مل تكن قد حلت يف 
�لوجود وقت ميالد هذ� �لقدي�ض، �إذ �أن�صئت بعد ذلك بحو�يل 
ح �ملوؤرخون �ملدققون يف �ل�صتق�صاء �أن  600 عام، ولذ� رجَّ
يف  �مل�صيح  بال�صيد  �ت�صل  �أنه  ول�صيما  بالقد�ض،  كان  مولده 

معظم �أطو�ر حياته على �لأر�ض.

690– ال�سبكي – حارة – بق�سم العطارين
691- ال�سبكي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل 
مديرية  �أعمال  من  �ُصبك  بلدة  �إىل  يرجع  �ل�صبكي  لقب 
�أفر�د  �للقب  هذ�  ويحمل  حاليًّا(  �ملنوفية  )حمافظة  �ملنوفية 
و�لأطباء  و�ملفكرين  �لفقهاء  ومن  �ل�صافعية  علماء  من  �أ�رصة 
�مل�صهورين، وقد دّون �لتاريخ �صري عدد كبري منهم وفيما يلي 

ترجمة بع�صهم:

1( �سدر الدين اأب� زكريا يحيى ال�سبكي: كان قا�صي مدينة 
عام 725هـ  وتويف  �لقاهرة  بالتدري�ض يف  ��صتغل  ثم  �ملحلة، 

)1324م(.
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عام 704هـ  ولد  ال�سبكي:  الفتح حممد  اأب�  الدين  تقي   )2
)1304م(، و��صتغل بالتدري�ض يف �لقاهرة ودم�صق، وتويف 
�لتاريخ وله ر�صائل  عام 744هـ )1343م(، وله موؤلف يف 

ذكرها �مل�صت�رصق �آلو�رت.

عام 708هـ  ولد  ال�سبكي:  البقاء حممد  اأب�  الدين  بهاء   )3
ثم  �لعملية  حياته  م�صتهل  بالتدري�ض يف  و��صتغل  )1308م(، 
ُعنيِّ قا�صًيا وحاكًما ملدينة دم�صق، ووكياًل لل�صلطان، وخطيًبا 
777هـ  عام  خالل  وفاته  وكانت  فيها،  �لأموي  للم�صجد 

)1375م(، وله ثالثة م�صنفات مل يتمها.

ال�سبكي: ولد عام 735هـ  الله  اأب� �رَش عبد  الدين  4( ويل 
)1334م(، و��صتغل بالتدري�ض يف م�صتهل حياته �لعملية، ثم 
بدم�صق،  �ملالية  �ل�صوؤون  و�لقو�مة على  �لق�صاء و�خلطابة  توىل 

وتويف عام 785هـ )1383م( .

5( بدر الدين اأب� عبد الله حممد ال�سبكي: ولد عام 741هـ 
بالقاهرة،  �لإفتاء  توىل  ثم  بالتدري�ض  و��صتغل  )1340م( 
ودم�صق، وتوىل �خلطابة بامل�صجد �لأموي، ومل يكن حمبوبًا 
�صوؤونه،  على  �لدين  جالل  ولده  �صيطرة  ب�صبب  �ل�صعب  من 

وتويف عام 802هـ )1399م(.

ال�سبكي:  علي  احل�سن  اأب�  الدين  تقي  الإ�سالم  �سيخ   )6
بالقاهرة، و��صتغل  �لعلم  ولد عام 683هـ )1284م( وتلقى 
ودم�صق كما  بالقاهرة،  و�لإفتاء  �لق�صاء  ثم ويل  بالتدري�ض، 
وله  �لأموي،  بامل�صجد  و�خلطبة  فيها  �حلاكم  من�صب  توىل 
�لفتاوى«،  بع�ض  »�إجابات على  منها:  �أكرث من 150 م�صنًفا 
و»�لدر �لعظيم يف تف�صري �لقر�آن �لعظيم«، و»�لبتهاج يف �رصح 
�لتربيزي«،  خمت�رص  �رصح  يف  �لإبريزي  و»�لرقم  �ملنهاج«، 

و»رفع �ل�صقاق يف م�صاألة �لطالق«، و»منية �لباحث عن حكم 
�لغائب«،  دين  ق�صاء  يف  �ل�صائب  و»�ل�صهم  �لو�رث«،  دين 
و»�لعتبار ببقاء �جلنة و�لنار«، و»�لدرة �مل�صيئة يف �لرد على �بن 
تيمية«...�لخ، وتويف تقي �لدين عام 756هـ )1355م(.

عام 719هـ  ولد  ال�سبكي:  اأحمد  حامد  اأب�  الدين  بهاء   )7
بالتدري�ض، وتوىل �لإفتاء و�لق�صاء يف  )1319م(، و��صتغل 
�لقاهرة ودم�صق، و�ألف كتًبا عديدة منها: »�رصح على �حلاوي« 
للقزويني، و»جمع �لتناق�ض �أو �ملناق�صات«، و»عرو�ض �لأفر�ح 

يف �رصح تلخي�ض �ملفتاح«، وبع�ض �لق�صائد.

8( تاج الدين اأب� ن�رش عبد ال�هاب ال�سبكي: ولد عام 727هـ 
)1326م(، وقام بالتدري�ض ثم �صار �أ�صتاًذ� وقا�صًيا وحاكًما 
وقد  بدم�صق  �لأموي  للم�صجد  و�لقاهرة، وخطيًبا  دم�صق  يف 
��صتطاع  ولكنه  يوًما،  ثمانني  )1369م(  771هـ  عام  حب�ض 
»رفع  منها:  عديدة  و�رصوًحا  كثرية  كتًبا  و�ألف  �عتباره،  رد 
�لألفاظ  و»منظومة يف  �حلاجب«،  �بن  عن خمت�رص  �حلاجب 

�لأعجمية يف �لقر�آن«، وله ق�صائد كثرية.

ال�سبكي:  خطاب  اأحمد  بن  حممد  بن  حمم�د  ال�سيخ   )9
م�صلح ديني، و�صاحب طريقة �ل�صبكية، ولد عام 1274هـ 
)1858م( ببلدة �صبك �لعوي�صات باملنوفية، وقد تاأثر بالت�صوف 
منذ �صبابه �إذ كان من �أتباع �لطريقة �خللوتية وغريها من �لطرق، 
و�لتحق بالأزهر يف �صن متاأخرة مدفوًعا بغريته �لدينية على �لرغم 
�أ�صاتذته  حممود  وجادل  مدنيًّا،  �إعد�ًد�  �أعد  قد  كان  �أنه  من 
و�ألّف  طالًبا  مايز�ل  وكان  �ملحمدية  و�ل�صنة  �لكرمي  �لقر�آن  يف 
�إىل �لريف مب�رًص� بالإ�صالح  ر�صالة يف حماربة �لبدع ثم �صافر 
�لديني، ثم نال �صهادة �لعاملية »فا�صتطاع طو�ل حياته �أن يذيع 
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بد�أ يف  قد  �لتي كان  �ملحا�رص�ت  مريديه  �لنا�ض، وعلى  على 
�إلقائها بالأزهر على طالبه، ونفذ بعد ذلك ما كان يدور يف 
خلده فاأن�صاأ عام 1331هـ )1919م( �جلمعية �ل�رصعية لتعاون 
�لعاملني بال�صنة �ملحمدية«، وقد قطع �أع�صاء هذه �جلمعية على 
�صهريًّا  ��صرت�ًكا  يوؤدو�  و�أن  �لبدع،  يتجنبو�  باأن  �لعهد  �أنف�صهم 
ذلك،  و�صعه  ما  �أخيه  مع  �إل  �أحدهم  يتاجر  و�أل  معلوًما، 
و�أن يتبادلو� �لن�صيحة يف �لأمور �ل�صخ�صية و�أن ت�صيد �جلمعية 
و�أن يكون  �ل�صدقات،  �لوعاظ وتوزع  تعول  و�أن  �مل�صاجد، 
�مل�رصية،  �ملن�صوجات  �صناعة  �لرئي�صي  �ملايل  دخلها  م�صدر 

عالوة على تربعات �لأع�صاء.

�ل�صيخ حممود خالل عام 1344هـ )1926م(  و�صكن 
منـزًل يف حارة �جلوخد�ر بباب زويلة �صار �لآن مركًز� للطريقة 
على   – خرييًّا  وقًفا  �أ�صبح  �لذي   – �ملنزل  وي�صتمل  �ل�صبكية 
م�صجد وغرف جللو�ض �أقارب �ل�صيخ و�أتباعه، وحانوت لبيع 

�لأقم�صة ومكتبة.

�لبدع يف كل  �ملذهب وقد حارب  مالكي  �ل�صيخ  وكان 
�لتمهل  �إىل  �لنا�ض  دعا  َثمَّ  ومن  �لعبادة،  ناحية، وخا�صة يف 
له  �ملنرب مبقعد  �ل�صالة، ومل يكن له حمر�ب و�كتفى من  يف 
�أيام  يف  �لكهف  �صورة  وتالوة  �لأذ�ن  جتويد  و�عترب  درجتان 
�جلمع دون غريها وطائفة �أخرى من �صعائر �لدر�وي�ض خمالفة 
�لطربو�ض  و�رتد�ء  �للحى  وحف  �لتدخني  م  وحرَّ لل�صنة، 
وحده، وقد نفذ �أتباعه و�صاياه فحبذو� �رتد�ء �ملالب�ض �لبي�صاء 
وجعلو� للعمامة عذبة، وعقيدته تطابق �ل�صنة كل �ملطابقة فهو 
�لجتهاد  �أهل  �لأئمة  و�إجماع  �لر�صول  و�صنة  بالقر�آن  يوؤمن 
ويطلق �أتباعه على �أنف�صهم لقب »�ل�صنيَّة« و�أهم �أهد�ف حركتهم 
و�قت�صادي،  �جتماعي  وبرنامج  �لديني  �لإ�صالح  بني  �جلمع 

ومن كتبه يف �لإ�صالح: »�إ�صابة �ل�صهام فوؤ�د من حاد عن �صنَّة 
خري �لأنام«، و»تعجيل �لق�صاء �ملربم ملحق من �صعى �صد �صنة 
�ل�صلف  مذهب  ببيان  �لكائنات  و»�إحتاف  �لأعظم«،  �لر�صول 
�ل�صبكي  حممود  �ل�صيخ  وتويف  �ملت�صبهات«،  يف  و�خللف 
بالقاهرة عام 1325هـ )1933م( فخلفه �بنه �أمني �ل�صبكي يف 

ريا�صة �جلمعية و�إد�رة �لوقف.

لتعلم  �ختري  ثم  بالأزهر  طالًبا  كان  ال�سبكي:  م�سطفى   )10
�لطب مبدر�صة �أبي زعبل �لتي �أ�ص�صها حممد علي عام 1242هـ 
�أمت  �أن  وبعد  لها،  ناظر  �أول  بك  كلوت  وكان  )1826م( 
يف  للتخ�ص�ض  فرن�صا  �إىل  لل�صفر  �نتخب  �ملدر�صة  بهذه  علومه 
علم طب �لعيون، فبد�أ در��صته يف �صهر نوفمرب عام 1832م 
 325 �لبعثة  مدة  طو�ل  �ل�صهري  مرتبه  وكان  )1248هـ( 
قر�ًصا، وملا �أمّت تعليمه عاد �إىل م�رص عام 1838م )1254هـ( 
�لعيون،  �أمر��ض  لتدري�ض  �لعيني  بق�رص  �لطب  مبدر�صة  ُعنيِّ 
وبقي ي�صغل هذه �لوظيفة �إىل عام 1849م )1266هـ(، ويف 
ذلك �حلني كان عبا�ض �لأول قد �أن�صاأ مدر�صة باخلرطوم حتت 
ريا�صة رفاعة بك �لطهطاوي )�نظر هذه �ملادة( فعني م�صطفى 

�ل�صبكي مدر�ًصا بها.

ويف �أو�ئل حكم �صعيد �لأول �ألغيت �ملدر�صة عام 1854م 
)1271هـ(، فعاد �ل�صبكي �إىل م�رص وكانت مدر�صة �لطب قد 
ا فعمل طبيًبا يعالج �ملر�صى من �لأهايل �إىل �أن عادت  �ألغيت �أي�صً

مدر�صة �لطب عام 1856م )1273هـ( فرجع مدر�ًصا بها.

يف  �لفرن�صي  �لكتاب  ترجمة  يف  �ل�صبكي  ��صرتك  وقد 
بتعريبه،  �أو�صى كلوت بك  �لذي  �لطبية  �لعلمية  �مل�صطلحات 
وفاته  حتى  �لطب  مبدر�صة  يدر�ض  �ل�صبكي  �لدكتور  يزل  ومل 

عام 1860م )1277هـ( بعد �أن نال رتبة �لبكوية.
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11( اأحمد عجيلة ال�سبكي: هو �أحمد بن �صليمان عجيلة من 
�أ�رصة ت�صمى �لعجالية �أ�صلهم من بني عجيل من �أعمال مديرية 
�ل�رصقية، وقد ن�صاأ يف بلدة )�ُصبك �ل�صحاك( باملنوفية و�لتحق 
مكتب  �إىل  نقل  ثم  )1249هـ(  عام 1833م  منوف  مبكتب 
�ملهند�صخانة،  فمدر�صة  زعبل،  �أبو  فمدر�صة  �لعيني،  ق�رص 
�إىل  �أر�صلها حممد علي  �لتي  �لر�بعة  �لبعثة  ثم �ختري ع�صًو� يف 
فرن�صا و�إجنلرت� وبد�أ در��صته باملدر�صة �حلربية بباري�ض يف 16 من 
�أكتوبر عام 1844م )1260هـ( �أي عند �فتتاح هذه �ملدر�صة 
�لتي �أن�صاأها حممد علي، وجعل ريا�صتها لوزير حربية فرن�صا، 
�لبعثة  �أثناء  وخّوله حق تعيني ناظرها و�أ�صاتذتها، وكان مرتبه 
250 قر�ًصا يف �ل�صهر، ويف دي�صمرب عام 1846م )1262هـ( 
�أدى �لمتحان، وكان ترتيبه �لتا�صع يف �لتخرج فاأحلق مبدر�صة 
»�صومور Saumur« للفر�صان، ومنح رتبة �ملالزم �لثاين، ثم 
�إىل م�رص يف  للمر�ن، وعاد  �لفرن�صي  دخل يف �صلك �جلي�ض 
�أول  مالزم  برتبة  �خليالة  �صابًطا يف  فعينه  �لأول  �إبر�هيم  ولية 
�أحلق  �لأول  �أو�ئل عهد عبا�ض  للفر�صان، ويف  �لأوىل  بالفرقة 
مع  ُعنيِّ  ثم  �ل�صوي�ض  قناة  لر�صم  ندبو�  �لذين  �ملهند�صني  بفرقة 
حممود �لفلكي )�نظر مادة حممود با�صا �لفلكي( لر�صم خريطة 
�لإقليم �لبحرية، فاأمت هذه �ملهمة وُرقِّي �إىل رتبة �صاغفول �أغا�صي 
ك�صوف  لر�صد  بال�صود�ن  دنقلة  �إىل  �صافر  َثمَّ  ومن  )�لر�ئد( 
)1277هـ(،  1860م  عام  حدث  �لذي  �لكلي  �ل�صم�ض 
وكان علماء فرن�صا قد طلبو� ذلك من �صعيد �لأول. ويف �أو�ئل 
عهد �خلديوي �إ�صماعيل ُعنيِّ مهند�ًصا بديو�ن �لأ�صغال �لعمومية 
برتبة قائمقام )عقيد(، وقام بعدة مهام منها �صفره �إىل �صو�كن 
�إىل  �صو�كن  من  ملد خط حديدي  �صالح  طريق  ل�صتك�صاف 
ب�صحبته  وكان  لذلك،  �لالزمة  �لر�صوم  فعمل  �صندي، 
�إ�صماعيل �لفلكي )�نظر هذه �ملادة(، وقد �ت�صح لهما ��صتحالة 

تعرت�ض  �لتي  �لكثرية  و�لأودية  �ل�صخور  ب�صبب  �خلط  هذ�  مد 
�أ�صيوط �إىل  طريقه، وقام بعد ذلك بعمل خريطة لل�صعيد من 
لرتعة  و�صع خريطة  ميز�نية، كما  لها  و�أعد  فو�صعها  �لقاهرة 
تخرج من �لقناطر �خلريية وت�صب يف بحرية مريوط عند �صاحية 
ينفذ يف  مل  �مل�رصوع  ولكن  �لإ�صكندرية،  من  �لغربية  �ملك�ض 

ذلك �حلني.

ومل يعرف تاريخ مولده ول تاريخ ومكان وفاته. 

ثم  �لقاهرة  مبد�ر�ض  علومه  تلقى  ال�سبكي:  علي  حممد   )12
»�لأ�صبري�ن«  برتبة  وهو  ذلك  بعد  و�ختري  �لطب  مبدر�صة  �أحلق 
�أي تلميذ �صابط لل�صفر �إىل �إجنلرت� بني �أع�صاء �لبعثة �لثانية �لتي 
�أر�صلت يف عهد عبا�ض �لأول، وبد�أ در��صته مبدينة �إيدنبورج، 
عنه يف  بالإنابة  يتناولها  فقط  قر�ًصا  �ل�صهري 50  مرتبه  وكان 
�لبند10(  يف  ترجمته  )�نظر  �ل�صبكي  �أفندي  م�صطفى  م�رص 
وظل  �حلني،  ذلك  يف  �لب�رصي  �لطب  مبدر�صة  طبيًبا  وكان 
�أمَتّه وعاد �إىل �لوطن يف  �أن  حممد �ل�صبكي يو��صل تعلمه �إىل 
�أنه بد�أ �لدر��صة  �إبريل عام 1856م )1273هـ(، ومبا  8 من 
يف 31 من �أكتوبر عام 1850م )1267هـ( فتكون بعثته قد 
��صتغرقت �صت �صنو�ت، وكانت عودته يف عهد �صعيد �لأول 
فعينه بعالئف �جلهادية )�أي �حلربية( برتبة �ملالزم �لثاين، ويف 
عام 1866م )1283هـ( رقِّي �إىل رتبة �ليوزبا�صي )�لنقيب(، 
�لعمومية  �ل�صحة  مفت�ض  �صار  �أن  �إىل  �لوظائف  يف  ترقى  ثم 

بالوجه �لبحري، ونال رتبة �لبكوية.

ول ُيعَرف تاريخ وفاته.
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692– �ستانلي باي – �سارع – بق�سم �سيدي 
ا( جابر )اخلليج حاليًّ

�خلليج  �أو  �جلون،  تعني  بالفرن�صية   »Baie »باي  كلمة 
�خلليج  هذ�  من  بالقرب  يقع  باي«  »�صتانلي  و�صارع  �ل�صغري، 
طارمات  من  �أ�صفل  �إىل  �أعلى  من  مدرجة  �صفوًفا  ي�صم  �لذي 
�ل�صتحمام )�لكابينات(، ويعد هذ� �ل�صاطئ من �أ�صهر و�أرقى 
وبعده  فيه  �لبحر  مياه  لنقاء  بالإ�صكندرية  �ل�صتحمام  �صو�طئ 

ن�صبيًّا عن �لأمو�ج �لثائرة، ول�صيما يف �أيام هياج �لبحر.

�أما ن�صبة هذ� �خلليج �ل�صغري �إىل »�صتانلي« فرتجع �إىل �أن 
�أجانب  من  �أغلبيتهم  يف  كانو�  �لبلدي«  »�لقوم�صيون  �أع�صاء 

و�لإيطالية،  �ليونانية،  وهي:  �لكربى،  �لأربع  �جلاليات 
و�لفرن�صية، و�لإجنليزية، فكان لكل منها �أربعة �أع�صاء يف هذ� 
�لقوم�صيون يكونون �أغلبية �أع�صائه �خلم�صة و�لع�رصين، ومن ثم 
��صتطاعت هذه �جلاليات �لأجنبية �إطالق عدد كبري من �لأ�صماء 
�لبلدي  �ملجل�ض  �إن�صاء  منذ  �لإ�صكندرية  �صو�رع  على  �لأجنبية 
�لأفاق  �ملغامر  ��صم  بينها  ومن  )1308هـ(،  1890م  عام 
 Henry صتانلي«،  و�صتانلي هذ� هو »هرني مورتون �صتانلي�«
Morton Stanley«، وكان ��صمه �حلقيقي قبل �أن يتخذ هذ� 

وكان   ،»John Rowlands رولند  »جون  و�للقب  �ل�صم 
 »Denbigh مولده يف عام 1841م )1257هـ( مبدينة »د�نبج

�صاطئ �صتانلي
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مبقاطعة �لغال »Pays de Galles«، ومات مبدينة لندن عام 
1904م )1322هـ( بالًغا من �لعمر 64 �صنة.

�جلغر�فية،  مبعلوماته  و��صتهر  �إجنليزي،  �أ�صل  من  وهو 
وهو  �أمريكا،  �إىل  هاجر  بالده  �أهل  من  �صند  له  يكن  مل  وملا 
حديث �ل�صن و�صغل بعد ذلك وظيفة باإد�رة جريدة »�لنيويورك 
هر�لد« باأجر زهيد ثم �أخذ يرتقى حتى �صار مر��صاًل جو�ًل لهذه 
�أقامها  �لتي  �صنة  �خلم�ض ع�رصة  �أثناء  �لأمريكية، ويف  �جلريدة 

باأمريكا نال �صهرة يف �ل�صحافة وتزوج بفتاة تهوى �ل�صياحة.

جريدتي  �أ�صحاب  �تفق  )1291هـ(  1874م  عام  ويف 
»�لنيويورك هر�لد« و»�لتلجر�ف« على �إر�صال حملة ��صتطالعية 
�لتعرف  بغية  نفقاتها  على  وذلك  �لد�خلية،  �إفريقيا  بالد  �إىل 
على �أحو�ل �لبالد �ل�صود�نية �لو�قعة بني �رصق �لقارة وغربها، 
م�رصوًر�  فقبلها  �ملهمة  بهذه  »�صتانلي«  �إىل  �جلريدتان  وعهدت 

مليله �إىل �ل�صياحة.

»زجنبار«  جزيرة  �إىل  و�صل  �أن  �إىل  رحلته  وبد�أ 
رحل  ثم  �إفريقيا،  لقارة  �لأو�صط  �ل�رصقي  �ل�صاحل   على 
منها �إىل د�خل �لبالد يف 21 �صبتمرب عام 1874م )1291هـ(، 
�أمت جولته حول  �إبريل عام 1875 م )1292هـ(  ويف 6 من 
بحرية فيكتوريا نيانز� عند منابع �لنيل وهي �لبحرية �لتي يرجع 
�لف�صل يف �كت�صافها �إىل �لكابنت »�صبيك Speke« �صنة 1864م 

)1281هـ(.

�أوغند�،  مملكة  �إىل  و�صل  �أن  �إىل  رحلته  �صتانلي  وتابع 
غردون  بالكولونيل  وثيقة  �صالت  على  »�متيز�«  ملكها  وكان 
)�نظر مادة غردون با�صا( �لذي كان �مللك »�متيز�« يعرتف باأنه 
�لوكيل �ل�رصعي خلديوي م�رص يف �ملقاطعات �ل�صتو�ئية، وقد 

��صتطاع »�صتانلي« �لتاأثري على �مللك »�متيز�« و�إدخاله يف �لدين 
مكت�صف  �أول  يكون  �أن  �لكربى  �أمنيته  وكانت  �مل�صيحي، 
لتلك �لبالد وبحري�تها �لعديدة، ولكن حال دون هذه �لأمنية 
بالكت�صافات  قبله  و��صتهرو�  �صبقوه،  �ل�صتعمارية وجود من 

�لإفريقية �ملختلفة.

لإيفاد  �لدينية  �جلمعيات  على حث  »�صتانلي«  عمل  وقد   
�لتي  �لبالد  �إىل  �مل�صيحي  �لدين  رجال  من  و�إر�صاليات  بعثات 
بف�صل  �أبعد حد  �إىل  ذلك  �أهلها، وقد جنح يف  لتن�صري  جابها 
وفادة  ذلك  �أثر  من  وكان  �جلمعيات  تلك  �إىل  �لعديدة  كتبه 
جمعيات عديدة على �لبالد �لإفريقية لهذ� �لغر�ض، وللتمهيد 
�صارت جميعها  متقاربة حتى  فرت�ت  على  �لفعال ل�صتعمارها 
�ملغدقة،  �أرز�قها  ينهبون  �لر�أ�صمالية  �ل�صتعماريني  �أيدي  يف 
و�ل�صري يف  �لأرز�ق  �لتمتع بخري�ت هذه  �أهلها من  ويحرمون 
�صبيل �لتقدم �حل�صاري و�لتخل�ض من �جلهل و�لفقر و�ملر�ض.

ويف هذه �لأثناء �رتد �مللك »�متيز�« �إىل ديانته �لوثنية وطرد 
�لكثريين من �لأجانب من �أوغند�، وقتل عدًد� من �لق�صاو�صة، 
وعاد �إىل �لعرت�ف ب�صيادة م�رص على بالده، ولو كانت م�رص 
حرة م�صتقلة يف ذلك �حلني ل�صتطاعت �إر�صال بعثات لتعريب 

هذه �لبالد.

يف   »Chaillé-Long Bey بك  لوجن  »�صاليه  ويقول   
رفع  �إىل  �صعى  �صتانلي  �إن  قار�ت«:  �أربع  يف  »حياتي  كتابه 
�لعلم �لربيطاين على �لبالد �لتي جابها، ولكنه مل ينجح �إل بعد 
عودته �إىل �إجنلرت� وعر�ض �قرت�حاته يف هذ� �ل�صاأن على �حلكومة 
فقبلتها يف غري �عرت��ض، و��صتطاعت فر�ض ��صتعمارها �لبغي�ض 
على تلك �لبالد، فا�صتولت على �ل�صاحل �لذي كان من �أمالك 
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حكومة زجنبار، ومتكنت بعد ذلك من �ل�صتيالء على �أوغند� 
 1886 عامي  يف  �أملانيا  مع  �أبرمتها  �لتي  بالتفاقات  عماًل 
و1890م )1304 – 1308هـ(، ويف مقابلة ذلك تنازلت 
Hélgoland« وعندها  »هلجولند  لأملانيا عن جزيرة  بريطانيا 
�أنظاره  بتحويل   »Wissmann »و�صمان  �ملاجور  �أملانيا  �أمرت 
�أخذ �ل�صتعمار �لأوروبي  تنجانيقا، وهكذ�  �إىل طريق بحرية 
بلد�نها  �لأوروبيون  �حلكام  ويق�صم  �ل�صود�ء  �لقارة  يتغلغل يف 
�أن  دون  �لطبيعية،  �خلري�ت  وفرية  �ملنال،  �صهلة  غنيمة  �لبكر 
يهتم �لعرب مبناف�صتهم، وتوطيد �أقد�مهم يف هذه �لأقطار �لغنية 
لها، وكان يف  �ملكت�صفني  �أول  وقد كانو�  �لثمينة،  مبو�ردها 

مقدورهم تعريبها يف �صهولة وي�رص.

ويدل على �أن �لعرب كانو� �أول مكت�صفيها ما قام به �صاب 
من بالد ُعمان باجلزيرة �لعربية يدعى حامدين حممد �ملرجبي، 
ففي حو�يل عام 1850م )1267هـ( �أي قبل �أن يبد�أ »�صتانلي« 
ر  رحلته بنحو 14 �صنة ظهر �ملرجبي يف ميد�ن �لكت�صاف وُقدِّ
له يف مدى �لأربعني �صنة �لتالية �أن ين�صئ دولة �صا�صعة �لأرجاء 
�صماًل،  �جلنوبي  �ل�صود�ن  �إىل  �لكوجنو جنوبًا  �أق�صى  من  متتد 
غربًا،  »لومامي«  نهر  ور�ء  ما  �إىل  �رصًقا  تنجانيقا  بحرية  ومن 

وتقدر م�صاحة هذه �لدولة مبائتي �ألف ميل مربع.

وكان حامد بن حممد �ملرجبي تاجًر� ماهًر�، ويف �إحدى 
رحالته �لتقى بد�فيد ليفينج�صتون، وكان ذلك يف �صهر يوليو 
عام 1868م )1285هـ( فاأعطاه مدًد�، وتوغل هو يف �لد�خل 
مرة �أخرى – يف �لعام نف�صه، ويف �صنة 1874م )1291هـ( 
ور�فقه  و�صاعده  �لرحالة  �لإجنليزي  كامريون«  »بامل�صرت  �لتقى 
بالد  تن�صب  �لرحالة  هذه  ول�صم  طويلة،  م�صافة  رحلته  يف 

�لكامريون �حلالية.

و�صل  )1293هـ(،  1876م  عام  �أكتوبر  �صهر  ويف 
بالأفاق  فيها  و�لتقى  »كان�صوجو«  مدينة  �إىل  �ملرجبي  حامد 
وتغطية  �أمره  لتهويل  �لدعاية  على  يعتمد  كان  �لذي  »�صتانلي« 
عيوبه، وقد �دعى هذ� �ملغامر �أنه ��صتاأجر حامد �ملرجبي لي�صري 
معه �صتني مرحلة على نهر »لو�لبا« وهو ��صم نهر �لكوجنو يف 
دولر،   5000 قدره  �أجر  مقابلة  يف  وذلك  �ملكان،  ذلك 
هذ� ما يدعيه »�صتانلي« غري �أن حامًد� يقول يف كتاب رحالته 
�صتانلي  �إن  �ل�صاحيلية  �للغة  عن  �لأملانية  �للغة  �إىل  ترجم  �لذي 
يقع  مكان  �إىل  معه  ي�صري  �أن  ورجاه  م�صتغيًثا،  �إليه لجًئا  �أتى 
�أجر  مقابلة  يف  �ل�رصقي  �ل�صمال  �إىل  يوًما   80 م�صرية  على 
�ل�صفر  �أمر  �صتانلي  له  يذكر  �أن  دون  دولر،   7000 قدره 
يف �لنهر، فقال له حامد �إنه ل يقبل ذلك طمًعا يف �ملال لأنه 
غني، ول حاجة به �إىل هذ� �ملبلغ، وقد ر�صي �ل�صري معه منًَّة 

وكرًما منه.

ونفى  �ملرجبي  حامد  قول  »بردوه«  �لدكتور  �صدق  وقد 
دولر   2500 �صتانلي  بدفع  �لأمر  و�نتهى  »�صتانلي«  قول 
بالإجنليزية على تاجر يف جزيرة زجنبار مل يفهم حامد  بحو�لة 

م�صمونها.

فرّد  »ل�صتانلي«  مر�فقته  على  حامًد�  �لعرب  عنف  وقد 
طريق  عن  جاوؤو�  �لأوروبيني  �أن  يعلم  كان  �إنه  قائاًل  عليهم 
زجنبار لال�صتعمار، وللتمهيد للم�صالح �لأوروبية ومن َثمَّ كان 
ير�فقهم ملر�قبة حركاتهم، و�ل�صري معهم ليكت�صف يف �صحبتهم 

ما مل يكن قد و�صل للك�صف عنه من �جلهات.

وقد خرج حامد �ملرجبي �صحبة »�صتانلي« يف جمع جلب 
�لنهر و�لرب  �لن�صاء و�خلدم، و�صار معه يف  تتبعهم  �لرجال  من 
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حتى بلغت �لقافلة نهر »كا�صوكو« وعندها عاد حامد و��صتمر 
»�صتانلي« يف رحلته حتى بلغ �ملحيط �لأطلنطي عن طريق نهر 
منابع  من  يكن  مل  »لو�لبا«  نهر  �أن  بذلك  و�أثبت  �لكوجنو، 
�لنيل و�إمنا جزء من نهر �لكوجنو، كما �أو�صح �أن نهر �لكوجنو 
�ألفا ميل، و�أن منابع  �لنهرية يف م�صافة طولها  �صالح للمالحة 
نيانز� ولي�ض من بحرية  تاأخذ جمر�ها من بحرية فكتوريا  �لنيل 

تنجانيقا.

��صتعمار  على  �لعنيف  �ل�رص�ع  بد�أ  »�صتانلي«  وباكت�صاف 
يف  تنح�رص  �حلني  ذلك  يف  ثروتها  وكانت  �لكوجنو،  بالد 
�ل�صديد كانت كل هذه  �لعاج و�ملطاط و�لنحا�ض، ولالأ�صف 
كان  �لذي  �لق�صم  �إن  �إذ  �لعرب؛  �أيدي  يف  �لطبيعية  �لرثو�ت 
خا�صًعا حلكمهم كان �أغنى مناطق �لكونغو، كما كان �لق�صم 
�لوحيد �لذي �أّمَنت م�صالكه وطرقه، وتقوم فيه مر�كز عمر�ن 
�صيادتها  ب�صط  على  جاهدة  بلجيكا  عملت  َثمَّ  ومن  وجتارة، 
من  �ألف  مائتي  حو�يل  ت�صم  ماز�لت  �لتي  �لبالد  هذه  على 

�مل�صلمني.

مناجم  عن  �لك�صف  �لبلجيكي  �ل�صتعمار  و��صتطاع 
و�صارت  �لكنجولية،  بالبالد  �ملا�ض  ومناجم  �ليور�نيوم، 
�لعظيم  �ملا�ض  �إنتاج  يف  �لعامل  بالد  �أ�صهر  من  كاتنجا  مقاطعة 

�لقيمة.

�لآنف  Chaillé-Long« يف كتابه  ويذكر »�صاليه لوجن 
على  �قرتح  با�صا(  غوردون  مادة  )�نظر  غوردون  �أن  �لذكر 
حربه  لأركان  رئي�ًصا  ليكون  �صابط  تعيني  �إ�صماعيل  �خلديوي 
�مل�رصية،  �ملمتلكات  �إىل  و�صمها  �أوغند�  لإخ�صاع  يف حملته 
لوجن«،   »�صاليه  �إ�صماعيل  �لطلب دعا �خلديوي  لهذ�  و��صتجابًة 

�أركان  رتبة  ل�صغل  �ختاره  �أنه  وقال  �لعر�ض  قاعة  و��صتقبله يف 
منها �صمان حرية  �أوغند� لأ�صباب  �مل�رصية على  حرب �حلملة 
يف  �لقوم  �إن  قائاًل:  �أ�صاف  ثم  �لأمريكية،  حكومته  م�صالح 
لندن ي�رصفون على �إر�صال حملة بريا�صة رجل مت�صرّت باجلن�صية 
�لأمريكية يدعى »�صتانلي« وقالو� �إن غاية هذه �حلملة هي مد يد 
�ملعونة �إىل �لدكتور »ليفينج�صتون Livingstone« �ملكت�صف 
�لإجنليزي، ولكن �حلقيقة هي �أن هذه �حلملة تهدف �إىل رفع 
�لعلم �لإجنليزي على �أوغند� و�أن على »�صاليه لوجن« �أن ي�صل �إىل 
»غندوكورو« قبل حملة »�صتانلي« و�أ�صاف �خلديوي �إ�صماعيل 

�أن غوردون يجهل خيوط هذه �ملوؤ�مرة.

وكان �ل�صعب �لربيطاين ميجد »ليفينج�صتون« وي�صعه يف 
يكون  �أن  بريطانيا  �أهل  على  عزَّ  َثمَّ  ومن  �لقدي�صني،  م�صاف 
�لنيل  منابع  باكت�صاف  �ل�صبق  ق�صب  حاز  �لذي  هو  »�صتانلي« 

و�إعادة »ليفينج�صتون« �إىل وطنه.

يف  متهًما  متقلًبا  رجاًل  �صتانلي  يف  يجد  لوجن  و�صاليه 
�أخالقه، وقد بلغت حما�صة �ل�صيدة »فلور�ن�ض نايتنجيل« وهي 
�صاحبة فكرة �ل�صليب �لأحمر، بلغت حما�صتها من �ل�صدة �إىل 
على  »كيف عرثت  بعنو�ن  »�صتانلي«  كتاب  على  �لتعليق  حد 

ليفينج�صتون؟« باأنه: »�أ�صو�أ كتاب عن �أح�صن مو�صوع«. 

1877م  عام  زجنبار  جزيرة  �إىل  »�صتانلي«  عودة  ولدى 
)1294هـ( كانت م�صكلة �كت�صاف منابع �لنيل قد حلت ومن 
�أمام �لغز�ة لتبد�أ عقبها  َثمَّ فتحت منافذ �لقارة �لإفريقية �ملغلقة 
�لألعيب �ل�صيا�صية لل�صيطرة عليها و�قت�صامها، وكانت �لقوة 
�لأوروبية  �ملطامع  وجه  يف  �لوقوف  ��صتطاعت  �لتي  �لوحيدة 
هي قوة �ملهدي و�أن�صاره يف �ل�صود�ن، ولكنها قوة مل ت�صتطع 
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�ل�صمود �أمام �آلت �حلرب �لفتاكة فانهارت على �لرغم من قوة 
�إميانها و��صتب�صال �أفر�دها.

�لأوروبية  �لدول  بني  �تفاقات  عدة  ذلك  �إثر  وعقدت 
ت�صيطر  بريطانيا  �أ�صبحت  ومبوجبها  �لبكر،  �لقارة  لقت�صام 
على حو�ض �لنيل من منبعه �إىل م�صبه، بينما ترك لفرن�صا حرية 
على  فا�صتولت  �أملانيا  �أما  للنيل،  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لت�رصف 
تنجانيقا وبدت �رص��صة بلجيكا يف ��صتعمار �لكوجنو ت�صتفحل.

يوم  »يف  باكت�صافاته:  �خلا�ض  كتابه  »�صتانلي« يف  ويقول 
25 يونية عام 1857م كنا يف طريقنا من جزيرة زجنبار �إىل 
�لنيل للبحث عن منابعه، وكان معي زميلي »ريت�صارد فرن�صي�ض 
�أنها منبع  �إىل بحرية تنجانيقا �عتقد زميلي  بريتون« وملا و�صلنا 
عام  و�صلت  حتى  مبفردي  �صريي  تابعت  ولكني  �لنيل، 
1859م �إىل جنوب بحرية فكتوريا نيانز�، ويف عام 1861م 
جر�نت«  �أوج�صت  »جيم�ض  مع  زجنبار  من  ثانية  برحلة  قمت 
قا�صدين بحرية فكتور، ولكني �نف�صلت عنه، وتابعت �صريي 
من  عند خروجه  �لنيل  منبع  مرة  �كت�صفت لأول  �صماًل حتى 

بحرية فيكتوريا«.

هذ� هو جممل ترجمة �ملغامر »�صتانلي« �لذي تركه �لعرب 
يفتح �أبو�ب �إفريقيا لال�صتعمار دون �أن يحركو� �صاكًنا، »ول 

حول ول قوة �إل بالله«. 

كلمة  يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  ترجمة  �أما   
»�خلليج«. 

693– �ست  امللك – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
�أو  �مللوك«  »�صت  �أو  �مللك«  »�صيدة  �أو  �مللك«  »�صت  هي 
�حلاكم  �أخت  وهي  �ملوؤرخون،  يدعوها  كما  �لن�رص«  »�صت 

باأمر �لله، �صاد�ض خلفاء �لدولة �لفاطمية.

�أما ترجمة حياتها فاطلبها يف �لبحث �خلا�ض »بالفو�طم«. 

694– �ست النعم – �سارع – بق�سم حمرم بك
�لأرمنازي  �لفرج  �أبي  بنت  تقية  علي  »�أم  بالكامل  ��صمها 
�لدين  تاج  �أم  وهي  �لنعم«،  »ب�صت  �ل�صهرية  �ل�صوري« 
من  كانت  �لأ�صل،  �ل�صوري  فا�صل  بن  علي  �حل�صن  �أبي 
حلوة  ومقاطيع  وق�صائد  جيد  �صعر  ولها  �ل�صيد�ت  ف�صليات 
�ل�صلفي  �لطاهر  �أبا  �حلافظ  �صحبت  وقد  و�خليال،  �لأ�صلوب 
وذكرها  بالإ�صكندرية،  ��صتقر  حني  �ل�صلفي(  مادة  )�نظر 
�أنه عرث  �ل�صلفي يف بع�ض تعليقاته و�أثنى عليها، وكتب بخطه 
ف�صقت  �إخم�صه  فاجنرح  ي�صكنه،  �لذي  باملنزل  �صريه  �أثناء  يف 
فتاة يف �لد�ر �رصيطة من خمارها، وع�صبت �إخم�صه �جلريح، 

وعندها �أن�صدت تقية على �لفور تقول:

ي  لو َوَجْدُت �ل�صبيَل ُجْدُت بَِخدِّ
ا عن ِخماِر تلك �لوليدْه ِعْو�صً  

كيَف يل �أْن �أقبَِّل �ليوَم ِرْجالً 
�صلكْت َدْهَرها �لطريَق �حلميدْه  

�أ�صعار ح�صنة �لأ�صلوب و�ملعاين،  �لبيتني  ولها غري هذين 
وقد نظمت تقية ق�صيدة متدح بها �مللك �ملظفر تقي �لدين عمر 
وهو �بن �أخي �ل�صلطان �صالح �لدين �لأيوبي )�نظر مادة �صالح 
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وما  �خلمر  جمال�ض  ت�صف  خمرية  �لق�صيدة  وكانت  �لدين(، 
يتعلق بها، فلما �طلع �مللك �ملظفر عليها قال: �إن �ل�صيخة تعرف 
ق�صيدة  فنظمت  ذلك  فبلغها  �صباها،  زمن  من  �لأحو�ل  هذه 
مر�حلها  يجري يف  وما  �حلرب  فيها  و�صفت  حربية،  �أخرى 
علمي  �إن  قائلة:  �ملظفر  �إىل  �أر�صلتها  ثم  �أح�صن و�صف  �لقتالية 
�إليها  ن�صبه  مما  بر�ءتها  ق�صدها  يف  باخلمر،  كعلمي  باحلرب 
وهي  �صباها  �خلمر يف  �أحو�ل جمال�ض  تعرف  كانت  �أنها  من 
�لطاهر  �أبي  �لورع  �لعامل  وتقدير  ثناء  نالت  �لتي  �لورعة  �لتقية 
�ل�صلفي.

وقد ولدت تقية �ل�صهرية »ب�صت �لنعم« يف �صهر �صفر عام 
بالإ�صكندرية  �ملنية  وو�فتها  دم�صق  مبدينة  )1111م(  505هـ 
عاًما،   73 حو�يل  �لعمر  من  بالغة  )1183م(  579هـ  عام 
وتويف ولدها �أبو �حل�صن علي �ل�صوري بالإ�صكندرية عن �صن 
مدينة  �أعمال  من  قرية  �إىل  ترجع  بالأرمنازي  وكنيتها  عالية، 
دم�صق، وهي م�صقط ر�أ�ض و�لدها �أبي �لفرج �لأرمنازي، وما 
من �صك يف �أن �بنها �أبا �حل�صن هو �صيدي �ل�صوري بعينه )�نظر 

�صيدي �ل�صوري(.

ملا  �لعجب  �إىل  يدعو  ما  قبل  �ملدّونني  �لبيتني  يف  ولي�ض 
لأ�صتاذها  �لنعم  �صت  توؤكدهما  وعبودية  خنوع  من  يت�صمنان 
يف  حتتار  �أنها  لدرجة  �لبيتني،  هذين  يف  �ل�صلفي  �لطاهر  �أبي 
�إخم�صه  �لفتاة  �أن ع�صبت  كيفية ركوعها وتقبيل رجله، بعد 
جل �ل�رصيفة �لتي �صلكت طول  ب�رصيطة من خمارها، وهي �لرِّ
حياتها طريق �ل�صتقامة و�ل�صوفية �خلال�صة، لي�ض يف ذلك ما 
يدعو �إىل �لعجب، فاإىل وقت غري م�صتغرق يف �لقدم كانت 
�أو  �لبنت  ترتدد  ول  زوجها  رجل  تقبيل  ترتدد يف  ل  �لزوجة 

ول�صيما  �ملنا�صبات  من  كثري  يف  �أبيهما  رجل  تقبيل  يف  �لولد 
�لدينية منها.

كان  عندما  �لطفولة  عهد  ور�أيته يف  ذلك  عا�رصت  وقد 
�لتاريخ  �لأخرية، وقر�أته يف  �أنفا�صه  يلفظ  �لتا�صع ع�رص  �لقرن 
�لذي يذكر �أن �ل�صلطان �ململوكي �لظاهر بيرب�ض قبَّل قدم �ل�صيد 
�لبدوي عندما ز�ره يف طنطا و�إىل �لآن يقول �صاحب  �أحمد 
�حلاجة ملن ي�صتعطفه »�أبو�ض رجلك« �إنك ت�صفح عني وتق�صي 

يل �حلاجة �لفالنية.

�لتي  �لغّناء  �لإ�صكندرية  لرو�صة من ريا�ض  ويدل و�صفها 
كثرًي� ما جرت �أقالم �ل�صعر�ء �ل�صكندريني بالإطناب يف جمال 

�أزهارها، على بر�عتها يف �لو�صف فتقول: 

و�لرْو�ُض ُمبت�ِصٌم بنوِر �أقاِحهِ 
مَلَّا بََكى فرًحا عليه َغماُمها  

و�لرْنَج�ُض �لَغ�ضُّ �لذي �أحد�ُقهُ 
تْرنو لتْفَهَم ما يقوُل ُخز�ُمها  

ةً  َمرَّ و�لوْرُد يحكي َوْجنًة حُمْ
�نحلَّ من َفرِط �حلياِء لثاُمها  

�أن  يتخيل  �لقارئ  يجعل  ما  �لو�صفية  �ل�صورة  هذه  ففي 
�أزهار هذه �حلديقة تتناجى بلغتها �لفياحة، فالرنج�ض ينظر يف 
�إمعان �إىل �خلز�م ليفهم ما يريد �أن يقول، و�لورد يلقي بلثامه 
عن وجنته �حلمر�ء من �خلجل، وكل ذلك �لو�صف �ل�صيق يف 
�إطار مرح بديع يو�صح ما كان لهذه �ل�صاعرة من خيال خ�صب 

و�صاعرية متقدمة �خلطى.
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كانت  �لنعم  ب�صت  �ل�صهرية  �لأرمنازي  تقية  �أن  ويظهر 
على جانب من �جلمال و�لبهاء، ويبدو ذلك من �لبيتني �لآتيني 
�للذين بعث بهما �إليها �صاعر من معا�رصيها كانت قد بعثت �إليه 

بهدية من �لتوت �لقرمزي:

وتوٌت �أتانا ماوؤُُه يف �ْحمر�ِرِه  
لو�  كَدْمعي على �لأحباِب حني ترحَّ

هديَّة من فاَقْت جماًل وفتنًة  
و�أبَْهى من �لَبْدر �ملنري و�أْجَمُل 

خ�صائ�ض  من  هي  مغالة  �لبيتني  هذين  يف  يكون  وقد 
يدل  ما  نف�صها  �ملغالة  �ل�صعر�ء يف ذلك �حلني ولكن يف هذه 
وفاًقا  �لن�صائي  �جلمال  من  ق�صط  على  �صاعرتنا كانت  �أن  على 

ملقايي�صه يف ذلك �لع�رص.

ولعل جمالها وثقافتها �لعالية �لتي �أ�صاد بها �لعامل �ل�صلفي، 
ه به، لعل كل هذ� كان حافًز� لها على �لتمادي  وف�صلها �لذي َنوَّ
يف �لفخر و�متد�ح نف�صها، مما دعا �أحد �صعر�ء �لإ�صكندرية �إىل 

نقدها بقوله:

وما �رصٌف �أن ميدُح �ملرُء نف�َصهُ 
ولكنَّ �أفعاًل ُتَذمُّ ومُتَْدُح  

وما كل ح�صن ي�صدق �ملرء قلبه 
ول كل �أ�صحاب �لتجارة تربح

نف�صها  مدح  يف  و�إمعان  وعظمة  �صموخ  يف  عليه  فردت 
قائلة:

َتعيُب على �لإن�صاِن �إظهاَر ِعْلِمهِ 
�أباجلد هذ� منك، �أم �أنَت مَتَْزُح؟  

َفَدْتَك حياتي قد تقدم قبلنا  
�إىل مْدِحِهم قوٌم وقالو� فاأف�صحو�  

وللمتنّبي �أحرٌف يف مديحِه  
، و�حلقُّ �أو�صُح على نف�صه باحلقِّ  

�أروين فتاًة يف زماين تفوُقني  
وتْعُلَو على ِعلمي وتهجو ومتدُح!  

مر��صالت  �لأرمنازي(  )تقية  �لنعم  ل�صت  وكان 
وم�صاجالت �صعرية مع �أدباء و�صعر�ء ع�رصها من �ل�صكندريني 
�أنها كانت على علم متني بفنون  وغريهم، وما من �صك يف 
�لأدب و�للغة، ومل يبق �لزمن على ديو�ن �صعرها للتعرف عليها 

ك�صاعرة و�أديبة تعرًفا قائًما على �حلقيقة و�لو�قع.

حمرم  بق�سم   – �سارع   – �سرتابون   –695
ا( بك )�سليم ح�سن حاليًّ

و�صرت�بون »Strabon« جغر�يف يوناين ولد يف �أما�صيا يف 
حو�يل عام 58ق.م.، ومات يف عام 25م، وقد �صنف 
كتابًا قيًما يف علم �جلغر�فيا تناول فيه �أحد�ًثا تاريخية ذ�ت �أهمية 
بعامل  و�لدول  و�ل�صعوب  �لإن�صان  فيها ربط حياة  فائقة حاول 

�لطبيعة �لأر�صية.

وقد ف�صل يف كتابه كثرًي� من مر�حل تاريخ �لإ�صكندرية 
�ملدينة  ملعامل  دقيقة  تف�صيالت  و�رصد  �لبطلمي،  �لع�رص  يف 
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وجوده،  زمن  حتى  �لتالية  �لقرون  ويف  �لع�رص،  ذلك  يف 
لتاريخ  تناولهم  يف  �لتف�صيالت  هذه  على  �ملوؤرخون  ويعتمد 
ثقة  لتدويناته من  ملا  بال�رصح، وذلك  �لإ�صكندر �لأكرب  مدينة 

وتقدير.

 �أما ترجمة �لعامل �لأثري »�صليم ح�صن« ف�صناأتي يف مكانها 
من �صو�رع »حرف �ض«. 

696– �سرتو�س – �سارع – بق�سم �سيدي جابر 
ا( )األفريد ليان حاليًّ

�أ�صاتذة  �أحد  �لفرن�صي   »Strauss »�صرتو�ض  �لدكتور  هو 
�إىل  ح�صوره  و�أ�صباب  بباري�ض،   »Pasteur »با�صتري  معهد 
�لإ�صكندرية �أن وباء �لكولري� حدث بالإ�صكندرية ثالث مر�ت 
1883م،  عام  يف  �آخرها  وكان  ع�رص  �لتا�صع  �لقرن  خالل 
�لقاهرة  على  ثم زحف  دمياط  مبدينة  �لنت�صار  �لوباء يف  وبد�أ 
فالإ�صكندرية، ويف يوليو من تلك �ل�صنة �رتفع عدد �ل�صحايا 
بهذ� �لوباء �إىل 500 يف �لقاهرة وحدها، فاجتهت �ل�صلطات 
»با�صتري«،   معهد  علماء  م�صاعدة  طالبة  فرن�صا  �إىل  �لإجنليزية 
�لدكتور  �لأ�صتاذ  بريا�صة  طبية  بعثة  �إر�صال  �إىل  فرن�صا  فبادرت 
»�صرتو�ض«، وو�صلت �لبعثة �إىل �لإ�صكندرية يف 13 �أغ�صط�ض 
�لفرن�صي  بامل�صت�صفى  للوباء  مكافحتها  وبد�أت  عام 1883م، 
�لآن  و�صار  �لأوروبي،  بامل�صت�صفى  بعد  فيما  ي  �صمِّ �لذي 
م�صت�صفى �لقو�ت �مل�صلحة، عند نا�صية �صارعي �ملتويل و�صيدي 
فبذلت كل  �ملكافحة  �لبعثة يف  هذه  تتو�ن  �لدرد�ء، ومل  �أبي 
جدوى،  دون  �ملر�ض  وطاأة  تخفيف  يف  طاقتها  و�صعت  ما 
تزد�د  و�أخذت  �مل�رصي  �لقطر  مدن  يف  �لإ�صابات  قلت  فقد 
�إىل  و�صلت  �ل�صنة  تلك  من  �أغ�صط�ض  �لإ�صكندرية، ويف  يف 

�لإ�صكندرية �لبعثة �لأملانية بريا�صة »�لدكتور روبري كوخ« )�نظر 
مادة كوخ( وتناف�صت �لبعثتان يف �لبحث عن مكروب �لكولري� 

حتى تو�صل �لدكتور كوخ �إىل �كت�صافه و�أمت بحثه يف �لهند.

��صمه  �لبلدية  �أطلقت  »�صرتو�ض«  �لدكتور  وتقديًر� جلهود 
على هذ� �ل�صارع.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�ألفريد ليان«. 

697– �سحنون – زقاق – بق�سم حمرم بك
�ملعروف  �لتّنوخي  حبيب  بن  �صعيد  بن  �ل�صالم  عبد  هو 
ب�صحنون وكنيته هي �أبو �صعيد، وقد �أطلق عليها لفظ »�صحنون« 
لقوة  �صحنون  ي�صمونه  باملغرب  �لذهن  حديد  طائر  �إىل  ن�صبة 
ذكائه، وقد ولد يف �أول �صهر رم�صان عام 160هـ )776م( 
ون�صاأ مبدينة �لقريو�ن بالقطر �لتون�صي، وهي �ملدينة �لتي �صيدها 
عقبة بن نافع )�نظر مادة �بن نافع( عند �لفتح �لعربي لالأقطار 
مولده  وكان  �لنكتة،  �رصيع  �لظل،  خفيف  وكان  �ملغربية، 
مبدينة حم�ض، ومل يكن غنيًّا، وكان �صيخ مدينة �لقريو�ن يف 
ذلك �حلني هو �لبهلول بن ر��صد �ملتوفى عام 183هـ )799م( 
�لذي كان ذ�ئع �ل�صيت، لورعه، وعلمه، وقوة �صخ�صيته، 
فاأقبل عليه �صحنون ياأخذ عنه �لعلم و�لفقه �إىل جانب �أخذه من 
وثيقة  كانت  بهلول  بال�صيخ  �صلته  ولكن  �لآخرين،  �لعلماء 
ب�صبب ما تو�صم يف تلميذه من �لذكاء و�صعة �لإدر�ك و�لنجابة 
�لتلميذ  و�صار  لتلميذه  �لأعلى  �ملثل  �ملعلم  ف�صار  �ملبكرة، 
مو�صع �لإكبار من معلمه �لذي �أثر يف تكوين �صخ�صيته �لعلمية 
به،  و�أ�صبههم  �إليه  �لنا�ض  �أقرب  �أنه كان  لدرجة  و�لجتماعية 
غري �أن تعلق �صحنون باأ�صتاذه �لبهلول و�إعجابه به مل يحول دون 
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طلب �صحنون �لعلم من غريه جرًيا على تقاليد �لعلم �لإ�صالمي 
�لذي كان يلتم�ض يف كل مكان، وي�صعى �إليه طالبه يف كل 
موطن لياأخذه عن كل من يتاح له �لأخذ عنه من �أهل �لف�صل 

و�لثقة، وهذ� كان يتفق مع طموح �صحنون وهدف غايته.

ومل يتقاع�ض �صحنون عن طلب �ملزيد من �لتعليم فذهب 
عام  �ملتوفى  زياد  بن  علّي  حلقات  ليح�رص  تون�ض  مدينة  �إىل 
�صيخه  �لرحيل  على  �صجعه  وقد  �لعلمية،  )799م(  183هـ 
�لبهلول �لذي كتب �إىل �بن زياد يقول: »�إين �إمنا كتبت �إليك 
من  �أجلها  كان  وما  وجل«،   عز  لله  �لعلم  يطلب  رجل  يف 

تقدمه، فقد كانت هذه �ل�صفة غاية �لغايات يف طلب �لعلم.

بني  �لروحية  �ل�صلة  توثقت   ومل مي�ِض وقت طويل حتى 
تو�ّصم  �أن  بعد  �صحنون و�أ�صتاذه �جلديد علّي بن زياد ول�صيما 
�صيخه  يف  �لتلميذ  ووجد  �لذهن،  توقد  تلميذه،  يف  �ل�صيخ 

�صورة من �ملثل �لأعلى �لذي وجده يف �أ�صتاذه �لبهلول.

وكما مل يقت�رص يف �لقريو�ن على �أخذ �لعلم عن �لبهلول، 
مل يتو�ن يف �أخذه مبدينة تون�ض على غري علّي بن زياد، فدر�ض 
على يد �لعبا�ض بن �لأ�رص�ض، وهو �أحد �ملغاربة �لذين رحلو� 

�إىل �مل�رصق، و�أخذو� عن �لإمام مالك نف�صه.

�لعلمي  �لتثقيف  من  �حلد  هذ�  �إىل  �لطموح  به  يقف  ومل 
طالب  من  غريه  غر�ر  على  �مل�رصق  �إىل  �لرحيل  على  فعزم 
�صحنون  �إن  �ملوؤرخني  بع�ض  ويقول  �لوقت،  ذلك  يف  �لعلم 
عام  خالل  �أولهما  كانت  �ل�رصقية،  �لبالد  �إىل  برحلتني  قام 
178هـ )794م( وكان مايز�ل يف مرحلة �ل�صباب ل يتجاوز 
�لثامنة ع�رصة من �لعمر، وقد �نتهى يف هذه �لرحلة �إىل م�رص، 

ومل يبلغ بها غايته �إذ كان يبغي �لو�صول �إىل �حلجاز، ولكن 
�صيق ذ�ت �ليد حال دون بلوغه هذه �لغاية.

بابن  يت�صل  �أن  مب�رص  مقامه  �أثناء  يف  ��صتطاع  �أنه  غري 
وكانت  عنه،  وياأخذ  علمه،  يح�رص جمال�ض  و�أن  �لقا�صم، 
ر�صائل �لإمام مالك ترد على �بن �لقا�صم مت�صمنة �أجوبة �لإمام 
على �أ�صئلة �بن �لقا�صم، فكان �صحنون �صديد �حل�رصة لأنه مل 
ي�صتطع �ل�صفر �إىل �حلجاز ليلتقي مبالك ويح�رص درو�صه، وقد 
تويف مالك يف �ل�صنة �لتالية �أي خالل عام 179هـ )795م(.

�لفر�صة،  �صنوح  مرتقًبا  �حلجاز  زيارة  �إىل  يتوق  وظل 
و�متد �أجل هذه �لرغبة �لعزيزة على نف�صه ع�رصة �أعو�م �إىل �أن 
و�تته �لفر�صة �ملن�صودة �صنة 188هـ )803 م( بعد وفاة �صيخه 

�لبهلول بخم�صة �أعو�م.

ويف �أثناء هذه �لرحلة �لثانية جدد �صالته بعلماء م�رص وعلى 
ر�أ�صهم �بن �لقا�صم وعبد �لله بن وهب )�نظر مادة �بن وهب( 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �حلكم  عبد  و�بن  �لعزيز  عبد  بن  و�أ�صهب 
و�أقو�ها  �ل�صالت،  هذه  �أوثق  �أن  غري  �لأئمة،  من  وغريهم 
�أ�صد  �لتي كان  »�لأ�َصِديَّة«  فقر�أ عليه  �لقا�صم  بابن  كانت �صلته 
�بن �لفر�ت )�نظر مادة �بن �لفر�ت( قد تلقاها عن �بن �لقا�صم، 
و�صمعها �صحنون من �أ�صد بن �لفر�ت يف �إفريقية )تون�ض(، وقد 
بد� لبن �لقا�صم – وهو يقروؤها عليه – بع�ض �لتعديل، فغري ما 
بد� له منها ومن َثمَّ �صارت ن�صخة �صحنون هي �لن�صخة �ملعتربة 

دون ن�صخة �أ�صد بن �لفر�ت.

على  �أدخل  فيما  �صحنون  تلميذه  �لقا�صم  �بن  يوؤيد  ولكي 
ن�صخة �بن �لفر�ت من تعديل كتب �إىل �أ�صد بذلك، وطالبه باأن 

يرد مدونته �إىل مدونة �صحنون.
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�لفقهاء �مل�رصيني يف ذلك �حلني  �لقا�صم �صيخ  �بن  وكان 
فقد �صحب �لإمام مالك )�نظر هذه �ملادة( طو�ل ع�رصين عاًما، 
وكان �إىل جانب قوته �لفكرية و�لعلمية قوي �ل�صخ�صية فنـزل 
وهكذ�  تون�ض،  �لبهلول يف  �صيخه  منـزلة  �صحنون  تقدير  من 
متانة  يف  �لأعلى  مثله  فيه  ووجد  عنه  و�أخذ  بدرو�صه  �لت�صق 

�خللق، و�صدة �لورع، و�أ�صالة �لر�أي، ونفاذ �ل�صخ�صية.

و�أ�صتاذه  �صحنون،  ي�صم  �حلجاز  �إىل  �صريه  �لركب  وبد�أ 
�بن �لقا�صم، و�بنه مو�صى، و�بن وهب، ومل ينفك �صحنون 
عن تلقي �لدرو�ض على �أ�صتاذه طو�ل مدة �لرحلة فكانت فائدته 

عظيمة.

على  �لعلم  تلقي  يف  �صحنون  �رصع  �حلج  منا�صك  وبعد 
حمدث  عيينة  بن  و�صعبان  حممد  �أبي  �أمثال:  �حلجاز  علماء 
�حلرم �ملكي، و�صيخ حمدثي زمانه، و�أن�ض بن عيا�ض حمدث 
�لأم�صار  بعلماء  �لت�صال  �حلج  فر�صة  له  و�أتاحت  �ملدينة، 

�لأخرى فتعرف �إليهم و�أخذ عنهم.

وعاد  علمائها  عن  و�أخذ  �ل�صام  �إىل  ذلك  بعد  م�صى  ثم 
�إىل م�رص يف طريقه �إىل تون�ض، وقد م�صى �صحنون يف هذه 
�لرحلة �لعلمية �ملفيدة ثالث �صنو�ت ن�صجت يف خاللها ملكاته 
و�صار  �لعلمي،  �إدر�كه  �آفاق  و�ت�صعت  �صخ�صيته  و�كتملت 

جديًر� باملكانة �لعلمية �لتي تبو�أها يف مرحلة حياته �لتالية.

وكانت عودته �إىل تون�ض خالل عام 191هـ )806م(، 
�نعقد  �لعربي قد  �لقطر  �لعلمية يف هذ�  وكانت زعامة �حلركة 
لو�وؤها لأ�صد بن �لفر�ت، وكان كتابه »�لأ�َصِديَّة« هو �لعمدة 
لدى �لفقهاء، قلما �أطلعه �صحنون على مدونته �لتي �صححها 
�أ�صتاذه �بن �لقا�صم وعلى كتاب هذ� �لأ�صتاذ، وقع �لأمر من 

فكان  و�ل�صطر�ب،  و�لقلق  �حلرية  موقع  �لفر�ت  �بن  نف�ض 
�أجل  له  يحمل  �لذي  �لقا�صم  �بن  �أ�صتاذه  لكتاب  �لإذعان  بني 
بع�ض  �أخذ  ما  و�رصعان  لكربيائه،  �خل�صوع  وبني  �لتقدير، 
�أو�ره،  يف  وينفخون  �لكربياء،  هذه  كامن  يثريون  تالميذه 
وماز�لو� به حتى رف�ض ما جاء بكتاب �بن �لقا�صم �إليه، ومت�صك 
مبدونته »�لأ�صدية« كما مت�صك �صحنون مبدونته �لتي جاء بها من 
�أهل �ملغرب، وذ�ع ذكرها يف  م�رص، ون�رصها ف�صمعها عليه 
ل �لنا�ض عليها و�أعر�صو� عن مدونة �بن �لفر�ت،  �لآفاق، وعوَّ
�صحنون  مدونة  �صحنون، وجاءت  ��صم  عليها  َثمَّ غلب  ومن 

�صهلة �لتناول و��صحة �للغة.

و�آخر  �لفر�ت  �بن  يوؤيد  فريق  فريقني:  �إىل  �لنا�ض  و�نق�صم 
يوؤيد �صحنون، وملا كان مذهب �صحنون �أقوم �لرجلني مبذهب 
وكان  �لأ�صيل،  ومرجعه  ممثله  هو  كان  �إذ  مالك،  �لإمام 
مذهب �بن �لفر�ت مز�ًجا بني مذهب �أهل �ملدينة ومذهب �أهل 
�لعر�ق فقد قربه هذ� �ملزج من �ل�صلطان بقدر ما باعد بينه وبني 

�صحنون.

من  �ل�صهرة  �أو  �ملجد  نيل  �إىل  يهدف  �صحنون  يكن  ومل 
هذه �مل�صادة، وهذ� �خلالف يف �لر�أي، �إذ �إنه كان ي�صعى �إىل 
�أن يوؤدي �لعلم �لذي �وؤمتن عليه، و�أن ميلك �لقدرة على ذلك 
�أ�صباب  على  يح�صل  كان  ولذلك  �لله،  لوجه  ا  خال�صً �لأد�ء 
عي�صه بكّده، وجهد يديه، فكان يخرج �إىل �لبادية يف وقت 
�حلرث و�إبان �حل�صاد ويحرث بنف�صه، وي�صتخرج من �لأر�ض 
ما يقيم به �أوده، وكان تالميذه يت�صلون به وهو على هذه �حلال 
ل  ومكافًحا حتى  �ل�صلطان،  عن  بعيًد�  يكون  �أن  على   � م�رصًّ

جتربه �حلاجة على �لجتار بالعلم.
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ا للتعليم،  وظل �صحنون على ما وطد �لنف�ض عليه خمل�صً
و�لتهذيب، و�لدعوة للمثل �لدينية �لعليا، ف�صار مق�صد طالب 
�لتي  �ملدة  طو�ل  �إليه  يرحلون  باأ�رصه  �لعربي  �ملغرب  يف  �لعلم 

ق�صاها يف تعليمهم وهي ما يقرب من �أربعني �صنة.

�لقر�آن  خلق  حمنة  بالعر�ق  ظهرت  �ملدة  هذه  �أثناء  ويف   
�لتي بد�أ �رصها عام 218هـ )833م(، و�أخذت ت�رصي حتى 
حممد  )تون�ض(  �أفريقية  �أمري  و�نتدب  �ملغربية،  �لأقطار  بلغت 
�بن �لأغلب )�نظر مادة �بن �لأغلب( لالأخذ بن�صيبه منها و�أخذ 
ويغري  �ل�صنة  �أهل  من  �لعلماء  يتعقب  �جلو�د  �أبي  �بن  قا�صيها 
�ل�صلطان بهم – وعلى ر�أ�صهم �صحنون – فينجح �بن �أبي �جلو�د 
يف �إهد�ر دم �صحنون �لذي مل ينج من �لقتل �إل ب�صفاعة علي 
�بن حميدو وزير �لأغلب �لذي ر�أى �أن قتل �صحنون �صيكون 

كارثة يجب منعها، وجتنب عو�قبها �لوخيمة.

 وقد ز�دت حمنة خلق �لقر�آن يف �لبعد بني �صحنون وبني 
�ل�صلطان وز�دت يف �إف�صاد ما بينه وبني �بن �أبي �جلو�د ول�صيما 
و��صتد  خلفه،  ي�صلي  �أن  ويرف�ض  به  يندد  ظل  �صحنون  �أن 
غ�صب �لنا�ض و�صخطهم على �بن �أبي �جلو�د فر�أى �ل�صلطان �أنه 

من �حلكمة �إبعاده عن �حلكم وعن �لق�صاء.

�بن  تركها  �لتي  �ل�صيئة  �لآثار  ميحو  �أن  �ل�صلطان  و�أر�د 
�أبي �جلو�د يف نفو�ض �لرعية طيلة ثمانية ع�رص عاًما ففاحت �صحنون 
يف �أن يتوىل �لق�صاء لإز�لة هذه �لآثار، وماز�ل به ير�جعه يف 
�متناعه عاًما كاماًل حتى رجح عنده �أخرًي� �أن ل باأ�ض يف �أن يلي 
�لق�صاء، �إذ� �أطلقت يده يف كل ما يقت�صيه ذلك �ملن�صب لريد 
له �عتباره ويوؤدي له حقه من �إقر�ر �حلقوق، ورفع �ملظامل �أيًّا 
كان جمرتموها، وكان قبوله �لق�صاء يف رم�صان عام 234هـ 

)848م(.

�أخذ لنف�صه �ملو�ثيق  �أن   وهكذ� ُويلِّ �صحنون �لق�صاء بعد 
بيتك،  باأهل  »�أبد�أ  �لأغلبي:  لالأمري  قال  لقد  حتى  بذلك، 
وقر�بتك، و�أعو�نهم فاإن ِقَبَلهم ظالمات للنا�ض، و�أمو�ًل لهم 
منذ زمن طويل، �إذ مل يجرتئ عليهم من كان قبلي«،  فقال 
له �لأمري: »نعم ل تبد�أ �إل بهم و�جر �حلق على مفرق ر�أ�صي«. 

 وكره كثري من �لنا�ض ولية �صحنون للق�صاء لأنهم كانو� 
يرون يف �لأمري �لأغلبي حاكًما جائًر� ل يجوز �لتعاون معه، 
ولكن �صحنون كان يرى �أن بتوليه �لق�صاء ي�صتطيع منع �ملظامل 
من  للق�صاء  وليته  كانت  ولقد  �مل�صتطاع،  قدر  �لنا�ض  عن 
�إفريقية )تون�ض(  تاريخ دولة �لأغالبة يف  �لبارزة يف  �لأحد�ث 
�لق�صاء �صفة  �إىل جانب  ��صتحدث �حل�صبة فاتخذ  �أنه  ول�صيما 
�ملحت�صب، وكان �صارًما ل تاأخذه يف �حلق لئمة، ول يعباأ 
مبا يتعر�ض له يف �صبيل ذلك من غ�صب �لأمري وظل يف �صبيل 
�لأجل  و�فاه  حتى  �لنا�ض  عن  �ملظامل  ورفع  �حلق،  �إحقاق 
بالًغا  �لثالثاء 9 رجب عام 240هـ )854م(  �ملحتوم يف يوم 

من �لعمر حو�يل 79 عاًما.

�لإفريقي  متيم  �أحمد  بن  حممد  �لعرب  �أبو  و�صف  وقد 
�جتمعت يف غريه:  قّلما  فيه خالل  »�جتمعت  بقوله:  �صحنون 
�لفقه �لبارع، و�لورع �ل�صادق، و�ل�رص�مة يف �حلق، و�لزهادة 
فكان  و�ل�صماحة،  و�ملطعم  �مللب�ض  يف  و�لتخ�صن  �لدنيا،  يف 
رمبا و�صل �إخو�نه بالثالثني ديناًر�، وكان ل يقبل من �أحد �صيًئا 
�صلطان �أو غريه، ومل يكن يهاب �صلطاًنا يف حق يقوله، �صليم 
�إمامته  �نت�رصت  �لبدع،  �أهل  على  �صديًد�  للموؤمنني،  �ل�صدر 
و�أجمعو�  ع�رصه،  �أهل  �لإمامة  له  و�صّلم  و�ملغرب،  بامل�رصق 

كلهم على ف�صله وتقدمه«. 



حرف السني

435

ويدل على زهده يف �ملنا�صب وعزفه عن من�صب �لق�صاء 
قوله لبنته خديجة عندما قبل هذ� �ملن�صب بعد �لتمنع �لطويل، 
�أبوك بغري �صكني«،  ومل يقبل �صحنون �أي عطاء  »�ليوم ذبح 
نفقاته  يويف  كاد  و�إمنا  �لأغلب،  حممد  �لأمري  من  مرتب  �أو 
ونفقات موظفيه من جزية �لروؤو�ض �لتي كانت مفرو�صة على 
ل  هدوء  يف  �لنا�ض  بني  يق�صي  �أن  له  يت�صّنى  ولكي  �لكفار، 
يزعجه �صيء �أمر باأن ت�صيد له غرفة بجانب �مل�صجد، ومل يكن 

ي�صمح بدخولها �إل للمتقا�صني و�صهودهم.

وكان من �أول �أعماله �لأخرى حترمي دخول �مل�صجد على 
�لفرق �ل�صالة جميًعا، ذلك �أنه كان ثمة عدد كبري من �ل�صفرية 
ا �أول من  و�لإبا�صية و�ملعتزلة يف �لقريو�ن، وكان �صحنون �أي�صً
�ملرهونة  بالأمو�ل  و�أول من عهد  للم�صجد،  ثابًتا  �إماًما  ب  ُن�صِّ
�لأمو�ل  �أن هذه  �ملدينة، يف حني  �أهل  يوثق بهم من  �إىل من 
�لق�صاء،  �صحنون  ويل  حتى  �لقا�صي  بيت  يف  حتفظ  كانت 

و�أبطل هذ� �لنظام.

معاملة،  �أطيب  جميًعا  �خل�صوم  يعامل  ق�صائه  يف  وكان 
و�ل�صهود  �ملتقا�صني  روع  من  للتهدئة  �جلهد  غاية  يبذل  وكان 
� يف  باأن يقول لهم �أن ي�صارحوه مبا يعلمون، وكان حذًر� جدًّ
�لإجابة عن �مل�صائل �ل�رصعية ذلك �أنه كان يعتقد �أن �لإجابات 
�ل�صادرة عن تعجل تزيد �لأمور ��صطر�بًا، وقد ذكر موؤرخو 
�صريته كثرًي� من كرمي خ�صاله مما يدل على �حرت�م �لنا�ض له، 
وما كانو� يكنون له من جتلة ومن َثمَّ كان حزن �لنا�ض عليه عند 

وفاته عميًقا.

�إن   »Brockelmann »بروكلمان  �مل�صت�رصق  ويقول 
�لفر�ت  بن  �أ�صد  �إىل  يرجع  �ملالكي  �ملذهب  ن�رص  يف  �لف�صل 

�صحنون  بذله  ما  ف�صل  نن�صى  �أل  يجب  ولكن  �لقا�صم،  و�بن 
�لأثر  �أكرب  له  كان  مما  ون�رصها،  �ملدّونة  ترتيب  من جهد يف 
نة  يف �نت�صار هذ� �ملذهب يف �ملغرب �لعربي حتى �لآن، ومدوَّ
�صحنون م�صنف جامع �صامل يزيد كثرًي� عن موطاأ مالك ولو 
نة نادرة، غري �أنها طبعت  �أنه يعتمد عليه، وخمطوطات �ملدوَّ
عام  وطبعت  جملد�ت  �أربعة  يف  و�إحد�هما  بالقاهرة،  مرتني 
عام  وطبعت  جزًء�   16 يف  و�لثانية  )1907م(،  1325هـ 
يف  �لنا�ض  بع�ض  لدى  ويوجد  )1905م(،  )1323هـ( 
�لورق حو�يل عام 400هـ  �أجز�ء كتبت على  �صبعة  �لقريو�ن 

)1009م(.

عام  �ملتوفى  زيد،  �أبي  بن  �لله  عبد  حممد  �أبو  و�خت�رص 
386هـ )996م( من مدونة �صحنون لأن �لأ�صل مطول، ول 
ي�صتطاع �لطالع عليه يف مدة وجيزة، وعنو�ن هذ� �ملخت�رص 
هو »خمت�رص �ملدّونة« وللمدونة �ل�صحنونية �رصوح كثرية لكبار 

علماء �لفقه �ملالكي.

اللبان بق�سم   – حارة   – ال�سخاوي   –698
�ل�صخاوي  لقب  �ثنني يحمل كل منهما  �ملوؤرخون  يذكر 
ن�صبة �إىل بدلة �صخا مبحافظة �لغربية وهي بلدة قدمية كان فيها 
�أ�صقفية م�صيحية يف �لع�صور �لقدمية، وفيما يلي ترجمة كل من 

�لثنني وفاًقا لتاريخ وجودهما يف قيد �حلياة: 

1( اأب� احل�سن علي بن حممد بن عبد ال�سمد بن عبد الأحد 
558هـ  عام  ولد  وقد  الدين(:  علم  )وكنيته  ال�سخاوي 
)1162م( ببلدة �صخا، وتلقى �لعلم يف �صبابه على يد �ل�صيخ 
وهو  )1194م(  591هـ  عام  �ملتوفى  �ل�صاطبي  حممد  �أبي 
على   - �ل�صخاوي  فاأتقن  �لقر�ء�ت،  يف  �ل�صاطبية  �صاحب 
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�أتقن  ثم  �لقر�ء�ت و�لنحو و�للغة،  �ل�صاطبي - علم  يد �صيخه 
بن  فار�ض  بن  غياث  �جلود  �أبي  يد  على  ذلك  بعد  �لعلوم  هذه 
و�لفقه  �حلديث  و�صمع  �لإ�صكندرية،  �إىل  و�صافر  مكي، 
�ل�صافعي على �أبي �لطاهر �ل�صلفي، و�بن عوف بن مكي )�نظر 
�لقاهرة،  �إىل  وعاد  مكي(  و�بن  و�ل�صلفي  �ل�صاطبي  مو�د 
�لبو�صريي(  مادة  )�نظر  �لبو�صريي  �لدين  �صهاب  عن  و�أخذ 

و�بن يا�صني.

و�صافر بعد ذلك �إىل دم�صق حيث تقدم فيها بعلمه �لغزير 
يتلقون  حوله  من  �لطالب  و�لتف  �صيته،  فذ�ع  علمائها  على 
�لعلم، ويجودون �لقر�آن �لكرمي، ومن موؤلفاته �رصحه �ملف�صل 
جملد�ت،  �أربعة  يف  �لزخم�رصي(  مادة  )�نظر  للزخم�رصي 
و�رصح �لق�صيدة �ل�صاطبية يف �لقر�ء�ت وكان قر�أها على ناظمها 

يف �لقاهرة.

ولل�صخاوي خطب كثرية و�صعر جيد، وكان مقدًما على 
درو�صه  حلقات  �إىل  يت�صابقون  �لنا�ض  فكان  دم�صق  يف  غريه 
على  منه  للوقوف  �لكبري  �لأُموي  �جلامع  حوله يف  يزدحمون 
منهم  و�حد  لكل  كان  ومن كرثة طالبه  �لقر�ء�ت،  �صحيح 
ميعاد ل يحل �إل بعد وقت من �لزمن، وكان يركب بهيمته 
�ثنان وثالثون طالًبا فريد  �ل�صاحلية، وحوله  �إىل جبل  وي�صعد 

عليهم جميًعا يف كل �لأ�صئلة �لتي يطرحونها عليه.

 وظل مو�ظًبا على درو�صه، وممار�صة وظيفته �لتعليمية �إىل 
�أن تويف بدم�صق ليلة �لأحد 12 جمادى �لآخرة عام 643هـ 
)1245م( بالًغا من �لعمر حو�يل 84 عاًما، وعندما ح�رصته 

�لوفاة �أن�صد لنف�صه:

قالو� غًد� تاأتي دياَر �حِلَمى 
وينزُل �لركُب مِبْغناهم  

وكلُّ من كان مطيًعا لهم 
�أ�صبح م�رصوًر� بُلْقياهم  

قلُت فلي ذنٌب فما ِحْيلتي  
باأيِّ وجٍه �أتلقاهم  

قالو� �ألي�َض �لعفُو من �صاأنهم 
اهم ْن ترجَّ ل�صيما َعمَّ  

)ولقبه  عثمان  بن  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  بن  حممد   )2
احلافظ �سم�ض الدين ال�سخاوي(: ولد عام 831هـ )1427م( 
�لعربية،  و�للغة  �لفقه،  يف  وبرع  وجّوده،  �لقر�آن،  وحفظ 
و�حل�صاب، و�مليقات، وكان كثري �لأ�صفار، و�صمع �حلديث 
�لتاريخي  بكتابه  و��صتهر  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �لع�صقالين  على 
�آخر  كتاب  وله  �لتا�صع«،  �لقرن  لأهل  �لالمع  »�ل�صوء  �لهام 
�مللوك  دول  �ل�صلوك يف  لكتاب  ذيل  �مل�صبوك« وهو  »�لترب  هو 

للمقريزي )�نظر هذه �ملادة(.

فن  يف  �لقيمة  �ملر�جع  �أحد  �لالمع«  »�ل�صوء  وكتاب   
وتناولت  كبرًي�  فر�ًغا  �صغلت  �لتي  �لعربي  �لأدب  يف  �لرت�جم 
�لأعيان«  »وفيات  كتاب  و�أولها  و�لطو�ئف،  �لع�صور  معظم 
لرت�جم  �لنماذج  �أروع  للباحثني  يقدم  �لذي  خلِّكان  لبن 
�لأ�صخا�ض يف �لأدب �لعربي قاطبة، ومنذ ع�رص �بن خلِّكان 
بع�رص  �أحياًنا  �لتخ�ص�ض  �إىل  ومتيل  �لرتجمة،  معاجم  تتو�ىل 



حرف السني

437

�لنا�ض، و�أحياًنا بقطر معني من  بذ�ته و�أحياًنا بطائفة معينة من 
�لأقطار.

لل�صخاوي  �لالمع«  »�ل�صوء  �ملعاجم  هذه  �أهم  ومن   
و»�لإحاطة يف �أخبار غرناطة« لبن �خلطيب )�نظر هذه �ملادة(، 

وكالهما مو�صوعة �صخمة ت�صم �ملئات من �لرت�جم.

 وقد كتب �ل�صخاوي مو�صوعته »�ل�صوء �لالمع« بني �صنتي 
890 و898هـ )1485-1492م(، �أي �أن تاأليفها ��صتغرق 
حو�يل ثمانية �أعو�م، وكان �بن �خلطيب يركز تر�جمه حول 
يف  عا�صو�  �لذين  �لأعالم  من  كبرية  طائفة  فيذكر  �ملكان، 
غرناطة �أو نزلو� بها، �أما �ل�صخاوي فكان يركز تر�جمه حول 
يب�صط  وهو  �لرت�جم،  هذه  مر�حل  فيه  حدثت  �لذي  �لزمان 
مو�صوع كتابه يف ديباجته فيقول: »ففي هذ� �لكتاب جمعت ما 
علمته من هذ� �لقرن �لذي �أوله �إحدى وثمانني، ختم باحل�صنى 
من �صائر �لعلماء و�لق�صاة و�ل�صلحاء و�لرو�ة و�لأدباء و�ل�صعر�ء 
و�خللفاء و�مللوك و�لأمر�ء و�ملبا�رصين و�لوزر�ء، م�رصيًّا كان 
بل  مغربيًّا،  �أو  هنديًّا  �أو  روميًّا  مينيًّا،  �أو  حجازيًّا  �صاميًّا،  �أو 
وذكرت فيه بع�ض �ملذكورين بف�صٍل ونحوه من �أهل �لذمة«.

و�ل�صمول  �لدقة  من  كثرًي�  كتب  فيما  �ل�صخاوي  و�أبدى 
عا�صها،  �لتي  �حلياة  �إىل ظروف  ذلك  ويرجع  و�ل�صتيعاب، 
فقد �أتيحت هذه �لظروف �حل�صنة �لفر�صة لإعد�د مادة كتابه، 
وهياأت حياته �خلا�صة و�ت�صالته بالعظماء، و�أكابر �لنا�ض ورجال 
�لدولة، وجتو�له يف م�رص، و�ل�صام، و�حلجاز، ولقاوؤه ملئات 
عنهم يف  دّونه  وما  �لأقطار  هذه  عو��صم  و�لأدباء يف  �لعلماء 
رحالته �ملختلفة، مادة غزيرة لكتابه، وقد قطع ثمانية �أعو�م 
يف �إعد�د مو�ده، وتنظميها، وحتقيقها و��صتكمالها، ف�صارت 

�صجالًّ حافاًل يعك�ض تاريخ �لقرن �لتا�صع �لهجري باأكمله.

بقوة  �لتا�صع«  �لقرن  لأهل  �لالمع  »�ل�صوء  كتاب  وميتاز 
�لأ�صالة و�لت�صوير، مما لي�ض له نظري يف كتب �لرت�جم �لعربية، 
�لذي  �لالذع  �لنقد  من روح  عليه  ينطوي  ما  على  هذ� عالوة 

يجعل من �ل�صخاوي نقادة ل يجارى.

غري �أن هذه �لنـزعة �لنقدية �جلاحمة حتمله يف مو�طن كثرية 
�لتجريح و�لهدم يف  �إىل  بعيدة، فريكن عندئذ  �إىل �صطحات 

ق�صوة ل تعرف �لرحمة مما ُيلب�ض نقده ثوب �لتحامل �لظاهر.

�ملتعلقة  �لرت�جم  من  كبرية  طائفة  كتابه  يف  دّون  وقد 
�إل  �لّلهم  جتريحه،  من  منهم  �أحد  ي�صلم  ومل  ع�رصه  باأقطاب 
�لع�صقالين(،  مادة  )�نظر  �لع�صقالين  �بن حجر  �حلافظ  �صيخه 
خلدون  و�بن  �ملقريزي  عن  كتبها  �لتي  �لرت�جم  ويف 
و�بن تغري بردي و�ل�صيوطي �أمثلة و��صحة لنزعته �لهد�مة �لتي 
�أحد  يطيق  يكاد ل  فهو  و�لنتقا�ض،  بالتجريح  �صغفه  تو�صح 
عباقرة قرنه، ومن َثمَّ يبادر �إىل مهاجمته يف غري هو�دة، ويف 
هذ� �ل�صدد يخالف �بن �خلطيب يف تر�جمه �لتي دونها يف كتابه 
قاعدة  لي�صت  �لهد�مة  فالنـزعة  �أخبار غرناطة«،  »�لإحاطة يف 
�ل�صخاوي، و�لتجريح  �بن �خلطيب كما هي قاعدة عند  عند 
م�صتمرة  �صورة  �ل�صخاوي يف  قلم  على  ي�صيطر  �لذي  �لعنيف 

لي�ض �إل نزعة عابرة عند �بن �خلطيب.

�أعظم  من  �أ�صتاذ  �ل�صخاوي  فاإن  تقدم  مما  �لرغم  وعلى 
�أ�صاتذة �لنقد يف �لأدب �لعربي، بل رمبا كان �أعظمهم جميًعا، 
ي�صتمد علم �حلديث يف متحي�ض  بارع، وموؤرخ  فهو حمدث 
�لرو�ية، وبر�عته �لنقدية يف �لتاريخ ترجع يف كثري من �لوجوه 
�إىل بر�عته يف �لنقد و�ل�رصد، وهذه �ل�صيغة �لنقدية �لبارزة هي 
�لتي ت�صفي على �آثاره �لتاريخية، وعلى تر�جمه �لنقدية، قوتها 

وطر�فتها.
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وفيما يلي �أمنوذج من قوله يف معا�رصه وزميله �أبي �ملحا�صن 
ف�صائله  من  يذكره  �أن  ��صتطاع  ما  فاأق�صى  بردي،  تغري  �بن 
�إل  �لعقل،  تام  �لع�رصة،  ح�صن  كان  فقد  »وباجلملة،  قوله: 
من  لأ�صياء  حافًظا  �ملذ�كرة،  لطيف  َحِمق،  فهو  دعو�ه  يف 
�لرتك  �أحو�ل  يف  �أتوهمه  كنت  ح�صبما  بارًعا  ونحوه،  �لنظم 
مبن  له  عهد  ل  بذلك،  منفرًد�  �أحو�لهم  وغالب  ومنا�صبهم، 
مع  و�أقالمه،  �ألفاظه  وتختلط  فيهم  تكرث  ولذلك  عد�هم، 
�صلوك �إعر��صه ومتا�صيه عن جماهرة من �أدبر عنه باإعر��صه وما 

ع�صى �أن ي�صل �إليه تركي«.

وتويف �صم�ض �لدين �ل�صخاوي باملدينة �ملنورة عام 902هـ 
)1496م( بالًغا من �لعمر حو�يل 70 عاًما.

َخ�سي – �سارع – بق�سم حمرم بك ْ 699- ال�رشَّ
لقب �ل�رصخ�صي يرجع �إىل مدينة �رصخ�ض �لقدمية �لو�قعة 
فار�ض و�لحتاد  �لتخوم بني  تنعطف  بني م�صهد وَمْرو، حيث 
نهر  جمرى  على  وهي  �جلنوب،  �إىل  �ل�رصق  من  �ل�صوفييتي 

»هري رود« �لأ�صفل.

ن   ويحمل لقب �ل�رصخ�صي من �ملفكرين �لعرب ثالثة دوَّ
منهم ح�صب  ترجمة كل  يلي  �صري حياتهم، وفيما  �ملوؤرخون 

وجودهم يف �حلياة:

ْخ�سي:  ال�رشَّ الله  عبد  بن  �سهل  بن  احل�سن  حممد  اأب�   )1
توىل وز�رة �خلليفة �لعبا�صي �ملاأمون )�نظر مادة �ملاأمون( عقب 
وفاه �أخيه »ذي �لريا�صتني �لف�صل«، وحظي �أبو حممد �حل�صن 
تزوج  �أن  بعد  مقام، ول�صيما  باأكرم  �ملاأمون  عند  �ل�رصخ�صي 
طائلًة  �أمو�ًل  جهازها  كلفه  وقد  »بور�ن«،  �بنته  �خلليفة  هذ� 

بقيت حديث �لإ�رص�ف و�لأبهة على مر �لأجيال.

وكان �ملاأمون قد ولَّه جميع �لبالد �لتي فتحها طاهر بن 
�حل�صني قائده �مل�صهور، ويذكر عن �ل�رصخ�صي �أنه كان عايل 
�لهّمة، كثري �لعطاء لل�صعر�ء و�لأدباء وغريهم، وق�صده بع�ض 

�ل�صعر�ء، وفيما يلي مدح بع�صهم له وقد �أجزل عطاءه:

تقوُل خليلتي ملا ر�أتني  
�أ�صدُّ مطيَّتي من بعد ِحلِّ   

�أبَْعَد �لف�صِل ترحتُل �ملطايا 
فقلُت نعم �إىل �حل�صِن بن �صهِل  

وخرج مع �ملاأمون يوًما ي�صيعه، فلما عزم على مفارقته قال 
له �ملاأمون: يا �أبا حممد �ألك حاجة؟ قال: »نعم يا �أمري �ملوؤمنني 

حتفظ عليَّ من قلبك ما ل �أ�صتطيع حفظه �إل بك«.

فقال  ي�صكره  �لرجل  فاأخذ  �صفاعة،  لرجل  وكتب 
�ل�رصخ�صي: »يا هذ�، عالم ت�صكرنا، و�إنا نرى �ل�صفاعة زكاة 
ف�صل  فاإن  �لنطق  تعلمو�  بنّي  »يا  يوًما:  لبنيه  وقال  مروء�تنا«، 
�لإن�صان على �صائر �لبهائم به، وكلما كنتم بالنطق �أحذق كنتم 

بالإن�صانية �أحق«.

ومل يزل على وز�رة �ملاأمون حتى ��صتولت عليه �ل�صويد�ء 
ب�صبب �صدة جزعه على موت �أخيه �لف�صل عندما قتل، وماز�ل 
للوثة  �لت�رصف  بيته، وُمنِع من  ُحبِ�ض يف  به حتى  �ملر�ض  هذ� 

طر�أت على عقله �صد من �أجلها يف �حلديد.

عام 235هـ  �حلجة  ذي  �صهر  م�صتهل  وفاته يف  وكانت 
)849م( ودفن مبدينة �رصخ�ض.
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2( اأحمد بن حممد بن الطبب ال�رشخ�سي: كان تلميًذ� للكندي 
فيل�صوف �لعرب )�نظر مادة �أبي يو�صف �لكندي(، وقد �ألّف 
ر�صالة يف »�لبحار و�ملياه و�جلبال«، ي�صري �إليها �مل�صعودي )�نظر 
ر�أًيا  منها  ويقتب�ض  �لذهب«،  »مروج  كتابه  يف  �ملادة(  هذه 
للكندي، وتلميذه �ل�رصخ�صي يف �ملد و�جلزر فيقول: »وذلك 
�جلنوب،  جزر  �ل�صمال  ومّد  �ل�صمال،  جزر  �جلنوب  مّد  �أن 
فاإن و�فق �لقمر بع�ض �لكو�كب �ل�صيَّارة يف �أحد �مليلني تز�يد 
و��صتد  �جلذب(،  قوة  هو  ْمُي  )و�حْلَ ْمُي  �حْلَ وقوي  �لفعالن 
لذلك �صيالن �لهو�ء، فا�صتد لذلك �نقالب ماء �لبحر �إىل �جلهة 

�ملخالفة للجبهة �لتي لي�ض فيها �ل�صم�ض«.

 وقال �مل�صعودي يف هنا �ل�صدد: »�إن هذ� �لر�أي هو ر�أي 
�ل�رصخ�صي  �لطيب  بن  و�أحمد  �لكندي،  �إ�صحاق  بن  يعقوب 

فيما حكاه عنه: »�إن �لبحر يزك بالرياح«.

�مل�صمى  �جلاحظ  وكتاب  �ل�رصخ�صي  ر�صالة  فقدت  وقد   
�ملوؤلفني  �أن  و�إل  و�جلزر  باملد  يتعلق  فيما  �لأمطار«،  »كتاب 

�ملتاأخرين قد �أ�صارو� �إليها يف كتبهم.

�ل�رصخ�صي  �لطيب  �أن حممد بن  �لنبذة يت�صح   ومن هذه 
ف�صل  لهم  كان  �لذي  �جلغر�فيني  �لعرب  �لعلماء  من  كان 
�لأولوية يف �ل�صتفادة من قوى �ملد و�جلزر يف �إد�رة �لطو�حني 
�لعا�رص  �لقرن  منذ  �أي  �أكرث من ع�رصة قرون،  منذ  و�ل�صو�قي 

�مليالدي، و�لقرن �لثالث �لهجري.

286هـ  عام  �جلغر�يف  �لعامل  �ل�رصخ�صي  وفاة  وكانت 
)989م(.

�سهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  بكر  اأب�  الأئمة  �سم�ض   )3
ال�رشخ�سي: وكان �أ�صهر فقهاء �ملذهب �حلنفي فيما ور�ء �لنهر 
يف �لقرن �خلام�ض �لهجري، ول يعرف غري �لقليل عن حياته، 
و�ملرجح �أنه ولد يف �رصخ�ض ثم تلقى �لعلم على يد عبد �لعزيز 
�حللو�ين �ملتوفى عام 448هـ )1056م( يف بخارى، و�صافر 
بعد ذلك �إىل بالط �لقره خانيه يف �أوزجند حيث زجَّ �خلاقان 
ح�صن يف �ل�صجن، ولعل �ل�صبب يف ذلك �أن �ل�رصخ�صي كان 
�لولد«  »�أم  بعتيقته  �خلاقان  باأن زو�ج  �أفتى  �لذي  �لوحيد  �لفقيه 

دون �أن تق�صي عدتها حر�م.

وظل �ل�رصخ�صي يف �صجنه �أكرث من ع�رص �صنو�ت، كان 
 – �صجنه  �أمام  جلو�ض  وهم   – مريديه  على  �أثنائها  يف  ميلي 

درو�صه يف �لفقه على �ملذهب �حلنفي.

 و�أهم م�صنفاته: »�ملب�صوط« وهو يف 14 جملًد�، و»�أ�صول 
�لفقه« يف جملدين، و»�رصح �ل�صري �لكبري« يف �أربعة جملد�ت، 
وقد طبع يف حيدر �آباد بالهند عام 1335 – 1336، ويوؤكد 
موؤرخو �صريته �أنه �أملى على مريديه كل هذه �مل�صنفات �ل�صخمة 
من �لذ�كرة دون �لرجوع �إىل �أي كتاب، وقد �ألف �أجز�ء من 
كتابه �ملب�صوط يف مدة �صجنه �أي خالل عامي 466 و477هـ 

)1073- 1084م(.

»�رصح  كتابه  من  �لر�بع  �جلزء  بلغ  عندما  �رص�حه  و�أطلق 
�ل�صري �لكبري« �لذي �أمته يف بالط �لأمري ح�صن يف مرغينان يف 

جمادى �لأوىل عام 483هـ )1090م(.

وم�صنفه »�ملب�صوط« من �أو�صع كتب �لفقه �لقدمية، وهو 
ميتاز بالطريقة �لتي يعالج �ل�رصخ�صي بها �أ�صول �لفقه �لعامة.
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�رصوًحا  �ل�رصخ�صي  كتب  تقدم،  ما  على  وعالوة 
�حليل  وكتب  �ملادة(،  هذه  )�نظر  للطحاوي  �ملخت�رص  على 
�ملادة(،  هذه  )�نظر  لل�صيباين  �لك�صب  وكتاب  للخّطاف، 

ا. و�رصوًحا �أخرى على م�صنفات كثرية لل�صيباين �أي�صً

� يف �ل�رصق  ولتز�ل كتب �ل�رصخ�صي �صائعة �لتد�ول جدًّ
منها كتاب »�ل�صري« �لذي تكاد ل تخلو منه مكتبة من �ملكتبات 

�لعامة.

700- �رشهنك با�سا – �سارع – بق�سم الرمل
َهْنك بن �رِصَْهنك بك �بن عبد �لله �أفندي  هو �إ�صماعيل �رِصْ
�لكريدي �بن علي �أغا، وقد ولد و�لده بجهة »ريثمو« من �أعمال 

جزيرة كريت )�إقريط�ض عند �لعرب( )�نظر مادة كريت(.

حممد  �بن  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لأول  �إبر�هيم  عهد  ويف 
َهْنك بن عبد �لله مع كثري من �صباب �جلزيرة  علي، �أُح�رص �رِصْ
�إىل م�رص، وذلك خالل �ملدة �لتي كانت جزيرة �إقريط�ض تابعة 
للحكومة �مل�رصية عقب �لثورة �لتي قامت فيها �آن ذلك، وكان 
َهْنك بن عبد �لله ل يتجاوز �ل�صاد�صة، ثم �أحلقه حممد  عمر �رِصْ
علي مبدر�صة �جلهادية بق�رص �لعيني عام 1241هـ )1825م(، 
ويف عام 1246هـ )1830م( حتول �إىل �ملدر�صة �لبحرية فظل 
فيها حتى تخرج �صابًطا وُعنيِّ بالغليون رقم 4 عام 1250هـ 
)�أي  �ليوزبا�صي  برتبة  �ل�صنة - وكان  تلك  )1834م(، ويف 
�جلز�ئري  �صليمان  بني  قائد  �لقائد عمر  بابنة  تزوج  �لنقيب( - 
 � �لذي �تخذ من �لإ�صكندرية وطًنا ثانًيا له، ومن �ملحتمل جدًّ
�أن يكون مولد �إ�صماعيل �رصهنك قد حدث يف عام 1252 �أو 
�أو  بعامني  �أبيه  زو�ج  بعد  �أي  1253هـ )1836- 1837م( 

ميالد  تاريخ  لأن  �إبد�ءه  ر�أيت  �لحتمال  وهذ�  �أعو�م،  ثالثة 
كان  و�إن  �لتحديد،  وجه  على  يعرف  مل  �رصهنك  �إ�صماعيل 

مكان مولده ووفاته بالإ�صكندرية.

يف  �إ�صماعيل  و�لد  �لله  عبد  بن  �رصهنك  تقلب  �أن  وبعد 
منا�صب �لبحرية حتى �أحرز رتبة �لأمري�لي )�لعميد(، و�أحيل 
يف  �ملنية  و�فته  ثم  )1887م(،  1305هـ  عام  �ملعا�ض  على 

16 من ذي �لقعدة عام 1314هـ )1896م(.

ا و�فًر� من �لعلوم  وملا ترعرع ولده �إ�صماعيل و�أ�صاب حظًّ
�لعامة، �أحلق هو �لآخر باملدر�صة �لبحرية حتى �أمت تعليمه بها، 
ولنبوغه يف �ملدر�صة وعلوم �لبحار، �أُر�صل يف بعثة علمية �إىل 
�إجنلرت�، و�أحلق بالبحرية �لربيطانية، فتزود منها ما �صاء له ذكاوؤه 
�أن يتزود من علم ومر�ن، ثم عاد �إىل م�رص و�أخذ يرتقى يف 
�لرتب �لع�صكرية، �إىل �أن �صار ناظًر� للمدر�صة �حلربية، ويف 
هذه �لفرتة من حياته �لعملية ُعنِي �إىل �أق�صى حد بدر��صة �لتاريخ، 
�لأخبار عن دول  »حقائق  دعاه:  َقيًِّما  فيه كتابًا  و�ألّف  فحذقه 
عام 1314هـ  منه  �لثاين  و�جلزء  �لأول  �جلزء  طبع  �لبحار«، 
�جلزء  من  ْدٌر  �صَ وطبع  ببولق،  �لأمريية  باملطبعة  )1896م( 
برتبة  عام 1316هـ )1898م(، وكان  �ملطبعة  بتلك  �لثالث 
من  م�رص  بتاريخ  �لثاين  �جلزء  وخ�ّض  )�لعميد(،  �لأمري�لي 

�أول علم �لتاريخ بها �إىل مطلع �لقرن �لع�رصين �مليالدي.

�إليه  وين�صب  �لع�صكرية،  للقرعة  مديًر�  ذلك  بعد  و�صار 
بعد  ورقِّي  �لآن،  حتى  �ملفعول  �ل�صاري  �لقرعة  قانون  و�صع 
ذلك �إىل من�صب وكيل وز�رة �حلربية، ولبث يف هذ� �ملن�صب 
رتبة  ونال  �لقانونية،  �ل�صن  بحكم  �ملعا�ض  على  �أحيل  �أن  �إىل 
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�لفريق وهي �أعلى �لرتب �لع�صكرية يف م�رص، و��صتهر يف حياته 
بالتو��صع و�حلياء �جلم.

�لعمر حو�يل  من  بالًغا  )1924م(  عام 1343هـ  وتويف 
88 عاًما، ويت�صح من �صريته �أن و�لدته كانت جز�ئرية �ملولد 
و�لن�صاأة، �إذ نزح و�لدها ب�صحبة �أ�رصته �إىل �لإ�صكندرية عقب 

غزو �لفرن�صيني للقطر �جلز�ئري عام 1246هـ )1830م(.

و�أ�صلوبه يف كتابة �لتاريخ و��صح �ل�صياق، متني �لعبارة، 
يدل على غز�رة علم و��صعه وتبحره يف �للغة �لعربية.

701– �سعد زغلول – �سارع – بق�سم العطارين 
بق�سم   – ميدان   – زغلول  �سعد   –702

العطارين  
مبديرية  »�إبيانة«  بقرية  ولد  زغلول،  �إبر�هيم  بن  �صعد  هو 
�لغربية يف يوليو عام 1857م )1274هـ( وقيل يف يونية عام 
1860م )1277هـ(، ون�صاأ يف جيل بد�أ �مل�رصيون يف خالله 
�لنوم  بعد  و�حلرية  �لنور  �إىل  طريقهم  �صق  �إىل  �لو�عي  �لتطلع 
طوياًل على �لظلم �لفادح �لذي قّو�ض همتهم �إز�ء ع�صف �حلكم 

�لرتكي �لغا�صم.

�صارع �صعد زغلول )�صارع حمطة �لرمل �صابًقا(
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�إبر�هيم  لو�لده  كان  �إذ  معدم،  غري  فالًحا  �صعد  وكان   
�ليد  كونه  بو�صف  »�إبيانة«  قريته  يف  مرموًقا  مقاًما  زغلول 
�لعاملة، و�لر�أ�ض �ملفكر فيها، وق�صى �صعد �ل�صنني �لأوىل من 
حد�ثته يف تلك �لبيئة �لريفية �لتي كان �لظلم يخيم عليها ب�صبب 
ي�صودها  بيئة  فكانت  وجربوتهم،  �لأتر�ك  �ملوظفني  ع�صف 
بالتخل�ض من  �إىل �حلرية  �لنـزوع  �لنف�صي وي�صدها  �ل�صطر�ب 

ربقة �ل�صتغالل، و�ل�صتعباد �ملهني.

 وتويف �إبر�هيم زغلول و�بنه �صعد يف �ل�صاد�صة من عمره، 
من  �مل�صاب  هذ�  وكان  �أخيه،  كنف  يف  وو�لدته  هو  فعا�ض 
�لعو�مل �لتي �أهلته للكفاح �لعنيد لأنه �صهره يف بوتقة �لأمل �حلافز 

للقوة و�لياأ�ض وجعله يعتمد على نف�صه يف معرتك �حلياة.

 ومل يكن يف مديرية �لغربية مدر�صة نظامية يف ذلك �حلني، 
فاأدخله �أخوه يف �أحد �لكتاتيب ليتعلم مبادئ �لقر�ءة، و�لكتابة، 
و�لنحو، و�لتجويد، وبعد ق�صاء ب�صعة �أعو�م يف هذ� �لكّتاب 
ومن  )1288هـ(،  عام 1871م  �لأزهر  بجامع  �أخوه  �أحلقه 
هذ� �لتاريخ يرجح �لقول باأن مولده كان خالل عام 1857م 
�إن  �إذ  )1274هـ( ولي�ض خالل عام 1860م )1277هـ(، 
ع�رصة  �حلادية  �صن  يف  وهو  ح�صوله  ي�صتبعد  بالأزهر  �لتحاقه 
� �أن يكون يف حو�يل �خلام�صة ع�رصة،  من عمره، وي�صح جدًّ
يف  �أهله  عن  �لغرت�ب  وحدة  يتحمل  �لعود  �صلب  يجعله  مما 

�لقاهرة.

ميد�ن �صعد زغلول
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م�رص  �إىل  قدم  نف�صها  )1288هـ(  1871م  �صنة  ويف   
جمال �لدين �لأفغاين )�نظر مادة �لأفغاين( ليبث دعوته �جلريئة 
�جلمعيات  �نت�رصت  �لوقت  ذلك  و�لتجديد، ويف  �لتحرر  �إىل 
�ل�رصية يف م�رص للعمل على �إنقاذها من �ملظامل، و�إرهاق �لنا�ض 
�لظهور  يف  �آخذة  �لعر�بية  �لثورة  بو�در  وكانت  بال�رص�ئب، 

لإحالل �لعنا�رص �مل�رصية �لوطنية حمل �لأتر�ك يف �حلكم.

 وقد �تخذ �صعد زغلول م�صكنه يف غرفة بدرب �لأتر�ك 
بحّي �لأزهر مع �أربعة �آخرين من �لطلبة وكانو� ي�صيوؤون �لغرفة 
�ل�صهر،  طو�ل  مليمات  ع�رصة  يكلفهم  �لزيت  وقوده  بقنديل 
�صار  �لذي  �لهلباوي  �إبر�هيم  �لطلبة  زمالئه  بني  من  وكان 
حادثة  يف  �لفالحني  �تهام  توىل  و�لذي  �ملحامني،  كبار  من 
دن�صو�ي �مل�صوؤومة ممالأة لالإجنليز، وقد قال �صاعر �لنيل يف حقه 

�لبيت �لآتي �لذي لزمه كعنو�ن على جحوده لوطنه:

ُدنا فال َتْن�َض �أنَّا  �أنَت جالَّ
 َقْد َلبِ�ْصنا على يدْيَك �حِلد�َد� 

�آخر  و�صيخ  �لهلباوي،  و�إبر�هيم  زغلول،  �صعد  و�نتقل 
يدعى �لب�صطاوي�صي �إىل غرفة �أخرى يف حارة »�لقرد« �ملتفرعة 
�ل�صهرية  �إجارتها  من �صارع �ملقريزي خلف �لأزهر، وكانت 
�ملبلغ  هذ�  دفع  عن  �ل�صهور  �أحد  يف  وعجزو�  قرو�ض،  �صتة 
�لزهيد، فهددتهم �صاحبة �ملنزل بالطرد، ولكن �صعد زغلول 
ا،  ��صتغل عطفها �حلادب على �ملر�صى لفقدها ولًد� كان مري�صً
�صاحبة  و�أخذت  ففعل،  �ملر�ض  يت�صنع  �لب�صطاوي�صي  وجعل 
�لثالثة  �لطالب  جنا  وهكذ�  عالجه،  وتبا�رص  تو��صيه  �ملنزل 
وكان  �ل�صتة،  �لقرو�ض  ودفعو�  �لأزمة  وفكت  �لطرد  من 
�لإعياء  لت�صنعه  نتيجة  فعاًل  باملر�ض  �أ�صيب  قد  �لب�صطاوي�صي 

ب�صعة �أيام.

ومن ت�رصفات �لقدر �لعجيبة �أن �صعد �أحب فتاة من درب 
ليو�فق على زو�جها  يعرفهم عند و�لدها  ط من  �صعادة، وو�صَّ
منه، ولكن هذ� �لو�لد ف�صل تاجًر� على �ملجاور �صعد زغلول، 

وقبل �لتاجر، ورف�ض �صعد زغلول.

�ل�صيخ حممد  �لأزهر  نف�صه توىل ريا�صة  ويف ذلك �حلني 
�ملهدي �لعبَّا�صي �لذي كان من �أو�ئل �مل�صلحني )�نظر �ملهدي 
من  �ملدة  طو�ل  �مل�صلح  �ل�صيخ  هذ�  ريا�صة  وكانت  �لعبا�صي( 
�أهم  ومن  1297هـ(،   –  1287( 1882م  �إىل   1870
و�لنظم  �لتعليم،  مناهج  تغيري  �أدخلها  �لتي  �لإ�صالحات 
�لإد�رية، ووجوب تاأدية �لمتحانات �لنهائية �أمام جلنة مكونة 

من �صتة �أع�صاء من كبار �لعلماء بالأزهر.

طائفتني  �إىل  �لر�أي  �نق�صم  �جلذري  �لتطور  هذ�  و�إز�ء 
�لوقوف  �لإ�صالح، و�لأخرى حتبذ  بوجوب  تنادي  �إحد�هما 
منا�رصي  من  زغلول  �صعد  وكان  تغيري،  دون  �لقدمي  عند 
�ملجددين  من  �أ�صاتذته  يختار  �أن  عليه  فكان  �لأوىل  �لطائفة 
عبده  حممد  و�ل�صيخ  �لأفغاين،  �لدين  جمال  ر�أ�صهم  وعلى 
)�نظر مادتي �لأفغاين و�ل�صيخ حممد عبده(، كما كان عليه �أن 
ي�صطفي من زمالئه، و�أتر�به يف �لأزهر، وخارجه �ملجددين 
من �ل�صبان �أمثال: �إبر�هيم �للقاين، و�أبي خطوة، وعبد �لكرمي 
�حلركة  تاأييد  على  �صعد  و��صتمر  �إ�صحق،  و�أديب  �صليمان، 
باأعمدة  �ل�رصية  �ملن�صور�ت  بل�صق  ُكلِّف  �أن  �إىل  �لإ�صالحية 
�جلامع �لأزهر �لتي تدعو �إيل �إ�صالح �خللل يف �ملعهد، وحتديد 
�أر�صلها  �صيحة  �أول  �ملن�صور�ت  هذه  فكانت  �لعالج،  و�صائل 

يف �صبيل �حلرية.
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وعندما منع �لنا�ض من ح�صور درو�ض �لأفغاين يف �لأزهر 
مبادئ  عليه  يتلقى  منـزله  زيارته يف  على  زغلول  �صعد  ��صتمر 
�لثورة، وكان يبادر �إىل �إذ�عة هذه �ملبادئ على زمالئه �لطلبة، 

ويكتب عنها �ملقالت يف �ل�صحف يف جر�أة وحما�صة.

وملا توىل �ل�صيخ حممد عبده حترير »�لوقائع �مل�رصية« �ختار 
�نتفع  وقد  �لتحرير،  يف  مل�صاعدته   1880 �صنة  زغلول  �صعد 

�صعد بهذه �لزمالة وقب�ض �لكثري من �أدب �ل�صيخ وخلقه.

ويف مدر�صتي �لأفغاين وحممد عبده ن�صج �إدر�ك �صعد، 
مبادئ  كملت  جديدة  مدر�صة  تكوين  ذلك  بعد  و��صتطاع 
ويف  م�رص،  يف  �لوطني  �لكفاح  دعائم  و�أقامت  �لرجلني، 

�ل�رصق �لعربي على �أ�صا�ض قوي متني.

فاإن  �ل�صبغة �حلكومية »للوقائع �مل�رصية«  �لرغم من  وعلى 
�صعد زغلول �أطلق لقلمه �لعنان يف �صحائفها فاأخذ ينقد نظام 
�حلكم �لفردي بالأقو�ل �ل�رصيحة �ملحكمة، ويربهن على �أن 
�ل�صورى، و�حلكم �لنيابي و�إ�صد�ر �لد�صتور، �أمور من �صميم 
من  عرًفا  »�مل�صتبد  �ل�صورى:  عن  فقال  �لإ�صالمي،  �لت�رصيع 
و�فق  به هو�ه  ير�صم  مبا  م�صوؤول، ويحكم  ي�صاء غري  ما  يفعل 
�أو نابذها، ومن �أجل هذ� ترى  �أو خالفه نا�صب �ل�صّنة  �ل�رصع 
�أو ما ي�صارعه �رصفوه �إىل هذ�  �للفظ  �لنا�ض كلما �صمعو� هذ� 
جلب  ما  وكرثة  به  م�صابهم  لعظم  ذكره  من  ونفرو�  �ملعنى، 

على �لأم و�ل�صعوب من �لأ�رص�ر«. 

لالإنفاق  بال�رص�ئب  �لنا�ض  يرهقون  م�رص  حكام  وكان 
على بذخهم وترفههم، وتغريهم بريطانيا بذلك ومتدهم باملال 
فيتمادون يف نزفهم ويتورطون يف �لديون �لفادحة، ويقومون 
�لر�أ�صماليون  فكان  منها،  �ل�صعب  ي�صتفيد  ل  �لتي  بامل�صاريع 

بالربا  �ملال  يقدمون   – �لإجنليز  ر�أ�صهم  وعلى   – �لأجانب 
�لفاح�ض ثم يقب�صونه من جديد ب�صفة مقاولني، وهم فوق ذلك 
يغالون يف �ملظامل و�ل�صتبد�د وينكلون بالنا�ض يف غري رحمة، 
�لعارمة على  �لثورة  لل�صعب �صرب، فانفجرت  َثمَّ مل يعد  ومن 

�ل�صيا�صة �ملالية �خلرقاء.

و�أخفقت �لثورة �لعر�بية ب�صبب د�صائ�ض �لإجنليز ومطامعهم 
يف م�رص، وحدثت �لنك�صة عقب هذ� �لإخفاق، ولذ �صعاف 
وتعر�ض  و�مل�صتعمرين،  باحلكام،  و�لنتهازيون  �لنفو�ض 
نفو�ض  يف  و�صاعت  �ملرير،  لال�صطهاد  �لأحر�ر  �لوطنيون 

�ل�صعب عو�مل �لقنوط و�ل�صت�صالم.

وملا  �لعر�بية،  �لثورة  رجال  من  زغلول  �صعد  وكان 
على  ف�صمم  �لوطنية  �حلركة  مب�صتقبل  �إميانه  يفقد  تد�عت، مل 
مو��صلة �لكفاح �لوطني حتى بلوغ �لغاية وظّل وفيًّا لأ�صاتذته، 

و�إخو�نه من �ملجاهدين، ممن نالهم �لت�رصيد و�لنفي.

�لإفرجنية  �ملالب�ض  و�رتدى  �لعمامة  ترك  قد  �صعد  وكان   
ثم  �لد�خلية  بوز�رة  معاوًنا  )1300هـ(  1882م  عام  فُعنيِّ 
ناظًر� لقلم ق�صايا �جليزة، فلما قامت �لثورة �لعر�بية ف�صل عن 
1884م  عام  �تهم  ثم  خ�صومه  حاربه  �إخفاقها  وبعد  وظيفته 
جماعة  بتكوين  �صقر  ح�صني  يدعى  له  و�صديق  )1302هـ( 
�رصية با�صم »جماعة �لنتقام« لغتيال �لذين خانو� �لعر�بيني �أو 
على  دليل  �أي  �ملحاكمة  يقم يف  ومل  �أذ�هم،  �صبًبا يف  كانو� 
لعزم  بر�ءتهما  من  �لرغم  على  معتقلنْي  ظال  ولكنهما  �لتهمة 

�حلكومة على نفيهما �إىل �ل�صود�ن.

�أ�صدره  �لذي  �لرب�ءة  حلكم  حتدًيا  يعترب  �لنفي  كان  وملا 
�لإفر�ج  �إىل  ��صطرت  �حلكومة  فاإن  �لأجانب،  �لق�صاة 
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نف�صها  �ل�صنة  تلك  ويف  �لعتقال،  من  يوًما   98 بعد  عنهما 
�صنة 1884م، بد�أ �صعد يف مز�ولة مهنة �ملحاماة فمار�صها يف 
�رصف و�أمانة، وعزة نف�ض ف�رصب بذلك �أح�صن مثل لزمالئه 
يف �ملحاماة فا�صتهر باأنه ل يد�فع عن باطل ول يقبل �إل �لق�صايا 
�لعادلة �لتي ت�صتحق دفاعه، وما من �صك يف �أن ��صتغاله باملحاماة 
بعيد، فقد ز�ده خربة ومعرفة وجعله يلم�ض ما  �إىل حد  �أفاده 
كان وطنه يالقي من مظامل، وما كان به من علل �جتماعية، 
وما يعانيه من ق�صوة �لحتالل وم�صائبه، و�إىل جانب ذلك منّى 
�لبيان  �أ�صاليب  �ملنطقية وت�رصفه يف  فيه ملكته �خلطابية وحجته 

و�رصب �ملثل يف �لنبوغ �لقانوين.

و�أخذت  وذكرياتها  �لعر�بية  بالثورة  يبعد  �لعهد  و�أخذ 
و�لرتب�ض  بالأمل  �مل�صوب  �لن�صبي  �ل�صتقر�ر  �إىل  تركن  �لأمور 
و�لنتظار، وقد بد�أ �ملجاهدون �لذين ظلو� يف قيد �حلياة يعودون 
من �ملنفى �أو يخرجون من �ل�صجون ومن بينهم �ل�صيخ حممد 
م�صت�صاًر�  �صار  ثم  منا�صب  عدة  عودته  بعد  توىل  �لذي  عبده 
�لنتفاع  �لق�صاة  فاقرتح على زمالئه  �ل�صتئناف،  يف حمكمة 
مبو�هب �صعد يف �لق�صاء فُعنيِّ عام 1892م )1310هـ( نائب 
ُيَعنيَّ  م�رص  يف  حمام  �أول  فكان  �ل�صتئناف،  مبحكمة  قا�ٍض 
قا�صًيا، وقد بقي يف �ل�صلك �لق�صائي �أربعة ع�رص عاًما، و�صل 

خاللها �إىل �أعلى منا�صبه.

�بنة  �صفية  تزوج  �لق�صاء  وظائف  يف  تقلبه  عهد  ويف 
عام  فرب�ير  �صهر  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  فهمي  با�صا  م�صطفى 
1896م )1314هـ( وهي يف �لثامنة ع�رصة من عمرها، وهو 
يف حو�يل �لثامنة و�لثالثني فكانت له خري معينة على مو��صلة 
�لكفاح يف �صبيل حرية �لوطن، و��صتقالله، فكان بيتها م�صدر 

جيلها  لن�صاء  روحي  ن�صاط  ومركز  لزوجها  و�صعادة  ر�حة 
ورجال م�رص �ل�صيا�صيني.

وقد قال لها �صعد زغلول يف فجر �لثورة عام 1919م: »يا 
�إنني و�صعت ر�أ�صي على يدي �ليمني هذه«،  فاأجابته:  �صفية 

»و�صْع ر�أ�صي على ي�رص�ك«. 

وكانت ل تت�صجر من مثابرته على �لقر�ءة و�ملد�ومة على 
�لطالع يف كنف مكتبته �حلافلة باأمهات �لكتب، ومل يرزق 
منها بن�صل،  وكان يعزيها بقوله: »لقد فاتنا �لن�صل فاأ�صبحت 
�لذي  �لعو�ض  ونعم  و�أبنائي  �أبنائك  من  كلها  �لأمة  هذه 
عو�صنا �لله«، ومن هنا �أطلق عليها �ل�صعب �مل�رصي لقب »�أم 

�مل�رصيني«. 

ولقد كانت �صرية �صعد زغلول يف �لق�صاء �صرية �لقا�صي 
�لذي يطبق �لعدل فيما يق�صي به من �أحكام، ولو خالف ذلك 
ون�صو�صه،  �لقانون  ظاهر  فهم  من  �إليه  يطمئنون  فيما  زمالءه 
�لذي  �لإن�صاين  و�لغر�ض  �لقانون  بجوهر  يتم�صك  كان  فقد 
متيزه يف وظيفته  �لتي  �لبارزة  �مليزة  �أجله، وكانت  من  و�صع 
�لق�صائية جمعه بني �لعد�لة و�مل�صلحة �لجتماعية �لعامة، فكان 
بهذه �ل�صفة �لقا�صي �جلريء �ملجتهد �لذي ل يتم�صك بحرفية 
�لقانون، ومن ثم كان ل يجد حرًجا يف تف�صري ن�صو�صه مبا يتفق 
مع �ل�صالح �لعام، وكثرًي� ما كان يذكر يف حيثيات �لأحكام 
�لتي ي�صدرها هذه �لعبار�ت �لتي تدل على مت�صكه بالعدل قبل 
كل �صيء، فقد كان يذكر يف هذه �حليثيات قوله: »وحيث 
�أو  وكذ�...«،   بكذ�  تق�صي  و�لإن�صاف  �لعدل  قو�عد  �إن 
قوله: »وحيث �إن هذ� من �لعد�لة �لإن�صانية �لتي ُو�صع �لقانون 
على  تدل  �لتي  �جلمل  من  ذلك  غري  �إىل  لحرت�مها...«،  
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�لعدل  مبادئ  حتقيق  عن  لت�رصفه  تكن  مل  �لقانونية  �ملو�د  �أن 
و�لإن�صاف لإر�صاء ذمته.

على  جرى  �لتي  ملبادئه  خمالفة  �جلمل  هذه  يف  ولي�ض 
ب�صنو�ت  ذلك  بعد  �لت�رصيعية  �جلمعية  �لقائل يف  فهو  �تباعها، 
عدة: »يف �أي �رصع مينع �لقا�صي من �إبد�ء ر�أيه بح�صب ذمته؟ 
�أمن �أجل �أن نو�فق يف �لظاهر �ملبادئ �لقانونية نخالف مكارم 
�لأخالق؟«، ويف �أثناء �ملدة �لطويلة �لتي قطعها من عمره يف 
�لعقل  فيها  م  حكَّ كثرية  مو�قف  له  كانت  �لق�صائي  �ل�صلك 

و�ملنطق و�لإن�صانية و�لعدل على �لن�صو�ض �لقانونية بحرفيتها.

�أ�صا�صيني  مببد�أين  �أحكامه  يف  ياأخذ  �لقا�صي  �صعد  وكان 
�ملذهب  عن  �ملاأخوذة  �لعدلية  �لأحكام  جملة  قول  يلخ�صهما 
�حلنفي وهما: »درء �ملفا�صد مقدم على جلب �ملنافع«،  وقولها: 

»ُيز�ل �ل�رصر �لأ�صد بال�رصر �لأخف«. 

دون  لتحول  تكن  مل  نف�صه  يف  �خلرية  �لر�أفة  هذه  ولكن 
ومرتكبي  �لإجر�م  متعودي  على  بالإعد�م  �حلكم  �إ�صد�ره 

�جلر�ئم مع �صبق �لرتب�ض و�لإ�رص�ر.

وفعاًل،  ر�ئًعا  �لق�صاء  ��صتقالل  �أجل  من  ن�صاله  وكان 
فد�فع عن كر�مة �لقا�صي بكل ما و�صعت طاقته من قوة، وقد 
رف�ض مر�ًر� قر�ر�ت جمل�ض �لوزر�ء موؤكًد� �أن هذه �لقر�ر�ت 
لي�صت قو�نني ملزمة �صادرة من �ل�صلطة �لت�رصيعية، كما �صعى 
من  و�حلد  �لأهلية،  �ملحاكم  �خت�صا�صات  تو�صيع  �إىل  جاهًد� 
كان  �لذي  �لر�أي  ومعار�صة  �ملختلطة،  �ملحاكم  �صالحية 
�صائًد� باأن قانون هذه �ملحاكم عام و�جب �لتطبيق على جميع 
�لدعاوى، كما ثار على نظرية »�ل�صالح �ملختلط« �لذي كانت 
م�صت  كلما  باخت�صا�صاتها  للقول  به  تتذرع  �ملختلطة  �ملحاكم 

�لق�صايا ما ت�صميه »بال�صالح �لعام«،  فكانت مو�قفه �ل�صلبة يف 
هذ� �ل�صاأن بدء جهاد يف مكافحة �لمتياز�ت �لأجنبية، ومت�صري 

�لق�صاء يف �لبالد.

م�صادر  من  زغلول  ل�صعد  �آخر  م�صدًر�  �لق�صاء  وكان 
معرفته وحجته وخربته باحلياة، وقد �ختلف ذ�ت يوم – يف 
�أثناء �لعمل – و�أحد �لق�صاة �لإجنليز، فاأخذ هذ� �ملتعجرف – 
ومن كفاءته،  �صعد  �صاأن  من  – يحط  للجل�صة  رئي�ًصا  وكان 
�لتي  �ل�صهاد�ت  من  �صيًئا  يحمل  ل  �إنه  قائاًل  عليه  و��صتطال 
�ملتزوج  �لقا�صي  �لإجنليزي، فما كان من �صعد  يحملها ذلك 
�للغة  تعلم  على  يكب  �أن  �إل  �لعمر  من  �لأربعني  جتاوز  �لذي 

�لفرن�صية و�لعلوم �لت�رصيعية حتى نال �إجازة �حلقوق.

�أقد�مهم يف م�رص على  توطيد  �آخذين يف  �لإجنليز  وكان 
�إمنا جاوؤو�  باأنهم  �أنف�صهم  �لتي قطعوها على  �لوعود  �لرغم من 
حلماية عر�ض �خلديوي، ثم �أبدو� �أنهم �صيغادرون �لبالد بعد �أن 
يتعلم �مل�رصيون كيف يح�صنون �إد�رة بالدهم وكذلك حفاًظا 
على ديون �لأجانب، ولكن كل وعودهم ذهبت مع �لريح، 
»دن�صو�ي«  حادثة  من  �تخذو�  �لبغي�ض  �حتاللهم  يثبتو�  ولكي 
�صعد  وكان  �جل�صعة،  �ل�صتعمارية  لنو�ياهم  ذريعة  �مل�صوؤومة 
مبد�رك  لالرتقاء  �لجتماعية  �لناحية  يف  جهوده  يبذل  زغلول 
�ل�صعب ليهب قويًّا مد�فًعا عن حريته، و��صتقالله بالعلم و�لإميان 

�لقوي �لقائم على �ملعرفة �ل�صحيحة بالأمور. 

دن�صو�ي  فاجعة  وقعت  )1324هـ(  1906م  عام  ويف 
يف �صهر يونية من ذلك �لعام، �إذ خرج بع�ض �ل�صباط �لإجنليز 
�ملنكوبة،  �لقرية  هذه  حول  لل�صيد  عطلتهم  �أيام  من  يوم  يف 
وقد وجه نظرهم �إىل حترمي �ل�صيد يف هذ� �ملكان فلم يكرتثو� 
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�حلمام،  �أبر�ج  على  ر�صا�صهم  �إر�صال  يف  و�نطلقو�  بتحذيره 
��صتباك  �إىل  �أدى  مما  �لنري�ن،  فيها  فا�صتعلت  �حل�صيد  و�أجر�ن 
بينهم وبني �لفالحني �لذين جرح عدد منهم، وقتلت �أم حممد 
�ل�صباط  فّر  �لقرية  �أهل  مقاومة  ول�صدة  �لقرية،  ماأذون  زوجة 

�لإجنليز �جلبناء وهلك �أحدهم �إثر �رصبة �صم�ض.

وكان �لإجنليز �لغادرون ينتظرون مثل هذه �لفر�صة لتوطيد 
�أقد�م �لحتالل، ولإخماد جذوة �لروح �لوطنية �ل�صاعدة يف 
م�رص، فاأخذت �صحفهم ت�صور �حلادث على �أنه عدو�ن على 
بادر  ثم  �ل�رصقي،  �لديني  �لتع�صب  من�صوؤه  �لإجنليزي  �جلي�ض 
من  كبري  عدد  �عتقال  بعد  �مل�صانق  �إر�صال  �إىل  �للورد كرومر 
�مل�صاكني،  هوؤلء  ملحاكمة  ع�صكرية  و�ألفو� حمكمة  �لأهايل 
و�ل�صبعني،  �خلام�صة  يف  �صيخ  بينهم  �أربعة  باإعد�م  فق�صت 
وبال�صجن �ملوؤبد على �ثنني، وبال�صجن خم�صة ع�رص عاًما على 
متهم �آخر، وباجَلْلد على عدد كبري من �لأهايل، و�أمر �مل�صرت 
و�جللد  �ل�صنق  يجري  باأن  �لد�خلية  وز�رة  م�صت�صار  »مت�صل« 
�أمام  1906م  عام  يونية   28 يف  �لفادح  �لظلم  فنفذ  علًنا، 

�أهلهم، وعلى مر�أى من �آلف �لفالحني.

ولقد �أثارت هذه �لفاجعة �لنكر�ء �صخط جميع �مل�رصيني، 
عن  بالكتابة  كامل  م�صطفى  �لزعيم  وقام  �ل�صعر�ء،  فرثاها 
�صناعتها يف �صحف باري�ض ولندن متهًما �للورد كرومر باأفظع 
�لأعمال �لوح�صية، ف�صجنته بريطانيا وعينت مكانه �ل�صري �ألدون 
غور�صت لتنفيذ �صيا�صة حزب �لأحر�ر �لربيطاين �حلاكم برت�صية 
�ل�صعور �لوطني �أماًل يف تدعيم مركز بريطانيا بالقطر �مل�رصي. 

وكان من �لإجر�ء�ت �لتي جلاأت �إليها �ل�صلطات �لإجنليزية 
�لر�أي  ير�صي  تعدياًل  �مل�رصية  �لوز�رة  تعديل  �خلو�طر  لتهدئة 

�لعام، فاختري �صعد زغلول وزيًر� للمعارف لدعوته �لذ�تية �إىل 
ن�رص �لعلم و�إن�صاء �جلامعة.

فبد�أت  �ملاألوف  نهجها  ترتك  مل  �لإجنليزية  �ل�صلطة  ولكن 
طريقه  يف  �لعر�قيل  وت�صع  �لد�صائ�ض،  خيوط  حوله  حتيك 
�صعف  على  دلياًل  �لإخفاق  هذ�  من  فتتخذ  مهمته  يف  ليخفق 
كفاءة �مل�رصيني يف حكم �أنف�صهم، ومل مي�ض غري وقت ق�صري 
�لذي كان  »د�نلوب«  �مل�صت�صار  بينه وبني  �ل�رص�ع  ن�صب  حتى 
ينفرد بتعريف �أمور نظارة �ملعارف دون معار�صة، كما ن�صب 
�لتي  �لعيوب  بكل  و�لر��صني  �لقدمي  �أن�صار  وبني  بينه  �ل�رص�ع 
كانت ت�صوب �صري �لتعليم يف �لبالد و�ملقيمني على �لقيم دون 

�لدفاع عن كر�متهم �مل�رصية.

�ل�صخ�صيات  من  كبرًي�  عدًد�  �ل�رص�ع  هذ�  يف  جابه  وقد 
يرف�ض  فكان  �ملجازف«،   »�لوزير  �صمي  حتى  �لإجنليزية 
دون  بامل�رصيني  �لقعود  �إىل  تهدف  �لتي  �لعقيمة  �قرت�حاتهم 
�لتقدم �لعلمي، وبلوغ ما يرفع م�صتو�هم �لثقايف، وقد بقي يف 
�لوز�رة �أربعة �أعو�م ق�صاها يف كفاح عنيف هدفه هدم �لنفوذ 
�لربيطاين �لذي كان يفر�ض �صيطرته �لبغي�صة على جميع نو�حي 
�لتعليم، وو�صع �لأ�ص�ض �لقوية »لنه�صة �لثقافة �لقومية وجعل 
�للغة �لعربية لغة �لتدري�ض لتحل حمل �للغة �لإجنليزية، هذ� �إىل 
د�ر  و�إحياء  �لوز�رة،  �إىل  �لتعليم  رجال  كبار  �إعادة  جانب 
�مل�رصية  �جلامعة  و�إعانة  �لحت�صار،  �صبيل  وكانت يف  �لعلوم 
باملال و�لرجال، و�إر�صال �لبعثات �ملتتالية من �لطالب، وو�صع 
�مل�رصيني يف �ملنا�صب �لتي كانت وقًفا على �لإجنليز، و�إن�صاء 
�خلديوي،  غ�صب  من  �لرغم  على  �ل�رصعي  �لق�صاء  مدر�صة 
وبع�ض �صيوخ �لأزهر لأن �إن�صاءها يفقد هوؤلء �ل�صيوخ وظائف 

�لق�صاة بعد �أن فقدو� وظائف �لتعليم ب�صبب قيام د�ر �لعلوم.
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زغلول  �صعد  �أ�صبح  )1328هـ(  1910م  عام  ويف 
با�صا  حممد  مادة  )�نظر  �صعيد  حممد  وز�رة  يف  للعدل  وزيًر� 
وز�رة  من  نقله  على  غور�صت«  »�ل�صري  حر�ض  وقد  �صعيد(، 
�ملعارف للحد من ن�صاطه، وتقييد عمله، �إل �أنه مل يهن ومل 
�لق�صاء،  �لد�ئب لالإ�صالح، فعزز كر�مة  �لعمل  ي�صكت عن 
ونا�صل من �أجل ��صتقالله و�نت�صف للمغبونني، و�ملغمورين من 
رجاله، و�صعى لإن�صاء نقابة �ملحامني لتنظم �صوؤونهم، ولتد�فع 

عن حقوقهم. 

و�لإن�صاف  �حلق  كلمة  �إعالء  �صبيل  يف  يكافح  وماز�ل 
�ل�صري  حمل  كت�صرن(  مادة  )�نظر  كت�صرن  �للورد  حل  �أن  �إىل 
وطلب  �لفر�صة  �للورد  �نتهز  وعندها  به  فا�صطدم  غور�صت، 
من �صعد �لرجوع عن قر�ر �تخذه بحق �صديق له، و�أحرجه يف 
ذلك حتى ��صطره �إىل �ل�صتقالة، فغادر �لوز�رة عام 1913م 
�أحمد  ه  نوَّ وقد  �لنف�ض،  عزيز  �لكر�مة،  موفور  )1332هـ( 
لطفي �ل�صيد بهذه �ل�صتقالة �مل�رصفة يف مذكر�ته �لتي طبعت يف 
كتاب بعنو�ن »ق�صة حياتي« فقال �إنها كانت ب�صبب حادث يهم 
ب�صعد  متربمني  �لطرفان  وكان  �لربيطاين،  و�ملعتمد  �خلديوي 
ل�رص�حته �لتي كان يبديها يف جمل�ض �لوزر�ء و�صالبته يف �حلق 
و�لعدل وحر�صه على �أد�ء و�جبه، وهذه �صهادة لها تقديرها، 
�إذ �إن لطفي �ل�صيد كان من خ�صوم �صعد زغلول �ل�صيا�صيني، 
قائاًل: »وملا توىل �صعد وز�رة �حلقانية  �ل�صيد  ثم ي�صيف لطفي 
مل يفرط يف حقه ب�صفته وزيًر�، ومل يكن فيها باأقل غرية على 
حتى  �لتعليم،  ن�رص  على  �ملعارف  نظارة  يف  منه  �لعدل  �إقامة 
كان دفاعه عن �عتقاده جملبة ملخالفة �ل�صلطة وتربم �خلديوي 

و�لإجنليز به«.  

يفلح  ومل  �لنمو،  يف  �آخذة  �لد�صتورية  �حلركة  وكانت 
�إىل  بالن�صبة  مما �صنعوه  �لرغم  �إخماد جذوتها على  �لإجنليز يف 
�لتفرقة بني عنا�رص �لأمة �جتماعيًّا ودينيًّا، وملا عجزو� وف�صلت 
�لقانون  �إ�صد�ر  على  �ملو�فقة  �إىل  ��صطرو�  �خلبيثة  خططهم 
�لنظامي باإن�صاء �ملجل�ض �لت�رصيعي يف �أول يوليو عام 1913م 
�صلطات  من  �أو�صع  �صلطات  �ملجل�ض  هذ�  ومنح  )1332هـ( 
�ملجل�صني �ل�صابقني، وكان �لإجنليز يظنون �أن قيام هذ� �ملجل�ض 
ما هو �إل خدعة لتهدئة �لنفو�ض، ولكنهم فوجئو� بفوز �صعد 
زغلول بالنيابة يف �ملجل�ض عن د�ئرتني من دو�ئر �لقاهرة، ل 
عن د�ئرة و�حدة، وذلك على �لرغم من �لقيود �لتي فر�صوها 
�لرث�ء و�جلاه،  �أ�صحاب  �لنيابة يف  للرت�صيح و�لنتخاب حل�رص 
وبالرغم من �مل�صاعي �لتي بذلها يف هذ� �ل�صبيل �للورد كت�صرن 
�لتي  و�لأمو�ل  �حلكومة  و�أع�صاء  �لثاين  عبا�ض  و�خلديوي 
�حلزب  �أن  �لغريب  ومن  �لناخبني،  �أ�صو�ت  ل�رص�ء  �رصفت 
د �صعد زغلول يف �نتخابه وجناحه يف د�ئرتني من  �لوطني َع�صَّ

�لدو�ئر �لأربع بالقاهرة. 

�ملحارب  �لوطني  �حلزب  �حلني:  ذلك  �أحز�ب  وكانت 
لالإجنليز، و�لد�عي �إىل �ل�صيادة �لرتكية، وحزب �لأمة �ملنادي 
للخديوي و�ملقاوم لل�صيادة �لعثمانية، و�ملطالب بال�صتقالل، 
وحزب  �أحياًنا،  �لإجنليز  �إىل  �لتقرب  عن  يتورع  ل  ولكنه 
�لإ�صالح �لد�عي ملعاجلة �لعلل �لجتماعية بالأنظمة �لد�صتورية، 
ولكنه ل يجروؤ على خما�صمة �لإجنليز لولئه �ل�صديد للخديوي 
من  لالنتقام  �ملخا�صمة  هذه  جتر  �أن  يخ�صى  لأنه  �لثاين  عبا�ض 

�خلديوي نف�صه. 

�أما �صعد و�إخو�نه �لوطنيون غري �ملن�صمني �إىل هذه �لأحز�ب 
�ل�صتقالل،  �أجل  من  عمله  بقدر  منها  كالًّ  يوؤيدون  فكانو� 



حرف السني

449

و�إقامة �لد�صتور و�حلكم �لنيابي، وينكرون عليها �نحر�فاتها، 
وتاأرجحها بني �لق�رص �خلديوي وبني ق�رص �لدبارة مقر �ملعتمد 
ا عن �لعتماد على �ل�صعب �مل�رصي  �لربيطاين، و�لأتر�ك عو�صً
�ل�صتقالل،  دعائم  وتثبيت  �لأجنبي،  �لتدخل  ملكافحة 

و�حلريات �لد�صتورية و�ملطالبة بجالء �لإجنليز �ملحتلني.

ويف �جلمعية �لت�رصيعية �نق�صم �لأع�صاء �إىل طائفتني: طائفة 
تنا�رص �حلكومة وقو�ت �لحتالل ومن بينهم خم�صة ع�رص ع�صًو� 
معينني من قبل �حلكومة، وطائفة ت�صم �أع�صاء �لأحز�ب �لثالثة 
�لآنفة �لذكر، وعدًد� من �ملثقفني �لأحر�ر، و�صار �أع�صاء هذه 
�لطائفة ور�ء �صعد و�ن�صمو� حتت لو�ئه، وهكذ� ��صتطاع هذ� 
�لوطني �ل�صادق �لوطنية، �لقوي �لباأ�ض، �ملتني �خللق، �أن يُلمَّ 
منظمة  كبرية  قوة  �أفر�دها  من  يوؤلف  و�أن  �لأحز�ب،  �صعث 

هدفها �لأول خدمة �لأمة �مل�رصية وق�صيتها �ل�رصعية. 

و��صطدم �صعد باحلكومة حني �أوعزت �إىل �أحد �أع�صائها 
�ملعينني باأن ي�صاأل من �لذي ير�أ�ض �جلل�صة يف حالة غياب رئي�ض 
من  �ملعني  �لوكيل  باأنه  �حلكومة  و�أجابت  �ل�صورى،  جمل�ض 
قبلها، ولكن �صعًد� وقف يعار�ض �حلكومة ويقول: �إن �لوكيل 
�ملنتخب من �ل�صعب هو �صاحب �حلق يف رئا�صة �جلل�صات �لتي 

يتغيب �لرئي�ض فيها. 

يدم  مل  �لت�رصيعية«  »�جلمعية  �لت�رصيعي  �ملجل�ض  �أن  غري 
�إذ �صدر قر�ر �حلكومة باحلل يف  �أ�صهر،  �نعقادها غري خم�صة 
نوفمرب عام 1914م )1333هـ(، غري �أن هذه �ملدة �لق�صرية 
�ملعار�صة  زعامة  من  ينتقل  لأن  �لفر�صة  زغلول  ل�صعد  هياأت 
يف هذه �جلمعية �إىل زعامة �حلركة �لوطنية يف �لأمة باأ�رصها، 
وذلك مبا �أبد�ه من كفاح م�صتمر �صد �لحتالل، و�ل�صتعمار 

�لإجنليزي، و�صد �حلكام �ملو�لني ل�صلطة �مل�صتعمرين.

ولقد خلَّد معار�صته للحكومة يف �جلمعية �لت�رصيعية بهذه 
�لتي �صاح بها يف وجه �خلا�صعني �لأذلء: »�إذ� كانت  �جلملة 
ت�صجيل  مكتب  �لت�رصيعية  �جلمعية  تكون  �أن  تريد  �حلكومة 
لبالدي  م�رصيًّا حمبًّا  ب�صفتي  فاإنني  و�أو�مرها  �حلكومة  لقو�نني 
ل �أل يكون ملثل هذه �جلمعية �أثر يف �لوجود«. ومن �أقو�له  �أف�صِّ
�حلكيمة يف تلك �لفرتة من حياته �ل�صيا�صية قوله: »�إن كل تقييد 
للحرية لبد �أن يكون له مربر من قو�عد �حلرية نف�صها و�إل كان 

ظلًما«.  

�لعاملية �لأوىل عام 1914م )1333هـ(  وقامت �حلرب 
�خلديوي  وخلعت  م�رص،  على  �حلماية  بريطانيا  فاأعلنت 
على  �صلطاًنا  كامل  ح�صني  عمه  وت�صمية  �لثاين،  عبا�ض 
بالدفاع عن �لبالد وتعديل  بياًنا تعهدت فيه  م�رص، و�أ�صدرت 
�حلريات  و�صمان  �حلرب،  �نتهاء  بعد  �لأجنبية  �لمتياز�ت 
�لطبيعية،  �لرثوة  م�صادر  و�إمناء  �لتعليم،  وترقية  �ل�صخ�صية، 
و�إ�رص�ك �مل�رصيني يف �حلكم تدريـًجا يف �صبيل �حلكم �لذ�تي.

�لعهود  بهذه  �ملو�طنني  من  �لأكرب  �لق�صم  ينخدع  ومل 
بن�صال  �إل  يحقق  ل  و�ل�صتقالل  �حلرية  ك�صب  �أن  و�أيقنو� 
قليل  زمن  وبعد  توقعو�،  ما  وحدث  وكفاحهم،  �مل�رصيني 
على  �صلطانها  وب�صطت  به  وعدت  ما  كل  بريطانيا  نق�صت 
�أرز�قها، وخري�تها مل�صلحة جيو�صها  �لبالد و�صادرت  �صوؤون 
�ملحاربة، ثم �أرغمت �حلكومة �مل�رصية على �لإ�صهام يف نفقات 
هذه �حلرب مببلغ 3.500.000 جنيه وفر�صت على �لأهايل 
و�أخذ رجال  �ألف جنيه،  قدره 600  �لأحمر  لل�صليب  تربًعا 
�لع�صكرية،  �حلماية  للعمل حتت  �مل�رصيني  تعبئة  �لحتالل يف 
وبلغ عدد من �أجربتهم على �لتطوع �أكرث من مليون عامل كانو� 

يجمعون من �ملدن و�لقرى بالقوة �لقهرية. 
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وعندما �نتهت �حلرب كان �مل�رصيون وعلى ر�أ�صهم �صعد 
موؤمتر  يف  م�رص  بحقوق  تطالب  هيئة  بتاأليف  نادو�  قد  زغلول 
�لدول  وتنا�صد  وعودها،  باإجناز  بريطانيا  وتطالب  �ل�صلح، 
�حلرية  وهي  �مل�رصوعة  مطالبها  يف  تاأييدها  �ملنت�رصة  �ملتحالفة 

و�ل�صتقالل.

وكان �ل�صلطان ح�صني قد تويف وخلفه على عر�ض م�رص 
�أحمد فوؤ�د يف 9 �أكتوبر عام 1917، ومل ير�ض �ل�صعب �أن 
يكون �لوفد �ملطالب بحقوق �لبالد بريا�صة �لأمري عمر طو�صون 
�لوفد بريا�صة �صعد زغلول، وع�صوية علي �صعر�وي،  فتاألف 
�للطيف  وعبد  عّلوبة،  علي  وحممد  فهمي،  �لعزيز  وعبد 
�ملكباتي، وحممد حممود، وم�صطفى �لنحا�ض، و�أحمد لطفي 
�ل�صيد، و�إ�صماعيل �صدقي، و�صينوت حنا، وحمد �لبا�صل، 
حافظ  و�لدكتور  �لن�رص،  �أبو  وحممود  خياط،  وجورج 
عفيفي، وكان د�صتور هذ� �لوفد هو �لعمل على ��صتقالل م�رص 
على  �ملعطلة  �لت�رصيعية  �جلمعية  �أع�صاء  ووقع  ا،  تامًّ ��صتقالًل 
�ل�صتقالل  لتحقيق  �ل�صعي  يف  �لوفد  �أع�صاء  فيها  �أنابو�  وثيقة 
تطبيًقا ملبادئ �حلرية و�لعدل، ثم ُعِر�ض �لتوكيل على هيئات 
ماليني،  عدة  عليه  �ملوقعني  عدد  وبلغ  فوّقعته  �لأخرى  �لأمة 
و�صادرت  ذلك،  منع  �إىل  بادرت  �لإجنليزية  �ل�صلطة  �أن  �إل 
نظمو� جمع  �لذين  �لأفر�د  بالقوة، و�عتقلت  �ملوقعة  �لأور�ق 

�لتوقيعات بحجة �أنها من�صور�ت خملة بالأمن. 

كلمة  يف  ما  بكل  زعامة  رجل  زغلول  �صعد  كان  ولقد 
مياري يف  ل  �لذي  �ملاهر  �ل�صيا�صي  فهو  �ملعاين،  من  �لزعامة 
غاندي  فيه  قال  وقد  وطنه،  مطالب  يف  يهادن  ول  �حلق، 
جميع  و�أ�صتاذ  �أ�صتاذي  زغلول  �صعد  »�إن  �لهندي:  �لزعيم 
من  �صعد  �رصَّ  ولقد  �ل�رصق«،   �جلديدة يف  �لوطنية  �حلركات 

�لقول و�صام ممن ميلك  �لتحية فقال يف تو��صع: »�إن هذ�  هذه 
منح �لو�صام«، وكان �إن�صاًنا ذ� قلب كبري مطبوع على �خلري، 
وخلق كرمي تفي�ض نف�صه رقة وود�عة، وتتدفق حناًنا ورحمة، 
�إىل  �لفكر  ويرفع رجال  �لفكرية،  �لقيم  يقد�ض  مفكًر�  وكان 
�أ�صمى مقام وكان متو��صًعا، ل ياأخذه �لغرور ول يطغى عليه 

�لكربياء �جلوفاء و�لعنجهية �لز�ئفة. 

وكان �صعد زغلول �أول من قاد �حلركة �لوطنية �لو�عية �لتي 
جتمع بني �ل�صتقالل �لتام �لبعيد عن �لدين و�لتيار�ت �لدينية، 
للمو�طن  تكفل  �لتي  �لربملانية  �لدميقر�طية  �إىل  �لدعوة  وبني 

�مل�رصي حقوقه وحرياته. 

�خلال�صة  �لوطنية  �حلركة  هذه  قبل  م�رص  عرفت  ولقد 
حركتني �أخريني هما: حركة �حلزب �لوطني، وحركة حزب 
هذه  )�نظر  كامل  م�صطفى  بزعامة  �لوطني  فاحلزب  �لأمة، 
�ملادة( كان ينادي باحلرية و�ل�صتقالل ولكن يف نطاق �خلالفة 
لتوكيد  بريطانيا  عن  م�رص  با�صتقالل  يطالب  وكان  �لعثمانية، 
تبعيتها لرتكيا، وكان من �أن�صاره �لبارزين عدد من �لأتر�ك، 
�أو جرك�صي،  تركي  �أ�صل  �إىل  ينتمون  ممن  �أو  و�جلر�ك�صة، 
له  �مل�رصي ك�صعب  �ل�صعب  �إىل  ينظر  وكان  �لأمة،  وحزب 
مقاومة  �إىل  موجًها  �هتمامه  وتاريخه، ولكن كان  مقوماته، 
هذ�  ملقاومة  �ملحتلني  بقوة  �لنتفاع  مع  �لد�خلي،  �ل�صتبد�د 

�ل�صتبد�د.

ومن ثم يت�صح �أن �لدعوة �إىل �لوطنية �خلال�صة نبعت من 
�حلزب �لذي تزعمه �صعد زغلول �لذي كان خطيًبا بليًغا قوي 
قوة  يف  �لعرم  كال�صيل  فمه  من  �لكلمات  تنحدر  �لرجتال، 
�صوت،  وجالل  �أ�صلوب،  وجز�لة  �إقناع،  وبر�عة  حجة، 

وحما�صة موؤثرة.
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�لذي  �لتحرير  موكب  يف  �مل�رصية  �ملر�أة  �صارت  ولقد 
يتقدمه وذلك لأول مرة يف تاريخ �لكفاح �لوطني، ذلك لأنه 
حتريرها،  على  �لعاملني  موؤيدي  ومن  �ملر�أة  �أن�صار  من  كان 
�لوطني،  �إخال�صهم  يف  ووثق  �أحبهم  لأنه  �لطالب  و�أحبه 
وكان يدعوهم د�ئًما �إىل �جلهاد يف �صبيل �لوطن، ولقد عرب 
عن نف�صه، وعن زعامته مل�رص بقوله: »ل ف�صل يل �إل كوين 
ترجماًنا �أُح�صن �لتعبري عن �صعور �لأمة، فاإذ� �نحرفت قيد �صعرة 
�إىل مكان �صحيق من �حتقارها،  �عتبارها  �أهبطتني من منـزلة 
ا لهذ� �لحتقار«،  ولقد فهم �صعد م�صاعر �أفر�د  و�أكون م�صتحقًّ
�ل�صعب �أكرث من رفاقه �لذين كونو� �لوفد �مل�رصي فانقلب يف 
معاملة �لإجنليز �ملحتلني من �للني �إىل �لعنف و�لت�صدد يف مطالب 
�لتعبري عن م�صاعر �لأمة، و�أمانيها  م�رص، وجعل همه �لأول 
وبايعته  �لزعامة،  مرتبة  �إىل  وحملته  وحبها،  ثقتها،  فاأولته 

ف�صار ند�ء �ل�صعب كله »حتيا م�رص – يحيا �صعد«. 

�حلركة  �بن  باأنه  يعتقد  كان  �أنه  زعامته  �صفات  ومن 
يق�صي  و�جبه  باأن  وي�صعر  و�صانعها  خالقها،  ولي�ض  وثمرتها 
�صبيل  يف  �ل�صعاب  كل  يتحمل  و�أن  �لوطني،  بو�جبه  بالقيام 
حتقيق �أماين �ل�صعب �مل�رصي، فكان يقول: »�أي �رصف �أكرب 
من �ل�رصف �لذي يحرزه من عر�ض نف�صه لند�ء وطنه بل �أية لذة 
�للذة �لتي يجدها �لوطني يف تعذيبه مل�صلحة  �أحلى من  للنف�ض 
�لفعال  �لعن�رص  �ل�صعب هي  باأن جماهري  يوقن  وطنه!!« وكان 
يف �حلركة �لوطنية، ولذ� كان د�ئًما يحتكم �إليه، وكان و�ثًقا 
يف �أن �لأمة �مل�رصية �صتظفر بحقها يف �حلرية و�ل�صتقالل، و�أن 

ق�صيتها �لوطنية ناجحة مهما قام يف طريقها من عقبات.

و�نتهت �حلرب �لعاملية �لأوىل يف 11 نوفمرب عام 1918م 
�صعد  ذهب  �ل�صهر  ذلك  من   13 يوم  ويف  )1337هـ(، 

مادتي  )�نظر  �صعر�وي  وعلي  فهمي،  �لعزيز  وعبد  زغلول، 
ريجنالد وجنت  �ل�صري  �إىل  با�صا(  و�صعر�وي  فهمي  �لعزيز  عبد 
)�نظر مادة وجنت( نائب ملك بريطانيا يف م�رص، وطلبو� منه 
�إلغاء �لأحكام، و�لتد�بري �لتي �تخذت يف �أثناء �حلرب، كما 
طلبو� معرفة �خلري �لذي �صيعود على م�رص يف موؤمتر �ل�صلح، 
وقالو� �إن م�رص تريد �أن تكون �صديقة لربيطانيا، ولكن �صد�قة 
�حلر للحر ل �لعبد لل�صيد، فرّد وجنت قائاًل: »�إذن �أنتم تطلبون 
بالت�صال  وجنت  فوعد  بالإيجاب،  فردو�  �ل�صتقالل«، 

بحكومته يف هذ� �ل�صاأن.

م�صت�صار وز�رة  برونيات  ويليام  �ل�صري  ما و�صع  و�رصعان 
�لإجنليز  �أحدهما  ي�صم  جمل�صني  باإن�صاء  يق�صي  د�صتوًر�  �لعدل 
�لأعيان، �صاحب  �لن�صف وي�صمى جمل�ض  و�لأجانب مبعدل 
�ل�صلطة يف كل �أمر، ويوؤلف �مل�رصيون �ملجل�ض �لثاين وي�صمى 
�لنو�ب وله �صلطة ��صمية، وتلغى �لمتياز�ت �لأجنبية  جمل�ض 
�لإجنليزية  و�لقو�نني  �لر�صمية،  �للغة  �لإجنليزية  �للغة  وتكون 
قا�ض  قا�ض م�رصي  �لبالد، ويجل�ض بجانب كل  قو�نني  هي 
هذ�  �صعد  عار�ض  ولقد  �لأهلية،  �لق�صايا  للف�صل يف  �إجنليزي 

�مل�رصوع �لإجنليزي ب�صدة، و�أثار �جلماهري �صده.

�أوروبا  �إىل  �ل�صفر  �لوفد  �أع�صاء  و�إخو�نه  هو  وحاول 
ذكرى  يوم  وهو   – عام 1918  دي�صمرب   18 فُمنِعو�، ويف 
وترك  �ملحال  بغلق  �صعد  �أو�صى   – م�رص  على  �حلماية  �إعالن 
�ل�صو�رع �لتي مير فيها �ل�صتعر��ض �لع�صكري �لذي يقام بهذه 
�ملنا�صبة �ملوؤملة، ثم �أر�صل �إىل ويل�صون رئي�ض �لوليات �ملتحدة 
�صماع  من  منع م�رص  على  �حتجاجه  باري�ض  �إىل  حني و�صوله 
�صوتها يف موؤمتر �ل�صلح، و�أو�صح يف �حتجاجه �أن م�رص مل 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

452

تقبل �حلماية يف �أي يوم من �لأيام، و�أر�صل �حتجاجني مماثلني 
�إىل كليمان�صو ولويد جورج.

وقد  م�صتمر،  �طر�د  يف  تنمو  �لوطنية  �حلركة  وكانت 
��صطرت وز�رة ح�صني ر�صدي با�صا �إىل �ل�صتقالة عندما منع 
�لإجنليز �أع�صاء �لوفد �مل�رصي من �لن�صمام �إىل �أع�صاء �حلكومة 
ل�رصح ق�صية م�رص يف مفاو�صات �حلكومة �لإجنليزية، ومل يقبل 

�أي �صاحب �صمري حر ت�صكيل �لوز�رة.

له  وقدم �صعد �إىل �ل�صلطان فوؤ�د مذكرة �صديدة �لقوة حمَّ
�حلماية  و�إلغاء  �لبالد  ��صتقالل  لتحقيق  �ل�صعي  م�صوؤولية  فيها 
هذه  فكانت  م�رص،  تقبلها  مل  �لتي  �ل�رصعية  غري  �لإجنليزية 
�ملذكرة مثل �لإنذ�ر �لذي قدمه �أحمد عر�بي )�نظر هذه �ملادة( 

�إىل �خلديوي توفيق يف ق�رص عابدين.

لأ�صاليب  قا�صية  معار�صة  �ملذكرة  يف  �لإجنليز  ووجد 
�لحتالل �لبغي�صة، ويف 8 مار�ض عام 1919م )1338هـ( 
بادرت �ل�صلطة �لإجنليزية �إىل �لقب�ض على �صعد وحمد �لبا�صل 

وحممد حممود و�إ�صماعيل �صدقي ونفيهم �إىل جزيرة مالطة.

كتاب  �إر�صال  هو  �ملنفى  يف  ل�صعد  عمل  �أول  وكان   
�صمنت  قد  بالده  �أن  فيه  ذكر  �لربيطانية  �حلكومة  رئي�ض  �إىل 
و�أق�صمت  1874م،  عام  لندن  معاهدة  يف  م�رص  ��صتقالل 
باأن  و�ل�رصف عام 1882م  بالتاج  و�لربملان  فيكتوريا،  �مللكة 
�لحتالل موؤقت، وطالبه برفع �حلماية غري �مل�رصوعة، ووجه 
�إ�رص�ًر�،  �إل  �مل�رصي  �ل�صعب  يزيد  لن  �لعنف  �أن  �إىل  نظره 
على حقوقه، و��صتقالله، وخري لربيطانيا �أن ت�صتجيب ملطالبه 
�لعادلة لتكون �صديقة مل�رص م�صونة �حلقوق يف �أرجائها، وقال 

بالن�صبة �إىل ملك م�رص �إنه يكّن �لولء للعر�ض مهما كان �جلال�ض 
عليه.

1919م  عام  لثورة  �لأ�صا�صية  �لأ�صباب  وترجع 
)1338هـ( �إىل �لآثار �لأليمة �لتي تركها �لحتالل �لإجنليزي 
)1300هـ(،  عام 1882م  منذ  �مل�رصي  �ل�صعب  نفو�ض  يف 
�حلرب  مدة  طو�ل  �لعرفية  �لأحكام  �إعالن  �لآثار  هذه  ومن 
نوفمرب عام 1918م وتقييد  �إىل  �لعاملية �لأوىل، من 1914 
بال�صيا�صة �لقطنية �لقا�صية  �حلريات �ل�صيا�صية و�إرهاق �لفالحني 
�أثمان �لقطن، وم�صادرة حم�صولتهم، ومو��صيهم  بتخفي�ض 
مو�طن  �ألف  ومائتي  مليون  �لربيطاين، وجتنيد  �جلي�ض  لتموين 
حملة  يف  للعمل  جائرة  عنيفة  باأ�صاليب  �لإجنليزي  �جلي�ض  يف 
فل�صطني �صد �لأتر�ك، وم�رصوع �لد�صتور �ل�صتعماري �لذي 
عر�ض على �ل�صعب فلم يقبله، ي�صاف �إىل ذلك �إعالن مبادئ 
ويل�صون رئي�ض �لوليات �ملتحدة وهي �أربعة ع�رص ويف مقدمتها 
�إىل  با�صا  �صعد  نفي  و�أخرًي�  تقرير م�صريها،  �ل�صعوب يف  حق 

جزيرة مالطة.

�نفجرت  �صعد زغلول حتى  نفي  �لنا�ض خرب  �إن علم  وما 
�لطالب  نظمها  و�لإ�رص�بات  باملظاهر�ت  بد�أت  وقد  �لثورة، 
بينهم  �لد�مية  �ل�صطد�مات  �إىل  �نتقلت  ثم  �ملدن  و�لعمال يف 
باحتالل  �لقرى  يف  وجتلت  �لربيطاين،  �جلي�ض  رجال  وبني 
�لتي تقل جنود �لحتالل  �لقطار�ت  �ل�رصطة ومهاجمة  مر�كز 
�أكرث  يف  �لتليفون  �أ�صالك  وقطع  �حلديدية،  �ل�صكك  وحتطيم 
بها  للدفاع  �لحتالل  جنود  من  �لأ�صلحة  و�نتز�ع  �لبالد  �أنحاء 

عن �حلق.
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�للنبي مكان  �للورد  تعيني  �إىل  �لإجنليزية  �ل�صلطة  وبادرت 
ومل  وط�صن،  �جلرن�ل  مكان  بولفن  و�جلرن�ل  وجنت،  �ل�صري 
تكن يف �لبالد وز�رة فا�صتبدت �ل�صلطات �لإجنليزية باحلكم، 
فكانت  �لوح�صية  �لأ�صاليب  باأب�صع  �لثورة  قمع  يف  و�أخذت 
يتجمعون، ولو كانو� من  �ملدن على كل من  �لنار يف  تطلق 
�مل�صلني، وُتفَر�ض �لغر�مات �لباهظة على �لفالحني �لثائرين، 
�أن  �لبحرية، غري  مديرية  �لقرى يف  بع�ض  �لقنابل على  وُتلقى 
�أعمال �لبط�ض مل تزد نار �لثورة �إل ��صتعاًل، و�لأمة �إل �حتاًد� 

ومتا�صًكا.

منها:  �رصية  جمعيات  عدة  �لثورة  �أثناء  يف  وتكونت 
وجماعة  �لوطني،  و�لت�صامن  �حلر،  و�مل�رصي  �ل�صعلة، 
لإذكاء  �ملن�صور�ت  ت�صدر  �جلمعيات  هذه  وكانت  �لنتقام، 
حما�صة �ل�صعب، وكانت تعمل وفاًقا لنظام �خلاليا �ل�رصية فال 
بو�صاطة  �لقنابل  توزع  وكانت  �لآخر،  زميله  �لع�صو  يعرف 
�أع�صائها، وكان معظمهم من �ملوظفني، وكثري منهم كانو� 
عقب  وبد�أت  عنهم،  �ل�صبهات  لإبعاد  �لليلية  �ملالهي  يغ�صون 
�صرب�،  يف  �لإجنليز  �جلنود  فاغتيل  �لغتيال  حو�دث  ذلك 
وكانت �لقنابل ت�صنع بو�صاطة بع�ض مدر�صي �لكيمياء، وبع�ض 

�ل�صباط �ملتقاعدين. 

ومن طر�ئف �لثورة �أن يو�صف �جلندي �أقام حكومة ذ�تية 
على  و�لأهايل  هو  و��صتوىل  غمر،  وميت  زفتى  مدينتي  يف 
نف�صه،  �ملركز  ماأمور  �إليه  و�ن�صم  و�أ�صلحته  �لبولي�ض،  مركز 
�جلي�ض  �إىل  �ملر�صلة  �لقمح  �صحنات  على  �لثو�ر  و��صتوىل 
يو�صف �جلندي حكومة �صغرية يف  �لربيطاين، وهكذ� كّون 

دولة ت�صم مدينتني فقط. 

��صرتك  �إذ   ،1919 عام  ثورة  يف  �لأمة  وحدة  وجتلت 
فكانت  و�لطو�ئف،  �لطبقات،  وجميع  �لفالحون،  فيها 
هو  �ملوحد  ند�وؤها  وكان  �لكلمة،  معنى  بكل  قومية  ثورة 
�مل�صلمني  ا بني  قويًّا وعامًّ �لت�صامن  للم�رصيني«، وكان  »م�رص 
و�صاركت  �مل�رصي،  �لقطر  �أنحاء  جميع  يف  و�مل�صيحيني 
بعد  متظاهر�ت  م�صاركة جادة م�رصفة فخرجن  فيها  �ل�صيد�ت 
�أن حطمن �حلجاب، و�صقني �لثورة بدمائهن �إىل جانب دماء 
1919م  عام  مار�ض   16 يف  مظاهرتهن  وكانت  �لرجال، 
�لت�صامن  على  �صاهد  �أروع  �لإجنليز،  ع�صف  على  �حتجاًجا 

�لوثيق بني عن�رصي �لأمة باأ�رصها.

وتطوف  �لأزهر،  من  تخرج  �ملظاهر�ت  وكانت 
بال�صفار�ت، و�ملفو�صيات �لأجنبية لتعلن �حتجاجها على نفي 
�صعد زغلول ورفاقه وعلى مظامل رجال �لحتالل، وقد ُقتِل 
من �أفر�د �ل�صعب عدد كبري و�غتيل من �لإجنليز عدد من �جلنود، 
وحريتها،  م�رص،  �أجل  من  �ل�رصف  ميد�ن  يف  �صقط  وقد 
و��صتقاللها �لكثري من �لطالب و�لعمال، كانو� يت�صاقطون يف 
�أثناء �ملظاهر�ت يف �صو�رع �لقاهرة و�لإ�صكندرية حتت ر�صا�ض 
�جلنود �لإجنليز فال ينثنون عن هدفهم ول يرتدون عن غايتهم 
و�لر�ية �مل�رصية مرفوعة بينهم تنتقل من يد �إىل �أخرى، وكلما 
�رصع حاملها �صارع رفيقه لرفعها رمًز� للعزة �لقومية و�لكر�مة 

�لوطنية. 

�لقتلى  �آلف  على   1919 ثورة  �صحايا  تقت�رص  ومل 
كانت  �إذ  �لكفاح،  ميادين  يف  ��صت�صهدو�  �لذين  و�جلرحى 
�ملحاكم �لربيطانية تزّج بع�رص�ت �ل�صحايا �إىل �مل�صانق، �أو �إىل 
�ل�صجون بعد حماكمات �صورية جائرة تعقد علًنا وت�صكل يف 

كل مكان.
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عامني  خالل  �لربيطانية  �لعد�لة  �صنقت  وهكذ�   
146 مو�طًنا من �صباب م�رص، وزّجت يف �ل�صجون 1213 

م�رصيًّا من �ملنا�صلني �لأحر�ر.

لإرهاب  بريطانيا  عينته  �لذي   – �للنبي  �للورد  و�أر�د 
منا�صب  لتويل  و�لوجهاء،  �لأعيان  ي�صتميل  �أن   – �مل�رصيني 
�لوز�رة و�إخماد �لثورة ولكن �أحًد� مل ي�صتجب لر�أيه، وهكذ� 
��صطر يف �آخر �لأمر �إىل �إعالن حرية �صفر �مل�رصيني �إىل حيث 
ي�صاوؤون، و�إعالن �أن �صعد زغلول ورفاقه قد �أطلق �رص�حهم، 
)1338هـ(،  1919م  عام  �إبريل  يف  �لإعالن  هذ�  وكان 
مالطة  ب�صعد يف  �للحاق  �إىل  �لآخرون  �لوفد  �أع�صاء  بادر  وقد 

وتوجهو� جميًعا �إىل �أوروبا لعر�ض ق�صية �لبالد.

وكان �صعد زغلول يوؤمن بالدميقر�طية، ويعتقد �أن تطبيق 
مذهبها هو �لطريق �ل�صليم لرقي �لأم، وكان يرى يف �ملبادئ 
�لإن�صانية �لتي �أعلنها ويل�صون وو�فقت عليها �لدول بالإجماع 
�لرقي  طريق  يف  بيدها  و�لأخذ  �ل�صعوب  حلرية  �صمان  خري 
يف  �ألعوبة  �أ�صبح  �أنه  وجد  نف�صه  ويل�صون  ولكن  �حل�صاري، 
وبلد�ن  �أمريكا  يف  �ملحتكرين  و�لر�أ�صماليني  �ل�رصكات  �أيدي 

�أوروبا �لتي �نت�رصت �صعوبها على �أملانيا.

من  �صعد  طلب  مر�صيليا  �إىل  �مل�رصي  �لوفد  و�صل  فلما 
ويل�صون حتديد موعد ملقابلته، غري �أن ويل�صون مل يرد على هذ� 
�لطلب، و�أ�صدرت �ل�صفارة �لأمريكية بالقاهرة بالًغا باعرت�ف 
�لعرت�ف  هذ�  وكان  م�رص،  على  باحلماية  �ملتحدة  �لوليات 
�إز�ء  �صعد  يياأ�ض  ومل  �مل�رصي،  للوفد  كربى  �صدمة  �لغريب 
هذه �ل�صدمة لقوة �إميانه بحق م�رص، وباأن �ل�صعب �لربيطاين، 
تقرير  ومبد�أ  �ل�صعوب  حرية  ينا�رص  و�لأمريكي  و�لفرن�صي، 

م�صريها.

وكان زمالء �صعد يف �لوفد �مل�رصي: عبد �لعزيز فهمي، 
وحمد �لبا�صل، وعلي ماهر، وحممد علي علوبة و�أحمد لطفي 

�ل�صيد، وو��صف غايل، وعبد �للطيف �ملكباتي.

�أع�صاء موؤمتر  �إىل  �لوفد  �لتي قدمها  ومل ُتوجد �ملذكر�ت 
�لوفد  مكثها  �لتي  �لعديدة  �لأ�صهر  طو�ل  باري�ض  يف  �ل�صلح 
هناك، فلم جتد هذه �ملذكر�ت �أي �صدى لدى �أع�صاء �ملوؤمتر، 
فوجه �صعد �هتمامه بالر�أي �لعاملي عن طريق �خلطابة و�لن�رص، 
ملطالب  و�أمريكا  بريطانيا  يف  �ملفكرين  بع�ض  ��صتجاب  وقد 
م�رص �مل�رصوعة، ومن ثم �أ�صبحت �لق�صية �مل�رصية ذ�ت طابع 

دويل.

�أن  ��صتعاًل دون  تزد�د  �لوطنية يف م�رص  وكانت �حلركة 
هذه  جنحت  وقد  عليها،  �لق�صاء  �لإجنليزية  �ل�صلطة  ت�صتطيع 
عقب  با�صا  ر�صدي  ح�صني  بريا�صة  وز�رة  تاأليف  يف  �ل�صلطة 
�صفر �لوفد �إىل �أوروبا، ولكنه ��صتقال بعد �أ�صبوعني، وخلفه 
�إد�رية لي�ض لها �صاأن  حممد �صعيد �لذي �صمى وز�رته: وز�رة 
بال�صيا�صة، فاألقى عليه �أحد �لوطنيني �لفد�ئيني قنبلة �أخطاأته ثم 
م�رص  �إىل  ملرن  �للورد  جلنة  قدوم  تعجيل  يف  ا  معار�صً ��صتقال 
وهبة  يو�صف  �لوز�رة  فاألف  �مل�رصيني،  مطالب  يف  للبحث 
با�صا، وح�رصت جلنة ملرن يف عهده فقاطعها �مل�رصيون لأنهم 

فو�صو� �لوفد �مل�رصي ببيان مطالبهم.

�لتي هي  �لقومية  �لوحدة  �للجنة متزيق  وكان غر�ض هذه 
وقد  �ل�صدور،  عن  �حلماية  كابو�ض  �إز�لة  �لقوي يف  �لع�صب 
�للجنة  بهذه  تنخدع  باأل  �لأمة  �إىل  حتذيًر�  زغلول  �صعد  �أر�صل 
ند�ئه  يف  وقال  و�حلرية،  �ل�صتقالل  يف  بحقها  تتم�صك  و�أن 
ُظِلمتم، ولبد  و�إن  ُقِهرمت، ول تخ�صو�  و�إن  تذلو�  هذ�: »ل 
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من يوم يعلو فيه حقكم على باطل غريكم، وينت�رص فيه عدل 
�لله على ظلم خ�صومكم، وتتحقق باإذن �لله �لقدير �آمالكم يف 

�ل�صتقالل �لتام«. 

جماعية  �مل�رصي  �ل�صعب  من  ملرن  جلنة  مقاطعة  وكانت 
م�رص  يف  »لي�ض  ملرن:  للورد  قال  با�صا  ر�صدي  �أن  لدرجة 

ثالث قطط ميكن للجنة �أن تتفاهم معها«. 

مع  �لتفاو�ض  �مل�صتحيل  من  ملرن  جلنة  وجدت  وهكذ�   
�لوفد  مفاو�صة  على  مرغمة  لندن  �إىل  فرحلت  �مل�رصيني، 
�مل�رصي يف �أوروبا بو�صف كونه �ملفو�ض �لوحيد عن �ل�صعب، 
ول�صيما بعد �أن �أُعلن �أن �ملجل�ض �لأمريكي قد رف�ض معاهدة 
عام  مار�ض   6 يف  �مل�صللة  ملرن  جلنة  رحيل  وكان  فر�صاي، 

1920م )1339هـ(.

لندن،  �إىل  �مل�رصي  �لوفد  �أع�صاء  ومعظم  �صعد   وذهب 
م�رصوًعا  قدمت  �لتي  ملرن  جلنة  وبني  بينهم  �ملباحثات  ود�رت 
يهدف �إىل فر�ض �حلماية �لإجنليزية على م�رص يف �صكل مقنع، 
فرف�ض �لوفد �مل�رصوع وقدم عديل يكن �قرت�ًحا باإدخال بع�ض 
هذه  �للجنة  قبلت  وملا  �لإجنليزي،  �مل�رصوع  على  �لتعديالت 
�لتعديالت �نق�صم �أع�صاء �لوفد �مل�رصي بني موؤيدين للم�رصوع 
ور�ف�صني، و�أر�صل �صعد �إىل م�صطفى �لنحا�ض ووي�صا و��صف 
وحافظ عفيفي كتابًا، و�صف فيه �مل�رصوع �مللرني باأن ظاهره 
ومميز�تها  خ�صائ�صها  من  فيه  �إذ  �حلماية  وباطنه  �ل�صتقالل، 

�ل�صيء �لكثري.

�لأمة  ��صت�صارة  �لوفد  �أع�صاء  على  �قرتح  قد  �صعد  وكان 
لأن  تاأييًد�  ذلك  وكان  �لأع�صاء،  فو�فق  �للجنة  م�رصوع  يف 
�أع�صاء  على  �مل�رصوع  عر�ض  وملا  �ل�صلطات،  م�صدر  �لأمة 

�جلمعية �لت�رصيعية و�ملحامني و�لق�صاة و�أع�صاء جمال�ض �لأقاليم 
و�ملجال�ض �ملحلية ورجال �لدين، ر�أى معظمهم وجوب تعديل 
و�متياز  �حلماية،  �إلغاء  جليًّا  تقرر  بحيث  �لإجنليزية  �ملذكرة 
�أو  لب�ض  دون  �مل�رصية  �ل�صيادة  و�إعالن  �لربيطاين،  �ملندوب 
يكن  عديل  ر�أ�صهم  وعلى  �لوفد  �أع�صاء  بع�ض  ور�أى  �إبهام، 
عليها،  �أدخلت  �لتي  �لتعديالت  مع  �لربيطانية  �ملذكرة  قبول 
ولكن �لبع�ض �لآخر كان يرى قبول �ملذكرة كما هي، و�أ�رص 
�صعد على ذكر �إلغاء �حلماية �رص�حة، وهكذ� جاء رف�ض ملرن 
لنظرية �صعد ثم ��صتقال من وز�رة �مل�صتعمر�ت �لربيطانية، وحل 
يف  م�رص  فيه  �أدخل  خطابًا  �ألقى  �لذي  ت�رص�صل  و�صتون  حمله 
�لفر�صة �صانحة  �للنبي  �للورد  �لإمرب�طورية، وهنا وجد  نطاق 
للتعاون مع �ملعتدلني من �مل�رصيني �أمثال عديل يكن، و�أبدى 
�أن حكومته ترغب يف تبادل �لآر�ء على �أ�صا�ض �مل�رصوع �مللرني 
مع وفد يعينه �ل�صلطان فوؤ�د وذلك للو�صول �إىل �إبد�ل �حلماية 
بعالقة ت�صمن �مل�صالح �لربيطانية، ومتكنها من تقدمي �ل�صمانات 
�لكافية للدول �لأجنبية وتطابق �لأماين �مل�رصوعة مل�رص ولل�صعب 
�مل�رصي، فا�صتقبلت �لأو�صاط �ملناه�صة ل�صعد ورفاقه �لوطنيني 

�ملخل�صني هذ� �لوعد �لغام�ض بالبتهاج و�لتهليل.

 و�رصعان ما �صقطت وز�رة توفيق ن�صيم با�صا وحافظ وهبة 
تاأليف  �إىل  يكن  عديل  ودعي  �ل�صتبد�دي،  �حلكم  من  با�صا 
)1340هـ(  1921م  عام  مار�ض   17 يف  فاألفها  �لوز�رة، 
جتديد  يف  عينها  ن�صب  �صتجعل  وز�رته  �أن  بيانه  يف  وجاء 
�لعالقات بني بريطانيا وم�رص �لو�صول �إىل �تفاق ل يجعل حمالًّ 
لل�صك يف ��صتقالل م�رص، وما تتوق له �لبالد، و�صتدعو �لوفد 
�لذي ير�أ�صه �صعد زغلول �إىل �ل�صرت�ك يف �لعمل لتحقيق هذ� 
�لغر�ض، ولكن �صعد فّوت عليه هذه �لفر�صة و�أعلن عزمه على 
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�لعودة �إىل م�رص للن�صال يف �صبيل �لو�صول بالربنامج �لوطني، 
نتيجة  �إىل  �أيدها �مل�رصيون جتاه م�رصوع ملرن  �لتي  و�لتحفظات 
مقرونة بالنجاح، وكان هذ� �لت�رصيح �إثر فطنته �إىل ما يدبره له 
عديل يف �خلفاء هو وبع�ض �لأع�صاء �ل�صعفاء �لذين يرون قبول 

�لعر�ض �لربيطاين يف ذلة وخور.

�صعب  خرج  )1340هـ(  1921م  عام  �إبريل   4 ويف 
حما�ض  فكان  زغلول،  �صعد  ل�صتقبال  باأ�رصه  �لإ�صكندرية 
زعامته،  على  �صعبيًّا  �إجماًعا  وكان  له،  مبايعة  مبثابة  �ل�صعب 
�لر�ئع  ��صتقباله  وكان  �لقومي،  بن�صاله  لالإميان  ورمًز� 
يبغي  رجل  بني  عنيف  �رص�ع  بد�ية  و�لقاهرة  بالإ�صكندرية، 
حتقيق ما تريده �أمته، وبني رجال يريدون حتقيق مطامعهم يف 
بعد مع  يتفق  �لوفد مل  باأن  �لت�رصيح  �إىل  �صعد  وبادر  �حلكم، 
�إلغاء  �إىل  �لو�صول  �مل�صرتك وهي:  �لعمل  �لوز�رة على �رصوط 
�إر�دة  مر�عاة  مع  دوليًّا  م�رص  با�صتقالل  و�لعرت�ف  �حلماية، 
�لأمة �لتي �أبدتها بالتحفظات �ملدخلة على م�رصوع ملرن، و�إلغاء 
�لأحكام �لعرفية و�ملر�قبة �ل�صحفية و�أن تكون �أكرثية �ملفاو�صني 
مع �لإجنليز من �لوفديني، و�أن تكون ريا�صة �ملفاو�صات للوفد 
�ل�صلطاين  �ملر�صوم  �مل�رصوع يف  هذه  ن�ض  يرد  و�أن  �مل�رصي، 

بتاأليف وفد �ملفاو�صات.

وقال  �صعد  فخطب  �ل�رصوط  هذه  على  �خلالف  و��صتد 
�لوز�رة  تعينه  وفد  يد  على  �ملفاو�صة  »�إن  �مل�صهورة:  جملته 
�أن  معناها  �لعرفية  و�لأحكام  للحماية  خا�صع  بلد  يف  وحدها 

جورج �خلام�ض يفاو�ض جورج �خلام�ض«. 

 وم�صى عديل يكن يف تاأليف هيئة �ملفاو�صات، فقامت 
�ملظاهر�ت �صده، ووقع �لت�صادم بني �أفر�د �ل�صعب وبني �جلنود 

ور�ح �صحيته ع�رص�ت �لقتلى، ومئات �جلرحى، وحكم من 
جر�ئه باملوت �أو بال�صجن على عدد كبري من �مل�رصيني، و�تخذ 
�لإجنليز من غ�صبة �ل�صعب ذريعة لتاأجيل �إلغاء �لأحكام �لعرفية 
�ملختلطة  و�ملحاكم  و�لمتياز�ت  �لحتالل  وبقاء  �لع�صكرية، 

حلماية �مل�صالح �لأجنبية. 

بتاأليف  قام عديل يكن  �ملخيف  �لقامت  ويف ظل هذ� �جلو 
ح�صني  من  �لوفد  وكون  لندن،  �إىل  لل�صفر  �لر�صمي  وفده 
و�أحمد  �صفيق،  وحممد  �صدقي،  و�إ�صماعيل  ر�صدي، 
و�صافر  با�صا(  ر�صدي  مادة  )�نظر  �صليمان  ويو�صف  طلعت، 
وعبًثا  �لربيطانية،  �حلر�ب  حماية  يف  �حلكومي  �لوفد  هذ� 
حاولت �لوز�رة تزييف �لتوكيالت �إليها من �أفر�د �ل�صعب على 
غر�ر �لتوكيالت �ل�صادقة �لتي �أعطيت للوفد �مل�رصي، وعبًثا 
حاولت �رصف �جلماهري عن �للتفاف حول �صعد زغلول، فلم 
ل�رص�ء  �أنفقته  �لذي  �ملال  ز�ولتها، ول  �لتي  �لقمع  �أعمال  جتد 
�ل�صمائر ول �لد�صائ�ض �لتي حاكت خيوطها، وما �أثارت من 
�ل�صعب  �أ�رص  �لتع�صفية  �لأعمال  هذه  و�إز�ء كل  د�خلية،  فنت 
�مل�رصي  �لوفد  �صاأن  فاأخذ  �صعد،  لزعيمه  مبايعته  تاأكيد  على 
�حلكومة  فر�أت  يت�صاءل،  و�أن�صاره  عديل  �صاأن  و�أخذ  يكرب 
�أغر��صها  �لوفد �حلكومي ل حتقق  �أن مفاو�صتها مع  �لربيطانية 

�ل�صتعمارية.

 ومن ثم عمد �للورد »كريزون« رئي�ض �ملفاو�صني �لإجنليز 
بالغلظة  �مل�رصيني  وعامل  نف�صه،  ملرن  م�رصوع  �إنقا�ض  يف 
� من قطع �ملفاو�صات يف  بُدًّ و�ل�صلف، فلم يجد عديل يكن 
تاأييد  تفقده  �صعًد� حجة جديدة عليه  يعطي  لئال  نوفمرب،   19

�لأقلية �لتي كانت ت�صايعه. 
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وهكذ� �أخفقت وز�رة عديل يكن يف مهمتها، و�صاعت 
�آمال �لإجنليز يف ت�صوية �لق�صية �مل�رصية على �لنحو �لذي يرغبونه 
ولتخدير �لأع�صاب �أر�صل �للورد �للنبي �إىل �ل�صلطان فوؤ�د كتابًا 
يعلن فيه �أن حكومته تو�فق على زيادة عدد �ملوظفني �مل�رصيني 
يف فروع �لإد�رة و�حلكم، و�أنها م�صتعدة ملو��صلة �ملفاو�صات 
مع �لدول �لأجنبية لإلغاء �لمتياز�ت، وكذلك ترجو بريطانيا 
�أن �ل�صلطة �لتي يبا�رصها �لقائد �لإجنليزي �لعام حتت ظل �لقانون 
�لقو�نني  �مل�رصية وحدها مبقت�صى  تبا�رصها �حلكومة  �لع�صكري 
�لع�صكرية حاملا  �لأحكام  رفع  بريطانيا  وي�رص  �مل�رصية،  �ملدنية 
�ملدنية  �ملحاكم  كل  يف  به  ويعمل  �لت�صمينات  قانون  ي�صدر 

و�جلنائية يف م�رص. 

وهدد هذ� �لكتاب �لوطنيني بالويل و�لثبور �إذ� هم ��صتمرو� 
على �إثارة �لقالقل وتهييج �ل�صعب، مما يوؤدي �إىل مت�صك �لدول 
�لأجنبية بالمتياز�ت، ويعرقل تقدم �ل�صعب �مل�رصي يف �صبيل 
�لرقي �ل�صيا�صي، وقد رد �صعد زغلول على هذ� �لتهديد بقوله: 

»�أيهددوننا بن�صب �مل�صانق؟ فليكن، نحن م�صتعدون«. 

و�لحتاد،  �لثبات،  بوجوب  �ل�صعب  �إىل  ند�ء  �أذ�ع  ثم 
�ل�صهو�ت  عن  و�لتنـزه  �خلطر  لدفع  �ل�صفوف،  وجمع 
�لهوى  عن  و�لتجرد  �لأحقاد،  عن  و�لبتعاد  �ل�صخ�صية، 
وجمع �لكلمة لتخلي�ض �لوطن، وحتقيق ��صتقالله �لتام، وختم 
هذ� �لند�ء بقوله �إىل �أفر�د �ل�صعب: »�إنكم �أنبل �لو�رثني لأقدم 
مدينة يف �لعامل، وقد خلقتم �أن تعي�صو� �أحر�ًر� ومتوتو� كر�ًما، 
فال تدعو� �لتاريخ يقول يوًما فيكم: �أق�َصمو� ومل يربو� بالق�صم، 
��صتب�صار  ملوؤها  ونفو�ض  �طمئنان،  كلها  بقلوب  �إًذ�  فلنثق 

بامل�صتقبل، و�ل�صتقالل �لتام �أو �ملوت �لزوؤ�م«.  

خطتها  تنفيذ  ت�صتطيع  لن  �أنها  �لإجنليزية  �ل�صلطة  ور�أت 
�ل�صعور  ويوقظ  �لنفو�ض  يثري  �صعد  ماد�م  �جلديدة  �لإرهابية 
فاأر�صل  لنفيه،  حجة  يجد  �أن  �للنبي  �للورد  فاأر�د  �لوطني، 
بل�صان م�صت�صار �لد�خلية �لإجنليزي كتابًا جاء فيه: »يحظر على 
�صعد زغلول با�صا مبوجب �حلكم �لعريف �أن يخطب يف �لنا�ض 
يكتب  �أو  �لوفود،  ي�صتقبل  �أو  ا،  عامًّ �جتماًعا  ي�صهد  �أن  �أو 
�ل�صيا�صية، وعليه  �لأعمال  من  بعمل  يقوم  �أو  �ل�صحف،  �إىل 
حتت  بالريف  منـزله  يف  ويقيم  �إبطاء،  بال  �لقاهرة  يغادر  �أن 
مر�قبة �ملدير«، فبادر �صعد �إىل �لإجابة عن هذ� �لكتاب بكتابه 

�لتاريخي �لآتي ن�صه:

»جناب �جلرن�ل كاليتون م�صت�صار وز�رة �لد�خلية. 

�ليوم  بتاريخ  خطابكم  ��صتلمت  �أين  باإخباركم  �أت�رصف 
من  مبنعي  �للنبي  مار�صال  �لفيلد  جناب  �أمر  فيه  تبلغونني  �لذي 
�ل�صتغال بال�صيا�صة و�إلز�مي بال�صفر �إىل عزبتي بال تاأخري للقيام 
بها حتت مر�قبة �ملدير، وهو �أمر ظامل �أحتج عليه بكل قوتي، 

�إذ لي�ض هناك ما يربره. 

ومبا �أين موكل من قبل �لأمة لل�صعي يف ��صتقاللها، فلي�ض 
لهذ�  �ملقد�ض،  �لو�جب  بهذ�  �لقيام  من  تخليني  �صلطة  لغريها 
ما  بنا  تفعل  �أن  وللقوة  لو�جبي،  ا  خمل�صً مركزي  يف  �صاأبقى 
تاأتي  ما  للقاء  م�صتعدون  جميًعا  فاإنا  وجماعات،  �أفر�ًد�  ت�صاء 
ت�صتعمله  باأن كل عنف  ثابت و�صمري هادئ، علًما  به بجنان 
�صد م�صاعينا �مل�رصوعة �إمنا ي�صاعد �لبالد على حتقيق �أمانيها يف 

�ل�صتقالل �لتام«. 

�ل�صعب باخلطر �لذي يتهدد �صعد زغلول فذهبت  و�صمع 
�جلماهري �إىل بيت �لأمة لإعالن �لتفافها حول زعيمها، ولكن 
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�لر�صا�ض  �إطالق  �إىل  �ل�رصطة  رجال  دفعو�  و�أعو�نهم  �لإجنليز 
على �ملجتمعني حول �لبيت فا�صت�صهد �لكثريون منهم، وهكذ� 
�ل�صعب  باأفر�د  �ل�صعب  �رصب  يف  �لربيطانية  �ل�صيا�صة  �أفلحت 
�أعمال  نتيجة  �لكارثة  هذه  »�إن  ذلك:  يف  �صعد  وقال  نف�صه، 
�ملفاو�صات،  يف  �لوفد  �رصوط  لرف�صها  يكن  عديل  حكومة 
بريطانيا،  �إز�ء عدو و�حد هو  �أن كان �مل�رصيون  بعد  وهكذ� 
�ل�رصطة وهي حمنة  �صارو� يو�جهون عدوين �لإجنليز ورجال 

د�مية تبكي �لقلوب«. 

ويف �صباح يوم 24 من دي�صمرب عام 1921م )1340هـ( 
)�نظر  �لوفية �صفية  فاأيقظته زوجته  منـزله  �لإجنليز  �قتحم �جلند 
تنتظرهم«،  �لذين  ح�رص  »قد  وقالت:  زغلول(  �صفية  مادة 
فقام �صعد و�أخذ يف �رتد�ء مالب�صه فاأر�د �جلنود منعه، فنهرهم 
بلغ  وقد  �ل�صيوخ،  وقار  يف  و�صطهم  �صار  ثم  �حتقار،  يف 
عظيم  �لر�أ�ض  ر�فع  �جلنان  ثابت  �لعمر،  من  و�ل�صتني  �لر�بعة 

�ملنظر.

وقد �أر�دت زوجته �ل�صري معه فرف�ض �جلنود طلبها، وملا 
ت�صبثت به تريد �أن حتول بينهم وبينه قال لها �صعد: »ل تكوين 
ثباتها وقالت: »ل عا�ض  يا �صفية«،  فعاودها  �إهانتي  �صبًبا يف 

من يهينك يا �صعد«. 

وخرج �صعد من بيته، ونظر حوله، فاإذ� �جلموع حا�صدة 
�إىل  �أين...  �إىل  �صعد...  يا  �أين  »�إىل  وت�صيح:  تبكي 
وتابع  بالدموع،  �جلليل  �ل�صيخ  عينا  فاغرورقت  �أين...؟« 
�صريه بني حر�ب �جلنود �إىل م�صريه �ملجهول ر�بط �جلاأ�ض وئيد 

�خلطى يف ثبات وعظمة وجالل.

طريق  يف  �ل�صوي�ض  �إىل  �صعد  ُحِمل  �إ�صعاف  �صيارة  ويف 
غري ممهد، و��صتمر �صفره �ل�صاق من �ل�صاعة �لتا�صعة �صباًحا �إىل 
�خلام�صة م�صاًء، ثم �أنزل يف خيمة يهب عليها �لريح، وو�صل 
دون  بالنفي  عليهم  �لإجنليز  حكم  �لذين  زمالوؤه  مكانه  �إىل 
حماكمة، ويف 11 دي�صمرب �أُركبو� �صفينة حتمل فرقة من جنود 
�لهند، وو�صلت �ل�صفينة �إىل ميناء عدن 4 يناير عام 1922م 
)1341هـ( ويف عدن جاءه رجل �صوري يعمل مع �لربيطانيني 
يف�صل  باأنه  �صعد  فرد  ملًكا على م�رص،  �صيكون  �أنه  �إليه  و�أ�رّص 
�أن يكون ملًكا لبالد  �أمة م�صتقلة حرة على  �أن يكون فرًد� يف 

م�صتعبدة يف ظل حماية �أجنبية.

وظل �صعد يف منفاه بعدن حتى 28 فرب�ير عام 1922م 
�لنحا�ض،  م�صطفى  وهم:  �لآخرين  �لوفد  �أع�صاء  زمالئه  مع 
�لله  ومكرم عبيد، و�صينوت حنا، وعاطف بركات، وفتح 
بركات، بينما كانت �ملظاهر�ت و�ل�صطر�بات �لعنيفة ت�صود 
تقمعها  �لغا�صمة  �لع�صكرية  و�ل�صلطات  باأ�رصه،  �مل�رصي  �لقطر 
�ملتظاهرين وزّج �لآلف  �لر�صا�ض على  بالإرهاب، و�إطالق 

من �ملو�طنني يف �ل�صجون.

بعد كل هذه  و�إز�ء هذه �ملظامل حترك �صمري عديل يكن 
ومل  ��صتقالته  فقدم  �أ�صبابها  �أقوى  من  هو  كان  �لتي  �لنكبات 
�للنبي  �للورد  ��صطر  مما  �لوز�رة،  يوؤلف  �أن  غريه  �أحد  ير�ض 
وباأن م�رص دولة  باإنهاء �حلماية،  �قرت�ح �عرت�ف حكومته  �إىل 
م�صتقلة ذ�ت �صيادة مع ��صتبقاء بع�ض �لتحفظات حتى يتم توقيع 
�ملعاهدة، وقال: »�إن رف�ض �لأخذ باقرت�حه يوؤدي �إما �إىل حكم 
بالد معادية �إىل �أبعد حد و�إما فقد كل �صيء يف م�رص، وقال 
�أ�صا�ض  على  �لوز�رة  لقبول  م�صتعد  با�صا  ثروت  �خلالق  عبد  �إن 
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�لت�رصيح �ملقرتح مما يوؤدي �إىل ك�صب ع�صو �أو �ثنني من �أع�صاء 
�لوفد و�صي�صعف ذلك �صلطان �صعد زغلول«. 

�ملعروف  ت�رصيحها  بريطانيا  �أذ�عت  ذلك  �إثر  وعلى 
��صتقالل م�رص،  فيها  بت�رصيح 28 فرب�ير عام 1922م معلنة 
�ملعاهدة وهي:  تعقد  �أمور حتى  باأربعة  �حلماية حمتفظة  و�إلغاء 
تاأمني مو��صالت �لإمرب�طورية يف م�رص و�لدفاع عن م�رص �صد 
�أي �عتد�ء �أو تدخل �أجنبي وحماية م�صالح �لأجانب، وحماية 
�ل�صود�ن، و�أبقت مع ذلك قو�ت ع�صكرية  �لأقليات وم�صاألة 
�صاحب  �للينبي  �للورد  جميًعا  وفوقها  و�أحكامها  بثكناتها 

�ل�صلطان �لأكرب يف �لبالد.

وكان �أول من �أفاد من هذ� �لت�رصيح �ل�صلطان فوؤ�د �لذي 
نادى بنف�صه ملًكا، و�تخذ لقب �صاحب �جلاللة، وكان ذلك 

بدء نظام جديد يف حياة م�رص �ل�صيا�صية.

 ويف �ليوم نف�صه �لذي �أذيع فيه �لت�رصيح تعمدت بريطانيا 
نقل �صعد وزمالئه �إىل جزيرة �صي�صل ليقرتن �ل�صتقالل �لز�ئف 

باإبعاد �صعد وهو �ملد�فع �لأول عنه.

وحدث �أن �أ�صيب �صعد باختناق لكرثة �لرطوبة يف �جلزيرة 
فنقله �لإجنليز – دون رفاقه – �إىل جبل طارق، و�صمح لزوجته 
باأن تو�فيه �إىل هناك، وعلى ظهر �ل�صفينة �لتي حملته �إىل جبل 
طارق ذ�ق �صعد مر�رة �لوحدة، و�حلجر على حريته يف �لكالم 
مع �لركاب �أو �لرتي�ض فوق �صطح �ل�صفينة وقد تاأمل �أ�صد �لأمل 

و�ل�صيق طو�ل مدة �ل�صفر �لتي ��صتغرقت �صتة ع�رص يوًما.

وكان يف ت�رصيح 28 فرب�ير متنف�ض للحرية وخطوة �إىل 
�ملحتلني،  �لإجنليز  نو�يا  يف  و�لريبة  باحلذر  م�صوبة  �ل�صتقالل 

�إذ  �ل�صديد،  �لوفد �مل�رصي بالحتجاج  ولذلك قوبل من هيئة 
�إن غاية هيئة �لوفد �لتي تنوب عن �ل�صعب �مل�رصي يف �ملطالبة 
بنيل �أمانيه �لوطنية �لعادلة كاملة هي �ل�صتقالل �لتام، وجالء 
�لحتالل  �آثار  �إز�لة  بعد  م�رص  �أر�ض  عن  �لربيطانية  �جليو�ض 
�لبغي�ض كاملة و�إنهاء �لمتياز�ت �لأجنبية �لظاملة، و��صطربت 
�إثر هذ� �لحتجاج �لأمور وتتابعت �لإ�رص�بات، و�ملظاهر�ت 
�لعنيفة، ومقابلة �ل�صلطات �لربيطانية هذه �لنتفا�صات �لوطنية 
باأ�صاليب �لقمع و�لبط�ض حتى هبت �ل�صحف �لإجنليزية نف�صها 
حتمل على �صيا�صة �للورد �للنبي، وقام �لدكتور حامد حممود 
لندن  يف  و�لأحر�ر  �لعمال  حزبي  نو�ب  بني  ن�صيطة  بدعوة 
�لق�صية �مل�رصية وعن  �لعموم عن  �أ�صئلتهم يف جمل�ض  فكرثت 
�عتقال �صعد، ثم قدم 99 نائًبا يف 29 مار�ض عام 1923م 
)1342هـ( عري�صة هاجمو� فيها �صيا�صة �ل�صلطة �لإجنليزية يف 

م�رص.

دفع  قد  باحلكم  وثروت  وعديل  ر�صدي  ��صتئثار  وكان 
تاأليف  �إىل  �صعد  �أثناء غياب  �لوز�رة يف  �آخر من طالب  فريًقا 
�ل�صتعانة  وحتاول  �حلكم،  �ملتحكمني يف  هوؤلء  تقاوم  كتلة 
على ذلك بالوفد، وكان على ر�أ�ض هذ� �لفريق توفيق ن�صيم، 
ر�صدي،  جماعة  وكان  وهبة،  ويو�صف  مظلوم،  و�أحمد 
�لفريق  �أما  �لإجنليز،  تو�يل  و�أن�صارهم  وثروت،  وعديل، 
�لثاين فاأخذ يتقرب �إىل �لق�رص �مللكي، وكان بديهيًّا �أن تنادي 
فئة ر�صدي وعديل وثروت باحرت�م مبادئ �لد�صتور للحد من 
�صلطة �مللك، ومن ثم �أطلق عديل يكن �حلزب �لذي �أ�ص�صه يف 
تقرب  ُيْجِد  �لد�صتوريني«،  ومل  �لأحر�ر  ذلك �حلني »حزب 
�لفريق �لن�صيمي �ملظلومي �إىل �لوفد يف �أن تنادي �لهيئة �لوفدية 
�لوحيد  �مل�صدر  �لأمة  جلعل  �أ�صا�صه  يف  �لد�صتور  بدميقر�طية 

لل�صلطات.
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 28 ت�رصيح  بعد   – لبد  �أنه  فوؤ�د  �مللك  ر�أى  وقد 
�أن  �صيادة،  �أ�صبحت ذ�ت  �لتي  �أن يكون مل�رص  فرب�ير – من 
�ل�صعب يف  – مطالب  – �إىل حد ما  يكون لها د�صتور يحقق 
�خلالق  عبد  �آنذ�ك  �لوزر�ء  رئي�ض  وكان  �لدميقر�طي،  �حلكم 
تاأليف جلنة  بال�رصوع يف  �أمره  �مللك  �إليه  فاأ�صدر  با�صا،  ثروت 
�لوفد  فاأعلن  عليه،  �أع�صائها  �أ�صماء  وعر�ض  �لد�صتور  لو�صع 
�مل�رصي و�حلزب �لوطني مقاطعتهما لهذه �للجنة لأنهما يوؤمنان 
باأن �لد�صتور يجب �أن يو�صع بو�صاطة جمعية ت�رصيعية ينتخبها 

�ل�صعب.

غري �أن �لوز�رة عمدت �إىل �ختيار �للجنة من حزب �لأحر�ر 
�لد�صتوريني �لذي ير�أ�صه عبد �خلالق ثروت نف�صه، ومن بع�ض 
�مل�صتقلني من �لأعيان، و�أهل �لفكر، ورجال �لدين، ورجال 
�ملحاماة و�لق�صاء، و�لوزر�ء �ل�صابقني، وكان من بني هوؤلء: 
حممد توفيق رفعت، وعبد �لفتاح يحيى، و�إبر�هيم �لهلباوي، 
وعبد �لعزيز فهمي وحممد علي علوبة، و�إليا�ض عو�ض، وعلي 
ماهر، وحافظ ح�صن، وتوفيق دو�ض، وعبد �حلميد بدوي، 
�للطيف  وعبد  �لبكري،  �حلميد  وعبد  ر�صدي،  وح�صني 
�ملكباتي، وعبد �حلميد م�صطفى، و�ل�صيخ بخيت وغريهم، 
�لب�رصي،  �لعزيز  عبد  �ل�صيخ  �للجنة  هذه  �صكرتارية  وتوىل 

وعقدت معظم جل�صاتها بقاعة �ملجل�ض �لبلدي بالإ�صكندرية.

وكان  �ل�صعب،  حقوق  عن  �لأع�صاء  بع�ض  د�فع  ولقد 
تقرر  �أن  �إىل  �أدى  مما  �ملكباتي،  �للطيف  عبد  �ملد�فعني  �أكرب 
�صلطات  من  ت�صيق  و�أن  �ل�صلطات،  م�صدر  �لأمة  �أن  �للجنة 

�مللك �لد�صتورية.

و��صتقال عبد �خلالق ثروت، وحل حمله يف ريا�صة �لوز�رة 
توفيق ن�صيم بق�صد تعديل م�رصوع �لد�صتور وتو�صيع �ل�صلطات 

�مللكية، وحق تعيني جمل�ض �ل�صيوخ.

�ل�صعب  باإجماع  �أخرى  مرة  ��صطدم  ن�صيم  توفيق  �أن  غري 
على مت�صكه بحقوقه يف �ل�صيادة �لكاملة، ومن ثم كان �لتعديل 
�لوحيد �لذي �أدخل على �لد�صتور، هو �أن يكون لقب �مللك 
»ملك م�رص و�ل�صود�ن«، وكان غر�ض جلنة �لد�صتور من هذه 
�لإ�صافة �إر�صاء �مللك فوؤ�د حتى ل يعار�ض يف �لن�صو�ض �لتي 
تقرر �صيادة �ل�صعب و�أنه هو م�صدر �ل�صلطات، ولكن �لإجنليز 
عار�صو� يف �إ�صافة كلمة �ل�صود�ن ف�صقطت وز�رة ن�صيم با�صا، 
من  عاد  قد  �صعد  وكان  با�صا،  �إبر�هيم  يحيى  �لوز�رة  و�ألف 
�لأمة مبظاهر�ت  فا�صتقبلته  �صبتمرب عام 1922،  �ملنفى يف 7 
خ�صومه،  فيها  ��صرتك  وقد  مثياًل  لها  م�رص  تعرف  مل  وطنية 
وعدد كبري من �لأجانب، وبع�ض �أفر�د �لأ�رصة �ملالكة، وقد 

��صتقبلته �لإ�صكندرية ��صتقباًل وطنيًّا ر�ئًعا يفوق �لو�صف.

 وبادر �صعد �إىل تزعم �ملعار�صة يف طريقة و�صع �لد�صتور، 
�لدميقر�طية  باملبادئ  �للجنة  مت�صك  �ملعار�صة  هذه  فعززت 
�ملظاهر�ت، و�ل�صطر�بات،  �أقرتها، وقامت  �لتي  �لأ�صا�صية 
وتعددت �لأعمال �لإرهابية �لتي قام بها �ل�صبان �مل�رصيون �صد 
�لإجنليز، و�صد �خلونة فاأ�صدر �مللك �لد�صتور يف 19 �إبريل عام 

1923 بعد �أن تردد طوياًل يف �لتوقيع عليه.

– خطوة  ق�صور  فيه من  ما  – على  �لد�صتور  وكان هذ� 
يف �صبيل �صمان حقوق �ل�صعب وحرياته، وهذ� ما جعل �صعد 
زغلول ل يرتدد يف �ل�صرت�ك يف �لنتخابات �لنيابية على �أ�صا�صه 
حريات  من  حتد  �لتي  مو�ده  لبع�ض  معار�صته  من  �لرغم  على 

�ل�صعب.
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1924م  عام  يناير  يف  �لأوىل  �لنتخابات  وجرت 
�أع�صاء  فاكت�صح  نزيهة  �نتخابات حرة  )1343هـ(، وكانت 
�لوفد غريهم من �أن هذه �لنتخابات جرت على درجتني، ومل 
حت�صل �لأحز�ب �لأخرى �إل على عدد حمدود من �ملقاعد ل 
يتجاوز �لع�رصين من 216 د�ئرة، وكان �لربملان �لأول �لذي 
�جتمع يف عام 1924 �أول مظهر لربوز �صلطة �ل�صعب كقوة 

موؤثرة يف �حلكم.

وبعد �أن �نق�صم �لر�أي بالن�صبة �إىل قبول �صعد تاأليف �لوز�رة 
�لقوي لإبر�ز  �ل�صمان  ليكون  يقبلها  �أن  �لنهاية على  ��صتقر يف 
�صلطة �لأمة، و�لوقوف يف وجه �لنفوذ �لإجنليزي يف �أ�صاليب 
م�صطفى  ومن  منه  �لوز�رة  �ألف  �مللك  دعاه  فلما  �حلكم، 
�لنحا�ض، وحممد �صعيد، و�أحمد مظلوم، وحممد فتح �لله 
ن�صيم،  توفيق  وحممد  �لغر�بلي  جنيب  وحممد  بركات، 
و�صميت  غايل،  وو��صف  وحنا  ومرق�ض  وح�صني ح�صيب، 
م�رصية  وز�رة  �أول  كانت  لأنها  �ل�صعب«  »وز�رة  وز�رته 

د�صتورية ت�صتمد قوتها من �إر�دة �لأمة.

�ل�صعي  �أنه لبد من  �لوز�رة  تاأليف  �أقو�له يف �صدد   ومن 
�إىل: �أن تكون �أهم �لنتائج مب�صري �لقت�صاد ونزع �ملر�أة حجابها، 
و��صرت�كها يف �حلركة �لوطنية، و�لق�صاء على طبقة �لبا�صاو�ت 
�ل�صيا�صة  من  �لرتكي  �لعن�رص  و�إز�لة  �حلكم،  �لفالحني  وتويل 
�مل�رصية... وبعد هذ� كله �ل�صتقالل لأنه ل قيمة لال�صتقالل 

�خلارجي بغري �لتحرير �لد�خلي.

و�فتتح �لربملان يف 28 فرب�ير عام 1924، وكان �صعد 
زغلول قد �جتاز �أول �أزمة بينه وبني �مللك فوؤ�د �لذي �أر�د تعيني 
خم�صة من �أع�صاء جمل�ض �ل�صيوخ تنفيًذ� لأحكام �ملادة 74 من 

�لد�صتور دون ��صت�صارة �لوز�رة، فتم�صك �صعد بن�ض �ملادة 48 
�لتي تقول �إن �مللك يتوىل �صلطته بو�صاطة وزر�ئه.

وكان لبد من �لف�صل يف �ملو�صوع يف �أقرب وقت، لأن 
ثم  �ملادة 48،  ن�ض  يطبق  �إذ� مل  �ل�صتقالة  على  �صمم  �صعًد� 
كان  �لذي  بو�ض«  دن  »فان  �لبارون  طريق  عن  �لتحكيم  قبل 
�لنائب �لعام لدى �ملحاكم �ملختلطة، وهو بلجيكي �جلن�صية، 
و�ملادة 48 م�صتمدة من �لد�صتور �لبلجيكي، فح�رص »فان دن 
زغلول  �صعد  باأن  و�أفتى  على عجل،  �لإ�صكندرية  من  بو�ض« 
�لوز�رة يف  و��صت�صار  بتحكيمه،  فوؤ�د  �مللك  فر�صي  على حق 

تعيني �أع�صاء جمل�ض �ل�صيوخ �خلم�صة.

عام  �إبريل  �لوفدية« يف 26  »�لهيئة  �صعد  �ألف  ذ�ك  وعند 
ت�صري  �لتي  �لنظام  �لهيئة  هذه  فو�صعت  )1343هـ(  1924م 
عليه، وخطب �صعد يف هذ� �ل�صاأن مبيًنا �أن �حلرية يف �لنظام، 

ول حرية بغريه. 

ويف 28 فرب�ير �فتتح �لربملان ر�صميًّا بح�صور �مللك فوؤ�د، 
بالذ�ت لأنه  �ليوم  �صعد هذ�  �لعر�ض، وقد حدد  و�إلغاء خطبة 
وطنيًّا  عيًد�  �ليوم  هذ�  فجعل  فرب�ير،  بت�رصيح 28  يعرتف  ل 
بافتتاح �لربملان فيه بالذ�ت لأنه �رصح باأن حكومته غري مرتبطة 

بهذ� �لت�رصيح، وكان هذ� ��صطد�م بينه وبني �لإجنليز.

و��صطدم بهم عندما �أفرج عن �ملعتقلني �ل�صيا�صيني، وعند 
�إلغاء نفقات �لحتالل من ميز�نية �لدولة وعند حتديد �صالحية 
�مل�صت�صارين �لأجانب، وح�رص عملهم يف �ل�صت�صارة �لفنية مع 
�إحالة بع�صهم على جمال�ض �لتاأديب لظهور �خللل يف �أعمالهم، 
و�تهام  �لربيطانية،  �لوكالة  �حتجاج  من  �لرغم  على  وذلك 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

462

يف  �لإد�رة  �إف�صاد  على  و�لعمل  �لأجانب،  بكر�هية  وز�رته 
�لبالد. 

�لق�صاء  �إعادة مدر�صة  بالأزهر عندما عزم على  و��صطدم 
وزيًر�  كان  عندما  رعايته  يف  عا�صت  قد  وكانت  �ل�رصعي، 
خريجيها  تعيني  عن  �حلكومة  لمتناع  �أغلقت  ثم  للمعارف، 
نظام  �إ�صالح  �أر�د  حينما  باملوظفني  و��صطدم  �لوظائف،  يف 
�ملوظفني  �أكرث  وكان  و�لتعيينات،  و�لرتقيات  �لدرجات 
و�أكرث حتقيًقا  نفو�صهم  �إىل  �أقرب  �لفو�صى لأنها  بقاء  يف�صلون 
لأطماعهم، و��صطدم �أخرًي� بالوطنيني �ملتطرفني �لذين �أخذو� 
عليه قبول مبد�أ �ملفاو�صة مع �حلكومة �لإجنليزية، فاأطلق عليه 
على  تق�صي  وكادت  �صدره،  �إىل  نفذت  ر�صا�صة  �أحدهم 
�أنها  مع  �صدره  من  خرجت  �لر�صا�صة  �أن  ظن  وقد  حياته، 
بقيت فيه �إىل وفاته، ومل يخربه �لأطباء باأنها ماتز�ل يف مكانها 

�إل بعد عام من تاريخ �لإ�صابة.

بعد  �إل  ماكدونالد  مع  �ملفاو�صة  يقبل  �أنه مل  هو  و�لو�قع 
�أن وثق يف �أنها مطلقة من كل قيد، وبعد �أن �رصح مر�ًر� باأن 
�أو  �أو تخلٍّ عن حقوق م�رص،  تنازل  �أي  دخوله فيها ل يعني 
يف�رص على �أنه قبول لأي �متياز لربيطانيا يف م�رص، ومن جهة 
�أخرى فاإن ماكدونالد كان زعيم حزب �لعمال، وقد �رصح 
بيت  يف  �لقهوة  وتناول  م�رص،  ز�ر  حني  �لوز�رة  توليه  قبل 
�لأمة، �رصح يف ذلك �ليوم �أمام �صعد باأن �لق�صية �مل�رصية لن 

ت�صتغرق معه �أكرث من �لوقت �لذي يتناول فيه فنجان �لقهوة.

ولكن �رصعان ما تبدلت �لأحو�ل، وحترج مركز وز�رة 
و�صيكة  وكانت  �ملفاو�صات،  فقطعت  �لعمالية،  ماكدونالد 

على �لو�صول �إىل حل ير�صاه �لطرفان. 

وعاد �صعد �إىل م�رص بعد قطع �ملفاو�صات، ورف�ض جتديد 
مع  يتعار�ض  ذلك  لأن  �لإجنليزي،  �لق�صائي  �مل�صت�صار  عقد 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  على  عازًما  وكان  م�رص،  على  �حلماية  �إلغاء 
�لبالد و��صتقاللها، ولكن مل مي�ض  �صيادة  تعزز  �أخرى  وطنية 
�صهر و�حد على عودته من لندن حتى حدث �لعتد�ء على »يل 
�ل�صود�ن يف نوفمرب  �صتاك« �رصد�ر �جلي�ض �مل�رصي، وحاكم 
عام 1924م )1343هـ( يف ظروف غام�صة لقي حتفه على 

�إثرها. 

�حلادث،  هذ�  فر�صة  �لإجنليزية  �ل�صلطات  �نتهزت  وقد 
منها  مطالب  عدة  بها  مذكرة  �مل�رصية  �حلكومة  �إىل  وقدمت 
�لعتذ�ر وتعوي�ض قدره ن�صف مليون جنيه، ومنع �ملظاهر�ت، 
�لق�صائي،  و�مل�صت�صار  �ملايل  �مل�صت�صار  مركز  على  و�ملحافظة 
و�عتز�م حكومة  �لد�خلية  وز�رة  �لأوروبي يف  �ملكتب  و�إيفاء 
�جلزيرة،  يف  تزرعها  �لتي  �لأطيان  م�صاحة  زيادة  �ل�صود�ن 
�ملطالب  ورف�ض  باجلرمية  عالقة  لها  �لتي  �ملطالب  �صعد  فقبل 

�لأخرى.

جمارك  �حتالل  �إىل  �لإجنليزية  �ل�صلطات  فاأ�رصعت 
�لإ�صكندرية، ونفذت بع�ض تهديد�تها بالقوة، ومتادى �للورد 
�للنبي يف ت�صفيه و�نتقامه �لبغي�ض فذهب �إىل بيت �لأمة حتيط به 
كوكبة من �لفر�صان �لإجنليز �صاكي �ل�صالح، ومن َثمَّ مل يجد 
�لتع�صفية  �لت�رصفات  هذه  على  ا  حمتجًّ �ل�صتقالة  من   � بُدًّ �صعد 
توليه  مدة  �لبالد، وكانت  ��صتقالل  على  و�لتعدي  �لفاجرة، 
للوطنية  مثاًل  خاللها  كان  �أ�صهر  ت�صعة  �لر�صيد  �ل�صعبي  �حلكم 

�خلال�صة و�لقيادة �حل�صيفة.

بينهم  �ل�صبان  من  عدد  �ل�رصد�ر  قتل  ق�صية  يف  و�تهم 
�أحمد ماهر، وكان يف ذلك �حلني وزيًر� للمعارف وحممود 
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فهمي �لنقر��صي )�نظر هذه �ملادة( و�لدكتور �صفيق �مل�رصي، 
وعلى  �لعمال،  وبع�ض  �ملهند�ض  ر��صد  �إ�صماعيل  وحممود 
ون�صبتها  �لق�صية  ظروف  حول  حام  �لذي  �ل�صك  من  �لرغم 
من  �صبعة  ب�صنق  �أ�صدرت حكمها  �ملحكمة  فاإن  �مل�رصيني  �إىل 
�ملتهمني، و�إبد�ل حكم �لإعد�م بالن�صبة �إىل عبد �لفتاح عنايت 
�ل�صجن  يف  فق�صى  �صنه،  ل�صغر  �ملوؤبدة  �ل�صاقة  بالأ�صغال 
�أفرج عنه  �إجازة �حلقوق، وقد  عاًما ح�صل خاللها على   25

�صنة 1950م )1370هـ(.

�أغ�صط�ض عام 1925م )1344هـ( نفذ حكم  ويف 23 
من�صور  �صفيق  �لدكتور  وهم:  �ل�صبعة  �ملتهمني  يف  �لإعد�م 
�ملحامي، و�إبر�هيم مو�صي �خلر�ط بال�صكة �حلديد وعبد �حلميد 
عنايت، وكان عمره 20 عاًما، وعلي �إبر�هيم حممد �لعامل 
بال�صكة �حلديد، ور�غب ح�صن �لنجار بالتليفونات، وحممود 
�ملوظف  �إ�صماعيل  �لتنظيم، وحممود  �ملهند�ض مب�صلحة  ر��صد 
»�أنا  �لرنانة:  �لتاريخية  جملته  �صنقه  عند  قال  وقد  بالأوقاف، 

وعائلتي فد�ء مل�رص«. 

ويقول بع�ض �ملوؤرخني وبينهم �أنور �لعمرو�صي �إن �جلرمية 
كانت مدبرة من �لإجنليز �أنف�صهم لأن �ل�رصد�ر »يل �صتاك« كان 
حمبوبًا من �مل�رصيني، و�ل�صود�نيني، وكانت له �آر�ء حرة يف 
�أن بريطانيا  �صالح �لق�صية �مل�رصية، ويرجح هوؤلء �ملوؤرخون 
�صحت بهذ� �لرجل لتنفيذ مظاملها �جلائرة يف م�رص، و�حلد من 

تقدمها نحو �ل�صتقالل و�حلرية.

و�تخذت بريطانيا حادثة �ل�رصد�ر ذريعة لبتالع �ل�صود�ن، 
و�لق�صاء على �لنت�صار�ت �لتي حققتها م�رص يف �صبيل �حلرية 
ن�صاأت  وح�صن  با�صا،  زيور  حكومة  و�أذعنت  و�ل�صتقالل، 

با�صا، و�إ�صماعيل �صدقي با�صا �لتي خلفت حكومة �صعد زغلول 
جلميع مطالب �للورد �للنبي فاأطلقت يد �ل�صلطات �لإجنليزية يف 
�لبالد، فانتهكت �لد�صتور ود��صت �لقو�نني، وعطلت �لربملان 
�أ�صمته »حزب  زيور حزبًا  وز�رة  و�ألفت  �ل�صحف،  و�أغلقت 
دعائم  لتوطيد  وحر�بهم،  �لأجانب  باأمو�ل  يعمل  �لحتاد« 
و�أطلقت  م�رص،  يف  �لوطنية  �حلركة  ومكافحة  �ل�صتعمار 
�ل�صعب  مقدر�ت  يف  �مللكية  �ل�رص�ي  يد  �لإجنليزية  �ل�صلطات 
با�صا رئي�ًصا  �أحمد زيور  لتاأديبه و�إذلله، ومن هنا جاء �ختيار 
�إذ هو جمرد  للوز�رة وهو رجل م�صامل لالحتالل ولل�رص�ي، 
موظف �رتقى حتى بلغ من�صب �لوز�رة فال �صاأن له بال�صعب، 

ول �صاأن لل�صعب به.

جديدة  �نتخابات  �إجر�ء  �إىل  با�صا  زيور  وز�رة  وعمدت 
فيها  و��صتعملت  و�لتزوير  �لزيف  �أنو�ع  كافة  فيها  ��صتخدمت 
باأكرثية  �لوفد  فوز  �أ�صفرت عن  ولكنها  و�إرهابها،  قوتها  كل 
�ملقاعد يف �لربملان �جلديد، فاألف زيور وز�رة من �لحتاديني، 
و�لأحر�ر �لد�صتوريني، و�مل�صتقلني قبل �أن ينعقد �ملجل�ض على 
خالف �لتقاليد �لد�صتورية ويف يوم �نعقاد �ملجل�ض نف�صه �أ�صدر 
�مللك فوؤ�د مر�صوًما بحله لل�صبب �لذي حل �ملجل�ض �ل�صابق من 
�أجله »�أي لإ�رص�ره على �ل�صيا�صة �لتي كانت �صبًبا لتلك �لنكبات 
�لتي مل تنته �لبالد من معاجلتها«،  ويف حل �لربملان على هذه 

�ل�صورة خمالفة �صارخة لأحكام �لد�صتور.

�أرغمت  مبناور�ت  با�صا  زيور  كتلة  قيام  ذلك  و�أعقب 
�لأحر�ر �لد�صتوريني على �ل�صتقالة من �لوز�رة فانفردت هذه 
�لكتلة باحلكم، وبادرت �إىل �إ�صد�ر قانون �لنتخابات �ملبا�رصة 
لتمزيق وحدة �لأحز�ب و�ل�صتعد�د لنتخابات جديدة يتناف�ض 

فيها خ�صومها مناف�صة عنيفة.
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وكان زيور با�صا يبغي متثيل �لدور �لذي مثله ريا�ض با�صا 
عام 1882م )1300هـ(،  عر�بي  �أحمد  على  �لقب�ض  عقب 
وما  �ل�رصد�ر  مقتل  حادثة  �إثر  ذهوله  من  �أفاق  �ل�صعب  ولكن 
�لدكتاتورية  ملقاومة  وهب  �لإرهاب  �أعمال  من  ذلك  �أعقب 
�لفرقة  ولإز�لة  �خل�صومات  ملحو   – �صعد  ور�أى  �لزيورية، 
وتوحيد �صفوف �لأمة – �أن ينادي �لنو�ب �إىل �لحتاد فعقدو� 
�جتماًعا طالبو� فيه باإعادة �حلياة �لنيابية، وبد�أت هذه �لأحز�ب 
تتقارب وترى �رصورة �لتعاون ل�صد عدو�ن �حلكومة، فاجتمع 
قادتها ودعو� �إىل عقد موؤمتر وطني تقرر فيه مقاطعة �لنتخابات 
�إذ� مل يعدل قانونها �جلديد، و�إن كان يف �صالح �لدميقر�طية 
من  �صعد  ر�أي  يف  �ألزم  كانت  �حلكومة  جمابهة  فاإن  �حلقة 

�لتم�صك بالنتخاب �ملبا�رص �لذي ن�ض عليه �لقانون �جلديد.

وجرت �لنتخابات �جلديدة و�نت�رص فيها �لوفد على مناف�صيه 
ففاز فيها 165 وفديًّا، و29 من �لأحر�ر �لد�صتوريني، و5 
من �حلزب �لوطني، و6 من �مل�صتقلني، و5 من �لحتاديني، 
�إل �أن �صعًد� تنحى عن تاأليف �لوز�رة لعديل يكن على �لرغم 
من �أنه زعيم �لأغلبية �لربملانية، وذلك لأن �لإجنليز عزمو� على 
�لوفديني  �لأع�صاء  باإثارة م�صاألة  �لوز�رة  قبل  �إذ� هو  �إحر�جه، 
من  بر�أتهم  قد  �ملحكمة  كانت  و�لذين  �ل�رصد�ر  بقتل  �ملتهمني 
على  �لإجنليزي  �لقا�صي  �عرت��ض  من  �لرغم  على  �لتهمة  هذه 
نظر  �إعادة  طلب  �لإجنليزية  �ل�صلطة  و�صع  يف  ف�صار  �لرب�ءة 
بذلك  خالفت  و�إن  �ملتهمني،  �عتقال  �إىل  تلجاأ  ثم  �لق�صية، 

�أحكام �لق�صاء.

و�نتخب �صعد رئي�ًصا ملجل�ض �لنو�ب فان�رصف �إىل �ملحافظة 
على �لد�صتور، وتوطيده �إز�ء ��صتعد�د �ل�صلطة لنتهاكه يف كل 

�آن. 

�صحته  �صاءت  )1346هـ(  1927م  عام  �أو�ئل  ويف 
�لربيطاين  �ملندوب  د�ر  بني  �خلالف  مر�قبة  على  فاقت�رص عمله 
وممثلي �لأمة، وكان ل يقابل �أحًد� يف بيته �إل �لذي يدعوهم 

هو وغري �لفالحني �لذين ي�صكون من ظلم �أو ��صتعباد.

بارئها يف  �إىل  �لطاهرة  ففا�صت روحه  �ملر�ض  عليه  و�ألح 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1346هـ(  1927م  عام  �أغ�صط�ض 
نف�صه  نذر  �أمة  بزعيم  فاجعة  به  �لفاجعة  فكانت  عاًما،   70
لتحقيق �أمانيها دون �أن يفرت عن �لكفاح من �أجل هذه �لأماين 

�ملقد�صة حلظة و�حدة.

وكانت �آخر جملة لفظها ل�صانه وهو يحت�رص ببلدته م�صجد 
و�صيف هي: »�أنا �نتهيت«، قالها عندما و�صعت �أم �مل�رصيني 
»�صفية زغلول« يدها على كتفه �صائلة »كيف حالك«، وكرر 

جملته » �أنا �نتهيت« مرة �أخرى ولفظ �آخر �أنفا�صه.

وملا طلب �مل�رصفون على ت�صييع جنازته ما ح�صل عليه من 
�أو�صمة ونيا�صني قالت زوجته: »�صعو� فوق نع�صه �لعلم �مل�رصي 

فهو �لو�صام �لذي ف�صله طو�ل حياته«. 

�لأ�صى  وعم  لفقده،  باأ�رصه  �مل�رصي  �ل�صعب  وحزن 
جميع �لنفو�ض يف جميع �أنحاء �لقطر، ولب�ض �لنا�ض �لأربات 
�لعربات  فو�ني�ض  وغّلفت  عليه،  حد�ًد�  �ل�صود�ء  )�لكرفتات( 
 � ُمرًّ بكاًء  يبكون  �لنا�ض  و�أخذ  �لأ�صود،  بالقما�ض  و�ل�صيار�ت 
ت�صوب  ل  زعيًما  كان  فقد  �لأل�صن،  على  ذكره  جاء  كلما 
عليه  خ�صومه  بع�ض  �فرت�ء  من  �لرغم  على  �صائبة  �أية  زعامته 
حيًّا وميًتا، ولقد قال يف ذلك �لإفك عليه: »�إنه ملن �لعار ومن 
�لف�صيحة �أن ُيظلم �لنا�ض يف �صريتهم ولهم على ح�صنها �صهود 
من �حلق و�لو�قع، و�إذ� مل ي�صتِح خ�صومنا من باطلهم فكيف 
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فينا  يقولو�  �أن  لهم  �صاغ  و�إذ�  حقنا؟  من  ن�صتحي  �أن  لنا  ي�صح 
�لباطل، فكيف ل ي�صوغ لنا �أن نقول �حلق، ومن �أْوىَل ِمنَّا باأن 

ين�رص �حلق �إذ� كنا جناري �ملبطلني يف خذلنه«.  

ومن �أقوله �ملاأثورة �لتي تردد حتى �لآن: »يعجبني �ل�صدق 
يف �لقول و�لإخال�ض يف �لعمل، و�أن تقوم �ملحبة بني �لنا�ض 
فوق  و�لأمة  �لقوة،  فوق  »�حلق  وقوله:  �لقانون«،  مقام 

�حلكومة«.  

�لريا�صية  �لعلوم  در��صة  قرر  �أول من  �صعد زغلول  وكان 
باللغة �لعربية عندما كان وزيًر� للمعارف.

عام  يوليو  من   12 يوم  يف  بالر�صا�صة  �إ�صابته  وكانت 
هو  لل�صفر  ي�صتعد  كان  عندما  �لقاهرة  حمطة  يف  1924م 
�لأ�صحى،  بعيد  فوؤ�د  �مللك  لتهنئة  �لإ�صكندرية  �إىل  و�لوزر�ء 
�أ�صابه  و�لذي  للتفاو�ض،  �إجنلرت�  �إىل  ي�صافر  �لإ�صكندرية  ومن 
يدعى �صعد عبد �خلالق عبد �للطيف �لدلب�صاين فمرت �لر�صا�صة 
من �لذر�ع �ليمنى فيما يلي �لإبط و��صتقرت بالقرب من �لثدي 

�لأمين.

وقال حافظ �إبر�هيم )�نظر هذه �ملادة( ي�صفه يف كتاب »يف 
�ملر�آة«: »رزقه �لله ب�صطة يف �جل�صم و�جلاه، فهو ملء �لعيون، 
ملء �ل�صدور، بلغ يف دنياه ما دون �لتحية، و�أدرك ما ور�ء 
�لأمنية، �إذ� غ�صي جمل�ًصا وفيه قوم جلو�ض ر�أى �لقوم �أنف�صهم 
وقوًفا ومل يريدو�، وتنحو� عن �ل�صدر ومل يق�صدو�، وخاطبوه 
بالريا�صة ومل يتعمدو�«، ثم ي�صتطرد يف هذ� �لو�صف فيقول: 
مكامنها  من  �لألفاظ  وثبت  �لنا�ض  يخطب  �صعد  وقف  »�إذ� 
و�أ�صفرت �ملعاين عن وجوهها، وتغايرت يف �ل�صبق �إىل ذهنه 

ول�صانه، فلو �أن كاتًبا كتب ما يرجتله ذلك �خلطيب لوقعت منه 
على �أ�صلوب �رَصِّي ر�ئع ينقطع دونه تنميق �لأقالم«. 

وقال �ل�صيخ عبد �لعزيز �لب�رصي �صاحب كتاب »يف �ملر�آة« 
يف و�صفه:

»ملء �ل�صمع، ملء �لقلب، ملء �لب�رص، لو حاول بكل 
جهده �أل يكون رجاًل عظيًما ما ��صتطاع، وهيهات لمرٍئ �أن 
ى �لله له هذه �لعظمة  ميلك عن نف�صه ما �صاء لها �لله! وقد �صوَّ
ِمْدَرًها عظيًما،  من يوم مدرجه: فكان طالًبا عظيًما، وكان 
�أمة فهو فيها ملء  �إليه زعامة  وكان قا�صًيا عظيًما، ثم تناهت 

�ل�صهل و�جلبل«. 

ثم يقول م�صتطرًد�: »ب�صطة يف �لعلم و�جل�صم، ب�صطة يف 
يتزلزل، ويقني  �أن  �جلبال دون  تتزلزل  �لعقل و�حللم، وعزم 
ي�صول يف  ومنطق  يتحول،  ول  مد�رها  عن  �لأر�ض  تتحول 
�جللى حتى لتح�صبها �جلحافل قد تد�كت ب�صيوفها وَعو�ليها، 
و�صوت  �لكو�عب  �أ�رص�ب  لتتمثل  حتى  �ل�صمر  يف  ويلُطف 

ُحّليها وت�صوعت منها غو�ليها. 

1927م  عام  �أكتوبر  �صهر  من  �خلام�ض  �ليوم  ويف 
)1346هـ( �أقيم حفل تاأبني للزعيم �لفقيد �صعد زغلول مب�رصح 
حممد علي )م�رصح �صيد دروي�ض حاليًّا( بالإ�صكندرية، فاألقيت 

يف هذ� �حلفل ق�صيدة قلت يف مطلعها:

َعظَم �خلطُب ُمْذ ُنعيَت وخابَا  
ابَا ى �ملُ�صَ �أَمُل �ل�صعِب �إْذ تلقَّ  

َفَقَد �لنيُل فيَك خرَي زعيٍم   
يف جالِل �لوقاِر عن ِم�رْصَ نابَا  
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فم�صيٌب ور�َء نع�صِك يبكي  
و�صباٌب من رْوعِة �لُرْزِء �صابَا  

�إىل �أن قلت يف �آخرها:

َعِلَم �للَُّه لو ظهرَت بِع�رٍص  
كان فيه �لنبوُغ �أمًر� ُعجابَا  

لدعاَك �لعباُد جمًعا نبيًّا  
تخرُق �لأر�ُض �أو تناُل �ل�صحابَا   

�رتقى �لفكُر فا�صطفيَت زعيًما   
حتكُم �لنا�َض تاأ�رُص �لألبابَا  

َكْم حمْلَت �لعناَء من �أجل م�رٍص  
و�أر�َك �لدفاُع عنها �غرت�بَا  

مَنْ بخرٍي جز�ك ربَك عنها   
جنَة �خُلْلِد منزًل وثو�بَا  

�ألقى  �إبر�هيم  حافظ  �لنيل  �صاعر  �أن  �خلو�طر  تو�تر  ومن 
ق�صيدة يف تاأبني �صعد زغلول بعد حفل �لتاأبني �لذي �ألقيت فيه 
ق�صيدتي، ففي 7 من �صهر �أكتوبر عام 1927 قال �صاعر �لنيل 

يف مطلع ق�صيدته من �لبحر و�لقافية نف�صها:

�إيه يا ليُل هْل �َصهدَت �مل�صابَا  
بُّ يف �لنفو�ِض �ن�صبابَا؟ كيَف َيْن�صَ  

ـ   بلِّغ �مل�رصقني قبَل �نبالِج �ل�صُّ
بِح �أنَّ �لرئي�َض وىلَّ وغابَا  

703– �سعيد – ميدان – بق�سم حمرم بك
من  ي�صتطاع حتديد  ثّم ل  ومن  �صائع  ��صم  »�صعيد«  ��صم   
هو �صعيد �لذي �أطلق ��صمه على هذ� �مليد�ن، غري �أن �لو�جب 
�لرجال  تر�جم  يلي  فيما  للقر�ء  �أو�صح  �أن  يقت�صيني  �لتاريخي 
�ل�صبعة �لذين يحملون ��صم �صعيد ودون �ملوؤرخون �صري حياتهم 
و�صاأتناول هذه �لرت�جم ح�صب ترتيب وجود كل منهم يف قيد 

�حلياة:

1( �سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن كعب بن ل�ؤي: كان 
من �أقدم �صحابة ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم، و�أمه فاطمة 
بنت بعجة بنت �أمية من بني خز�عة، ويكنى باأبي �لأعور �أو �أبي 
ثور، وكان يف �لوقت نف�صه من �أبناء عمومة عمر بن �خلطاب 
)�نظر مادة �بن �خلطاب(، وكان �صهره �إذ كان عمر متزوًجا 

من �أخت �صعيد.

وقد �عتنق �صعيد �لدين �لإ�صالمي قبل �أن يدخل �لنبي بيت 
زيد  �أبوه  �لأرقم(، وكان  �بن  مادة  )�نظر  �لأرقم  بن  زيد 
�بن عمرو من �حلنفية ومن �ملتعلقني بالتوحيد، وقد طرح عبادة 
�لأوثان وحذر معا�رصيه من �لوثنية، ويقال �إنه تويف يف �لعام 

�لذي بنيت فيه �لكعبة �لتي �صارك �لنبي يف �إقامتها.

وهناك  �مل�صلمني،  مع  �ملدينة  �إىل  زيد  بن  �صعيد  وهاجر 
رقي يف رو�ية، �أو بينه  �آخى �لنبي بينه وبني ر�فع بن مالك �لزُّ

وبني �أُبيِّ بن كعب يف رو�ية �أخرى.



حرف السني

467

وعندما عرف يف �ملدينة �أن قافلة قري�ض يف طريقها للعودة 
�إىل مكة �أنفذ �لنبي �صعيد بن زيد، وطلحة بن عبيد �لله ليتق�صيا 
�لأخبار، فقابال �لقافلة عند �حلور�ء و�أ�رصعا بالعودة �إىل �ملدينة 
موقعة  �إىل  طريقه  �آنذ�ك يف  كان  �لنبي  �أن  غري  �خلرب،  ليق�صا 
بدر، ومن َثمَّ حدثت �ملعركة دون �أن ي�صرتكا فيها، ولكنهما 

ح�صال على ن�صيبهما من �لغنائم.

�صجاعته  وبرزت  �لأخرى  �لوقائع  جميع  �صعيد  �صهد  ثم 
ر�أ�ض  على  كان  �إذ  )634م(  13هـ  عام  �أجنادين  وقعة  يف 
�لفر�صان، ويف �لعام نف�صه كان يقود فرق �مل�صاة، ثم ��صرتك 

يف وقعة �لريموك عام 15هـ )636م(.

وكان �صعيد عند وفاة عمر بن �خلطاب �أحد �لذين �ختارو� 
عثمان بن عفان )�نظر هذه �ملادة( للخالفة ومع ذلك مل يكن 
جانب  �إىل  ينحز  مل  ولكنه  وحكومته،  خالفته،  عن  ر��صًيا 
�لإمام علي(،  �أبي طالب )�نظر مادة  �أن�صار علي بن  �لعلويني 
وتويف عام 50هـ )670م( يف �لعقيق بالقرب من �ملدينة حيث 
دفن، وكان �صعيد مو�صع �لتبجيل يف �جلماعة �لإ�صالمية لأنه 
باجلنة،  �لله  ر�صول  ب�رصهم  �لذين  �لع�رصة  �ل�صحابة  �أحد  كان 
وكان من �أو�ئل �لذي �آمنو� بالله ور�صوله وجند م�صنده يف رو�ية 

�حلديث يف م�صند �أحمد بن حنبل )�نظر هذه �ملادة(.

َميَّة  اأُ بن  العا�ض  بن  �سعيد  بن  العا�ض  بن  �سعيد   )2
ابن عبد �سم�ض بن مناف بن ُق�سّي: وكان و�لًيا على �لكوفة 

ميد�ن �صعيد )�خلرطوم حاليًّا(
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عليه  �لنبي  وفاة  عند  عمره  من  �لتا�صعة  يف  وكان  و�ملدينة، 
�ل�صالم، وقتل و�لده يف وقعة بدر )�نظر مادة بدر(، وكان 
�أ�رص  �أ�صهر  من  �أ�رصة  �أفر�د  �أحد  �صعيد  وكان  �مل�رصكني،  من 
قري�ض، وقد ��صتهر بجوده وف�صاحته، وكان عثمان بن عفان 
�إليهم  عهد  �لذي  بني  ليكون  �ختاره  ثم  ومن  ويبجله  يحرتمه 

بجمع �لقر�آن.

ويف عام 29هـ )649 – 650م( �أقامه عثمان و�لًيا على 
بالأمور،  خربته  وقلة  �صنه،  حد�ثة  من  �لرغم  على  �لكوفة 
�صعب  �أنه  �أثبت  قد  كان  �لذي  عقبة  بن  �لوليد  مكان  وذلك 

�ملر��ض يتعذر �لتفاهم معه.

طرب�صتان  على  بحمالت  وليته  �أثناء  يف  �صعيد  وقام 
�أهل  عليه  �أثار  ولكنه  فيهما،  �لفتنة  على  وق�صى  وجرجان، 
وتولية  عزله  ذلك  عن  ونتج  �لعدو�ن،  �إىل  لنزوعه  �لكوفة 

�أبي مو�صى �لأ�صعري مكانه )�نظر مادة �لأ�صعري(.

وظل �صعيد بعد ذلك باملدينة، وعندما هاجم �لثو�ر �خلليفة 
عثمان بن عفان يف بيته د�فع عنه �صعيد حتى �أثخنته �جلر�ح، ثم 
ذهب �صحبة �ل�صيدة عائ�صة زوج �لنبي وطلحة و�لزبري بعد مقتل 
عثمان من مكة �إىل �لب�رصة حل�صد �جلنود �إىل جانبهم، ولكن 
و�لزبري  وطلحة  عائ�صة  �ل�صيدة  منا�رصة  على  ي�صتمر  مل  �صعيًد� 
فعاد �إىل مكة و��صتقر بها، ومل ي�صرتك يف وقعة �جلمل، ول 

يف وقعة �صفني.

�إبان  �ملدينة  على  �لولية  �حلكم  بن  ومرو�ن  هو  وتناوب 
حكم معاوية بن �أبي �صفيان )�نظر مادة معاوية(.

 –  678( 59هـ  عام  بالعقيق  �صيعته  يف  �صعيد  وتويف 
679م(.

3( �سعيد بن اأو�ض الأن�ساري )املعروف باأبي زيد(: نحوي 
�أبي عمرو بن  عربي من قبيلة �خلزرج باملدينة، در�ض على يد 
�ملف�صل  درو�ض  ا  �أي�صً ح�رص  قد  كان  و�إن  �لب�رصي،  �لعالء 
مكة  �إىل  رحل  ثم  �ل�صبِّي(،  مادة  )�نظر  �لكوفة  يف  �ل�صّبي 
�ملادة( �خلالفة  �لعبا�صي �ملهدي )�نظر هذه  عندما توىل �خلليفة 

عام 158هـ )774م( )و�نظر مادة �أبي زيد(.

ومل يبق من موؤلفاته يف �للغة و�لنحو �إل: كتاب »�لنو�در 
�لأول على  �لكتاب  �للغة«،  وكتاب »�ملطر«،  وي�صتمل  يف 
جمموعة من نو�در �ل�صعر در�صها على �ملف�صل �ل�صبِّي وجمموعة 
من �لرجز باللغة �لف�صحى ��صتقاها من �لبدو مبا�رصة، وقد علَّق 
مادة  )�نظر  �لأخف�ض  �حل�صن  و�أبو  حامت  �أبو  �لكتاب  هذ�  على 
�لأخف�ض( بتعليقات وهو�م�ض لغوية و�رصوح، وكتب علي بن 
على  �لتنبيه  »كتاب  بعنو�ن  �لكتاب  لهذ�  نقًد�  �لب�رصي  حمزة 
�أغالط �أبي زيد �لكالبي يف نو�دره«،  وقد ن�رص كتاب »�لنو�در 
�ل�رصطوين يف بريوت عام 1894م  �للغة« �صعيد �خلوري  يف 

)1312هـ(.

يف  �لعربية  �لأقو�ل  من  جمموعة  فهو  »�ملطر«  كتاب  �أما 
ا. �ملطر ن�رصه �لأب لوي�ض �صيخو ببريوت �أي�صً

214هـ  عام  زيد  باأبي  �ملعروف  �أو�ض  بن  �صعيد  وتويف 
)830م(.

)وكنيته  وهب  اأبي  بن  حزن  بن  امل�سيب  بن  �سعيد   )4
�صيد  وكان  باملدينة،  �ل�صبعة  �لفقهاء  �أحد  كان  حممد(:  اأب� 
�لتابعني من �لطر�ز �لأول، فقد جمع بني �حلديث و�لفقه وبني 
�أبي  بن  �صعد  يد  على  �لعلم  وتلقى  و�لورع،  و�لعبادة  �لزهد 
�ملادة(، وقد  )�نظر هذه  �أبي هريرة  يد  �لزهري وعلى  وقا�ض 



حرف السني

469

�أزو�ج  على  ودخل  منهم،  و�صمع  �ل�صحابة  من  جماعة  لقي 
�لرو�يات  و�أكرث  عنهن،  و�أخذ  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لنبي 
�بنته، وحج  �إذ كان زوج  �أبي هريرة  �مل�صندة عن  �صحة هي 
�أربعني حجة، وكان يحافظ على �ل�صالة فيدخل �مل�صاجد �أول 

�لد�خلني ليجل�ض يف �ل�صف �لأول د�ئًما.

ج �بنته �إىل رجل من �ل�صعب و�أبى �أن يزوجها من  وقد زوَّ
�لوليد بن عبد �مللك بن مرو�ن عندما جعله وليًّا للعهد يف �خلالفة 
�لأموية، وماز�ل يحتال �إىل �أن �رصبه ومل ي�صاأ �أن يبايع �لوليد 
بولية �لعهد على �لرغم من جلده وتعذيبه، ورف�ض �أن ينقطع 

عن �ل�صالة يف �مل�صجد، و�أن يكف عن �لجتماع بالنا�ض.

عفان،  بن  وعثمان  �خلطاب  بن  عمر  عا�رص خالفة  وقد 
وتويف باملدينة �ملنورة عام 95هـ )713م(.

5( �سعيد بن البطريق )ويعرف عند الإفرجن با�سم »اإي�تخي��ض 
بن  »�صعيد  مادة  �صرية حياته يف  نت  دوِّ وقد   :)»Eutychius

�لبطريق« فاطلبها يف هذه �ملادة.

مادة  يف  ترجمته  �طلب  علي:  حممد  ابن  الأول  �سعيد   )6
»�صعيد �لأول«. 

�أعظم  ال�سغري(: كان  اأي  با�سا )ويعرف بك�ج�ك  7( �سعيد 
با�صا  مدحت  �أحمد  و�مل�صلح  هو  �لرتكية،  �لدولة  رجال 
�لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �ملفيدة  �لتنظيمات  �صاحب 
1254هـ  عام  كوجوك  �صعيد  ولد  وقد  ع�رص،  �لتا�صع 
تركية  �أ�رصة  من  ينحدر  وهو  �أر�رصوم  مدينة  يف  )1838م( 
�لأول يف  تعليمه  �صعيد  وتلقى  ز�ده،  �صبعه  �أ�رصة  خال�صة هي 
وظيفة  �صغل  عمره  من  ع�رصة  �ل�صاد�صة  بلغ  وملا  �أر�رصوم، 

منا�صب  تدرج يف  ثم  ر�أ�صه،  م�صقط  �لدولة يف  وظائف  من 
�لعام  �ل�صكرتري  �أرقاها، وقد �صغل من�صب  بلغ  �حلكومة حتى 
ملقاطعة »يانينا« ثم مقاطعة �صالنيك، ثم منا�صب مدير �ملطبعة 
�ل�صلطانية بالآ�صتانة، ومدير �جلريدة �لر�صمية »تقومي وقائع«،  
�ل�صدر  وظيفة  �إىل  و�صل  حتى  �لدولة  جمل�ض  عام  و�صكرتري 
لل�صلطان  �لأول  �ل�صكرتري  من�صب  توىل  ذلك  وبعد  �لأعظم، 
عبد �حلميد، وقد �صغل من�صب �ل�صدر �لأعظم ت�صع مر�ت. 

ومن �لغريب �أن هذ� �لرجل �لذي مل يح�صل على �لتعليم 
�لعايل �ألّف كتابًا ي�صتمل على جمموعة �ملقالت �لتي ن�رصها يف 

�صحيفتي »طنني« و»�صباح«. 

وكان ي�صعى قدر ��صتطاعته للحد من �لنفوذ �لأجنبي يف 
تركيا، ومع ذلك فقد �حتمى بال�صفارة �لربيطانية يف �لآ�صتانة 
حينما �أ�صدر �ل�صلطان عبد �حلميد �أمًر� بالقب�ض عليه يف دي�صمرب 
نه  �أمَّ �أن  �إىل  �ل�صفارة  بهذه  وظل  )1313هـ(،  عام 1895م 
بعد ذلك يف حزب  ��صرتك  وقد  �ل�صلطان على حياته كتابة، 
عن  �حلميد  عبد  �ل�صلطان  خلع  على  و�صاعد  �لفتاة،  تركية 
�أول  �إبريل عام 1909م )1327هـ(، ولعله  �لعر�ض يف 27 
ثالثة  يف  تاريخية  هامة  مذكر�ت  تركو�  �لذين  �لدولة  رجال 
�أول  يف  وتويف  خاطر�ت«،  با�صا  »�صعيد  بعنو�ن  جملد�ت 

مار�ض عام 1914م )1333هـ( عن 76 عاًما.

704– �سعيد بن البطريق – �سارع – بق�سم 
مينا الب�سل )بريج�س �سابًقا(

با�صم  �لإفرجن  علماء  عند  يدعى  �لبطريق  بن  �صعيد 
بطريق  من�صب  يتوىل  ظل  وقد   ،»Eutychius »�إيوتخيو�ض 
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�لإ�صكندرية من عام 321 �إىل 328هـ )932 – 939م( �أي 
مدة �صبع �صنو�ت.

وقد ولد �صعيد يف مدينة �لف�صطاط )�لقاهرة قدمًيا( خالل 
�لطب  علوم  يف  متبحًر�  وكان  )876م(،  263هـ  عام 
و�لتاريخ، و�ألف يف هذه �لعلوم كتًبا عديدة �أ�صهرها؛ »�لتاريخ 
�جَلْوهر(،  )نظم  ��صم  عليه  �أطلق  �لذي  �لعربي«  �لإخباري 
�ملادة(  )�نظر هذه   »Pocoche »بوكوك  �مل�صت�رصق  ن�رص  وقد 
1659م   –  1658 عام  باإجنلرت�  �أك�صفورد  يف  �لكتاب  هذ� 
)1068– 1069هـ( ثم �أمّت هذ� �لتاريخ �لإخباري يحيى بن 

�صعيد �لأنطاكي.

ول�صعيد بن �لبطريق جزء من تاريخ �صقلية ماز�ل خمطوًطا 
مبكتبة كمربدچ باإجنلرت�، ويقول بع�ض �لباحثني يف �ملخطوطات 
�إنه قد يكون من تاأليف موؤرخ �آخر غري �صعيد بن �لبطريق، ولكن 
�لبطريق  �بن  تاأليف  من  �ملخطوط  هذ�  �أن  هو  �مل�صهور  �ل�صائع 
�لإ�صكندرية،  بطريق  كان  عندما  موؤلفاته  معظم  كتب  �لذي 
ي�رص  موؤلفاته يف  م�صادر  على  ليطلع  �لفر�صة  له  �أتيحت  حيث 

و�صهولة.

بن  �صاوير�ض  كتبها  �لكالم  يف  ر�صالة  كمربدچ  ومبكتبة 
�ملقفع ردَّ فيها على �صعيد بن �لبطريق فيما يتعلق مبوؤلفاته، وقد 
�لب�رص بن  باأبي  �لعرب  �لذي يدعوه  �ملقفع  عا�رص �صاوير�ض بن 
�لبطريق،  بن  �صعيد  عا�رص  �ملقفع(،  �بن  مادة  )�نظر  �ملقفع 
وكذلك �لبطريق فيلوتيو�ض �لذي جاء بعد �صعيد بن �لبطريق.

�لكني�صة  �أعالم  تاريًخا عن  �ملقفع  بن  �صاوير�ض  �ألف  وقد 
بالإ�صكندرية،  �لبطريركية  �لذي جل�صو� على كر�صي  �لقبطية 
ويوجد �أقدم خمطوط لهذ� �لكتاب مبكتبة مدينة هامبورج باأملانيا 

وي�صتمل على �جلزء �لأول من �لتاريخ �لذي يبد�أ بالقدي�ض مرق�ض 
وينتهي مبيخائيل �لأول �أي من عام 61 �إىل عام 767م، ودون 

يف �لأجز�ء �لأخرى تاريخ �صعيد بن �لبطريق بالتف�صيل.

كانت  �أين  �أو  �لبطريق  بن  �صعيد  وفاة  تاريخ  يعرف  ول 
هذه �لوفاة.

705– �سعيد اجلندي – �سارع – بق�سم باب 
�رشقي )الغازي خمتار �سابًقا(

هو حممد �صعيد عبد �لله �جلندي �ل�صهري ب�صعيد �جلندي، 
��صمه  �لآن  يحمل  �لذي  نف�صه  �ل�صارع  يف  بالإ�صكندرية  ولد 
)1359هـ(،  1940م  عام  فرب�ير  �صهر  من   29 يف  وذلك 
ريا�صيًّا  وكان  مبد�ر�صها،  و�لثانوية  �لبتد�ئية  درو�صه  وتلقى 
على  بطولتها  نال  �لتي  �لطاولة  تن�ض  لعبة  يف  ول�صيما  ممتاًز� 

�مل�صتوى �ملحلي وم�صتوى �لقو�ت �مل�صلحة.

�مل�صلحة  �لقو�ت  فيها  ��صرتكت  �لتي  �حلرب  �أثناء  ويف 
�مل�رصية باليمن لتخلي�ض هذ� �لقطر �لعربي �ل�صقيق من نري �حلكم 
يفر�صونه  �حلاكمون  �لأئمة  كان  �لذي  �لغا�صم  �لدكتاتوري 
و�ملر�ض  و�لفقر  �جلهل  ربقة  يف  ليبقى  �ليمني  �ل�صعب  على 
�أو�صاعه ما كان يجري  و�لتخلف �ل�صنيع �لذي ي�صبه يف كل 
يف �لقرون �لو�صطى، يف �أثناء تلك �حلرب �لأخوية �لن�صالية، 
��صت�صهد �صعيد �جلندي يف �صهر فرب�ير عام 1964، ومل يبلغ 
و�ل�رصف  �لأخوة  با�صت�صهاده  فاأكد  عاًما،  �لعمر غري 25  من 
يف  و�حدة  �لعربية  �لأمة  ق�صية  �أن  مثبًتا  �مل�صرتك،  و�لن�صال 
رفع  �إىل  ت�صعى  �لتي  �لجتماعية  ومر�ميها  �لتحررية،  �أهد�فها 
م�صتوى �لفرد لريتفع م�صتوى �ل�صعوب �لناطقة بال�صاد يف كل 
�أجز�ء �لوطن �لعربي �لكبري، وقد نال ��صم �ل�صهيد و�صام جلنة 
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�ل�رصف �لع�صكرية وهو �أعلى و�صام ع�صكري باجلمهورية �لعربية 
�ملتحدة.

�صعيد  مار�ض  ��صمه  �لآن  يحمل  �لذي  �ل�صارع  هذ�  ويف 
لعبته �ملف�صلة مع �إخو�نه باجلمهورية، وهي كرة �لقدم.

وبعد تخرجه من �لكلية �حلربية �أظهر خالل �لفرتة �لق�صرية 
�لتي ق�صاها بالقو�ت �مل�صلحة – قبل ��صت�صهاده – �أظهر تفوًقا 
ملحوًظا ��صتحق عليه جائزة �صابط مدفعية هاون باملنطقة �ل�رصقية 
�لتي مركزها �لرئي�صي بالإ�صكندرية، وذلك ملا �أظهره مع �أفر�د 

كتيبته من كفاءة قتالية عالية.

ا  �بًنا خمل�صً �رصقي  باب  بق�صم  �حل�رصة  منطقة  عرفته  وقد 
لها، ولوطنه، �إذ كان من �أنبل �أبنائها م�صاعر، ومن �أكرمهم 

خلًقا، ومت�صًكا باملبادئ �ل�صامية و�ملثل و�لقيم �لدينية �لعالية.

�أمنيته يف �آخر �لكتب �لتي بعث بها �إىل �أهله من  وكانت 
�ليمن قبيل ��صت�صهاده �أن يحارب يف فل�صطني بعد �ليمن ل�صرتد�د 

�لوطن �لعربي �لفل�صطيني من �أيدي �لغا�صبني �ل�صهاينة.

706- �سعيد ن�رش – �سارع – بق�سم حمرم بك
عام  فرن�صا  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لعلمية  �لبعثة  �إمام  �بن  هو 
1844م )1260هـ( �ل�صيخ ن�رص �أبو �لوفا �لهوريني )�نظر مادة 
ن�رص �أبو �لوفا(، وكان ��صمه يف �لأ�صل �صعًد�، وورد ��صمه 
فجعله  ��صمه  و�لده  غري  ثم  �ملحفوظات  د�ر  دفاتر  كذلك يف 
»�صعد«  ��صم  �حلني  ذلك  �لعامة يف  �إطالق  من  تفادًيا  »�صعيًد�« 

على ذكر �ملاعز »�جلدي«. 

وقد �صافر �صعيد �إىل فرن�صا، عام 1847م )1264هـ(، 
دخل  ثم  لوي�ض،  �صان  مبدر�صة  و�أحلق  �أعو�م،  ثمانية  وعمره 
تعد من  �لتي كانت وماتز�ل  �لفرن�صية  �حلربية  �صان�صري  مدر�صة 
�حلني،  ذلك  يف  ول�صيما  �لعامل  يف  �حلربية  �ملد�ر�ض  �أقوى 
�ملدر�صة  هذه  من  تخرج  �أن  �إىل  �لدر��صة  على  �صعيد  و��صتمر 
�إىل م�رص يف نوفمرب  )�لنقيب( ثم عاد  �ليوزبا�صي  برتبة  �صابًطا 
�لأول،  �صعيد  عهد  �أو�خر  يف  )1278هـ(  1861م  عام 
عودته  وعقب  عاًما،   14 ��صتغرقت  قد  بعثته  تكون  َثمَّ  ومن 
�جلهادية يف 22 من  بنظارة  �حلربية  باملدر�صة  �أول  معاوًنا  ُعنيِّ 
�ل�صكة  معاوًنا مب�صلحة  ثم  عام 1862م )1279هـ(،  فرب�ير 
ونقل  عام 1864م )1281هـ(،  فرب�ير  من  �حلديد يف 15 
بعد ذلك �إىل ديو�ن �لأ�صغال ثم ُعنيِّ مدر�ًصا باملد�ر�ض �حلربية 
عام 1866م )1283هـ(، فناظًر� لقلم �لرتجمة بنظارة �ملالية 
ملحافظة  ف�صكرترًي�  )1297هـ(،  عام 1879م  قائمقام  برتبة 
معلًما  ُثمَّ  �لأحمر عام 1880م )1298هـ(،  �لبحر  �صو�حل 
م�رص  مبحكمة  قا�صًيا  ثم  �حلربية،  باملد�ر�ض  �لفرن�صية  للغة 
�رصفيًّا  فرئي�ًصا  )1299هـ(،  عام 1881م  �ملختلطة  �لبتد�ئية 
)1321هـ(،  1903م  يف  بالإ�صكندرية  �ملختلطة  للمحاكم 
تويف  �أن  �إىل  �ملن�صب  هذ�  ي�صغل  وظل  �لبا�صاوية،  رتبة  ونال 
عام 1905م )1323هـ( مبنزله بالعبا�صية بالقاهرة ودفن بقر�فة 
�ملجاورين، وكان �صعيد ن�رص - وهو يتوىل �لق�صاء - م�رصب 
�ملثل يف �لنز�هة و�ل�صدق و�لتم�صك بدينه، و�لتع�صب مل�رصيته 
�لق�صاء  رجال  بني  �ل�صامية  �أخالقه  رفعته  وقد  �ل�صغر،  منذ 
بالتجلة  �لتقدير حمفوفة  عالية  منزلة  �إىل  بالإ�صكندرية  �ملختلط 
عالية  مكانة  نطاقها  و�ت�صاع  معارفه  بتنوع  و�أحرز  و�لحرت�م، 

بني جميع عارفيه، وكان عمره عند �لوفاة 66 عاًما.
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707– ال�سكَّري – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
�أحلق  ثم  بالأزهر،  جماوًر�  كان  �ل�صكري،  حممد  هو 
مبدر�صة �لطب باأبي زعبل �لتي �أن�صاأها حممد علي عام 1826م 
)1242هـ(، وكان »كلوت بك« )�نظر هذه �ملادة( �أول ناظر 
�إىل  علمية  بعثة  �أُر�صل يف  �ملدر�صة  بهذه  در��صته  �أمتَّ  وملا  لها، 
فرن�صا لال�صتز�دة من علوم �لطب، فبد�أ در��صته يف نوفمرب عام 
1832م )1248هـ(، وكان مرتبه �ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة 
جنيهني، وبعد �أن نال �صهادته يف �لعلوم �لطبية عاد �إىل م�رص 
قد  �لعلمية  بعثته  تكون  ثم  ومن  )1254هـ(،  1838م  عام 
مبدر�صة  مدر�ًصا  ُعنيِّ  رجوعه  وعقب  �أعو�م،  �صتة  ��صتغرقت 
�صري  يعرف  ومل  �لتعليم،  يف  �مل�صهورين  من  وكان  �لطب، 

حياته �لعملية و�لوظائف �لتي �صغلها ول تاريخ ومكان وفاته.

بق�سم   – �سارع   – حجازي  �سالمة   –708
العطارين

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ �صالمة حجازي«.

�سارع   – العزيز  عبد  ال�سلطان   –709
)الدكتور  العطارين  بق�سم   –

ا( حاليًّ بدوي  احلميد  عبد 
 – �سارع   – العزيز  عبد  ال�سلطان   –710

بق�سم باب �رشقي
هو �أحد �صالطني �آل عثمان، وهو �خلليفة �لثاين و�لثالثني 
�لعربية،  و�لبالد  تركيا  حكمو�  �لذين  �لعثمانيني  �خللفاء  من 
وو�لده هو �ل�صلطان حممود �لثاين، وقد ولد عبد �لعزيز عام 

1245هـ  )1829م(، وتوىل �خلالفة عام 1277هـ )1860– 
1861م(، وخلع خالل عام 1293هـ )1876م(، وو�فته 
�ملنية يف ذلك �لعام نف�صه، و�أثناء خالفته �لتي ��صتغرقت حو�يل 
��صمه  و�أطلق  �إ�صماعيل،  �خلديوي  عاًما، يف عهد  �صتة ع�رص 

على �أحد �صو�رع �لقاهرة.

�لأوروبية  �لدول  تدخل  كان  �ل�صلطان  هذ�  عهد  ويف 
ي�صبح مق�صوًر�  فلم  �أمره  تفاقم  قد  �لعثمانية  �لدولة  �صوؤون  يف 
على �مل�صائل �ل�صيا�صية، و�إمنا تطور �إىل درجة �لتدخل �مل�صلح 
كما حدث يف �لفنت �لتي وقعت يف �ل�صام عام 1845 وعام 
1860م )1260 – 1277هـ(، و�لفنت �لتي ن�صبت يف مدينة 
�لعربية خالل عام 1858م )1275هـ(،  ب�صبه �جلزيرة  عبده 
�إقريط�ض  جزيرة  ملركز  �لدولية  �لت�صوية  يف  حدث  وكما 
)كريت( عام 1866م )1283هـ(، ذلك �أن �صلطان �لدول 
م�صائل  عدة  ف�صملت  د�ئرته  و�ت�صعت  �متد  قد  كان  �لأجنبية 
�لمتياز�ت  وي�رصت  �لبالد،  د�خل  �حلكم يف  ب�صوؤون  تت�صل 
من  )�أي  و�حد  طرف  من  �صادرة  �لأ�صل  يف  كانت  �لتي 
�لأجانب( �إبر�م معاهد�ت بني �لطرفني، على �أن م�صمون هذه 
�لمتياز�ت كان قد �أ�صبح ل يتفق وفكرة �لدولة �جلديدة �لتي 
�حلديثة،  �لتنظيمات  على  بال�صري  �إىل حتقيقها  �لعثمانيون  �صعى 
)1273هـ(  1856م  عام  منذ  عبًثا  �لعايل  �لباب  حاول  وقد 
�لقرن  �أو�خر  يف  �تخذ  �لذي  �لدويل  �ل�صتعباد  من  �خلال�ض 
ت�صع  ومل  تركيا،  على  �لو�صاية  �صفة  �مليالدي  ع�رص  �لتا�صع 
�لنز�ع  دب  عندما  �إل  �ملجحفة،  �لمتياز�ت  لهذه   � حدًّ تركيا 
بني �لدول �لأوروبية عام 1914م )1333هـ(، وهي �ل�صنة 

�لتي �صبت فيها نري�ن �حلرب �لعاملية �لأوىل.
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��صتطاعت عام 1862م  تركيا  باأن  هنا  �لتنويه  ولبد من 
�ل�صلطان  خالفة  بد�ية  من  و�حد  عام  بعد  �أي   - )1279هـ( 
�لأ�صود  �جلبل  منطقة  على  �صلطانها  ��صتعادة   - �لعزيز  عبد 
�لد�نوب  �إمارتا  و��صتقلت  �ل�رصب،  و��صرتد�د  و�لهر�صك، 
)1282هـ(،  1865م  عام  خالل  تقريًبا  �لتام  ��صتقاللهما 
عام  و�حدة  دولة  يف  �ندجمتا  قد  �لإمارتان  هاتان  وكانت 
1861م )1277هـ( �أي يف �ل�صنة نف�صها �لتي توىل عبد �لعزيز 
�صنة 1874م  �أي يف  �صنة،  ع�رصة  �ثنتي  وبعد  �حلكم،  فيها 
)1291هـ( �أدت �لفنت �لتي �صبت يف بلغاريا �إىل قيام �حلرب 
قد خرقو� خالل  كانو�  �لذين  و�لرو�ض  �لرتك  بني  �أخرى  مرة 
عام 1870م )1287هـ( �لتفاقات �ملتعلقة باملالحة يف �لبحر 
�لأ�صود، وما يت�صل بهذ� �لبحر من �صو�حل و�أمور �صيا�صية وهي 
�لتفاقات �لتي �أبرمت عام 1856م )1273هـ(، ويعاب على 

عبد �لعزيز �أنه منح �لدول �لأجنبية مزيًد� من �لمتياز�ت.

عام  – �أي  و�حدة  ب�صنة  �لعزيز  عبد  �ل�صلطان  خلع  وبعد 
1878م )1295هـ( – ح�صل �صلح �صان �صتفانو �لذي لطفت 
�أحكامه بع�ض �ل�صيء معاهدة برلني عام 1879م )1297هـ( 
بان�صالخ �ل�رصب و�جلبل �لأ�صود ورومانيا من �لدولة �لعثمانية 
ذلك  تركيا يف  وخ�رصت  م�صتقلة،  �صبه  �إمارة  بلغاريا  وجعل 
�حلني قار�ض وباطوم على تخوم �لقوقاز ووليت بريطانيا حكم 

جزيرة قرب�ض.

مات  و�إمنا  طبيعية،  ميتة  �لعزيز  عبد  �ل�صلطان  ميت  ومل 
رو�ية  ويف  )�ملق�ض(،  باملقر��ض  يده  وريد  قطع  باأن  منتحًر� 
�ل�صلطان  �بن  �خلام�ض  مر�د  من  بتحري�ض  قتل  �أنه  �أخرى 

عبد �ملجيد �لذي توىل �خلالفة بعده مبا�رصة.

ولقد �صجل ماأ�صاة موت �ل�صلطان عبد �لعزيز �صاعر �لنيل 
�لتي  �لأتر�ك  ثورة  نظمها يف  �لتي  �لق�صيدة  �إبر�هيم يف  حافظ 
�نتهت بخلع �ل�صلطان عبد �حلميد، وقال فيها: �إن موته كان 
�نتحاًر�، ويف �أبيات هذه �لق�صيدة عرب �ل�صلطان عبد �حلميد باأنه 
�لنتحار  ف�صل  �لذي  �لعزيز  عبد  يوم خلعه على خالف  بكى 

على �لذل، فقال حافظ:

ما َعِهْدنا �مللوَك تبكي ولكنْ 
َعلَّها نزوُة �لفوؤ�ِد �جلليِد  

َعلَّها دمعُة �لود�ع لذلَك �لـ 
ـُملِك �أو ِذْكرٌة لتلك �لُعُهوِد  

يـ   َغ�َصَل �لدمُع عنَك َحْوبََة ما�صِ
اَك �رصَّ يوم �لَوعيِد ـَك ووقَّ

مُع فيَك عند �لرَب�يا  �َصَفَع �لدَّ
فيُع باملردوِد ولي�ض ذ�َك �ل�صَّ   

َدمُعك �ليوم ِمْثُل �أمِرَك بالأمـ  
ـ�ِض ُمطاٌع يف �صيٍد وَم�ُصوِد  

كاَن )َعْبَد �لعزيِز( �أْجَمَل �أمًر�   
ِمنَك يف يوم َخْلِعِه �مل�صهوِد  

خاَف ماأثوَر قوله فتعاىل  
عن �صغاٍر وماَت َمْوَت �لأُ�ُصوِد  
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ُه �إليِه وناَدى   مَّ ِمقر��صَ �صَ

دوَن ُذلِّ �حلياِة قطُع �لوريِد  

يف  فاطلبها  �جلديد  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)�لدكتور عبد �حلميد �لبدوي(.

َلفي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل 711– ال�سِّ
��صمه �لكامل »�حلافظ �صدر �لدين �أبو طاهر �أحمد بن حممد 
�بن �أحمد بن حممد بن �إبرهيم �ِصَلَفة �لأ�صبهاين، وين�صب �إىل 
جده �لأخري �إبر�هيم �ِصَلفة، وكلمة �ِصَلفة فار�صية معناها )ثالث 
�صفاه( ذلك لأن �إحدى �صفتيه كانت م�صقوقة ف�صارت �ل�صفة 
�مل�صقوقة غري �ل�صفة �لأخرى، ويف �للغة �مل�رصية �لد�رجة يطلق 
على �صاحب �ل�صفة �مل�صقوقة »�لأ�رصم«، و�ملرجح �أنه ولد عام 
باإير�ن،  �أ�صفهان(  �أ�صبهان )�أو  475هـ )1082م( يف مدينة 
�أهلها  من  لنك  تيمور  قتل  وقد  �ل�صفويني،  عا�صمة  وكانت 
عدًد� هائاًل وكون من جماجمهم – �لتي يقال �إن عددها بلغ 
)�نظر  �لب�صع  �إرهابه  عنو�ًنا على  ليكون  – هرًما  �ألف  �صبعمائة 

مادة تيمور لنك(.

َلفي علومه �لأوىل يف م�صقط ر�أ�صه �أ�صفهان،  وتلقى �ل�صِّ
و�جته يف در��صته �إىل علم �حلديث ف�صمع على كبار �لعلماء يف 
ذلك �حلني، وقد بد�أ يف �لأخذ عنهم، وهو يف �لثالثة ع�رصة 
وبعد  )1095م(،  488هـ  عام  حو�يل  يف  �أي  عمره،  من 
�أربع �صنو�ت من در��صة �حلديث ��صتطاع �أن يحدث، و�تخذ له 
جمل�ًصا يف م�صاجد �أ�صفهان، ويوؤيد ذلك ما قاله هو عن نف�صه 

فقد حكي �أنه حدث �صنة 492هـ )1098 – 1099م(.

من  رحيل  وجوب  ع�رصه  يف  �ملرعية  �لتقاليد  من  وكان 
يطمحون �إىل بلوغ مرتبة �لعلماء �إىل عو��صم �لدول �لإ�صالمية 
�لكربى و�إىل مر�كز �لعلم �ل�صهرية بها، ليتلقو� �لعلم على �أيدي 
�لعلماء  مبلغ  ويبلغو�  در��صاتهم  ولي�صتكملو�  �لكبار،  علمائها 
بعد �أن يح�صلو� على �إجاز�تهم ممن �أخذو� عنهم وتتلمذو� على 
َلفي«  �أيديهم، وللو�صول �إىل هذه �لغاية مل يرتدد »�حلافظ �ل�صِّ
�ملبكرة،  �ل�صن  �لرحيل، وهو مايز�ل يف تلك  �لعزم على  يف 
ف�صد �لرحال �إىل بغد�د بعد �أن �ألف معجًما ل�صيوخه باأ�صفهان 
ومنهم: �صعيد بن حممد �جلوهري، و�لف�صل بن علي �حلنفي، 
ومكي بن من�صور �لكوخي، و�لقا�صم بن �لف�صل �ل�صم�صار، 
يف  �حلديث  علماء  من  متبًعا  تقليًد�  �ملعجم  هذ�  تاأليف  وكان 

تلك �لع�صور.

1100م(،   –  1099( 493هـ  عام  بغد�د  على  ووفد 
وكان يف نحو �لثامنة ع�رصة من �لعمر، وكان وقت و�صوله 
�لدماميل  بع�ض  �أمل  من  ي�صكو  �لعام  ذلك  من  �صو�ل  �إليها يف 
�لتي �نت�رصت يف ج�صده، ولكنه مل يعباأ باملر�ض وق�صد من توه 
�لعامل �لكبري ن�رص بن �لبطر لي�صتمع �إليه، وب�صبب �ملر�ض جل�ض 
�ل�صلفي يقر�أ �حلديث على يد �صيخه وهو متكئ، خمالًفا بذلك 
�حلديث،  لدرو�ض  يجل�صون  عندما  بالطالب  �خلا�صة  �لآد�ب 
وهي تق�صي بالتز�م �لطهارة، و�لتاأدب �لتام، و�لوقار �لكامل، 
فلم يكد �ل�صيخ ن�رص يلحظ جل�صة �ل�صلفي �ملتكئة، وهو يقر�أ 
عليه ما حفظ من �لأحاديث حتى بادر �إىل لومه يف عنف و�صبه 
يف غري هو�دة �إىل �أن بكى، ومل يعف �ل�صيخ عنه �إل بعد �أن 
متنعه من  �لتي  �لدماميل  له  مر�صه وذكر  له  له وو�صف  �عتذر 
�إىل هذه �جلل�صة �ملتكئة، وقد و��صل  �لعادية وت�صطره  �جلل�صة 
من  نحًو�  عليه  فقر�أ  �لبطر«  بن  »ن�رص  �صيخه  عن  �لأخذ 

خم�صة وع�رصين جزًء�.
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�لبطر فرتدد  َلفي على ح�صور درو�ض �بن  �ل�صِّ ومل يقت�رص 
�لتي  �لأخرى  �لعلوم  لدر��صة  بغد�د  على عدد كبري من علماء 
ل ي�صتطيع د�ر�ض �حلديث �ل�صتغناء عن �لتعمق يف معرفتها، 
فدر�ض �لفقه �ل�صافعي، �إذ كان �صافعي �ملذهب، وذلك على 
��ض«، ودر�ض  يد كبري فقهاء بغد�د »�ألكيا �أبي �حل�صن علي �لهرَّ
علم �للغة على يد �خلطيب �أبي زكريا �لتربيزي �للغوي، و�صمع 
بند�ر،  بن  وثابت  �لطربيتي،  بكر  �أبي  عن  ورو�ه  �حلديث 

و�أبي عبد �لله بن �لي�رصى وغريهم من �لأئمة �ملربزين.

وبعد �أربع �صنو�ت من �لدر��صة �جلادة يف بغد�د �صافر �إىل 
ج على �لكويف حيث �صمع من  �حلجاز لتاأدية فري�صة �حلج ثم عرَّ
�أبي �لبقاء حممد �حلبال، وكان قد �صمع يف مكة من �حل�صني 
�بن علي �لطربي، ويف �ملدينة من �أبي �لفرج �لقزويني ثم عاد 
بعد هذه �لرحلة �لدينية �لعلمية �ملرفقة �إىل بغد�د ليو��صل در��صته 
قام  و�للغة، ويف عام 500هـ )1106م(  �لفقه  ول�صيما يف 
علمائها،  بع�ض  من  فيها  فا�صتمع  �لب�رصة  �إىل  ق�صرية  برحلة 

وخا�صة من حممد بن جعفر �لع�صكري.

�لعلماء  من  عامِلًا  يرتك  مل  َلفي  �ل�صِّ �أن  يت�صح  تقدم  ومما 
�مل�صهورين يف �لعر�ق ويف �حلجاز �إل و��صتمع منه و�أخذ عنه، 
وقد �ألَّف معجًما �آخر ل�صيوخه يف هذه �ملرحلة �لثانية من حياته 

�لعلمية.

ومن بغد�د �جته ثانية �إىل �مل�رصق، ومل يرتك مدينة من مدنه 
فز�ر  �لعلماء،  كبار  من  بها  عمن  و�أخذ  ز�رها،  �إل  �لكربى 
همذ�ن، و�ت�صل بعدد كبري من علمائها مثل: عبد �لله �ملالمتي 
و�ل�صيخ �أبي �لفتوح �لغز�يل وهو �صقيق �أبي حامد �لغز�يل )�نظر 
َلفي مع �ل�صيخ �أبي �لفتوح �لغز�يل  مادة �لغز�يل(، وقد �أقام �ل�صِّ

�ل�صوفية،  رباطات  من  من  برباط  همذ�ن  يف  �إقامته  طو�ل 
لفي بعد  وكان مثابًر� على ح�صور جمال�ض وعظه، ثم ز�ر �ل�صِّ
�أذربيجان  ببالد  وطاف  ونهاوند،  وقزوين  �لرّي  مدن:  ذلك 
�آمد وخالط ون�صيبني  فز�ر مدن:  �إىل �جلزيرة  �نحدر منها  ثم 
و�لرحبة، و��صتغرقت رحلته �إىل مدن فار�ض و�مل�رصق و�جلزيرة 

ت�صع �صنو�ت.

ويف عام 509هـ )1115م( �أخذ طريقه �إىل بالد �ل�صام، 
و��صع  علًما غزيًر�،  ل  َح�صَّ قد  بدم�صق، وكان  وحط رحاله 
�لأفق، ومن ثم ��صتطاع �أن ميار�ض تدري�ض �حلديث بالعا�صمة 
�ل�صورية، ومل يعقه �لتدري�ض عن مو��صلة حت�صيل �لعلم ف�صمع 
�ملو�زيني  �حل�صن  �أبي  من  دم�صق، ول�صيما  من كبار حمدثي 

و�أبي طاهر �جلنائي.

ومل تكن بالد �ل�صام يف ذلك �حلني �ملكان �ل�صالح لإقامته 
و�كتملت  عمره  من  و�لثالثني  �ل�صاد�صة  بلغ  وقد  �مل�صتقرة، 
مر�حل تعليمه ون�صوجه �لعلمي وتزود من �لعلم ما �صاء له �أن 

يتزود، و �كت�صب من �لتجارب �ل�صيء �لكثري.

وتدل مر�جع �صريته على �أنه مل يكن مو�رًص� عندما وفد على 
�لإ�صكندرية، وظل كذلك فرتة من �لزمن �إىل �أن قي�ض �لله له 
ما  غر�ر  على  فتزوجها  �لإ�صكندرية،  �صيد�ت  من  ثرية  �صيدة 
رطو�صي(  رطو�صي )�نظر مادة �صيدي �لطُّ فعل �بن �أبي رندقة �لطُّ

فتح�صنت حالته �ملالية و�صار من �أهل �لوجاهة يف �ملدينة.

َلفي نف�صه �أن هذه �لزوجة كانت تدعى: »�صت  وذكر �ل�صِّ
�لأهل« و�أنها كانت من بيت علم، �إذ كان �أبوها رجاًل فا�صاًل 
و�أنها  �خلولين،  مو�صى  �أبي  بن  حممد  �لله  عبد  �ل�صيخ  هو 
�ل�صفر«  »معجم  كتابه  يف  يقول  ثم  تقية،  دينة  �صاحلة  كانت 
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�لذي �رصد فيه تاريخ �صيوخه وتاريخ من �لتقى بهم من �لعلماء 
بالإ�صكندرية: �إن و�لدة زوجته ت�صمى عائ�صة، و��صتهرت با�صم 
�لعي�ض، و�إنها كانت دينة ومن بيت  �لنعمة ورغد  �أي  »ُتْرَفة« 

علم وكانت غزيرة �ملعرفة، وقد قر�أ عليها.

على  يقوم  بيًتا  نا�صب  َلفي  �ل�صِّ �أن  يت�صح  �لقول  هذ�  ومن 
�لتقوى و�ل�صالح و�لعلم، فو�لد زوجته رجل فا�صل وو�لدتها 
َلفي،  »ترفة« دينة كثرية �ملعرفة، وعاملة حمدثة �أخذ عنها �ل�صِّ
ا، وهذ� �أق�صى  وقر�أ عليها قبل وفاته، وهكذ� كانت زوجته �أي�صً

ما كان لي�صبو �إليه لينعم باحلياة �مل�صتقرة �ملخ�رصة �جلو�نب.

َلفي مهنة �لتدري�ض منذ �أن حل بالإ�صكندرية،  ومار�ض �ل�صِّ
�لطالب  عليه  فاأقبل  �مل�صاجد،  يف  درو�صه  حلقات  وكانت 
خارج  ومن  م�رص  من  خا�ض  بوجه  �حلديث  طالب  وق�صده 
حكم  َويِلَ  )1145م(  540هـ  عام  حو�يل  ويف  م�رص، 
�ل�صافعي  �ل�صني  �ل�صالر  بن  علي  �حل�صن  �أبو  �لإ�صكندرية 
له  �أن�صاأ  ثم  �إكر�مه،  يف  وبالغ  َلفي،  �ل�صِّ �إليه  فقرب  �ملذهب 
باملدر�صة  �صميت  خا�صة  مدر�صة  )1149م(  �صنة 544هـ  يف 
َلِفيَّة«، فكانت ثالثة مد�ر�ض �لإ�صكندرية، بل ويف �لقطر  »�ل�صِّ
�مل�رصي كله، �إذ كانت �ملدر�صة �لأوىل هي �لتي �أن�صاأها »�بن 
�لوزير  �أقامها  �لتي  �ملدر�صة  و�لثانية  رطو�صي«،  �لطُّ رندقة  �أبي 
�لطاهر  لأبي  �لفاطمي«  �لله  لدين  »�حلافظ  وزير  بن  ر�صو�ن 
�إ�صماعيل بن مكي )�نظر مادة �بن مكي(، وقد  �بن عوف ن 
�لفاطمي  للخليفة  وزيًر�  �ل�صالر«  بن  علي  �حل�صن  �أبو   « �صار 
�خلا�ض  �لبحث  يف  و�لظافر(  �حلافظ  مادتي  )�نظر  »�لظافر« 

بالفو�طم.

وكان �بن �ل�صالر متاأثًر� بنور �لدين حممود بن زنكي )�نظر 
مادة �بن زنكي(، فقد كان �صنيًّا �صافعيًّا مثله وكان مت�صاًل به 
�صيا�صيًّا، وكان �لغر�ض �ملهم من �إن�صاء �ملد�ر�ض – �لتي بد�أها 
�ل�صالجقة وتبعهم فيها �لأتابكة ثم �لأيوبيون – حماربة �ملذهب 
�ملدر�صة  كانت  وقد  نِّي،  �ل�صُّ للمذهب  و�لدعوة  �ل�صيعي، 
�ل�صلفية �لوحيدة �ل�صافعية يف �لإ�صكندرية وظلت كعبة لطالب 

�لعلم عدة قرون.

فقد  �لإ�صالمي،  �لفكر  �أعالم  من  َعَلٌم  َلفي  �ل�صِّ و�حلافظ 
ى ذكره يف �لآفاق،  �كت�صب هذ� �لعامل �جلليل جمًد� علميًّا دوَّ
ونالت �لإ�صكندرية ق�صًطا و�فًر� من هذ� �ملجد، فكان �لعلماء 
من �مل�رصق و�ملغرب يق�صدونه لياأخذو� عنه، وي�صتمعو� �إليه، 
بها  �إقامته  مدة  طو�ل  �لإ�صكندرية  ف�صارت  عليه،  ويتتلمذو� 
مدة  ولطول  �حلديث،  علم  طالب  ول�صيما  �لطالب  كعبة 
فقد  �صكندريًّا  م�رصيًّا  موؤرخيه  عند  �عترب  بالإ�صكندرية  �إقامته 
ن�صج  �أح�صانها  ويف  حياته،  �صنو�ت  معظم  كنفها  يف  ق�صى 

فكره، وذ�ع �صيته، و�ألف معظم كتبه.

قبلة  �لإ�صكندرية  �صارت  �لزمن  من  �حلقبة  هذه  ويف 
عليها  وفد  فقد  و�مل�صارقة،  �ملغاربة  �لفقهاء  وموئل  �لعلماء، 
رطو�صي من �أق�صى �ملغرب – من  َلفي �لعامل �لز�هد �لطُّ قبل �ل�صِّ
من  َلفي  �ل�صِّ �حلافظ  نف�صه  �لوقت  عليها يف  – ووفد  �لأندل�ض 
َلفي �أبا بكر  �أق�صى �مل�رصق من �أ�صفهان ببالد فار�ض، و�أدرك �ل�صِّ
رطو�صي، وعا�رصه بالإ�صكندرية ت�صعة �أعو�م، فقد كانت  �لطُّ
)1117م(،  511هـ  عام  �لإ�صكندرية  على  َلفي  �ل�صِّ وفادة 
رطو�صي عام 520هـ )1126م(، وبعد وفاة  وكانت وفاة �لطُّ
َلفي عدًد� من تالميذه وبخا�صة �بن عوف  رطو�صي عا�رص �ل�صِّ �لطُّ
�إ�صماعيل بن مكي، و�صند بن عنان )�نظر مادة �لقا�صي �صند(، 
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فكانو� جميًعا قادة �لفكر و�حلركة �لعلمية باملدينة طو�ل �لقرن 
�ل�صاد�ض �لهجري )�لثاين ع�رص �مليالدي(، وما من �صك يف �أن 
رطو�صي مما مكنه من  َلفي تلقى بع�ض �لدرو�ض على يد �لطُّ �ل�صِّ

�أن ي�صتزيد علًما ومعرفة.

َلفي »باحلافظ« وهو لقب ل يطلق �إل  ويلقب �أبو �لطاهر �ل�صِّ
على �لعلماء �ملربَّزين يف �حلديث، وكان هذ� �لعلم من �لعلوم 
�لتي حتتل �ملكانة �ملرموقة يف ذلك �لع�رص، ويعنى بها �مل�صلمون 
تف�صري  من  فروعها  بكافة  �لدينية  �لعلوم  وهي  خا�صة،  عناية 

للقر�آن �لكرمي، وفقه، وقر�ء�ت، وت�صوف، وغريها.

ول�صيما   – �لدينية  بالعلوم  �لفائقة  �لعناية  �أ�صباب  وترجع 
�لكيان  هدم  �إىل  يهدف  كان  �لذي  �لتهديد  �إىل   – �حلديث 
�حلروب  يف  خا�صة  ب�صفة  يربز  كان  و�لذي  �لإ�صالمي، 
�ل�صليبية �لتي تدفقت جيو�صها على �ل�رصق �لأو�صط، و�أخذت 
تقتطع من �لدول �لإ�صالمية خري �أر��صيها، وحتاول �لق�صاء على 
��صتقاللها، ثم ��صتعباد �صكانها، وكان �لوقوف يف وجه هذه 
�لروح  بتعبئة  يق�صي  �لدين  ور�ء  �ملت�صرتة  �ل�صتعمارية  �حلركة 
�ملعنوية بالرجوع �إىل �لع�رص �لإ�صالمي �لأول و�إظهار �أجماده، 
و�إبر�ز هذه �لأجماد يف �صرية ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم 
دعائم  �إىل  و�لرجوع  و�لتابعني  �ل�صحابة  من  �ل�صاحلني  و�صري 

�لدين �لإ�صالمي �لأوىل، وهي �لقر�آن و�ل�صنة و�حلديث.

جاهدة  تعمل  �لفاطمية  �لدولة  كانت  �أخرى  جهة  ومن 
وكانت  م�رص،  ويف  �ملغرب  يف  �ل�صيعي  مذهبها  ن�رص  على 
�ل�صني  للمذهب  �مل�صادة  �لدعوة  لهذه  �لرئي�صي  �ملركز  �لقاهرة 
�لذي كانت �لإ�صكندرية ركيزته �لقوية بف�صل �لعلماء �ملغاربة 
و�ل�رصقيني �لذين وفدو� عليها، و�تخذو� منها موطًنا ثانًيا لهم، 

وكانو� كلهم �صنيني على �ملذهب �ملالكي يف �لغالب.

يف  �لعبا�صية  �لدولة  �أ�صاب  قد  و�لوهن  �ل�صعف  وكان 
�لهجريني، وطغت  و�ل�صاد�ض  �خلام�ض  �لقرنني  �ل�رصق خالل 
ثم  ومن  �لإ�صالمية،  �لأندل�صية  �لدول  على  �لتفكك  عو�مل 
يقطعون من  �لدولتني  �ل�صطو على هاتني  �لأوروبيون يف  �أخذ 
�مل�صلمني  �لعلماء  �أنظار  بعد طرف، ولذ� �جتهت  كيانها طرًفا 
غري  على  كانت  �لقاهرة  لأن  خا�ض  بوجه  �لإ�صكندرية  �إىل 
للن�صاط  قويًّا  مركًز�  �لإ�صكندرية  و�صارت  �ل�صني،  مذهبهم 
�لعلمي �لديني يف �أو�خر �لقرن �خلام�ض �لهجري وطو�ل �لقرن 
�ل�صاد�ض، وكان جميء �حلافظ �ل�صلفي و��صتقر�ره يف كنفها 
بكيفية  �لن�صاط  هذ�  منو  �إىل  �أدت  �لتي  �لعو�مل  من  قويًّا  عاماًل 
مطردة فعقد لالإ�صكندرية لو�ء �لزعامة يف علم �حلديث بني مدن 

�لعامل �لإ�صالمي يف ذلك �لع�رص.

�إىل �لإ�صكندرية عام 511هـ  لفي  �ل�صِّ وقد و�صل �حلافظ 
576هـ  عام  �ملنية  و�فته  �أن  �إىل  بها  و��صتقر  )1117م(، 
يف  توفَّر  عاًما،   65 فيها  عمره  من  قطع  �أنه  �أي  )1180م( 
�أثنائها على �لبحث و�لدر��صة و�لقر�ءة وطلب �لعلم و�لتدري�ض 
�لو�فدين على  �لإ�صكندرية، وم�رص، ومن  �أهل  للطالب من 
�ملختلفة،  �لإ�صالمي  �لعامل  بلد�ن  من  �لعلم  طلب  يف  �ملدينة 
�لتي  �ملدر�صة  يف  ثم  �لأمر  �أول  د�ره  يف  درو�صه  يلقي  وكان 
�صيدها له �بن �ل�صالر، ويقال: �إنه كان مالزًما لد�ره �أو مدر�صته 
ل يغادرهما لنزهة �أو لفرجة �إل نادًر�، ومل يغادر �لإ�صكندرية 
طو�ل هذه �ملدة �لطويلة �إل مرة و�حدة حني ذهب �إىل �لقاهرة 
ليت�صل بعلمائها، وياأخذ عنهم، وكان �صفره �إليها خالل عام 
517هـ )1123م( �أي بعد حلوله بالإ�صكندرية ب�صتة �أعو�م، 
ويف �صهر ذي �حلجة من ذلك �لعام رجع �إىل �لإ�صكندرية بعد 
�لف�صطاط  بينه وبني عدد كبري من علماء  �ل�صالت  توثقت  �أن 
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و�أدبائها  فيها  �لفكر  ورجال  ومدر�صيها  �ملادة(  هذه  )�نظر 
�ملربزين ياأخذ عنهم، و�أخذو� عنه، وتردد مر�ًر� على جامع 

عمرو بن �لعا�ض، وعقد فيه حلقات لدرو�صه يف �حلديث.

قلوب  يف  غامرة  فرحة  �ل�صلفية  �ملدر�صة  لإن�صاء  وكان 
من  كثري  يف  مبدحها  �ل�صعر�ء  �إىل  �أوحت  �لإ�صكندرية  �أهل 

ق�صائدهم، من هوؤلء �ل�صعر�ء �بن توهيب �لذي قال فيها:

لله َدرُّ �لعادِل �ملرجتى  
  ذي �لعزِّ و�لتاأييد و�لن�رِص

�أن�صاأها لنا مدر�صًة، مثلها 
مل ُيْن�َض يف دهٍر ول ع�رِص  

بغد�ُد د�ُر �لعلِم مل تفخْر  
مبثلها قُط على م�رِص

لفي يف �لتدري�ض ب�صفة  وكان عدد من �لعلماء يعاونون �ل�صِّ
معيدين، وقد ��صتهر من بينهم »�أبو �ملعايل �بن ر�فع« وقد و�صفه 
�ل�صلفي باأنه كان من �أهل �لعلم و�لتقى، وقد لزمه منذ �إن�صاء 
عام  تويف  �أن  �إىل  )1149م(  544هـ  عام  �ل�صلفية  �ملدر�صة 
فكان  �أخرى،  �أمور  يعاونه يف  وكان  )1156م(،  551هـ 
يعيد �لدرو�ض على �أربعني من �ل�صبيان ويوؤم �لنا�ض يف �ملدر�صة 
�ملادة(  هذه  )�نظر  ر�فع  �بن  بد�أ  وقد  �خلم�ض،  �ل�صلو�ت  يف 

حياته خياًطا، ثم ��صتغل بالعلم وتفرغ له.

لفي و�حًد� منهم كان  وكان للمدر�صة موؤذن، ويذكر �ل�صِّ
�لطرطو�صي  مدر�صة  موؤذًنا يف  حياته  بد�أ  وقد  �ل�صمم،  �صديد 

جنا  �لقا�صم  »�أبو  �ملوؤذن  هذ�  و��صم  بيته،  يف  �أن�صاأها  �لتي 
�بن �حل�صن �لرملي« وكان جهوري �ل�صوت.

�ملنهاج  على  ي�صري  لفية  �ل�صِّ �ملدر�صة  يف  �لتدري�ض  وكان 
تف�صري  تتناول  كانت  فيها  تلقى  �لتي  �لدرو�ض  وجميع  �لديني 
بها  تت�صل  �لتي  �لعلوم  وحول  و�لفقه،  و�حلديث  �لقر�آن 
يتبع يف  لفي  �ل�صِّ ه�صام، وكان  �بن  �صرية  كالتاريخ ول�صيما 
ا �أو كتابًا من �لكتب  تدري�صه �إحدى �لطريقتني، فاإما �أن يقر�أ ن�صًّ
�ملعتمدة ويقوم ب�رصحه، و�إما �أن ميِلي على �لطالب حما�رص�ت 
لفي للتدري�ض  من �إن�صائه يف علم �حلديث، وعندما يجل�ض �ل�صِّ
كان يلتزم �لأدب و�لوقار، ويلزم �حلا�رصين من طالبه بهذه 

�لآد�ب مهما بلغ مقامهم من �لكرب �أو �لعظمة.

وكان هوؤلء �لطالب من نوعني: �أحدهما نظامي وي�صم 
�ل�صبيان يف مر�حل تعليمهم �لأوىل، و�لثاين حر ي�صمل �لرجال 
و�ل�صبان من هو�ة �لعلم غري �ملتفرغني، وكانو� نخبة ممتازة من 
�لعلماء و�لأدباء و�ل�صعر�ء ورجال �لفكر من �صكان �لإ�صكندرية 
هوؤلء  بني  وكان  و�لغرب،  �ل�رصق  من  عليها  �لو�فدين  ومن 
�ل�صكان عدد من �حلكام و�لق�صاة و�جلنود و�لزهاد و�أ�صحاب 
�لإ�صكندرية  كانت  خا�صة،  ب�صفة  و�لتجار  �ملختلفة  �ملهن 
�لبحر  حو�ض  م�رصي يف  جتاري  ميناء  �أكرب  �لوقت  ذلك  يف 
و�ل�صني  �لهند  من  �لتجار  يوؤمها  فكان  �ملتو�صط،  �لأبي�ض 
�لأبي�ض  �لبحر  وجزر  �لعرب  وبالد  و�ليمن  و�لعر�ق  وفار�ض 
وبالد �ملغرب و�لأندل�ض، وكان عدد كبري من هوؤلء �لتجار 
ويرتددون  �ل�صلفي  �حلافظ  يزورون  بالعلم  م�صتغلني  �أو  علماء 
�لديني  علمه  من  ليتزودو�  باملدينة  �إقامتهم  مدة  مدر�صته  على 

�لغزير، وكان بع�صهم و�صيلة لن�رص هذ� �لعلم يف بالدهم.
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ومل تكن لتالميذه �لكبار مو�عيد حمددة فكانو� يرتددون 
يف  حما�رص�ته  �أما  �لنهار،  من  وقت  �أي  يف  مدر�صته  على 

�حلديث، فكانت تلقى يوم �جلمعة من كل �أ�صبوع.

كتاب  �حلديث:  يف  منها  كثرية  كتًبا  لفي  �ل�صِّ و�صنف 
وهي  َلفيات«،  �ل�صِّ و»�أجز�ء  �حلديث«،  يف  »�ل�صد��صيات 
�حلفاظ،  من  غريه  عن  رو�ها  �لتي  �لأحاديث  جمموعة 
و»�لأربعني �لبلد�نية« وهي جمموعة ت�صم �أربعني حديًثا، وقد 
متبًعا يف ع�رصه،  �لذي كان  للتقليد  �تباًعا  �لكتاب  هذ�  �ألف 
وهو �أن يوؤلف عامل �حلديث كتابًا ي�صم �أربعني حديًثا، وذلك 
رجوًعا �إىل ما روي عن �لنبي �لكرمي �أنه قال: »من حفظ على 
�أمتي �أربعني حديًثا يف �أمر دينها بعثه �لله تعاىل يوم �لقيامة يف 
باأنه  �لكثريون  يقول  �حلديث  وهذ�  و�لعلماء«،  �لفقهاء  زمرة 

مو�صوع.

وكان و�صع �لأربعني حديًثا يختلف عند �لعلماء؛ فمنهم 
�أو  �لأحكام  �صمنها  من  ومنهم  �لتوحيد،  تتناول  جعلها  من 
حديًثا  �لأربعني  �ختيار  يف  جدد  لفي  �ل�صِّ �أن  غري  �ملو�عظ، 
فجعلها منتقاة من �لأحاديث �لتي رو�ها عن �أربعني �صيًخا �لتقى 
لفي يف هذ� �لختيار  بال�صِّ �قتدى  �أربعني مدينة، وقد  بهم يف 

معا�رصه »�بن ع�صاكر« �لدم�صقي )�نظر ماده �بن ع�صاكر(.

�ل�صيوخ  �صري  فيها  ترجم  معاجم  ثالثة  لفي  �ل�صِّ وقد و�صع 
فتناول يف �لأول �صيوخه  تتلمذ عليهم، و�أخذ عنهم،  �لذين 
يف �أ�صفهان، ويف �لثاين �صيوخه يف بغد�د، وترجم يف �لثالث 
وهو »معجم �ل�صفر« �صري علماء �لإ�صكندرية، و�لعلماء �لذين 

�لتقى بهم و�أخذ عنهم يف �أثناء رحالته �لكثرية.

وكان هذ� �لعامل �جلليل د�ئب �لطالع د�ئب �لبحث مغرًما 
بجمع �لكتب، وكتب بخطه �أجز�ء ل ح�رص لها، وكان ل 
ياأنف من �أن ياأخذ عن بع�ض تالميذه، و�أن يقر�أ عليهم ما �ألَّفو� 
مكتبته  �إىل  ل�صمها  منها  ن�صًخا  �إهد�ءه  ويرجوهم  كتب  من 

�ل�صخمة. 

علماء  من  قليل  غري  بعدد  وثيًقا  �ت�صاًل  لفي  �ل�صِّ و�ت�صل 
عتيق(،  �بن  مادة  )�نظر  عتيق  بن  �لرحمن  عبد  منهم:  ع�رصه 
علماء  كبار  من  وكان  ام،  �لفحَّ بابن  �ملعروف  �ل�صقلي 
اه »�لتجديد يف بغية �ملريد«، يقول  �لقر�ء�ت، وله كتاب �صمَّ
ومنهم  قر�ءة،  �أ�صانيد كل  �ملوؤلف  هذ�  من  �إنه كتب  �ل�صلفي 
�أئمة  �أحد  كان  �لذي  �لهذيل  �جلبار  عبد  بن  علي  �حل�صن  �أبو 
�للغة �حلافظني لقو�عدها، ومنهم ظافر �حلد�د )�نظر هذه �ملادة( 
كاتبه  وقد  �حلني،  ذلك  �لإ�صكندرية يف  �صعر�ء  كبري  وكان 
لفي، فرد عليه بق�صائد بخطه، ومنهم �بن �ل�صرييف )�نظر  �ل�صِّ
مادة �ل�صرييف( �لذي يقول �ل�صلفي عنه �إنه �أديب م�رص، وكبري 
كّتابها يف �لإن�صاء، ومن �أجالء �أعيان �أهل �لأدب، وكتاب 
لفي ي�صم تر�جم عدد كبري من  �ل�صِّ �ألفه  �لذي  �ل�صفر«  »معجم 
�صعر�ء �لإ�صكندرية يف �لقرن �إبان ذلك �لقرن، ومعظم هوؤلء 
وف�صله،  بعلمه  م�صيدين  بق�صائدهم  لفي  �ل�صِّ مدحو�  �ل�صعر�ء 
ومل يكن هذ� �لن�صاط �لثقايف �ل�صكندري مق�صوًر� على �لرجال 
لفي عنا�رصه يف  ن �ل�صِّ بل �أ�صهمت فيه �ملر�أة بن�صيب مرموق دوَّ
معجمه �لآنف �لذكر، فرتجم لعدد من �ل�صيد�ت �مل�صتغالت 
عنه،  �أخذن  �أو  عنهن  �أخذوه  ممن  �ل�صعر  �أو  �لأدب  �أو  بالعلم 
ويف مقدمتهن حماته »ُترفة« و��صمها �حلقيقي عائ�صة بنت �أحمد 
�بن �إبر�هيم �لر�زي، وكانت حمدثة متبحرة يف علم �حلديث 
لفي عنها، وقال �إنها حمدثة، وبنت حمدث، و�أخت  �أخذ �ل�صِّ
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حمدث، و�إنها �صاحلة، و�إنه قر�أ عليها عام 534هـ )1139م( 
وهي �أم زوجته »�صت �لأهل«.

مثلها  حمدثة  كانت  »ُترفة«  �أخت  �أن  لفي  �ل�صِّ وذكر 
عنها  »مليحة«، وقد روى  تدعى  و��صمها خديجة، وكانت 
�ل�صلفي هي �لأخرى، وقال يف ترجمتها �إن من �صيوخها �بن 
عبد �لويّل، وهذ� �إىل جانب �أبيها �أحمد بن �إبر�هيم �لر�زي، 
وقد �أجازها �صيخها �أبو �لوليد �أبو حممد، ويقول �ل�صلفي �إنه قر�أ 
عليها عن هوؤلء كلهم، وتوفيت عام 526هـ )1131م(، 
وهي بكر مل تتزوج، وكانت ت�صلي طول �لليل، ول تنام �إل 

عن غلبة.

بنت  »تقية  �ملجيد�ت  �لإ�صكندرية  �صاعر�ت  من  وذكر 
�لنعم«،  »�صت  وتدعى  �ل�صوري«  �لأرمنازي  علي  بن  غيث 
كثرية  بق�صائد  مدحته  وقد  ح�صنة،  ومعاٍن  جيد،  �صعر  ولها 

)�نظر مادة �صت �لنعم(.

كانو�  �إذ  �حلكم،  برجال  متينة  �صلة  على  لفي  �ل�صِّ وكان 
�ل�صيعي،  �ملذهب  على  معظمهم  وكان  ويجّلونه،  يحرتمونه 
ولذلك كان يتحا�صى �خلو�ض معهم يف مذهبهم، �أو يتخل�ض 
من �أ�صئلتهم �لفقهية يف هذه �لناحية بلباقة وحذر، وقد عا�رص 
و�لعا�صد  و�لفائز  و�لظافر  �حلافظ  �لفاطمية؛  �لدولة  خلفاء 
)�نظر مادة �لفو�طم(، و�صهد �نهيار هذه �لدولة، وقيام دولة 
ق�صى  �لذي  �لدين(  �صالح  مادة  )�نظر  �لأيوبي  �لدين  �صالح 
ويف  )1176م(  572هـ  عام  رم�صان  �صهر  بالإ�صكندرية 
عثمان، وكبار رجال  و�لعزيز  علي،  �لأف�صل  ولد�ه  �صحبته 
منه  �صمع  كما  لفي  �ل�صِّ على  �حلديث  فيه  و�صمعو�  �لدولة، 

�حلديث �مللك �لعادل �أبو بكر �أخو �صالح �لدين.

وكان هذ� �لعامل �لورع ياأمر باملعروف، وينهى عن �ملنكر 
– بف�صل  �ملعا�صي  تاب عن  وقد  و�ل�صالل،  �لبدع  ويحارب 

وعظه و�إر�صاده – كثري من �أهل �لإ�صكندرية.

ويف يوم �جلمعة �خلام�ض من �صهر ربيع �لثاين عام 576هـ 
)1180م( و�فته �ملنية، وقد جاوز �ملائة من عمره، وقد ظل 
�لرغم من  �لعقلية على  لقو�ه  �آخر حلظة من حياته حافًظا  حتى 
يف  حالته  ي�صف  قال  وقد  �لعظام،  وجفاف  �لكرب،  �صعف 

�أيامه �لأخرية:

ى  �أنا �إْن باَن �صبابي وَم�صَ
َفِلَربَِّي �حلمُد ِذْهنَي حا�رُص  

ْت �أَْعُظِمي  ْت وَجفَّ َوَلِئْن َخفَّ
ُن ُعلوِمَي نا�رِصُ ِكرَبً�، ُغ�صْ  

وظل هذ� �لعامل �جلليل يدّر�ض حتى �آخر �أيام حياته، ودفن 
وقال  ي�صكنها،  �لتي كان  �لد�ر  من  قريًبا  »َوْعَلة«  مقربة  يف 
�بن خّلكان �إن مقربة َوْعَلة د�خل �ل�صور عند �لباب �لأخ�رص فيها 
رطو�صي وغريه، ومل يبق ملدر�صته  جماعة من �ل�صاحلني كالطُّ
�أنه مدفون د�خل م�صجد �لقا�صي �صند بن  �أثر، ول �أ�صك يف 
بالتقى و�لورع و�ل�صجاعة وقد  �لقبلة، وقد و�صف  �أمام  عنان 

ث نيًفا وثمانني �صنة. حدَّ

712- �سليم الب�رشي )ال�سيخ( – �سارع – 
بق�سم اجلمرك

ويف  �لب�رصي«،  �صليم  »�ل�صيخ  يف  ترجمته  �طلب 
»�لب�رصي«، و»�ل�صيخ �لب�رصي«.
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713 – �سليم قبطان – �سارع – بق�سم العطارين
علي  حممد  �أر�صلهم  �لذين  �لبحرية  �صباط  بني  من  كان 
لكت�صاف �صبل �ملالحة يف �أعايل نهر �لنيل، وقد تر�أ�ض �صليم 
ذلك  يف  مقدم  )�أي  بحري  بكبا�صي  برتبة  وكان   – قبطان 
�حلني(– �لإر�صالية �لأوىل وعند عودته كتب تقريًر� ذكر فيه 
عادت  �لنيلية  �لرحلة  وهذه  �لأعلى،  بالنيل  �ل�صياحة  تفا�صيل 
على علم �جلغر�فيا - �ملتعلقة بالنيل �لعظيم - بالفائدة �لكبرية، 
عام 1840م  نوفمرب  من  بد�أت يف 23  ثانية  رحلة  تر�أ�ض  ثم 
)1256هـ( وكان ير�فقه فيها �مل�صيو »درنوبك«، و»�صاباتي« 
�لفرن�صي، و»فرنه« �لأملاين، ف�صارت �لإر�صالية يف �لنيل �لأبي�ض 
من �خلرطوم، وقطعت م�صافة قدرها خم�صمائة فر�صخ، ومل 
�ثنني يجتمعان  �إل  �لنيل  �لتي ت�صب يف  �لهامة  جتد من �لأنهار 
يف �صماله وميتزجان به، �أحدهما نهر �صوباط، ويقال له نهر 
وير�صم  »�صافا«،  لبالد  �ل�رصقية  �جلهة  من  ويخرج  »جوجب« 
�لأزرق،  �لنهر  بالغطافات  �صبيهة  �لغطافات  حول بالد »كفا« 
تدعى  �لتي  »نو«  بحرية  ي�صب يف  �لذي  �لغز�ل  بحر  وثانيهما 

ا. »كوبر« �أي�صً

جزيرة  �إىل  �ل�صتك�صافية  �لعلمية  �لبعثة  هذه  و�صلت  وملا 
»جانكري« وجدت بالقرب منها كثباًنا من �لرمال، و�ل�صخور 
بالنيل متنع �صري �ل�صفن منًعا باتًّا، فلم ي�صعها �إل �لعودة، وقدم 
�أع�صاوؤها تقريًر�، وخريطة تبني �كت�صافهم �ملفيد، و��صتكمل 
بر�صم  وقام  ذلك،  بعد  �لرحلة  معلومات  »درنوبك«  �مل�صيو 
خريطة تف�صيلية �إىل حممد علي تو�صح جمرى �لنيل من �ملكان 
�لذي و�صلت �إليه �لبعثة حتى مدينة �خلرطوم، ومن �خلرطوم 

�إىل �أبي حمد.

714- ال�سمَّان – حارة – بق�سم �سيدي جابر
�لقرن  �أو�ئل  يف  �لإ�صكندرية  �أخبار  من  �أعلم  فيما  �أعلم 
�لع�رصين �أن من بني �أ�رصها �ملعروفة �أ�رصة تدعى �أ�رصة »�ل�صمان« 
مما يدل على �أن عميدها �أو �أحد �أجد�دها �لأولني كان ميار�ض 
جتارة �ل�صمن وهي جتارة كانت ر�بحة يف ذلك �حلني ويز�ولها 

كثريون من جتار �ملدينة.

غري �أن موؤرخي �ل�صري يذكرون حمدًثا من �أهل �لعر�ق:

خّلكان يف  �بن  ويقول  ان:  ال�سمَّ �سعد  بن  اأزهر  بكر  اأب�   )1
�لطويل  حميد  عن  �حلديث  روى  �إنه  �لأعيان«  »وفيات  كتابه 
�ملن�صور  جعفر  �أبا  ي�صحب  وكان  �لعر�ق،  �أهل  عنه  وروى 
ان  �أن يلي �خلالفة فلما وليها كان �ل�صمَّ )�خلليفة �لعبا�صي( قبل 
ي�صاأله يف  �أو  لي�صاأل عن �صحته،  �أو  ليحييه  �إليه كل عام  ياأتي 
دعاء كان �أبو جعفر يردده، وكان مينح كل مرة �ألف دينار، 
�أبا جعفر فطن حليله فمنعه من ح�صور جمل�صه �ل�صنوي  ولكن 

حتى ل يتمادى يف طلب �ملنح �ل�صخية.

ان عام 121هـ )738م( ، وو�فته  وقد ولد �أبو بكر �ل�صمَّ
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )822م(،  207هـ  عام  خالل  �ملنية 

ا. 84 عاًما، وكانت وفاته مبدينة بغد�د ولعله ولد بها �أي�صً

715– ال�سمرقندي – �سارع – بق�سم الرمل
يحمل لقب �ل�صمرقندي من ذكر �لتاريخ تر�جم حياتهم 

وهم:

1( ن�رش بن حممد بن اأحمد بن اإبراهيم اأب� الليث ال�سمرقندي 
�أعيان  من  حنفيًّا  وفقيًها  متكلًما  الهدى(: كان  باإمام  )امللقب 
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�لرو�يات  وترت�وح  �مليالدي،  �لعا�رص  �لهجري،  �لر�بع  �لقرن 
 –  983( و393هـ   373 عامي  بني  وفاته  تاريخ  حتدد  �لتي 
�ل�صمرقندي،  �لليث  �أبي  بني  نخلط  �أّل  ويجب  1002م(، 
ا( �لذي يكربه قلياًل  وبني معا�رصه ) �أبو �لليث �ل�صمرقندي �أي�صً
�لذي  ن�رص،  �ل�صمرقندي  �لليث  �أبو  �حلافظ  وهو  �ل�صن،  يف 
ترجم له عبد �لقادر �ملتوفى عام 775هـ )1373م(، ون�صب 
�إليه بع�ض �مل�صنفات �لتي تندرج عادة يف موؤلفات �إمام �لهدى 
�ل�صمرقندي �صاحب �لرتجمة �لتي نحن ب�صددها، و�لذي كان 
موفًقا كل �لتوفيق يف عدة ميادين من �لعلوم �لإ�صالمية، وقد 
�صارت كتبه ذ�ئعة �ل�صيت من مر�ك�ض �إىل �إندوني�صيا، ومن 
1310هـ  عام  بالقاهرة  طبع  وقد  »تف�صري«،  موؤلفاته:  �أ�صهر 
وهو  �لفقه«،  و»خز�نة  �لرتكية،  �إىل  وترجم  )1892م(، 
�لفقه �حلنفي، و»�ملقدمة يف �ل�صالة«، وهو يف فرو�ض �ل�صالة 
مع كثري من �ل�رصح، و»تنبيه �لغافلني«، و»ب�صتان �لعارفني«، 
�لدينية  �ملوؤلفات  من  وغريها  و�لتقوى،  �لأخالق  يف  وهما 

�لقيمة، ول يعرف تاريخ ميالده على وجه �لتحديد.

من  وغريه  �لليث  �أبو  �إليها  ين�صب  �لذي  �صمرقند  ومدينة 
�ل�صوفييتي  �لحتاد  مدن  من  مدينة  �مل�صهورين  و�لفقهاء  �لعلماء 
ت�صتمل على �آثار �إ�صالمية ل تقل جالًل وروعة عن �آثار م�رص 
)عام1970م(  �لأيام  هذه  وحتتفل  و�ليونان،  و�إير�ن  و�لهند 
يف  �صكانها  عدد  ويبلغ  تاأ�صي�صها،  على  �صنة  2500م  مبرور 
يف  تدعى  وكانت  ن�صمة،   25000 حو�يل  �لر�هن  �لوقت 
مهم  مركز  �لآن  وهي  �ل�رصق«،  »بروما  �لعابرة  �لأزمان 
و�صبع  عملية  معاهد  �صتة  وبها  و�لكيمائية  �ملعدنية  لل�صناعات 
موؤ�ص�صات للتعليم �لعايل، خربها جنكز خان، و��صتوىل عليها 

تيمور وجعلها عا�صمة ملكه، وفيها قربه.

2( جهم بن �سف�ان اأب� حمرز )امللقب بال�سمرقندي(: كان 
�رصيج  بن  �حلارث  �إىل  و�ن�صم  �مل�صلمني،  �لكالم  علماء  من 
�إبان �لفنت �لتي ن�صبت يف خر��صان يف �أو�خر حكم بني �أُمية، 
ثم قتل على يد �صامل بن �أحوز عام 128هـ )745م(، ولهذ� 
�لعامل ميزة خا�صة متيزه عن غريه من �لعلماء �لكالم، وذلك �أنه 
يتفق مع �ملرجئة يف �لقول باأن �لعتقاد يكون بالقلب ويتفق مع 
�ملعتزلة يف نفي �ل�صفات �إىل �لله، ولكنه كان من �أ�صد �لقائلني 
باجلرب ي�صلِّم باأن �لله قادر فاعل خالق لأنه ل يو�صف �صيء من 
خلقه بالقدرة و�لفعل و�خللق، ويقول باأن �جلنة و�لنار تفنيان.

�إىل  ترمذ  حول  وظلو�  �إليه  ن�صبة  باجلهمية  �أتباعه  ويعرف 
�لقرن �حلادي ع�رص �مليالدي ثم �عتنقو� مذهب �لأ�صاعرة.

3( عالء الدين ال�سمرقندي: كان فقيًها م�صهوًر�، وتثقفت 
على يديه �بنته فاطمة، فكانت �لفتاوى تخرج من �أبيها بخطها، 
وخط ولدها، وقد �ألف كتابًا بعنو�ن »حتفة �لفقهاء«، وتويف 
�لت�صوف  عالية يف  مرتبة  بلغ  وقد  )1145م(،  عام 540هـ 
بعد ��صتقر�ره يف مدينة لرنده ببالد �لروم، وله تف�صري للقر�آن 

�لكرمي مل يتمه، ويقال: �إنه بلغ �ملائة عام عند وفاته.

4( جنيب الدين ال�سمرقندي: كان طبيًبا حاذًقا من معا�رصي 
فخر �لدين �لر�زي )�نظر مادة �لفخر �لر�زي(، وقد قتل مبدينة 
كتاب  وله  )1222م(،  619هـ  عام  �لترت  دخلها  ملا  هر�ة 
�ملختلفة  �لعلل  فيه  جمع  �لطب«،  يف  و�لعالمات  »�لأ�صباب 

و�أنو�ع عالجها.

�ألقابه، وكان فقيًها حنفيًّا من  5( ال�سمرقندي: مل �أعرث على 
�مل�صهورين، وتويف عام 650هـ )1252م( ول يعرف تاريخ 

مولده ، �أو مكانه، ومكان وفاته.
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�ألف  و�أديب،  فيل�صوف  ال�سمرقندي:  الدين  �سم�ض   )6
»باآد�ب  �مل�صهورة  �لبحث«  �آد�ب  يف  »ر�صالة  بعنو�ن:  كتابًا 
�ل�صمرقندي« وذلك يف نحو عام 690هـ )1291م(، وهذه 
�لر�صالة من �أ�صهر �لكتب يف هذ� �لفن وله كتاب �آخر يف �ملنطق 

بعنو�ن » ق�صطا�ض �مليز�ن«.

عهد  يف  �ألف  حنفي  فقيه  ال�سمرقندي:  احلاجبي  ابن   )7
�إىل عام  �لذي حكم من عام 752هـ  �ل�صلطان فريوز �صاه - 
800هـ )1351 - 1397م( - كتاب »�لفتاوى �لكافورية« 
�لكتاب حمفوًظا مبكتبة  للحاكم كافور، وماز�ل هذ�  وذلك 

لندن.

716- ال�سمعاين – �سارع – بق�سم العطارين
��صمه ولقبه بالكامل »�أبو �صعيد عبد �لكرمي بن �أبي بكر بن 
�أبي �ملظفر �ملن�صور بن حممد بن عبد �جلبار �لتميمي �ل�صمعاين« 
)�مللقب بتاج �لإ�صالم �حلافظ(، وهو من �أئمة فقهاء �ل�صافعية، 
وذكره �بن �لأثري )�نظر هذه �ملادة( فقال: »كان �أبو �صعيد و��صطة 
عقد �لبيت �ل�صمعاين وعينهم �لبا�رصة، ويدهم �لنا�رصة، و�إليه 
رحل  وقد  �صيادتهم«،   كملت  وبه  ريا�صتهم،  عقد  �نتهى 
و�صمالها  �لأر�ض وغربها  �إىل �رصق  �لعلم و�حلديث  يف طلب 
خر��صان  بالد  و�صائر  �لنهر،  ور�ء  ما  �إىل  و�صافر  وجنوبها، 
وبالد  وهمذ�ن  و�أ�صبهان  و�لري  قوم�ض  و�إىل  مر�ت،  عدة 
�جلبال و�لعر�ق و�حلجاز و�ملو�صل و�جلزيرة و�ل�صام وغريها من 
عنهم،  وروى  وجال�صهم  عنهم  و�أخذ  �لعلماء  ولقي  �لبالد، 
عدد  وكان  �حلميدة،  و�آثارهم  �جلميلة،  بفعالهم  و�قتدى 

�صيوخه يزيد على �أربعة �آلف �صيخ.

وقد ولد هذ� �لفقيه �جلليل مبدينة مرو يف 21 من �صعبان 
�لعظيمة  �حل�صنة  خمت�رص�ته  ومن  )112م(،  506هـ  عام 
�لفائدة »تذييل تاريخ بغد�د« �لذي �ألّفه �حلافظ �أبو بكر �خلطيب 
)�نظر مادة �خلطيب(، و»تاريخ مرو« وهو يف ع�رصين جملًد�، 
وكتاب »�لأن�صاب« وهو ثمانية �أجز�ء وقد �خت�رصه عز �لدين 
يف ثالثة جملد�ت وهي �لتي يتد�ولها �لنا�ض لأن �لن�صخة �لأ�صلية 
قليلة �لوجود، وكان و�لده من �لعلماء وكان يعظ �لنا�ض يف 

�ملدر�صة �لنظامية ويقروؤون عليه �حلديث، و�لفقه �ل�صافعي.

وتويف �أبو �صعيد �ل�صمعاين مبدينة مرو م�صقط ر�أ�صه يف �أول 
�لعمر حو�يل  بالًغا من  �لأول عام 562هـ )1166م(،  ربيع 
55 �صنة، وكان قد �صافر هو و�أبوه و�أخوه �إىل ني�صابور حيث 
�ل�صري�زي  حممد  بن  �لغفار  عبد  بكر  �أبي  من  �حلديث  �صمع 

وغريه من �مل�صايخ.

وقد �صنف و�لده كتاب »�لإمالء« �لذي مل ي�صبق �إىل مثله 
م�صكالتها،  و�أو�صح  و�لأ�صانيد،  �ملتون  على  وتكلم  �أحد، 

وله عدة ت�صانيف، وكان له �صعر نقحه قبل موته.

بن  حممد  بن  �ملن�صور  �ل�صمعاين  �صعيد  �أبي  جد  وكان 
�أقر له بذلك مريدوه وغريهم،  �إمام ع�رص بالده،  عبد �جلبار 
وكان حنفي �ملذهب، وملا حج �نتقل �إىل �ملذهب �ل�صافعي، 
ولقي ب�صبب ذلك حمًنا وتع�صًبا �صديًد� عند عودته �إىل مرو، 
يدر�ض  ذلك  بعد  �ل�صافعية  �إمام  �صار  ثم  �أ�صابه  ما  على  ف�صرب 
ويفتي، وقد �صنف يف مذهب �لإمام �ل�صافعي ويف غريه من 
�لعلوم ت�صانيف كثرية منها: مناهج �أهل �ل�صنة و�لنت�صار و�لرد 

على �لقدرية، وله تف�صري للقر�آن �لكرمي.
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 – اجلليل  عبد  بن  �سادق  �سمري   -717
)اأب�سخرون  الرمل  بق�سم   – �سارع 

بك �سابًقا(
مالزم طيار ��صت�صهد باليمن يف 27 من يناير عام 1963م 

)1383هـ(.

718– �سمية اأم عمار – �سارع – بق�سم الرمل
�لتم�صك  عن  ُيثنها  مل  �لتي  �ل�صابرة  �ل�صهيدة  �ُصَميَّة  هي   
باإ�صالمها �لتعذيب و�لتنكيل يف �أق�صى �رصوب �لوح�صية، فقد 
كانت جارية حب�صية من جو�ري ُحَذْيَفة �ملخزومي �أحد �صادة 

قري�ض يف �جلاهلية.

وكان يا�رص بن عامر من جتار �ليمن، وكان له �أخ ذهب 
يف قافلة جتارية، ومل يعد �إىل �ليمن فحزن عليه يا�رص غاية �حلزن 
�لعرب  لأنه كان يحبه حبًّا �صديًد�، ولكي يعرث عليه يف بالد 
�أخذه يف  �لذي  �ملخزومي  عند حذيفة  و��صتقر  �إىل مكة  �صافر 
حمايته، وملا طلب منه يا�رص �أن يزوجه �ُصَميَّة قبل، ويف غمرة 
�لفرح مل ت�صهد �ُصَميَّة �لنا�ض على �أن حذيفة �أعتقها و�أ�صبحت 
حرة هي وزوجها يا�رص بن عامر، ومات حذيفة �ملخزومي بعد 

ذلك.

ار بن يا�رص، ثم كانت ثاين �مر�أة  و�أجنبت �ُصَميَّة ولدها عمَّ
�ل�صيدة  بعد  �لإ�صالمي  �لدين  و�عتنقت  �لله،  بر�صول  �آمنت 

خديجة زوجة �لنبي �لكرمي.

و�ختلف �صادة قري�ض يف �أمرها و�أمر زوجها وولدها، فقال 
�صلطان،  ولي�ض لأحد عليهم  �أحر�ًر�،  �أ�صبحو�  �إنهم  بع�صهم 
�لنا�ض  ُي�صهد  مل  �ملخزومي  حذيفة  �إن  �لآخر:  �لبع�ض  وقال 

على عتق جاريته �ُصَميَّة وزوجها و�بنها، ومن َثمَّ فهم عبيد، 
وت�صدد �أبو جهل يف ذلك وتوىل تعذيب هذه �لأ�رصة �مل�صكينة 
و�أمر  �ل�صم�ض،  �أ�صعة  من  �حلار  �ل�صخر  فرماهم على  بنف�صه، 
�لثقيلة على �صدورهم،  �لأحجار  ثم و�صع  بال�صياط  ب�رصبهم 
فكانو� كلما ��صتد �لعذ�ب �رصخو�: »�أَحٌد... �أََحد... �لله 
�أبو  �إذ مل يقبل  ب  �أكرب«،  و��صت�صهد يا�رص بن عامر وهو يعذَّ
على  �لثالثة  �ملعذبني  �رص�ء  يف  �ل�صديق  بكر  �أبي  َعْر�ض  جهل 
غر�ر ما فعل بالن�صبة �إىل بالل موؤذن �لر�صول وغريه، و��صتمرت 
�إ�صالمها تهديد  يثنها عن  �أيام ومل  �لتعذيب عدة  �ُصَميَّة تتحمل 
�أبي جهل بقتل �بنها عمار �ل�صاب، فكانت تردد �ل�صهادتني، 
وتقول لأبي جهل كلما ��صتفزها و�صدد يف عذ�بها: »خ�صئت 
يا م�رصًكا بالله يا عبد �لأ�صنام«،  ثم ت�صبُّه وت�صبُّ �آلهته، فلما 
�أعياه �صربها وجلدها �خلارق للعادة طعنها بحربته، فكانت �أول 

�صهيدة يف �لإ�صالم.

وجنا �بنها عمار بن يا�رص من �ملوت بعد �أن مدح �آلهة قري�ض 
حتت �صغط �لتعذيب، وبادر �إىل �لنبي ي�صت�صمحه فقال له �إذ� 
�أُْجرِبَْت مرًة �أخرى فكرر ما قلت،  ثم �صار عمار بن يا�رص من 
�لنبوة، وله �صرية عاطرة  �أقوى منا�رصي  �ل�صحابة ومن  كبار 
ملا �أّد�ه من �صجاعة يف �ملعارك و�أعمال جميدة يف ن�رص �لدعوة 
�ملحمدية، وكان �لنبي �لكرمي مي�صح على ر�أ�صه ويناديه بقوله: 

»يا �بن �ُصَميَّة �ل�صهيدة«. 

719- �سنان با�سا – �سارع – بق�سم املن�سية 
يحمل ��صم �صنان من م�صاهري �لدولة �لعثمانية �أربعة �أدون 

فيما يلي تر�جمهم مرتبة وفاًقا لتو�ريخ وفاة كل منهم:
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1( خ�جـه �سنان با�سا: وقد توىل �لوز�رة يف عهد حممد �لثاين 
842هـ  عام  حو�يل  يف  برو�صة  مبدينة  مولده  وكان  �لفاحت، 
)1438م(، وهو �بن ُماّل �صنان �لدين يو�صف با�صا �بن جالل 
�لدين قا�صي �صوري ح�صار، وقد ردَّ ن�صبه �إىل خوجـه ن�رص 
 -  1458( 863هـ  �صنة  با�صا  �صنان  �أبو  وتويف  �لدين... 

1459م(، وكان �أول من ويل �لق�صاء يف �إ�صطنبول. 

و�لده يف حد�ثة  على  �لعلم  با�صا  �صنان  تلقى خوجه  وقد 
�صنه، ثم �لتحق بحا�صية �ل�صلطان حممد �لثاين و�أ�صبح �أ�صتاذه 
با�صا �ل�صدر  با�صا خلف حممود  �إن �صنان  وم�صت�صاره، ويقال 
�لأعظم �لذ�ئع �ل�صيت بعد عزله للمرة �لثانية، �إل �أنه فقد �حلظوة 
عند �ل�صلطان حو�يل عام 881هـ )1476 - 1477م( وعني 
فيما بعد مدر�ًصا يف �صوري ح�صار، ثم �أدرنه، بعد �أن �صفي 
بدو�ء عجيب حمله �ل�صلطان على تناوله، ونال خوجـه �صنان 
ويف  �لقيمة،  كبري  معا�ًصا  فمنحه  بايزيد  �ل�صلطان  ر�صاء  با�صا 
عام 887هـ )1482م( تقاعد عن �لعمل ولكنه عاد �إىل �لعمل 
يف  تويف  حيث  غاليبويل،  مت�رصف  من�صب  وتوىل  �صنة  بعد 
24 من �صفر �صنة 891هـ )�أول مار�ض عام 1486م( ودفن 
يف �رصيح جده �ل�صلطان حممود �لثاين، وكان �أبوه ُمالَّ �صنان 
عاملًا جلياًل  با�صا«  با�صم »خوجـه  معا�رصوه  �لذي عرفه  با�صا، 
�لفلك  وعلم  �لنف�ض  وعلم  �لريا�صيات  يف  موؤلفات  و�صاحب 
�لأولياء«،  »تذكرة  بعنو�ن  �لأولياء  وق�ص�ض  �لأخالق  وعلم 
�لرتكي  خوجه  ولقب  »مناجاة«  با�صم  �ل�صالة  يف  بحث  وله 

معناه �لأ�صتاذ.

�لأعظم«  »�ل�صدر  من�صب  توىل  �لذي  با�سا:  �سنان  خادم   )2
�صليم(،  �ل�صلطان  مادة  )�نظر  �لأول  �صليم  �ل�صلطان  عهد  يف 
و��صمه �لكامل �صنان �لدين يو�صف با�صا، ويرجح �ملوؤرخون �أنه 

كان من �أ�صل م�صيحي، وقبل تعيينه �صدًر� �أعظم ويل حكم 
للجي�ض  �لأمين  �جلناح  بنجاح  وقاد  �لأنا�صول،  ثم  �لرومللي 
�لعثماين يف وقعة جالدير�ن �ملظفرة يف 23 من �أغ�صط�ض عام 
عزل  �إثر  �لأعظم  �ل�صدر  من�صب  وتوىل  )920هـ(  1514م 
هر�صك �أوغلي �أحمد با�صا، ون�صب خادم »�صنان با�صا« قائًد� 
ا على �جلي�ض يف �حلملة على �ل�صام وم�رص، ويف 29 من  عامًّ
�صهر ذي �حلجة �صنة 923هـ )23 من يناير �صنة 1517م( فقده 
مبارزة  يف  قتل  حيث  �لريد�نية،  وقعة  يف  �لأنا�صويل  �جلي�ض 
جرت بينه وبني �ل�صلطان »طومان باي« �أحد �صالطني �ملماليك 
يف م�رص )�نظر مادة طومان باي ( فخلفه على �ل�صد�رة �لعظمى 

يون�ض با�صا.

معمار  ق�جـه  با�سم  عادة  )ويعرف  با�سا  �سنان  ق�جـه   )3
وكان  �لعثمانيني  �لعمارة  مهند�صي  �أعظم  كان  وقد  �سنان(: 
عام  رجب  من   9 يف  �لأنا�صول  �أعمال  من  بقي�رصية  مولده 
�أبوين م�صيحيني،  �إبريل �صنة 1589م( من  895هـ )15 من 
وقد لقب �أبوه بعد �عتناقه �لإ�صالم بعبد �ملنَّان، وقدم �صنان �إىل 
�ل�رص�ي �ل�صلطانية يف �إ�صطنبول وهو مايز�ل حدًثا مع زمرة من 
�ل�صبان �ملجندين ثم �صار �نك�صاريًّا، و�أبدى �صجاعة ملحوظة 
يف �حلمالت �لتي �صنت على بلغر�د ورود�ض خالل عامي 928 
و929هـ )1521 و1522م( فرقي �إىل رتبة زنربكجـي با�صي 
�أظهر  ثم  �لنارية(،  �لألعاب  يطلقون  �لذي  �لعمال  كبري  )�أي 
)1534م(  941هـ  عام  �لفار�صية  �حلرب  يف  مرموقة  بر�عة 
عندما �بتكر زو�رق لعبور بحرية »و�ن« ثبت �صالحها من كل 
�لوظائف حتى عني يف وظيفة  �صلم  يرقى يف  �لوجوه، وظل 
ماأمور ق�صائي، وكان يف حا�صية �ل�صلطان �صليم �لأول )�نظر 
فاأفلح  �إقليم �لأفالق  �ل�صلطان �صليم( عندما تقدم �صوب  مادة 
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�لإعجاب  من  ز�د  �لد�نوب  نهر  على  ج�رص  �إقامة  يف  �صنان 
�صهرته  عليها  قامت  �لتي  �لدعامة  �جل�رص  هذ�  وكان  مبهارته 
�مل�صاجد،  لبناء  �ض  �لتاريخ ُخ�صِّ �ل�صيت، ومنذ ذلك  �لذ�ئعة 
و�جل�صور،  و�لقناطر،  �لعامة،  و�لأبنية  و�لق�صور  و�جلو�مع 

و�حلمامات و�لأ�رصحة. 

�أرجاء  جميع  يف  �لعظيم  �ملهند�ض  هذ�  من�صاآت  وتتالت 
منذ  �لألباب  يحري  �رصيًعا  تعاقًبا  متعاقبة  �لعثمانية  �لإمرب�طورية 
�أو�خر �لعقد �لر�بع من �لقرن �ل�صاد�ض ع�رص �مليالدي، وكان 

ت�صييد معظمها بتكليف من �ل�صلطان �صليمان �لقانوين.

ن �صرية �صنان  وقد �أح�صى �ل�صاعر م�صطفى �صاعي �لذي دوَّ
كل ما قام به هذ� �ملهند�ض من عمائر فقال �إنها كالآتي: 81 
م�صجًد� جامًعا، و50 م�صجًد�، و55 مدر�صة، و7 مد�ر�ض 
لتحفيظ �لقر�آن، و16 مطعًما للفقر�ء، و3 مالجئ للعجزة، 
و7 قناطر معلقة، و8 ج�صور، و34 ق�رًص�، و13 ��صرت�حة، 
قباب،  ذ�ت  �رصيًحا  و19  حماًما،  و33  خمازن،  و3 

وجمموع هذه �ملن�صاآت 343 عمارة.

�لبو�صنة  من  مكان  كل  يف  �لعمائر  ي�صيد  �صنان  وظل 
)بيوغو�صالفيا حاليًّا( �إىل مكة يف مدة تقدر بحو�يل 75 عاًما، 
ويقول »جرليت Gurlitt« �إن �صنان �أظهر بر�عة ل نظري لها يف 
��صتخد�م �لقباب، فقد كان ي�صيد قاعدة مربعة �أو م�صد�صة �أو 
�أن يكون هدفه  مثمنة يقيم عليها مبانيه �لد�خلية حماوًل د�ئًما 
رو�ًقا ر�صميًّا عظيًما �أو على �لأ�صح بناًء متنا�صًقا ي�صم �ملتعبدين 
�لأمر و�أتباعهم. وكان يهتم قبل كل �صيء بد�خل  �أويل  من 
�أن  على  �خلارجي،  باملظهر  ذلك  �صبيل  يف  وي�صحي  �لبناء 
خ�صائ�ض �لطابع �لرتكي كانت تتجلى يف كل عمارة، ذلك 

�أنه كان ي�صتحدث يف كل منها مناذج فيها من �لطر�ز �لبيزنطي 
�ل�صامي وفيها من  �لطر�ز  �لفار�صي وفيها من  �لطر�ز  وفيها من 

�لطر�ز �ل�صلـجوقي، ولكن يغلب عليها �لطابع �لرتكي.

وتويف هذ� �ملهند�ض �لرتكي �لعظيم �لذي يلقبه �ملوؤرخون 
من  �لت�صعني  على  �أ�رصف  وقد  �لرتكي،  �أجنلو«  »ميخائيل  باأنه 
عمره يف 12 من جمادى �لأوىل عام 986هـ )17 يوليو �صنة 
1578م( ودفن خلف م�صجد �ل�صلطان �صليمان بجو�ر ديو�ن 
�صيخ �لإ�صالم وبجو�ر ز�وية ومدر�صة و�صبيل كان قد �صيدها، 

و�أوقفها على �خلري�ت. 

ولقب » قوجـه« باللغة �لرتكية معناه »�لعظيم«. 

بن  علّي  �بن  �لعظيم،  با�صا  �صنان  �أي  با�سا:  �سنان  ق�جه   )4
عبد �لرحمن وهو من �أ�صل �ألباين، وكان و�لده فالًحا من دبره 
يف قول بع�ض �ملوؤرخني �أو من دلـفينو يف قول �لبع�ض �لآخر، 
�ل�صلطانية يف زمرة �صبان من �ملجندين،  �ل�رص�ي  وقدم �صنان 
كبري  �أي  با�صي  جا�صنكري  �صليمان  �ل�صلطان  عهد  يف  و�أ�صبح 
حملة �لكاأ�ض، ثم رقي فيما بعد �إىل مري لو�ء ملطية وق�صطموين 
على  و�لًيا  عني  ثم  وحلب  و�أر�رصوم  �ل�صام  وطر�بل�ض  وغزة 
م�رص يف ربيع �صنة 976هـ )1568م(، ومن م�رص �أعد حملة 
ع�صكرية غز� بها �ليمن وفتحها با�صم �لدولة �لعثمانية، وقد �أ�صاد 
�ل�صاعر �لرتكي »تهايل« بهذ� �لفتح يف ق�صيدة له بعنو�ن »فتحنامه 
مين«،  وي�صف �ملوؤرخ �لعربي حممود قطب �لدين �ملكي �أخبار 
هذه �حلملة و�حلمالت �لتالية لها يف �إ�صهاب يف �مل�صنف �لذي 
�أهد�ه �إىل �صنان با�صا وعنو�نه »�لربق �ليماين يف �لفتح �لعثماين« 
ولًيا على م�رص،  تن�صيبه  �أعيد  ) 1571م(  ويف عام 979هـ 
با�صا«  »�صنان  ��صم  يحمل  �لذي  �ل�صارع  �أن  يف  �صك  من  وما 
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�أريد به تخليد ذكرى هذ� �لو�يل �لعثماين �لذي  بالإ�صكندرية 
يعترب من �أ�صهر ولة م�رص يف عهد �لدولة �لعثمانية.

ويف ربيع �صنة 982هـ )1574م( عني �صنان قائًد� للحملة 
على تون�ض ولهذه �حلملة تاريخ جديد بالتف�صيل لأنها �أحدثت 

تغيرًي� جوهريًّا يف �صيطرة تركيا على �ملغرب �لعربي باأ�رصه. 

فقد كان من �لنتائج �ملوؤملة �لتي متخ�صت عنها هزمية ح�صن 
مينائي  �لإ�صبان يف  �أيدي  باربارو�ض على  �لدين  �بن خري  با�صا 
�ملر�صي �لكبري ووهر�ن بالقطر �جلز�ئري �أن بد�أت تركيا تفكر 
جديًّا يف جعل �جلز�ئر جزًء� من �لدولة �لعلية لت�صمن ل�صلطانها 
�لدو�م و�ل�صتقر�ر، فاأخذت تطبق �لقو�نني �لرتكية على �ل�صكان 
كرد�غلي«  با�صا  »حممد  هو  قبلها  من  حاكًما  لذلك  وعينت 
�ل�صيادة  فاأ�صبحت  بعيد  حد  �إىل  �ل�صبيل  هذ�  يف  جنح  �لذي 
ومنطقتها  ق�صطنطينية  مدينة  على  فعاًل  تفر�ض  �لكاملة  �لرتكية 
يف �رصق �لقطر �جلز�ئري، ومل تتح �لفر�صة لكرد�غلي لتحقيق 
م�رصوعاته �لر�مية لب�صط تلك �ل�صيادة على �لأجز�ء �لأخرى من 

�جلز�ئر �إذ عزل خالل عام 976هـ )1568م(. 

ويف ذلك �لعام نف�صه حكم �جلز�ئر »علج علي با�صا« وكان 
�أهل تون�ض قد �صئمو� حكم �أبي �لعبا�ض �أحمد �حلف�صي ملا نزل 
بهم يف عهده من �لظلم و�لعدو�ن، فات�صل وزيره �أبو �لطيب 
بتمهيد  ووعده  �رصية  بطريقة  با�صا«  علي  »بعلج  ار  �خل�صَّ
�ل�صبيل ل�صتيالئه على تون�ض يف �صهولة وي�رص �إذ� هو �أقدم على 
غزوها، فجهز »علج علي« جي�ًصا قويًّا وخرج من �جلز�ئر يف 
م�صتهل عام 977هـ )1569م( و��صتوىل على تون�ض يف �لعام 

نف�صه ورحل �أبو �لعبا�ض �أحمد �حلف�صي �إىل �لقريو�ن.

�لذي  �إ�صبانيا  مبلك  ��صتعان  �حلف�صي  �لعبا�ض  �أبا  �أن  غري 
�صقلية  جزيرة  �إىل  �لبحر  وعرب  فاأبي  �مللك  يقا�صمه  �أن  ��صرتط 
�صحبة �أ�رصته حيث مات معزوًل، وويل حكم تون�ض بعده �أخوه 
حممد بن �حل�صن فاأثار �لفتنة على حيدر با�صا �لذي عينه »علج 
علي با�صا« حاكًما على تون�ض لدى عودته �إىل �جلز�ئر منت�رًص�، 
وقد قبل »حممد بن �حل�صن« �رص�ئط ملك �إ�صبانيا �لتي رف�صها 
�لإ�صباين  �لأ�صطول  بجنوده ولدى و�صول  �مللك  فزوده  �أخوه 
�إىل حلق �لو�د بتون�ض، فر حيدر با�صا وحاميته من �لأتر�ك �إىل 
�لقريو�ن و�ن�صم حممد بن �حل�صن �إىل �حلملة �لإ�صبانية و�أدخل 

يف حمايتها مدينة تون�ض عام 981هـ )1573م(. 

»دون  بقيادة  تون�ض  مبدينة  ف�صاًد�  �لإ�صبان  �جلنود  وعاث 
جو�ن« �لنم�صاوي �أخو فيليب �لثاين ملك �إ�صبانيا، وقنع حممد 

�بن �حل�صن مبقا�صمة �لغز�ة حكم �لبالد وجباية �لأمو�ل.

وكان �ل�صلطان �صليم �لثاين قد ��صتدعى »علج علي با�صا« 
ا لالأ�صطول فانهزم يف 9 �أكتوبر  على �لآ�صتانة وعينه قائًد� عامًّ
عام 1571م )979هـ( �أمام �أ�صاطيل �لإ�صبان و�لبنادقة يوؤ�زرها 

�أ�صطول �لبابا وذلك يف موقعة »لبانتي«.  

هزميتان:  �لعليا  بالدولة  حتل  �أن  تركيا  �صلطان  على  و�صق 
هزمية جيو�صها يف تون�ض وهزمية �أ�صطولها يف »لبانتي«، فاأعد 
�أ�صطوًل �صخًما وعهد بقيادة �حلملة �إىل وزيره قوجه �صنان با�صا 
للق�صاء على �ل�صتعمار �لإ�صباين يف تون�ض و�أ�صدر �أو�مره على 
�صقر با�صا )�نظر هذه �ملادة( »�صنجق �لإ�صكندرية«، و�إبر�هيم 
طر�بل�ض،  و�يل  با�صا  وم�صطفى  �لقاهرة«،  »�صنجق  با�صا 
ملعاونة  �لالزمة  �لعدة  لإعد�د  �جلز�ئر،  و�يل  با�صا  ورم�صان 

�صنان با�صا يف هذه �حلملة �حلربية.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

488

�لإمد�د�ت وخرج  ��صتطاع جمعه من  ما  فاأعد كل منهم 
حيدر با�صا من �لقريو�ن بجنوده ومبن �ن�صمو� �إليهم من �لعرب 
عام  ربيع  يف  تون�ض  حول  �جليو�ض  هذه  �صمل  و�لتاأم  و�لرببر 
982هـ )1574م( فطوقتها وحا�رصتها �صهًر� كاماًل ثم متكنت 

من �ل�صتيالء عليها عنوة عن طريق حلق �لباب. 

فيهم  و�أثخنو�  �لإ�صبان  على  با�صا  �صنان  جنود  وق�صى 
�لتقتيل و�أ�رصو� حممد بن �حل�صن �حلف�صي �آخر �أمر�ء بني حف�ض 
�إىل  �صجونها  �أحد  فاعتقل يف  �لآ�صتانة  �إىل  با�صا  �صنان  فاأر�صله 
�أن مات، ومنذ ذلك �لتاريخ مت ��صتيالء �لدولة �لعثمانية على 
�جلز�ئر با�صتثناء ميناء وهر�ن يف �رصقها وعلى �إفريقية )تون�ض( 

و�نقر�صت دولة �حلف�صيني. 

�لنظام  ��صتتباب  فاأمت  تون�ض  با�صا يف  ل�صنان  �لأمر  و��صتقر 
�لثورة ق�صاء مربًما،  �لرتكي يف �لإد�رة و�حلكم وق�صي على 
تون�ض  على  �لوليات  �صارت  )1578م(  986هـ  عام  ويف 
�لعايل  �لباب  من  فرمانات  �صدور  طريق  عن  تتم  و�جلز�ئر 
وعندما عزم �صنان با�صا على �لعودة �إىل تركيا خلفه على �لبالد 
دعمو�  �لذين  وهم  بالين�رصية،  �ملعروفون  ع�صاكره  �لتون�صية 
�إىل  �أن �صمت  بعد  )تون�ض(  �إفريقية  �لرتكي يف  قو�عد �حلكم 

�أمالك بني عثمان.

ورقي �صنان با�صا �لذي كان قد �أ�صبح �لوزير �ل�صاد�ض عام 
�لقبة )قبة وزيري( بعد  �إىل من�صب وزير  980هـ )1572م( 
ذلك ب�صنتني، ويف ربيع �صنة 988هـ )1580م( قاد �جلي�ض 
�لرتكي يف زحفه على �لكرج، ويف 14 من رجب عام 988هـ 
خلًفا  �أعظم  �صدًر�  ُعنيِّ  1581م(  �صنة  �أغ�صط�ض  من   25(
�أنه مل يتم  لأحمد با�صا عقب وفاته، وفتحت بالد �لكرج �إل 

�إخ�صاعها متاما، ذلك �أنه ما �إن �نتهت �حلملة قامت �صعوبات 
و�أ�صباب �أدت �إىل عزل �صنان با�صا يف 20 من ذي �لقعدة عام 
990هـ )5 دي�صمرب �صنة 1582م( ونفي �إىل دميوتيقية ثم �إىل 
ملغره ولكن �رصعان ما �أفلح يف ��صرتد�د حريته ويف �حل�صول 
�ل�صلطاين وما  تعيينه و�لًيا على دم�صق بف�صل نفوذ �حلرمي  على 
من  �ألف  مائة  بحو�يل  قدرت  هد�يا  من  �ل�صبيل  هذ�  يف  بذله 
عام  �لدوقات، وعاد �صنان �إىل �لآ�صتانة يف جمادى �لآخرة 
�ل�صد�رة  من�صب  وتويل  1589م(،  عام  )�إبريل  997هـ 

�لعظمى للمرة �لثانية. 

ومكنته �لرثوة �لطائلة �لتي جمعها ومَنّاها ب�رصعة مذهلة من 
تقدمي �لعطايا �جلزيلة ومنها �لبارجة �لتي عقد لو�ءها لأمري من 
�إقامة  من  مكنته  كما  �لكبرية،  �ل�صبعة  و�لغاليني  �لبحر  �أمر�ء 
�لعمائر �لبديعة ومن تغيري �جلو�صق �لفاخر �لريا�ض �لذي يحمل 
��صمه و�لذي �أقيم على �صفاف �لقرن �لذهبي يف �ل�رص�ي ومل 

يدمر �إل يف �صنة 1243هـ )1827م(.

�لذي  �لقدمي  �مل�رصوع  با�صا  �صنان  �أحيا  �أخرى  جهة  ومن 
كان يهدف �إىل ربط �لبحر �لأ�صود بخليج نيقو ميدية بحفر قناة 
من بحر �صينجة �إىل ذلك �خلليج م�صتعيًنا يف تنفيذ هذ� �مل�رصوع 
�حليوي �ملفيد مبهارة �صنان �ملعماري غري �أن هذ� �مل�رصوع مل يتم 

ب�صبب �حلروب. 

يف  �ل�صلطان  �صخط  نف�صه  على  فجلب  با�صا  �صنان  وعاد 
11 من �صو�ل عام 999هـ )2 �أغ�صط�ض �صنة 1591م( فعزل 
من من�صبه ولكنه ��صرتده يف 25 من ربيع �لثاين عام 1001هـ 
)29 يناير �صنة 1593م( عقب ��صتدعاء �أويل �لأمر له �إثر وقوع 
فتنة �أثارها �جلنود �لنك�صارية، و�ن�رصف منذ ذلك �لتاريخ �إىل 
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�ل�صعي يف �لفوز بانت�صار�ت حربية يف �لغرب وخا�صة يف هنغاريا 
حيث توىل بنف�صه �لقيادة يف ربيع عام 1002 هـ )1593م( 

فا�صتوىل على كثري من �حل�صون و�ملعاقل.

وعقب وفاة �ل�صلطان مر�د �لثالث يف 6 من جمادى �لآخرة 
عام 1003هـ )16 فرب�ير �صنة 1595م(، ��صطر �إىل �أن ي�صلم 
وبعد  ملغره،  �إىل  منفيًّا  ويذهب  �أخرى  مرة  �ل�صلطاين  �خلامت 
و�رصع  �لر�بعة،  للمرة  �لعظمى  �ل�صد�رة  �إىل  عاد  �أ�صهر  ب�صعة 
يف �إعد�د حملة ع�صكرية على �لأفالق ب�صبب �لفتنة �لتي دبت 
فيها، بيد �أن �لأخطاء �لتي وقعت يف هذه �حلملة و�صياع كر�ن 
ب�صبب تقاع�ض �بنه حممد با�صا بكلربك �لرومللي �أدى �إىل عزله 
�لأول عام 1004هـ )19  �إىل ملغره يف 16 من ربيع  ونفيه 
نوفمرب �صنة 1595م(، ولكن بعد ثالثة �أيام تويف خلفه حممد 

با�صا، فعهد باخلامت �ل�صلطاين �إىل �صنان با�صا للمرة �خلام�صة.

وبينما كان منهمًكا يف و�صع �خلطط �حلربية لغزو »�إرلو« 
1004هـ  عام  �صعبان  من  �لر�بع  �ملنية يف  فاجاأته  هنغاريا  يف 
�خلا�ض بحي  �صنة 1596م( ودفن يف �رصيحه  �إبريل  من   3(

�صفيلر باإ�صطنبول.

كان  �أنه  على  و�لغربيون  �لعثمانيون  �لإخباريون  ويجمع 
�ملبعوثون  وكان  �جلاحمة،  بالأنانية  وي�صفونه  عنيًد�  قا�صًيا 
�جلافة  عبار�ته  على  �لرد  ي�صتطيعون  ول  يخ�صونه  �لأوروبيون 
مبثل تلك �لردود �حلادة �ل�صديدة �لتي كان �ملبعوث �لنم�صاوي 
»�لدكتور بارتولد بيزن Dr. Barthold Pezzen« يو�جهه 

بها.

باجلزء  جاء  ما  يخالفه  �ملن�صف  غري  �لو�صف  هذ�  ولكن 
با�صا مبارك عند حديثه عن  لعلي  �خلام�ض من �خلطط �جلديدة 

�لناظرين  نزهة  يف  جاء  »�إنه  يقول:  فهو  با�صا(  �صنان  )جامع 
 24 يف  �لأوىل  مرتني  م�رص  على  توىل  �لوزير  با�صا  �صنان  �أن 
من   13 يف  وعزل  )1567م(،  975هـ  عام  �صعبان  من 
جمادى �لآخرة عام 976هـ )1568م(، ثم ُعنيِّ لفتح �ليمن 
مركًبا(،  )�أي  غر�بًا   20 نحو  يف  �لبحر  يف  ع�صكًر�  فاأر�صل 
�آلف مقاتل وعدة من �لأمر�ء  � يف نحو ع�رصة  برًّ وذهب هو 
وفتح �ليمن على �أح�صن تدبري، وعاد �إىل م�رص موؤيًد� من�صوًر�، 
وكان توىل بدله مب�رص �إ�صكندر با�صا فعزل وتوىل عليها �صنان 
با�صا ثانًيا يف �أول �صفر عام 979هـ )1571م( وعزل يف �آخر 

ذي �حلجة عام 981هـ )1573م(.

ومن حما�صن �آثاره �أنه حفر �خلليج �لذهبي �إىل �لإ�صكندرية 
وبالثغر  وحماًما،  وقي�صارية  م�صجًد�  بولق  ثغر  يف  ر  وعمَّ
ذلك  نظارة  و�رصط  وحماًما،  و�صوًقا  م�صجًد�  �ل�صكندري 
�لروم  تكية يف طريق  ر  وعمَّ �لرومية،  �لديار  مفتي  يكون  ملن 
عقب  متجيده  يف  قيلت  �لتي  �لق�صائد  ومن  كثرية،  وخري�ته 

فتحه �ليمن هذه �لأبيات:

�ِصناُن عزيز �لقدِر يو�صف ع�رصِه  
�أمْل َتَرُه يف م�رص �أحكاُمُه جتري  

َتَدىلَّ �إىل �أق�صى �لبالد بجي�صِه   
َق بال�رصِّ َد ملًكا قد متزَّ وَمهَّ  

ُهْم   و�صتََّت �صمَل �مللحديَن وردَّ
ْعِر مثال قروٍد يف �جلباِل من �لذُّ   
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ويف تاريخ �لإ�صحاقي )�نظر هذه �ملادة( ذكر �صنان با�صا 
�أنه �صاحب ماآثر جميلة و�آثار حميدة وخري�ت ل تنقطع  على 
و�ل�صامية  �مل�رصية  �لديار  يف  وتكايا  وُربٍُط  م�صاجد  وعدة 
�أن�صاأ مثلها من  و�لرومية، ومل يكن �أحد من خدمة �آل عثمان 
�لعظمى  �لوز�رة  وويل  �لعالية  �لأعتاب  �إىل  توجه  ثم  �خلري�ت 
وفرح �لنا�ض بوليته، وتقول �لدكتورة �صعاد ماهر يف و�صف 
م�صجد �صنان: »وم�صجد �صنان با�صا بالقاهرة يقع ب�صارع جامع 
�ل�صنانية ببولق )وكالة �لبلح( ويعترب ثاين م�صجد �أن�صئ بالقاهرة 
بناء  يف  �لعثماين  �لطر�ز  ويختلف  �لعثماين،  �لأ�صلوب  على 
�مل�صجد  فبينما كان  بيًنا،  �ل�صابقة �ختالًفا  �لطر�ز  �مل�صاجد عن 
به  من �صحن حتيط  يتكون  لالإ�صالم  �لأوىل  �ل�صتة  �لقرون  يف 
�لدعائم من جهاته  �أو  �لعمد  تعتمد عقودها على  �لتي  �لأروقة 
يتكون  و�ململوكي  �لأيوبي  �لع�رص  يف  كان  كما  �أو  �لأربع، 
يتكون  �لعثماين  �لطر�ز  متعامدة، جنده يف  �إيو�نات  �أربعة  من 
ثم حتيط  قبة كبرية،  �لقبلة وتغطيه  �إيو�ن  من جز�أين هامني، 
بهذ� �لإيو�ن �أو تنف�صل عنه باقي �لإيو�نات وهي مغطاة بقباب 

�صغرية �صحلة«. 

�إىل عام  تاريخه  يرجع  �لذي  با�صا  �صنان  ويتكون م�صجد 
979هـ )1571م( من قبة حجرية كبرية تغطي �إيو�ن �لقبلة، 
وبكل ركن من �أركان �لقبة �لأربعة يوجد مقرن�ض كتب عليه 
�أر�صية من �حلجر �لأبي�ض،  لفظ �جلاللة باحلجر �لأ�صفر على 
عقود  من  �ملكونة  �لإيو�نات  جهات  ثالث  من  بالقبة  ويحيط 
دو�ئر  �لعقود  وتعلو  كروية،  ن�صف  �صحلة  قباب  يعلوها 
ية مفرغة باأ�صكال زخرفية من �لد�خل و�خلارج ومكتوب  ج�صِّ
�ل�رصقي  لل�صلع  �جلنوبية  �لنهاية  ربي«، ويف  »�لله  بع�صها  على 
�أ�صطو�نية ذ�ت قاعدة مربعة وتنتهي ب�صكل  توجد �ملئذنة وهي 

خمروط وهي متاثل �ملاآذن �لعثمانية �لتي ت�صمى �مل�صلة �أو �لقلم 
�لر�صا�ض، ويف وقفية �صنان با�صا �ملتعلقة بهذ� �جلامع �أنه �أوقف 
لالإنفاق عليه خاًنا كبرًي� بجو�ره وق�رًص� بر�أ�ض �لر�صيف �ملطل 
على �لبحر، وخانني �آخرين يف مقابلة �مل�صجد، وبيًتا وحماًما 
وحو�نيت، كما �أوقف على �خلري�ت و�أعمال �لرب حماًما بقرية 
بني �صويف، وخاًنا بال�صوي�ض، وحماًما بالإ�صكندرية، ود�ًر� 
بقرية �لأحر�ر �لقليوبية، و�أر��صي �لأحر�ز، و�أطياًنا باملنوفية.

�لكائنة  �ل�صنانية  عمارة  بالإ�صكندرية  �خلريية  �أوقافه  ومن 
جدد  وقد  حاليًّا(،  حافظ  م�صطفى  )�ل�صهيد  فرن�صا  ب�صارع 
بد�ية  �أمام  �لرئي�صية  بو�بتها  وتقع  قي�رصية،  و�صارت  بناوؤها 
�ل�صارع �لذي يحمل ��صم »�صنان با�صا«، وهو ينتهي �إىل �صارع 
�لإ�صكندرية يف  �أوقاف  مديرية  وت�صغل  �ل�صيد حممد كرمي، 

�لوقت �لر�هن جزًء� كبرًي� من عمارة �ل�صنانية.

على  �لعرب  �ملوؤرخون  خلعه  �لذي  �لو�صف  ومن 
�لو�صف  يخالف  للخري  وحبه  �أخالقه  �أن  يت�صح  با�صا  �صنان 
�لذي دونه �ملوؤرخون �لعثمانيون و�لأوروبيون على �لنحو �ملبني 
قبل، ويقيني هو �أن ح�صد �ملوؤرخني �لأتر�ك وبغ�ض �ملوؤرخني 
�لأوروبيني ل�صنان با�صا هو �لذي جعلهم يفرتون عليه وينعتونه 
بال�صفات �لذميمة، ول�صيما �أنه كان يعامل �ل�صفر�ء �لأوروبيني 

باخل�صونة مما جعلهم يخ�صونه ول ي�صتطيعون �لرد عليه.

720- ال�سنو�سي – �سارع – بق�سم حمرم بك
يحمل لقب �ل�صنو�صي �ثنان ممن ذكر �لتاريخ �صرية حياتهم 

ملا كان لكل منهما من مكانة علمية وهما:
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1( اأب� عبد الله حممد بن ي��سف بن عمر بن �سعيب ال�سن��سي: 
كان فقيًها �أ�صعريًّا من �أكابر متكلمي مدينة تلم�صان، وقد ولد 
بهذه �ملدينة �جلز�ئرية �ل�صهرية بب�صاتينها، وغدر�نها �لعديدة عام 
و�حل�صاب،  �لإ�صالمية  �لعلوم  ودر�ض  )1429م(،  833هـ 
وعلم �لهيئة مب�صقط ر�أ�صه على �أبيه وعلى م�صاهري �صيوخ ع�رصه 
�لله  عبد  و�أبي  �لتلَّوتي،  و�صقيقه  يو�صف،  يعقوب  �أبي  مثل 
�حلّباك، ثم رحل �إىل مدينة �جلز�ئر وتلقى �لعلم على يد �صيدي 
عبد �لرحمن �لثعالبي )�نظر مادة �لثعالبي( �ملر�بطي ويّل �ملدينة 

وحاميها.

وُيجِمع �لعلماء على تقدير �ل�صنو�صي حق قدره، ويثنون 
يف  �لإ�صالمي  �لدين  حميي  عندهم  فهو  �لثناء،  جميل  عليه 
علمه،  ب�صعة  وي�صيدون  �لهجري،  �لتا�صع  �لقرن  م�صتهل 
وتفقهه يف علم �لكالم، وميجدون ورعه وتقو�ه وخ�صيته من 

�لله.

عام  �لآخرة  جمادى  من   18 يف  تلم�صان  مبدينة  وتويف 
895هـ )9 من مايو عام 1490م( بالًغا من �لعمر ثالثة و�صتني 
عاًما، وقد عا�ض هذ� �لعامل �جلليل يف �أو�خر حكم بني مرين 
وّطا�ض  بني  �أمر�ء  �أحد  �أحمد  �لعبا�ض  �أبي  حكم  �أثناء  ويف 

باجلز�ئر.

�لتوحيد  �أهل  »عقيدة  �لآن:  حتى  �لباقية  موؤلفاته  ومن 
�ملخرجة من ظلمة �جلهل وربقة �لتقليد«،  وي�صمى هذ� �لكتاب 
ا »بالعقيدة �لكربى«،  »وعمدة �أهل �لتوفيق و�لت�صديد«،   �أي�صً
هذ�  طبع  وقد  �لكربى،  �لعقيدة  كتاب  على  �رصح  وهو 
بالقاهرة عام 1317هـ )1899م(، و»�أم �لرب�هني«  �لكتاب 
ويعرف با�صم �ل�صنو�صية، وطبع بالقاهرة عدة مر�ت، وترجم 

�لرب�هني«،  �أم  على  و»�رصح  و�لأملانية،  �لفرن�صية  �للغتني  �إىل 
و»�ملنهج �ل�صديد يف �رصح كفاية �ملريد«. 

�أخرى  موؤلفات  �ل�صنو�صي  يو�صف  بن  حممد  �لله  ولعبد 
بلغ عددها �صبعة وع�رصين كتابًا، كان �آخرها »�رصح �صحيح 
�لبخاري«،  وهو ماز�ل خمطوًطا لدى �لعامل �جلز�ئري حممد 

�بن �صنب.

 2( حممد بن علي املجاهري احل�سني الإدري�سي ال�سن��سي: 
�إنه من ن�صل �حل�صن �ملثنى، �بن �لإمام �حل�صن بن علي  ويقال 
�بن �أبي طالب، وفاطمة �لزهر�ء بنت ر�صول �لله عليه �ل�صالة 
عام 1206هـ )1791م( يف  �ل�صنو�صي  ولد  وقد  و�ل�صالم، 
�لو�قعة يف غرب �لقطر �جلز�ئري  ُتر�ض ب�صحر�ء مدينة ميتغامن 
دو�ر  يف  ولدته  وكانت  �ملتو�صط،  �لأبي�ض  �لبحر  على 
للخطاطبة �أولد �صيدي يو�صف �لذين ينت�صبون �إىل �لزّيانية وهي 

فرع من �لطريقة �ل�صاذلية )�نظر مادة �أبو �حل�صن(.

 و�صيدي حممد بن علي �ل�صنو�صي هو من�صئ رباط �ل�صنو�صية 
على  حد�ثته  يف  �لعلم  تلقى  وقد  �ل�صيت،  �لذ�ئع  �لع�صكري 
�ملتوفى عام 1239هـ )1823م(، وبولكندوز  ر�أ�ض  �أبي  يد 
�ملتوفى عام 1245هـ )1829م( وذلك يف م�صقط ر�أ�صه، ثم 
رحل �إىل مدينة فا�ض باملغرب �لأق�صى، و�أقام بها طو�ل �لو�قعة 
بني عامي 1237 و 1245هـ )1821 – 1829م( ويفرت�ض 
�لدكتور طه �حلاجري يف كتابه »�حلياة �لأدبية يف ليبيا«، وذلك 
نقاًل عن �ملخطوط �لذي ح�صل عليه �لأ�صتاذ �لأ�صهب �أن رحلة 
�ل�صنو�صي �إىل فا�ض كانت خالل عام 1225هـ )1810م(، 
وهذ� قد ل ي�صتقيم مع تلقيه �لعلم يف م�صقط ر�أ�صه حتى عام 
�إقامته  1237هـ )1821 - 1822م( فهي �ل�صنة �لتي بد�أت 

يف فا�ض خاللها.
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در�ض  حيث  �لقمرويني  بجامعة  �لتحق  فا�ض  مدينة  ويف 
�لفقه �لإ�صالمي،  �لقر�آن �لكرمي، و�حلديث، و�أ�صول  تف�صري 
و�للغة، ويف هذه �لفرتة �ن�صم �إىل �لطريقة �ل�صوفية �لدرقاوية 
�لتي ي�صتق ��صمها من كلمة »�لدرقة« كر�صي من �جللد ولي�ض فيه 
خ�صب ول عقب، وتن�صب هذه �لطريقة – �لتي هي فرع من 
�ل�صاذلية – �إىل مولي �لعربي �لدرقاوي �ملولود عام 1150هـ 
مبر�ك�ض،  )1823م(  عام 1239هـ  و�ملتوفى  )1727م(، 
وقد قام �أتباع هذه �لطريقة باأعمال بطولية �صد �حلكم �لرتكي، 
و�صد �ل�صتعمار �لفرن�صي، وكانو� ع�صد �لأمري �ملجاهد �لبطل 
عبد �لقادر �جلز�ئري )�نظر هذه �ملادة( طو�ل دفاعه �ملجيد عن 

وطنه.

و�أدى �ل�صنو�صي بعد ذلك فري�صة �حلج �صالًكا �لطريق من 
جنوب تون�ض �إىل �لقاهرة، ثم �صخ�ض �إىل مكة، فاأقام فيها من 
�صنة 1246هـ )1830م( �إىل 1259هـ )1843م(، ويت�صح 
بجامعة  �لعلم  تلقيه  تاريخ  �إقامته مبكة، ومن  �بتد�ء  تاريخ  من 
�صفره من  �أن  بفا�ض حتى عام 1245هـ )1829م(  �لقرويني 
يف  �لتحديد  وهذ�  و�حدة،  �صنة  ��صتغرق  مكة  �إىل  مر�ك�ض 
�لتاريخ ينفي قول �لطيب �لأ�صهب – عن �ملخطوط �لذي لديه – 
�أن �ل�صيد �ل�صنو�صي توجه �إىل �حلج �صنة 1232هـ )1817م(، 
وو�صل �إىل �حلرمني �ل�رصيفني �صنة 1241هـ )1825م( �أي �أنه 
يف  �لكربى  بال�صحر�ء  ق�صاها  �صنو�ت  ثماين  طريقه  يف  قطع 
جنوب �جلز�ئر، ويف تون�ض وليبيا وم�رص، ومن ثم يكون من 
مل  رحلته  �أن  من  �لتاريخية  بامل�صادر  جاء  مبا  �لأخذ  �ل�صو�ب 

تقطع �إل عاًما و�حًد�.

�أول  �ل�صنو�صي عام 1253هـ )1837م(  ويف مكة �صيد 
قبي�ض،  �أبي  جبل  فوق  »�ل�صنو�صية«  طريقته  زو�يا  من  ز�وية 

�أ�صول  من  �لكثري  عنه  و�أخذ  �إدري�ض،  بن  باأحمد  فيها  و�لتقى 
مكة  علماء  عنه  �أخذ  كما  �لعبادة  يف  و�ل�صرت�صال  �لت�رصف 

�لآخرون �لعلم و�لإر�صاد �إىل �لتقوى و�ل�صالح.

خالل عام 1259هـ )1843م( عاد �إىل �جلبل �لأخ�رص 
بليبيا، و�أقام بتلك �جلهة جمموعة من �لزو�يا �ل�صنو�صية، ورزق 
يف عام 1261هـ )1845م( بولده حممد �ملهدي، ثم رزق 

بولده �لثاين حممد �ل�رصيف عام 1263هـ )1847م(.

 و�أهم �لزو�يا �لتي �صيدها يف تلك �لفرتة: ز�وية رفاعة، 
�رصيح  من  مقربة  على  درة  مدينة  من  بالقرب  �لبي�صاء  فز�وية 
ز�وية  ثم  مت�ّصى،  فز�وية  �لأن�صاري،  ثابت  بن  ر�فع  �صيدي 
�لتي جعلها مركًز� رئي�صيًّا  جغبوب عام 1273هـ )1855م( 
لطريقته، فاأن�صاأ حولها �ملز�رع، وجلب لها طائفة من �لعلماء 

لتلقني �لطالب �لعلوم �لدينية و�لثقافية.

وكان �ل�صنو�صي قد عاد �إىل مكة عقب ولدة ولده �لثاين 
حممد �ل�رصيف عام 1263هـ )1847م(، و�أقام بز�ويته بجبل 
�أبي قبي�ض حو�يل �صبع �صنني ق�صاها يف تدري�ض �حلديث، و�لفقه 
ف�صاع �صيته، وهرع �إليه �لنا�ض لالأخذ عنه، ثم قفل ر�جًعا �إىل 
�جلبل �لأخ�رص، وعندما �صمع عبا�ض �لأول و�يل م�رص �إذ ذ�ك 
خرب عودته بنى له ز�وية بخارج �لقاهرة عند �ل�صيخ �لقللي بجهة 
باب �حلديد، غري �أن �ل�صنو�صي مل ينـزل بهذه �لز�وية، ونزل 

بناحية كرد��صة باجليزة فهرع �إليه �لنا�ض طالبني بركته.

تدعى  بجهة  نزل  �لأخ�رص  �جلبل  �إىل  و�صوله  ولدى 
فاأ�صلحه، و�صماه »�لعزّيات«  »�لعزّيات« وكان بها ق�رص قدمي 
جغبوب  �إىل  تالميذه  بع�ض  �أثنائها  يف  �أر�صل  عامني  به  و�أقام 
من  �أيام  وثالثة  »�لعزيات«  من  �أيام  ع�رصة  م�صافة  على  �لو�قعة 
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و�حة �صيوة فبنو� له ز�وية �نتقل �إليها عام 1273هـ )1855م( 
فا�صتقر بها لن�رص طريقته �ل�صوفية، وجمع فيها �لعبيد �ملعتقني.

�ملقا�صد  »بغية  هو:  �لأ�صول  يف  كتاب  موؤلفاته  و�أ�صهر 
وخال�صة �ملر��صد«،  وكتاب يف �لتوفيق بني �لقر�آن و�حلديث 
وقد  و�لقر�آن«،  باحلديث  �لعمل  يف  �لو�صنان  »�إيقاظ  بعنو�ن 
�لتقليد لأي مذهب من  �لبتعاد عن  �إىل  �لكتاب  نحا يف هذ� 
�لرغم  بالجتهاد على  فيه  ينادي  �إذ  �لأربعة،  �لفقهية  �ملذ�هب 

من �أنه كان مالكّي �ملذهب.

ويذكر  »�لفهر�صة«،  منها؛  �لت�صوف  يف  م�صنفات  وله 
�ل�رصعيني وعددهم مائة وخم�صون،  �أ�صانيده  �لناحية  يف هذه 
�أربعة و�صتون من �ل�صوفيني �لذين يدلل بهم على �صحة  منهم 
�لطر�ئق  �ملعني يف  »�ل�صل�صبيل  بعنو�ن  موؤلف  له  طريقته، كما 
�لأربعني« وي�صتمل هذ� �ملوؤلف على طر�ئق �لذكر يف �لأربعني 
نة يف ذلك �لكتاب، ويخل�ض �ل�صنو�صي يف موؤلفه  طريقة �ملدوَّ
�إىل �أن طريقته هي خال�صة تلك �لطر�ئق جميعها، وما من �صك 
كيانها  يف  تقرب  �لتي  �لوهابية  بالدعوة  تاأثر  �ل�صنو�صي  �أن  يف 
�لعنف  عنها يف جتنب  تختلف  �أنها  ولو  من طريقته،  �لأ�صيل 
�إذ تقوم �ل�صنو�صية على �ملحبة و�لإقناع و�لفروق عن ��صتخد�م 

�لعنف ما �أمكن.

�لأ�صانيد  يف  �لر�ئق  »�ملنهل  �لأخرى  موؤلفاته  ومن 
�ملغاربة  �صيوخه  �أ�صماء  يف  �ل�صارقة  و»�ل�صمو�ض  و�لطر�ئق«، 

و�مل�صارقة«. 

 ولقد ن�صجت �أفكار �ل�صنو�صي �ل�صوفية يف مكة ول�صيما 
�إدري�ض  بن  »�أحمد  �لطريقة هو  �أحد م�صايخه يف  تعاليم  بف�صل 
�لفا�صي« �ملتوفى عام 1150هـ )1737م( وهو من�صئ �لطريقة 

وتاأثره  ع�صري،  يف  �لبارزة  �لأ�رصة  وجّد  �لإدري�صية  �خل�رصية 
مبن�صئ طريقتني �أخريني هما �لر�صيدية و�لأمريغنية.

و�أول ما عرفت �لطريقة �ل�صنو�صية يف �جلز�ئر عرفت ببلدة 
حو�يل  �لر�هن  �لوقت  يف  �صكانها  عدد  يبلغ  �لتي  ِمْزَونة 

6500 ن�صمة، ون�صاوؤها �صهري�ت ب�صنع �لرب�ن�ض.

�لتي  �لديني  �لإ�صالح  حركات  من  حركة  و�ل�صنو�صية   
و�أو�ئل  ع�رص  �لتا�صع  �لقرن  يف  �لإ�صالمي  �لعامل  �صادت 
�لزو�ئد  من  �لدين  تخلي�ض  �إىل  تدعو  وهي  �لع�رصين،  �لقرن 
�لتي علقت به، و�لعمل على جمع �مل�صلمني حول ر�ية و�حدة 
بحيث تتكون منهم جامعة �إ�صالمية كربى يف كافة �لبلد�ن مع 
فيها، ول�صيما  ين�رص  �لتي مل  �لبالد  �لإ�صالمي يف  �لدين  ن�رص 
يف �إفريقيا مع توحيد �ملذ�هب وفتح باب �لجتهاد، و�لت�صاند 
�أمام �لقوى �لأجنبية �لتي تهدف �إىل �إيجاد �لت�صدع يف �لكيان 

�لإ�صالمي �لعام.

»دنيا  فاأ�صبحت  �ل�صنني  مر  على  �ل�صنو�صية  وتطورت 
بد�ية حياته  �ل�صنو�صي يف  علي  �صيدي حممد  ودين«، وكان 
ويلوم  مر�صًد�،  لهم  ويبغي  �مل�صلمني  �أحو�ل  �لتفكري يف  د�ئم 
�لإ�صالمي  للدين  �لدعوة  عن  قعودهم  على  و�لعلماء  �مل�صايخ 

ون�رصه.

يد  على  �لدرو�ض  بع�ض  ح�رص  م�رص  �إىل  عودته  وعند   
جاهر  �لعتيد  �جلامع  هذ�  يف  درو�ًصا  و�ألقى  �لأزهر،  علماء 
فيها باآر�ء تعترب ثورة عند علماء ذلك �لع�رص، فو�صفه بع�صهم 
�إنها  بالتطرف و�لبتد�ع، ويف مكة حدد معامل دعوته وقال: 
يرمي  منها  �لهدف  و�إن  �لنف�صي،  و�ل�صفاء  �ل�صالم  على  تقوم 
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�إىل �إقامة عدد كبري من �لزو�يا يلف �لعامل �لإ�صالمي، ويربط 
بني جميع �أجز�ئه.

ولقد عملت �ل�صنو�صية �خل�رص�ء على رفع م�صتوى �ملعي�صة 
بني �لنا�ض، وعلى �نت�صار �لزر�عة حول كل ز�وية وبيع فائ�ض 
�لإنتاج �لزر�عي، و��صتثمار ثمنه يف تو�صيع �لرقعة �ملزروعة، 
وغر�ض �لأ�صجار يف �أرجائها، ومن ثم �صارت �لزو�يا �ل�صنو�صية 

مر�كز �قت�صادية �إىل جانب قيامها بالر�صالة �لروحية.

وقد �نت�رصت �لزو�يا �ل�صنو�صية �خل�رص�ء على حدود �ليمن 
ويف �حلجاز وم�رص وليبيا وتون�ض و�جلز�ئر و�ملغرب �لأق�صى، 

ثم ت�صللت �إىل تركيا و�لهند.

بع�ض  �حلياد يف  �إىل  تركن  مل  �ل�صنو�صية  �لطريقة  �أن  ولو 
�لعرب  تفيد  عارمة  لثورة  نو�ة  �أتباعها  من  لتاألف  �ملو�قف 
و�مل�صلمني فائدة كبرية، وحتقق لهم مكا�صب عظيمة ول�صيما 
يف �صد �لغزو �لأوروبي عن �لقارة �لإفريقية، فقد حر�ض �أتباع 
�ل�صنو�صية مع �لأ�صف على �لوقوف مبعزل عن �لأحد�ث وعن 

�لتيار�ت �ل�صيا�صية �خلارجية.

غري �أنهم كانو� �أقوى عامل يف �لثورة �صد �إيطاليا خالل عام 
1330هـ )1911م( حينما وجدو� �أن تركيا ت�صلم بحق �إيطاليا 
يف �لبالد �لليبية، ففي تلك �حلرب غري �ملتكافئة من حيث عدد 
�جلنود، وكميات �لعتاد �حلربي، وقوة فتكه بالأرو�ح، �أظهر 
�أتباع �ل�صنو�صية هم و�إخو�نهم من �لليبيني �لأحر�ر من �رصوب 
ما  خا�صوها،  �لتي  �لد�مية  �ملو�قع  يف  و�ل�صتب�صال  �ل�صجاعة 
�لتاريخ،  يف  �لقرون  مّر  على  خالد�ت  �صفحات  لهم  �صجل 
ويف �صجاعة وبطولة �ل�صيخ �لوقور �ملحرتم »عمر �ملختار« )�نظر 

هذه �ملادة(، ما يوؤيد ذلك ويوؤكده.

ولي�ض من �لإن�صاف �لعتقاد �جلازم – ودون حتفظ – يف 
�صحة �أقو�ل بع�ض �ملوؤرخني ول�صيما �مل�صت�رصقني منهم باأن �أتباع 
�لطريقة �ل�صنو�صية وقفو� مو�قف �صلبية من �لأحد�ث �ل�صيا�صية 
فلم  �لإ�صالمية،  و�ل�صعوب  �لعربية  �لأمة  مت�ض  كانت  �لتي 
يقومو� باأي �رص�ع �صد �لتدخل �لأجنبي، ومنا�رصة �ملجاهدين 
عبد  �لبطل  �لأمري  و��صتنجاد  للجز�ئر  �لفرن�صي  �لغزو  �أثناء  يف 
�لقادر �جلز�ئري بهم �إذ قالو�: �إن موطنهم موطن �صالم وما على 
�لأمني  �ملوطن  هذ�  �إىل  بالدهم  من  يرحلو�  �أن  �إل  �جلز�ئريني 
�أتباع  �إن �صح حدوثه يجعل من  �لتفكري  �مل�صامل!!! ومثل هذ� 
وبالدة  �لغفلة،  يف  �آذ�نهم  �إىل  منغم�صني  متو�كلني  �ل�صنو�صية 

�لإح�صا�ض.

�لطرق  معظم  �أن  �لأقو�ل  هذه  دعائم يف  من  يكون  وقد 
�ل�صوفية �جلز�ئرية، ويف مقدمتها �لطريقة �لدرقاوية �لتي كان 
حياته  م�صتهل  يف  �أتباعها  �أحد  �ل�صنو�صي  علي  حممد  �ل�صيد 
حربه  �لقادر يف  عبد  لالأمري  �ل�صادق  �لعون  كانت  �ل�صوفية، 
�صد �لغز�ة �لفرن�صيني، كما كانت �ل�صند �لقوي للمجاهدين يف 
�حلرب �جلز�ئرية �لتي ��صتمرت من عام 1246هـ )1830م( 
�لطرق  هذه  �أتباع  بني  وكان  )1870م(  1287هـ  عام  �إىل 

�ل�صوفية �أتباع �ل�صنو�صية.

ي�صتجيبو�  مل  �ل�صنو�صيني  باأن  �ملوؤرخني  هوؤلء  زعم  �أما 
�لنجدة منهم يف حربه �صد رو�صيا،  �لعثماين  �ل�صلطان  لطلب 
�صد  لثورته  منا�رصتهم  عر�بي  �أحمد  �لثائر  �لزعيم  لطلب  ول 
للق�صاء  بالإجنليز  ��صتنجد  �لذي  توفيق  حممد  �خلديوي  حكم 
على تلك �لثورة �لوطنية، نقول: �إن هذ� �لزعم يفتقر �إىل �إثبات 
تاريخي ل يتطرق �إىل وثائقه �لر�صمية �أي �صك لي�صح �لعتماد 

عليه كم�صدر من م�صادر �لتاريخ �حلقيقية.
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�ل�صنو�صي يف 9 �صفر عام  وتويف �صيدي حممد بن علي 
1276هـ )1859م( بالًغا من �لعمر حو�يل 69 عاًما، ودفن 
علمه  جانب  �إىل  وكان  بليبيا،  برقة  �أعمال  من  جغبوب  يف 
�حلاجري  طه  �لدكتور حممد  ذكر  وقد  هذ�،  �صوفيًّا  �صاعًر� 
يف كتابه »�حلياة �لأدبية يف ليبيا« قطعتني من �صعره، �أَْقت�رِص هنا 

على تدوين �إحد�هما وهي:

ا �لُدْنيا ُغ�صاَرُة �أْيَكٍة   �إل �إمنَّ
 �إذ� �خ�رصَّ منها جانٌب َجفَّ جانُب

يف �لّد�ِر: ما �لآماُل �إل فجائٌع  
علينا ول �لّلذ�ُت �إل �لَعطاَئُب

وما لّذُة �لأولِد و�ملاِل و�ملَُنى 
  لَدْينا ول �لآماُل �إل �مل�صاِئُب

فال تكتِحْل عْيناك يوًما بَِعربةٍ 
  على ذ�هٍب منها فاإنََّك ذ�ِهُب

وقام بن�رص �لعلم ومبادئ �لطريقة بعده ولده وخليفته حممد 
�ملهدي �ل�صنو�صي يعاونه �أخوه حممد �ل�رصيف يف تربية �ملريدين 
بز�وية  و�مل�صايخ  �لطلبة  من  جماعة  ومعهما  و�إر�صادهم، 
جغبوب، ثم �نتقل مركز �ل�صنو�صية عام 1313هـ )1895م( 
�إىل و�حة �لكفرة �لو�قعة على م�صافة 20 يوًما �إىل �جلنوب من 
�إىل حممد  ُن�ِصب  و�بتعاًد� عما  �صيا�صية،  لأ�صباب  �صيوة  و�حة 
�لدولة  طاعة  عن  �خلروج  على  �لقبائل  يحث  �أنه  من  �ملهدي 
�لعثمانية. ويف و�حة �لكفرة �صيد حممد �ملهدي ز�وية �تخذها 
� له، وتويف �أخوه حممد �ل�رصيف 1314هـ )1896م(  م�صتقرًّ

بو�حة �لكفرة وتويف حممد �ملهدي عام 1319هـ )1901م( 
�لطريقة وخلَّف حممد �ملهدي  �نتقل مركز  »بكورو«، حيث 
وقد  )1883م(،  1301هـ  عام  �ملولود  �إدري�ض  هما  ولدين 
ب  وُن�صِّ )1909م(،  1327هـ  عام  �لغرب  يف  ا  �أر�صً منح 
�أمرًي� حتت �حلماية �لإيطالية من �صنة 1335هـ )1916م( �إىل 
�أولد  �صتة  خلَّف  �لذي  و�لر�صا  )1923م(،  1342هـ  �صنة 
وقد  )1880م(،  1298هـ  عام  �ملولود  �رصيف  �أحمد  هم 
عام  �إىل  عام 1319هـ )1901م(  �لطريقة من  م�صيخة  توىل 
ذلك  بعد  ورحل  �أملانيا  �إىل  و�ن�صم  )1925م(،  1344هـ 
�إىل تركيا، و�أخذ منذ عام 1340هـ )1921م( يوجه حملة 
�إىل  �لطريقة  مبركز  عاد  قد  �أنقرة، وكان  من  �إ�صالمية جامعة 

�لكفرة خالل عام 1320هـ )1902م(.

ا  �أر�صً منح  �لذي  �لعابد  �لر�صا حممد  �صيدي  �أولد  ومن 
يف مقاطعة فز�ن �جلنوبية منذ عام 1327هـ )1909م(، ومن 
�لكربى  �ل�صحر�ء  فرن�صا يف  نار �جلهاد �صد  �أ�صعل  �لبقعة  هذه 
�جلز�ئرية، و��صتمر على �جلهاد هو و�أتباعه، وجميع �لأحر�ر 
1337هـ  عام  �إىل  )1916م(  1335هـ  عام  من  �جلز�ئريني 
)1918م( �أي على مدى �لثالث �ل�صنو�ت �لأخرية من �حلرب 

�لعاملية �لأوىل.

�لقائلني  �أن هذ� �جلهاد يدل على خطاأ   وما من �صك يف 
باأن �ل�صنو�صية مل ت�صتجب لطلب �لنجدة من �لأمري عبد �لقادر 
�صلطان  ومن  عر�بي،  �أحمد  �لثائر  �لزعيم  ومن  �جلز�ئري، 
�لدعاء  هذ�  ُفِر�ض وكان  ولو  �لرو�ض،  تركيا يف حربه �صد 
ر عما  يكفِّ �لذكر  �لآنف  �ل�صنو�ت  �لثالث  فاإن جهاد  �صحيًحا 

�صلف من �أو�ئل �ل�صنو�صيني.
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1276هـ  �صنة  خالل   22 �ل�صنو�صية  زو�يا  عدد  وكان 
1302هـ  �صنة  يف  ز�وية   100 �إىل  فارتفع  )1859م(، 

)1884م(، و�صار �أ�صعاف هذ� �لعدد يف �لوقت �لر�هن.

بق�سم حمرم بك   – �سارع   – �سوتري   -721
ا(  )الدكتور علي م�سطفى م�رشفة حاليًّ

موت االإ�سكندر وتق�سيم اإمرباطوريته

عندما مات �لإ�صكندر �لأكرب )�نظر هذه �ملادة( يف 13من 
�صهر يونية عام 323 ق.م. مبدينة بابل )ومكانها �حلايل مبدينة 
بغد�د( عقد قو�ده �جتماًعا، وبعد �أن �ختلفو� بالن�صبة �إىل ور�ثة 
عر�ض مقدونيا و�لإمرب�طورية �لتي فتحها �لإ�صكندر، �تفقو� على 
�أن �لذي يعتلي �لعر�ض �أخو �لإ�صكندر لأبيه »فيليب �أريد�يو�ض 
�لثالث(  )بفيليب  ُلقِّب  �لذي   »Philip Arrhidaeus

)روك�صانا(  زوجته  من  �لأكرب  �لإ�صكندر  �بن  مع  بال�صرت�ك 
�إن جاء �ملولود ذكًر�، وقد جاء �ملولود ولًد� يف �أغ�صط�ض عام 
منحت  ذلك  وبعد  �لر�بع،  بالإ�صكندر  وُلقِّب  ق.م.   323
 »Perdiccas »برديكا�ض  �إىل  �آ�صيا  للجيو�ض يف  �لعليا  �لقيادة 
فا�صتطاع �أن ين�صب نف�صه و�صيًّا على »فيليب �أريد�يو�ض« �لذي 
�أن  على  �لقدرة  وفقد�ن  �لعقل  و�صعف  بالبالهة  معروًفا  كان 
ق�صمت  ثم  �لطفل،  �لر�بع  �لإ�صكندر  وعلى  بنف�صه  يحكم 
�لإمرب�طورية بني �لزعماء �ملقدونيني وكانت م�رص من ن�صيب 
»بطليمو�ض Ptolemaeus �بن لجو�ض«، ي�صاعده يف �إد�رة 
�لبالد »كليومني�ض« �لنقر�طي�صي وهو من �أهايل نقر�ط�ض �لذي 
�ملالية،  �ل�صوؤون  على  م�رصًفا  عينه  قد  �لأكرب  �لإ�صكندر  كان 

ولكنه �صار مبثابة �حلاكم �لفعلي مل�رص.

رحيل بطليمو�س االأول اإىل م�رش

ف�ض  يف  �لوقت  لجو�ض  بن  بطليمو�ض  ع  ُي�صِ ومل   
منازعات رفاقه من �لقو�د، فبادر �إىل تركهم ورحل �إىل م�رص 
موجًها  و�لأهد�ف  �لنـزعة  يونانية  جديدة  دولة  لإقامة  م�رصًعا 
جتلت  وقد  وجتاريًّا،  عمر�نيًّا  ورقيها  لزدهارها  كربى  عناية 
�آثار هذه �لعناية �ملوفقة فيما و�صلت �إليه مدينة �لإ�صكندرية يف 
�صاأن  علو  من  )فيالدلف(  �لثاين  بطليمو�ض  �بنه  وعهد  عهده 
�ملعروف يف ذلك �حلني، ول�صيما بعد  �لعامل  �أعجوبة  جعلها 

�أن �صارت عا�صمة مللك �لبطاملة يف عهد بطليمو�ض �لأول.

بطليمو�س و�سفاته واهتمامه باالأمور العامة
ويو�صح �لتاريخ �ملاأثور عن وثائق �لربدي �أن بطليمو�ض بن 
لجو�ض كان جنديًّا �صجاًعا تت�صم �أخالقه بالب�صا�صة و�ل�صماحة 
و�لإخال�ض يف �لعمل، و�لغرية على �مل�صالح �لعامة مع �حل�صافة 
يف �لر�أي، و�لتم�صك بع�صبيته �ملقدونية بو�صف كونه من طبقة 
تعنيه  ل  و�لأبهة  �لعظمة  مظاهر  وكانت  �ملقدونيني،  �لنبالء 
كبريها  �لدولة  و�صوؤون  �لعامة  بالأمور  و�هتمامه  عنايته  بقدر 
مدينته  فجعل  �لأكرب  �لإ�صكندر  �أماين  حقق  وقد  و�صغريها، 
�خلالدة غاية يف �لعظمة و�لأهمية مبا �صمنها من من�صاآت فخمة 
�لتجارية لربطها بكافة مدن  نافعة، ومل يق�رص يف �صق �لطرق 
وقرى �لدلتا، وكان يف �أعماله حازًما، و�قعيًّا، جم �لن�صاط، 

ذ� عزمية و�إر�دة قوية وقدرة كبرية على �لحتمال و�لعمل.

وفاًقا  م�رص  على  �لولية  لنف�صه  ي�صمن  �أن  ��صتطاع  وقد   
يتوىل  بحيث  عليها  مرزباًنا  يكون  �أن  �أي  �لفار�صية  للطريقة 
حكمها دون منازع، وقد مت له ذلك يف �أثناء �لت�صوية �لتي �تفق 

قو�د �لإ�صكندر على تنفيذها �إثر موته.
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حر�سه على توطيد دعائم دولته 

يف  م�رص  �إىل  لجو�ض  بن  بطليمو�ض  و�صول  وكان 
و�لًيا،  �أي  )�صاتربا(  ب�صفة  ليحكم  ق.م.   323 عام  �صيف 
و�خلارجية  �لد�خلية  و�صيا�صته  حكمه  بها  يت�صم  ظاهرة  و�أهم 
غرور  عن  كلية  وبعده  دولته  �أركان  توطيد  على  حر�صه  هي 
�حلكيمة  �ل�صيا�صة  هذه  �تباع  يف  �لتوفيق  حالفه  وقد  �لعظمة، 
�ملبنية على �لإدر�ك �ل�صحيح ملركزه و�إمكانياته و�لتقدير �ل�صليم 
و�أوروبا  �آ�صيا  يف  �لإ�صكندر  موت  بعد  نتجت  �لتي  للظروف 
�أجل  �صلطانه يف م�رص، ومن  تاأييد  �لأ�صا�صي هو  فكان هدفه 
�ملناطق  بع�ض  �إخ�صاع  �ملالئم  من  �أنه  ر�أى  �لهدف  هذ�  حتقيق 
و�لغربية  �ل�رصقية  �حلدود  على  ول�صيما  ل�صلطانه  �ملجاورة 
حلكمه  وليقيم  �لرب،  من  فجاأة  م�رص  غزو  ��صتطاعة  ليتحا�صى 
مبثابة  لتكون  �جلزر  �إيجيه، ول�صيما يف  بحر  نفوذ يف  مناطق 

حاميات �أمامية ت�صمن له �ل�صيطرة على �لبحر.

وحالفه �لتوفيق – من جهة �أخرى – يف �إحباط �ملوؤ�مر�ت 
�لتي دبرت �صده يف �أو�ئل عهده باحلكم، فركز بذلك �أقد�مه 
�ملوؤ�مر�ت  تلك  على  وثبات  حزم  ق�صى يف  �أن  بعد  ا  خ�صو�صً
ا منه على تفادي  �أو �لرعونة، حر�صً دون �للتجاء �إىل �لتهور 
�لتعر�ض لالأخطار يف غري مربر، ومن ثم ��صتطاع تاأ�صي�ض دولة 

�لبطاملة يف م�رص )�نظر مادة �لبطاملة(.

مطامع قواد االإ�سكندر االأكرب

ومل مي�ِض غري عام و�حد على تق�صيم �إمرب�طورية �لإ�صكندر 
�لعليا  بال�صلطة  »برديكا�ض(  فا�صتاأثر  قو�ده  حتى ظهرت مطامع 
و�لو�صاية على عر�ض مقدونيا كما تقدم �لقول، فحمل ذلك 

�ل�صتئثار �أربعة من �لقو�د على �لتاآمر �صده، وكان بطليمو�ض 
�بن لجو�ض من بينهم.

�سم برقة اإىل �سلطان بطليمو�س

ويف هذه �لأثناء �صنحت �لفر�صة ل�صم برقة �إىل �صلطانه، 
ذلك  �ملختلفة يف  �لأحز�ب  بني  قام  �لذي  �خلالف  �إثر  وذلك 
�لإقليم، فبادر �إىل �إخ�صاعهم جميًعا �إىل �صيطرته يف نهاية عام 
322 ق.م. وقد �أك�صبه هذ� �لنت�صار �ل�رصيع �صهرة و�أهمية 
م�صاعده  ومن  »لربديكا�ض«  تبعيته  من  �لتخل�ض  يقرر  جعلته 
�أل�صق به بع�ض �لتهم جرت �إىل حماكمته  )كليومني�ض( �لذي 

وقتله.

بطليمو�ض  �إخ�صاع  على  �صمم  قد  »برديكا�ض«  وكان 
ل�صلطانه فبادر �إىل �لزحف على م�رص، ولكنه ف�صل يف حملته، 
�إذ عجز عن عبور نهر �لنيل فتاآمر عليه �صباطه بقيادة »�صليوق�ض 

Seleucus« وقتلوه �صنة 321 ق.م.

لقب �سوتري الذي اأُ�سفي على بطليمو�س 

ولقب »�صوتري Sôter« �لذي يحمله بطليمو�ض بن لجو�ض 
يعني »�ملنقذ Le Sauveur« ويقال �إن هذ� �للقب �أ�صفي عليه 
يف  معاركه  �إحدى  يف  �ملوت  من  �لأكرب  �لإ�صكندر  لإنقاذه 
هم  �لرودي�صيني  �إن  يقول  �ل�صيقلي«  »ديودور  ولكن  �لهند، 
�لآلهة،  �ألقاب  �أحد  وهو  �للقب،  هذ�  عليه  �أ�صفو�  �لذين 
ويلقبه �لعرب »باملنطقي« لأنه كان ح�صيًفا مل يدخر و�صًعا يف 
�بنه  تنمية ثروة م�رص، وتوطيد دعائم قوتها، وتبعه يف ذلك 

فيالدلف )�نظر هذه �ملادة(.
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ظهور كا�ساندرو�س على م�رشح ال�سيا�سة واغتياله 
اأ�رشة االإ�سكندر

قتل  عقب  ظهر  �لذي  �لنحو  على  �لأمر  ي�صتمر  ومل 
هذ�  من  فقط  عامني  فبعد  ق.م.،   321 عام  »برديكا�ض« 
�لإ�صكندر على  �تفق قو�د  �لذي  )�أنتيباترو�ض(  �لتاريخ، مات 
ا على �لإمرب�طورية، وذلك يف �لتق�صيم �جلديد  تعيينه و�صيًّا عامًّ
�أقاليم  توزيع  لإعادة  �صوريا  يف  �جتماعهم  �أثناء  �أقروه  �لذي 
 »Cassandros لإمرب�طورية، ومن ثم متكن »كا�صاندرو�ض�
�بن )�أنتيباترو�ض« مب�صاعدة بطليمو�ض �لذي زحف على �صوريا 
�جلنوبية و�أر�صل �أ�صطوله �إىل بحر �إيجيه للمعاونة، متكن من �أن 
�لأبله  �مللك  �صّفه  ياأخذ يف  و�أن  نف�صها،  �ليونان  بالد  يهاجم 
 »Eurydice »يوريديكي  �لطموح  وزوجته  �لثالث،  فيليب 
و�لدة   »Olympias »�أوملبيا�ض  للملكة  كرههما  ب�صبب 
�لإ�صكندر �لأكرب �لتي بادرت �إىل �لتاآمر على �مللك وزوجته، 
»روك�صانا«  �أما  ق.م،   317 عام  خالل  �غتالتهما  ثم 
�لفار�صية و�بنها �لإ�صكندر �لر�بع �لطفل فقد بقيا رهينتني لدى 
»كا�صاندرو�ض«، وبعد �أن جنح »كا�صاندرو�ض« يف �ل�صتيالء 
على مقدونيا وقعت �مللكة �لعجوز »�أوملبيا�ض« يف يديه فاأ�رصع 

�إىل �غتيالها.

االإمرباطورية  على  وا�ستيالوؤه  اأنتجون�س 
الفار�سية

�ملعقد،  �ل�صيا�صي  �ملوقف  �لأحد�ث مل حتل  �أن هذه  غري 
 »Antigonus »�أنتجون�ض  طمع  »�أنتيباترو�ض(  موت  فبعد 
بالإمرب�طورية،  �ل�صتئثار  يف  �لإ�صكندر  قو�د  �أحد  �لأعور 
بتقدمي   »Seleucus »�صليوق�ض  و�ليها  وطالب  بابل  نحو  فاجته 
يف  �مللكية  �خلز�ئن  على  ��صتوىل  �أن  بعد  وليته  عن  �حل�صاب 

ببطليمو�ض،  م�صتنجًد�  م�رص  �إىل  »�صليوق�ض«  فلجاأ  �صو�صه، 
با�صتثناء   – باأ�رصها  �لفار�صية  �لإمرب�طورية  �صارت  ثم  ومن 

م�رص – حتت �صيطرة �أنتجون�ض.

و�إز�ء هذ� �لطمع من جانب »�أنتجون�ض« حتالف بطليمو�ض، 
ولو�صيماخ�ض، وكا�صاندرو�ض، ووجهو� �إنذ�ًر� �إىل �أنتجون�ض 
�أخرًي�، على  ��صتوىل عليها  �لتي  �ملناطق  يتنازل عن معظم  باأن 
بطليمو�ض،  �إىل  �جلنوبية  و�صوريا  �صليوق�ض  �إىل  بابل  تعود  �أن 
وفريجيا على �لدردنيل �إىل لو�صيماخ�ض، و�أن يعرتف ب�صلطان 
�آ�صيا  مناطق  وبع�ض  و�ليونان،  مقدونيا  على  كا�صاندرو�ض 
على  �صو�صه  خز�ئن  من  عليه  ��صتوىل  ما  توزيع  مع  �ل�صغرى 

�جلميع بالت�صاوي.

�لقو�د  وبني  بينه  فن�صبت  �لإنذ�ر  �أنتجون�ض  ورف�ض 
ق.م.   301 �إىل   315 عام  من  ��صتمرت  حرب  �ملتحالفني 
�أنتجون�ض خاللها يف �ل�صتيالء على �صوريا �جلنوبية  �أفلح  وقد 
�ليونان ملقاومة  �إىل  �إىل ما ور�ء غزة، ثم �جته  ورد بطليمو�ض 
�إذ  عليه،  �ليونانية  �ملدن  تاأليب  حاول  وهناك  كا�صندرو�ض، 
�أعلن �صيا�صة �حلرية و�ل�صتقالل جلميع �ملدن �ليونانية، وخالل 
قرب�ض،  جزيرة  على  حملة  بطليمو�ض  قاد  313ق.م.  عام 
وجنح يف �ل�صتيالء عليها وقام ب�صن هجوم جديد على �صوريا 
�جلنوبية وحقق �نت�صاًر� حا�صًما يف موقعة غزة عام 312 ق.م. 
ثم تقدم و��صتوىل على فل�صطني وفينيقيا، ولكن �نت�صار�ته مل 
تدم طوياًل �إذ� ��صطر �إىل �لن�صحاب من فل�صطني، و�أجرب على 
وهكذ�  عليه،  و�ليها  ثورة  ب�صبب  برقة  �إقليم  من  �لن�صحاب 
فقد بطليمـو�ض معظم ممتلكاته �خلارجيـة يف عام و�حد هو عام 

311ق.م.



حرف السني

499

ويف هذ� �لعام نف�صه 311 ق.م. وجد �لقو�د �لآخرون 
�أن ل جدوى من ��صتمر�ر �حلرب، فعقدو� �تفاًقا يق�صي بتنازل 
»�أنتجون�ض«   يعرتف  وباأن  �جلنوبية،  �صوريا  عن  بطليمو�ض 
بكا�صندرو�ض حاكًما على �ليونان حتى يبلغ �لإ�صكندر �لر�بع 
�صن �لر�صد، ولكن مل مي�ض عام و�حد على هذ� �لتفاق حتى 
خ�صي كا�صندرو�ض �أن يبطل حقه يف �ل�صيطرة على �ليونان – 
وفاًقا لتفاق عام 311 ق.م. – �إذ� بلغ �لإ�صكندر �لطفل �صن 
�لر�صد فقتله، و�غتال �أمه روك�صانا عام 310 ق.م. وهكذ� 

كانت نهاية �أ�رصة فيليب �لثاين و�أ�رصة �لإ�صكندر �لأكرب.

عام  �تفاق  فقد  �إىل  �ل�رصعي  �مللك  قتل  �أف�صى  وقد 
يف  بطليمو�ض  �أخذ  ثم  ومن  فعلية،  قيمة  كل  311ق.م. 
�إمرب�طورية  و�إن�صاء  �لبحر،  على  �صيطرته  تقوية  على  �لعمل 
�لتابعة ل�صلطانه  �إيجيه متخًذ� من جزيرة قرب�ض  بحرية يف بحر 

مركًز� لهجومه �جلديد.

على  و��صتوىل  قويًّا  �أ�صطوًل  قاد  عام 309 ق.م.  ويف 
�تخذها  �لتي  كو�ض  جزيرة  وعلى  �ل�صغرى،  �آ�صيا  يف  ليكيا 
� لقيادته يف �ملنطقة، ثم ��صتوىل يف �لعام �لتايل على جزر  مقرًّ
�لكيكادي�ض، ويذهب بع�ض �ملوؤرخني �إىل �أنه ح�صل على لقب 
بحجة  �جلزر  هذه  على  ��صتيالئه  لدى  �ملنقذ«   �أي  »�صوتري، 
�إنقاذها من ��صتبد�د كا�صندرو�ض، وو��صل بطليمو�ض فتوحاته 
نفوذ  فهدد  �ليونان  بالد  قلب  يف  كورنثه  �إىل  بجيو�صه  فنزل 
كا�صندرو�ض و�أنتجون�ض مًعا، ولقلة �لتاأييد �لذي لقيه من �ملدن 
هناك،  ع�صكرية  حامية  وترك  م�رص  �إىل  ر�جًعا  قفل  �ليونانية 
وكان ذلك خالل عام 308 ق.م. �لذي ��صتطاع �أن ي�صرتد 

فيه �صيطرته على �إقليم برقة يف ليبيا كما يظهر.

ومل يبق �أنتجون�ض مكتوف �ليدين �إز�ء �نت�صار�ت بطليمو�ض 
يف �ليونان، ففي عام 307 ق.م. و�صل �بنه دميرتيو�ض �إىل 
بطليمو�ض يف  �لتي كونها  �لأقلية  ميناء برييه ف�صقطت حكومة 
�ليونان، وعندما حاول �لقيام بحركة م�صادة هاجم دميرتيو�ض 
قرب�ض، و�نت�رص على بطليمو�ض و�أ�صطوله وق�صى على نفوذه 
�لبحري يف موقعه �صالمي�ض عام 306 ق.م. وعندها �أ�صفى 
�أنتجون�ض على نف�صه لقب »�مللك«  مما �عتربه �لقو�د �لآخرون 
و�صارو�  نف�صه  �للقب  هذ�  �أنف�صهم  على  فاأ�صفو�  لهم،  حتدًيا 

ملوًكا يف �أقاليمهم وذلك منذ عام 305 ق.م.

 ومل ير�ض �أنتجون�ض بهذ� �لو�صع فقرر �ل�صتيالء �ل�رصيع 
على م�رص بعد �أن �صلب من بطليمو�ض ممتلكاته �خلارجية، غري 
�أن بطليمو�ض حت�صن د�خل م�رص، ويف �صتاء عام 306 ق.م. 
�، وزحف �بنه دميرتيو�ض عليها  زحف �أنتجون�ض على م�رص بَرًّ
بلوزيوم  عند  �حلملة  ف�صلت  قا�صية  طبيعية  ولظروف  بحًر�، 
�أنتجون�ض من م�رص، وعمل �إىل ح�صارها �قت�صاديًّا  فان�صحب 
هذ�  يف  �إليه  ين�صمو�  مل  رود�ض  جزيرة  �أهل  لأن  يفلح  فلم 
�لتي  �لفائدة  �لعظيمة  �لقت�صادية  للرو�بط  وذلك  �حل�صار، 

كانت تربطهم جتاريًّا بالقت�صاد �مل�رصي �لز�هر.

�صد  جديد  حلف  ن  تكوَّ ق.م.   302 عام  ويف 
للمرة  �جلنوبية  �صوريا  على  بطليمو�ض  فا�صتوىل  �أنتجون�ض 
�نت�رص  �أنتوجن�ض  �أن  ذكرت  �إ�صاعة  ب�صبب  �ن�صحب  ثم  �لثالثة 
كاذبة  كانت  �لإ�صاعة  هذه  ولكن  �لآخرين،  خ�صومه  على 
  »Jesus »�إي�صو�ض  عند  فا�صلة  موقعة  �نت�رصو� يف  �حللفاء  لأن 
دميرتيو�ض  �بنه  وفّر  �أنتجون�ض  قتل  حيث  ق.م.   301 عام 
توزيع  و�أعادو�  �ملنت�رصون،  �لقادة  و�جتمع  �إفي�صو�ض،  �إىل 
مقدونيا  يف  كا�صندرو�ض  �لتايل:  �لنحو  على  �لإمرب�طورية 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

500

و�صليوق�ض يف  �ل�صغرى،  �آ�صيا  ولو�صيماخو�ض يف  و�ليونان، 
بابل و�صوريا، وبطليمو�ض يف م�رص فقط.

ومل ير�ض بطليمو�ض عن هذ� �لتق�صيم لأنه كان يعترب نف�صه 
�لأول يف �صوريا �جلنوبية، وقد عاد لحتاللها  �صاحب �حلق 
يف �ملرة �لر�بعة، و�أخذ يف �لعمل على ��صتعادة �صيادته �لبحرية 
فا�صتوىل على قرب�ض عام 294 ق.م. وكانت ماتز�ل حتت 
�صيطرة دميرتيو�ض، و�أعقب ذلك بتاأكيد نفوذه يف بحر �إيجيه، 

وحمايته جلزر �لكيكالدي�ض عام 287 ق.م.

ولنعد �لآن �إىل عهد بطليمو�ض بن لجو�ض باحلكم، فقد 
ن�صبت �أمامه م�صكلة جثة �لإ�صكندر �لأكرب و�لعمل و�صع �لطاقة 
ُيدَفن  �أن  �لإ�صكندر  رغبة  وكانت  بالإ�صكندرية،  دفنها  على 
بطليمو�ض  �أن  غري  �آمون،  �لإله  و�لده  معبد  يف  �صيوة  بو�حة 
»�صوتري« عجل بال�صتيالء على جثته لدفنها يف »منف« ومكانها 
�إىل  �جلثة  تنقل  ومل  �صيوة،  يف  ولي�ض  �لبدر�صني،  �حلايل 
�لإ�صكندرية �إل يف عهد بطليمو�ض �لثاين �مللقب »بفيالدلف«.

يف  و�صعت  �لإ�صكندر  جثة  �إن  �ملوؤرخني  بع�ض  ويقول   
تابوت من �لذهب �ملطروق، وبقي �لتابوت حو�يل عامني يف 
و�إما  لنقله،  �لتي خ�ص�صت  �لعربة  �إعد�د  من  لالنتهاء  �إما  بابل 
وبعد  �لإ�صكندر،  فيه  يدفن  �لذي  �ملكان  لالتفاق على حتديد 
هذه �ملدة بد�أ �ملوكب �صريه �إىل دم�صق، ثم �إىل م�رص، حيث 
كان بطليمو�ض يف �نتظاره، ولكن )برديكا�ض( بعث م�صاعده 
�جلثة  منع و�صول  �صوريا ملحاولة  �إىل   »Polémon »بوليمون 
�إىل »منف Memphis« غري �أن بطليمو�ض زحف على �صوريا 

يف جي�صه و��صتوىل على �لتابوت كما تقدم.

»بالإ�صكندر  �مللقب  ع�رص  �حلادي  بطليمو�ض  �إن  ويقال 
تابوته  على  و��صتوىل  �لأكرب،  �لإ�صكندر  قرب  نهب  �لأول« 
�لذهبي على غر�ر ما فعله بالن�صبة �إىل قبور �آبائه و�أجد�ده. ويقال 
يف رو�ية �أخرى �أن هذ� �مللك �لبطلمي ��صتبدل بالتابوت �لذهبي 
تابوًتا من �لزجاج، ويذهب بع�ض �ملوؤرخني �إىل �أن »�أنتيوخو�ض 
جريبو�ض Antiochus Grypus« هو �لذي و�صع �جلثة يف 
تابوت من �لزجاج، ومن �ملوؤرخني من ذهبو� �إىل �أن كليوباتر� 
)�نظر هذه �ملادة( هي �لتي جمعت كل �لنفائ�ض �لتي كان قرب 
ع�رصها  ج  لتفرِّ عليها  و��صتولت  ي�صمها،  �لأكرب  �لإ�صكندر 

�ملايل.

ولقد ذكرت من قبل �لدعائم �لأ�صا�صية �لتي قامت عليها 
�لد�خلية يف  �أم �صيا�صته  �صيا�صة بطليمو�ض »�صوتري« �خلارجية، 
�ل�رصعي  �لوريث  نف�صه  يعترب  �ملقدوين  هذ�  كان  فقد  م�رص، 
مقابر  ت�صييد  فكرة  ن�صاأت  هنا  ومن  �لأكرب،  لالإ�صكندر 
�لآخرين،  �لبطاملة  �لإ�صكندر وملوك  فيها  �لتي دفن  »�ل�صوما« 
وكان موقعها بني م�صجد �لنبي دنيال و�لكني�صة �ملرق�صية �حلالية 

�لتي يطل بابها �خللفي على �صارع �لنبي دنيال.

و�صبق �لقول باأن بطليمو�ض بن لجو�ض �أ�صفى على نف�صه 
لقب »ملك( على غر�ر قو�د �لإ�صكندر �لأكرب �لآخرين وذلك 
ثّم  �أن ظل و�لًيا على م�رص حتى عام 305 ق.م. ومن  بعد 
�صار يف نظر رعاياه �مل�رصيني فرعوًنا مل�رص، و�إَلًها من �آلهتهم، 
عمره  وكان  �لإله«،  �بن  �لإله  »�مللك  لقب  لنف�صه  و�تخذ 
ُي�َصمون  �لبطاملة  ملوك  كان  �لتاريخ  ذلك  ومنذ  �صنة،  �أربعني 
جميًعا »بطليمو�ض« ويحملون لقب �لعبادة �لتي كانو� ُيعَبدون 

بها حتى يف �أثناء حياتهم.
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يف  �حلكم  مقاليد  �أخذ  �إىل  بادر  م�رص  �إىل  قدومه  ومنذ   
�لدولة  رئي�ض  فكان  �ملطلق  �مللكي  �ل�صلطان  ومار�ض  يده، 

�لفعلي �صيا�صيًّا و�جتماعيًّا ودينيًّا.

 ومل ي�رص على �لنهج �لذي كان �لإ�صكندر يريد حتقيقه وفاًقا 
لفل�صفة �صيا�صية، وُمُثٍل ح�صارية ي�صعى لبلوغها، وهي �لإبقاء 
على رجال �لإد�رة و�ملديرين �مل�رصيني، وو�صع �ملنا�صب �لتي 
�أيدي  يف  و�ملالية  كاجلي�ض  �لعليا  �لإمرب�طورية  م�صلحة  مت�ض 
�لإغريق، فقد عمل جاهًد� على �لعتماد يف �إد�رة حكمه على 
�ملقدونيني و�لإغريق، ول�صيما يف �جلي�ض و�لإد�رة، ومل يجد 
وفرية  حامية  ترك  �لأكرب  �لإ�صكندر  لأن  ذلك  عناء يف  كبري 
�أن بطليمو�ض جلب  بابل، ولبد  �إىل  �لعودة  �لعدد حينما قرر 
�ملقدونيني و�لإغريق عالوة على من كان  �آخر من  معه عدًد� 
منهم يف نقر�ط�ض �أو ممفي�ض، وكان �ملقدونيون يوؤلفون �لطبقة 
�ل�صعوب  و�أبناء  و�مل�رصيون  و�ل�صكندريون  �ملدينة  يف  �لر�قية 

�لأخرى – ما عد� �ليهود – يكونون طبقة �لأحر�ر.

�إىل  �لإغريق  هجرة  وتنظم  ت�صجع  ثابتة  ل�صيا�صة  و�تباًعا 
م�رص، منح �جلنود ورجال �لإد�رة �لإغريق قطًعا من �لأر�ض 
�أن  ول�صيما  �ل�صلم،  وقت  كنفها  يف  �ل�صتقر�ر  من  متكنهم 
نظام �ملرتبات �لثابتة مل يكن متبًعا يف ذلك �حلني، وعزز وجود 
من  عاد  �أنه  بطليمو�ض  �أر�دها  �لتي  بالكرثة  م�رص  يف  �لإغريق 
�نت�صار�ته يف �حلرب �صد خ�صومه من قو�د �لإ�صكندر �لأكرب 
�لآخرين، ومعه عدد كبري من �جلنود ليكونو� يف خدمة دولته 

�لنا�صئة.

وكان بني هوؤلء �لإغريق �لذين ��صتوطنو� م�رص عدد من 
�لبارزة من ذوي �ملو�هب يف �لآد�ب و�لفنون،  �ل�صخ�صيات 

�أمثال دميرتيو�ض �لفالريي �لذي قام بتاأ�صي�ض مكتبة �لإ�صكندرية 
�لأثينيني،  �ل�صيا�صيني  �لفال�صفة  م�صاهري  من  وهو  �ل�صهرية، 
وتيموثيو�ض �لأثيني �لذي ينتمي �إىل �أ�رصة دينية عريقة، وكان 
حجة يف �لديانة �لإغريقية، وكاليماخ�ض �ل�صاعر، و�إر�ن�صثني�ض 

�جلغر�يف.

مدينة نقراط�س واإبقاء بطليمو�س عليها

ومل تكن م�رص خالية من �لإغريق قبل ت�صييد �لإ�صكندرية، 
فقد كانت بها جالية يونانية كبرية �لعدد كان من نتائج وجودها 
�لتي   »Naucratis »نقر�ط�ض  مدينة  تاأ�صي�ض  �لنيل  و�دي  يف 
جعيف  وكوم  »نقر��ض  �لر�هن  �لوقت  يف  مكانها  يف  يقوم 
ونيرية« مبركز �إيتاي �لبارود يف غرب �لدلتا، ويذكر �لتاريخ 
)فرع  �لكانوبي  �لنيل  فرع  على  �صيدت  �لتي  �ملدينة  هذه  �أن 
موؤ�ص�ض  �أب�صماتيك  ر�صيد( خالل عام 612 ق.م. يف عهد 
بعد مركًز�  فيما  �لفرعونية �صارت  �ل�صاد�صة و�لع�رصين  �لأ�رصة 
جتاريًّا مزدهًر� ي�صم جالية �إغريقية كبرية ح�صدها �مللك �أحم�ض 
�لثالث يف �لقرن �ل�صاد�ض ع�رص قبل �مليالد، ومل تكن نقر�ط�ض 
موؤ�ص�صة جتارية  و�إمنا  �ملاألوف،  �لإغريقي  �لطر�ز  م�صتعمرة من 
�لعرفان  �أجنبي، وكان وجودها يف م�رص دلياًل على  يف قطر 
باجلميل لالإغريق �لذين مل يبخلو� على �مل�رصيني بالعون للتخل�ض 
من �ل�صتعمار �لفار�صي، فاأمدوهم باأ�صطول عديد �لوحد�ت، 
يرف�صون  كانو�  منهم  كثري  جيو�صهم  يف  لالن�صمام  وتطوع 
�مل�رصيني،  ثورة  لإخماد  �لفار�صية  �جليو�ض  �إىل  �لن�صمام 
بينهم  �ملختلفة  �ملعامالت  ت�صود  �لطيبة  �لعالقات  وهكذ� ظلت 

طو�ل �لعهد �لفار�صي.
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مل ين�سئ مدًنا  اأخرى  �سوى )بطلمية( يف ال�سعيد

�إل  تندثر  مل  �لتي  �ملدينة  هذه  على  بطليمو�ض  �أبقى  ولقد 
يف �لقرن �لثالث �مليالدي، كما �أبقى على �لإ�صكندرية تخليًد� 
لذكرى موؤ�ص�صها �لإ�صكندر �لأكرب، ومل ين�صئ من �ملدن �صوى 
 ،»Ptolemais »بطلمية  �ل�صعيد هي  �أعلى  و�حدة يف  مدينة 
لتكون تخليًد� للحكم �لبطلمي يف م�رص ومركًز� حلامية تد�فع 

عن جنوب دولته وموقعها �حلايل »�ملن�صاة« مبحافظة جرجا.

توزيع اليونانيني على املدن لعدم تكوين »دول 
املدن« وفًقا لفل�سفة اأر�سطو

وزع  �لثالث،  �ملدن  هذه  �لإغريق  ��صتوطن  �أن  وبعد 
بطليمو�ض �لفائ�ض منهم على �لأر�ض �لزر�عية يف قرى وبلد�ن 
�لنومات �ملختلفة ول�صيما يف نومو�ض بالفيوم، وبهذه �لو�صيلة 
�ليونان  قيام نظام »دول �ملدن« يف  �لتوزيع منع بطليمو�ض  يف 
لتكون م�صتقلة يف �إد�رتها وهو نظام ل يتفق ونظام حكم �لبطاملة 
يف م�رص، ومن ثم ��صتطاع بعرثة �لإغريق يف �لأر��صي �لزر�عية 
يف  �لقت�صادية  �لتنمية  خطة  يف  وي�صهمو�  �لإنتاج  من  ليزيدو� 
�لبالد، وكان ق�صاوؤه على دول �ملدن يف م�رص تنفيًذ� لفل�صفة 
�أبعد حد حينما  �إىل  بها  تاأثر  �لتي  �أر�صطو(  مادة  )�نظر  �أر�صطو 
تلقي  يف  �لأكرب  �لإ�صكندر  ي�صارك  �ملقدوين  �لبالد  يف  كان 

�لدرو�ض على يد هذ� �لفيل�صوف �ملقدوين.

ا للعلوم واالآداب ومثقًفا وموؤلًفا كان حمبًّ

كان  قباًل،  ذكرت  �لتي  �ل�صفات  على  وعالوة   
تاأخذ  �لتي  و�لآد�ب  للعلوم  ر�عًيا  »�صوتري(  �لأول  بطليمو�ض 
�ليونانية، وكان يجل�ض يف  �ملعرفة و�لثقافة  منابعها من مناهل 

معارفهم  من  ويفيد  ويناظرهم  و�لعلماء،  �حلكماء  مع  ق�رصه 
لمبي�صاك  دي  »�إ�صرت�تون  �إىل  عهد  وقد  ومعلوماتهم، 
و»فيليتيا�ض«  �لطبيعة،  عامل   »Straton de Lampsaque

برتبية �بنه »فيالدلف«، وهذه �لنزعة �لأدبية ل ت�صتغرب منه، 
فقد كان هو نف�صه على حظ و�فر من �لثقافة يف عهده، فهو 
�أبو�بها  موؤلف كتاب �صرية �لإ�صكندر �لأكرب، وقد ف�صل يف 
جميع حروبه وغزو�ته، و�إذ� كان هذ� �لكتاب قد ُفِقد فاإن ما 
عليها  �عتمد  �لتي  �مل�صادر  �أهم  ثناياه كان  بطليمو�ض يف  دّونه 
�ملوؤرخون �لذين جاوؤو� بعده، و�طلعو� على كتابه، وذلك يف 

تدوين هذه �ل�صرية.

كان  �أنه  »�صوتري«  بطليمو�ض  �صرية  تف�صيل  جاء يف  ولقد 
يح�رص درو�ض �لهند�صة على يد »�إقليد�ض«، وهو منتبه م�صٍغ 
بالفل�صفة  وكلًفا  �أر�صطو  باآر�ء  م�صبًعا  وكان  �لتالميذ،  كاأحد 

و�آر�ء �لفال�صفة.

 وما من �صك يف �أن هذه �ل�صفات كانت قمينة باأن ت�صاعده 
على تاأ�صي�ض �لدولة �لبطلمية، و�إقامة ملكها �لعري�ض �جلاه على 
دعائم �صلبة، ويوؤكد موؤرخو �صريته �أنه كان �أول مقرر لنظام 

�ملنح �لعلمية ت�صجيًعا للعلماء على �لبحث و�لإنتاج.

املعلومات اخلا�سة بطفولته و�سباه

�لأول يف طفولته و�صباه  ببطليمو�ض  �ملتعلقة   و�ملعلومات 
متو�صطة  �أ�رصة  �إىل  ينتمي  �أنه  يف  تنح�رص  وتكاد   ،� جدًّ قليلة 
بالق�رص  �صبابه  يف  وتعلم  تربى  و�أنه  مقدونيا،  نبالء  من  �حلال 
�مللكي مع �لإ�صكندر وذلك �تباًعا للقاعدة �لتي كانت �صائدة 
حيال �أبناء طبقة �لأ�رص�ف، و�أثناء حروب �لإ�صكندر �صار �أحد 
�أع�صاء حر�صه �خلا�ض، فكان حار�ًصا على حياته، وم�صت�صاًر� 
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يف هيئة �أركان حربه، وقد �أخل�ض يف خدمته و�أظهر تفوًقا يف 
�إىل  عديدة، وكان  معارك  وذلك يف  �حلربية  وقدرته  مو�هبه 
جانب كل ذلك ل يقل حما�صة عن �لإ�صكندر يف بث �لروح 
�إليه  مقاليدها  �آلت  �لتي  �لبالد  �لإغريقية يف  و�لثقافة  �لهيلينية، 

منذ قدومه �إليها يف �صيف عام 323 ق.م.

االإ�سكندرية  تقدم  يف  االأكرب  الف�سل  له  كان 
احل�ساري والعمراين

»�صوتري«  �لأول  لبطليمو�ض  كان  �أنه  يف  �صك  من  وما 
ورقيها  �حل�صاري،  �لإ�صكندرية  تقدم  يف  �لأكرب  �لف�صل 
�لبهيجة  �أرجائها  من  ت�صع  �لقرون،  مر  على  �لباهر  �لعمر�ين 
�أنو�ر �حل�صارة و�ملعرفة، فتهدي �ملدجلني - يف ظالم �لع�صور 
�لتقدم  �لعلوم و�لفنون وتبنيِّ لهم �صبيل  �ل�صحيقة - �إىل طريق 
�لإن�صاين يف نهج �لرقي �لفكري، وتتبو�أ �أرقى مكان بني مدن 
�أن �جلغر�فيني �لقد�مى وجدو�  �لعامل يف ذلك �حلني، لدرجة 
يف رقيها و�زدهارها ما ي�صمح لهم باأن يطلقو� ��صمها على �لبحر 
�لأبي�ض �ملتو�صط في�صمونه »بحر �لإ�صكندرية«، هذ� وقد كان 
لها – عالوة على مركزها �لثقايف �ملمتاز – مركز �قت�صادي جم 
�لن�صاط ميتد نطاقه �إىل قرطاجة )تون�ض �لآن( وروما و�لهند، 
�إذ  قرًنا،  ثمانية ع�رص  �أح�صانها  بني  �لد�ئب  �لن�صاط  وظل هذ� 
مل يفرت �إل بعد �كت�صاف �لربتغاليني �لطريق �إىل �آ�صيا بالدور�ن 

حول ر�أ�ض �لرجاء �ل�صالح يف جنوب �إفريقيا.

اإر�ساء االإ�سكندر للمدينة وتخطيط دينوقراط�س 
لها

�أ�صا�ض  �أر�صى  �لأكرب  �لإ�صكندر  �أن  على  �لتاريخ  ويدلنا 
�لإ�صكندرية يف �صهر طوبة )يناير – فرب�ير( عام 331 ق.م. 

نحبه  ليتم حروبه وفتوحاته وق�صى  �ل�رصق  �إىل  قفل ر�جًعا  ثم 
يف بابل عام 323 ق.م. فاقت�صم قو�د �إمرب�طوريته على �لنحو 

�ملف�صل قبل.

وكان قد عهد بتخطيط �ملدينة �إىل �ملهند�ض »دينوقر�ط�ض 
بع�ض  وجعل  �لعمل  بهذ�  فقام  �لرودي،   »Dinocrates

على  قائمة  زو�يا  �لآخر يف  �لبع�ض  تقاطع  �مل�صتقيمة  �صو�رعها 
هيئة رقعة �ل�صطرجن، وقد قامت �لإ�صكندرية لتحل حمل قرية 

»ر�قودة« �مل�رصية و�لتي كان مكانها حتى كوم �ل�صقافة.

�رشعة ت�سييد املدينة

ومل يتو�ن بطليمو�ض »�صوتري« يف �رصعة ت�صييد �ملدينة فلم 
مي�ض غري وقت ق�صري على �إن�صاء معاملها �لأوىل حتى �عتربت 
�أن �صارت عا�صمة  لبثت  باأ�رصها، وما  �لدنيا  �لثانية يف  �ملدينة 
منها  جعل  عندما  ول�صيما  �ل�صعوب  �إعجاب  وحمط  �لعامل، 
بطليمو�ض �لأول عا�صمة دولته بدًل من »ممفي�ض«، فوفد عليها 
�لعلماء و�لطالب من كل �صوب وحدب، و��صتوطنها خليط 
�ليونانيني،  �ملختلفة ف�صكنتها جاليات من  �أبناء �لأم  كبري من 
و�ملقدونيني، و�لهنود، و�ليهود يدينون بعقائد �صتى، وبذلك 

�أ�صبحت نقطة �ت�صال وثيق بني �لإغريق و�مل�صارقة.

قد  »�صوتري«  بطليمو�ض  عهد  يف  �ملدينة  �صو�رع  وكانت 
�ملقاومة  �لأبنية  و�كت�صبت  �جلميلة،  زينتها  �رتد�ء  يف  �أخذت 
�لرونق  من  حلة  عليها  �أ�صفى  مما  وبهاء  روعة  جانبيها  على 
اح، ول�صيما يف �ل�صارع �لكانوبي �لذي ي�صتق ��صمه من  �لو�صّ
قرية »كانوبو�ض Canopus« �لتي كانت بالقرب من �صاحية 
�لبطلمي  �لعهد  �لقرية يف  هذه  ��صتهرت  وقد  �حلالية،  قري  �أبي 

باأنها �صارت موطن �ملالذ مما �أك�صبها �صمعة خلقية �صيئة.
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وقد عرث حممود با�صا �لفلكي )�نظر هذه �ملادة( على قطع 
من قاعدة �ل�صارع �لكانوبي تدل على �أن ر�صفه كان بالأحجار 
�ل�صود�ء، وذكر �أن ر�صف �صو�رع �ملدينة باأ�رصها حدث بعد 
�لر�صف  هذ�  �أن  على  يدل  مما  �إن�صائها  تاريخ  من  قرون  عدة 

حدث يف �لعهد �لروماين.

�أما �لأبنية �لتي كانت تقوم على جانبيه، في�صفها �ملوؤرخون 
باأنها ذ�ت بو�ئك، وعقود تقوم على �أعمدة من �لرخام �مللون، 
بالقرب  يبد�أ  �لكانوبي  لل�صارع  �ملقاطع  �لرئي�صي  �ل�صارع  وكان 
من »ر�أ�ض لوخيا�ض Cap Lochias« )�ل�صل�صلة( يف �ل�صمال، 
وينتهي عند ترعة �صيديـا يف �جلنوب، وكان ميتد – على وجه 
�لتقريب – يف �ل�صارع �لذي يحمل �لآن ��صم »قناة �ل�صوي�ض«، 
�ل�صو�رع  �أما  �لكانوبي،  �ل�صارع  مثل  مرًت�   14 عر�صه  وكان 
�لطولية و�لعر�صية �لأخرى وعددها 16 �صارًعا فكان عر�صها 

7 �أمتار.

وما من �صك يف �أن �ل�صارع �لكانوبي كان ميتد يف �مل�صافة 
�أو�ئل  يدعى يف  �لآن، وكان  �حلرية  فيها طريق  ي�صتقيم  �لتي 
�لقرن �لع�رصين »ب�صارع باب �رصقي« �أو »�صارع باب ر�صيد«، 
ي�صمى  �ل�صاللت  حد�ئق  عند  �لو�قع  �ل�رصطة  ق�صم  وماز�ل 

»ق�صم باب �رصقي«.

امللون  الرخام  من  باأعمدة  مزينة  املباين 
وبداخلها احلدائق

مباين  تكون  �أن  على  )�صوتري(  بطليمو�ض  حر�ض  ولقد 
ذلك  ويوؤيد  و�لبهاء،  �لرونق  يف  غاية  ومن�صاآتها  �لإ�صكندرية 
و�صف �ملوؤرخني �لذي يطنبون يف روعة هذه �ملباين، ويقولون 
جانبي  على  تقوم  �مللون  �لرخام  من  باأعمدة  مزينة  كانت  �إنها 

�لطرق م�صيدة على �أبهى طر�ز، وبد�خلها حد�ئق من�صقة حافلة 
طريق  عن  �ل�رصب  ماء  �إليها  وي�صل  �جلميز،  و�صجر  بالكروم 
ياأتيها  �ل�رصب  وماء  )�ل�صهاريج(،  باخلز�نات  تت�صل  قنو�ت 
من قناة تتفرع من �لنيل عند �صيديا )كوم �جليزة �لآن(، ولذ� 
�صميت �لقناة برتعة �صيديا، وكان �بتد�ء تفرعها من �لنيل على 
يطابق  جمرى  وتتخذ  �لإ�صكندرية،  من  مرًت�  كيلو   17 بعد 
جمرى قناة �ملحمودية – �حلديثة تقريًبا – ويبدو �أن قناة �صيديا 
كانت متد قرية ر�قودة و�لقرى �ملجاورة لها باملاء �لعذب زمن 
�لفر�عنة، وقد جاء ذكر ذلك يف ق�صة �لإ�صكندرية �لتي تن�صب 
�لعذبة كانت ر�قودة  �ملياه  �إن  فيها  �إىل كاللي�صثن�ض، فقد قيل 
وقر�ها من 12 قناة تتفرع من قناة كبرية، وقد ُرِدمت �لقنو�ت 
�ل�صغرية عند بناء �لإ�صكندرية لت�صق �ل�صو�رع فوقها، �أما �لقناة 
يتجه  حاليًّا(  �لنو�تية  )حجر  بز�ي  عند  فرعني  فكانت  �لكبرية 

�أحدهما �إىل قرية كانوبو�ض.

لتخزين  طبقات  من  تتكون  العادية  املنازل 
املياه

�أما �ملنازل �لعادية يف �ل�صو�رع �لثانوية فكانت م�صيدة فوق 
�لثالثة  �لطبقة  بع�ض حتى  فوق  بع�صها  �أعمدة  �إىل  ت�صتند  قناطر 
لتكون مبثابة �صهاريج خلزن مياه �لأمطار، وكانت هذه �ملنازل 
من �أربع طبقات يف �لأماكن �ملرتفعة من �ملدينة، وتتخذ جمرى 
قناة  �أن  ويبدو  تقريًبا،  �حلديثة  �ملحمودية  قناة  جمرى  يطابق 
�صيديا كانت متد قرية ر�قودة و�لقري �ملجاورة لها باملاء �لعذب 
زمن �لفر�عنة، وقد جاء ذكر ذلك يف ق�صة �لإ�صكندرية �لتي 
�لعذبة كانت  �ملياه  �إن  �إىل كاللي�صثني�ض، فقد قيل فيها  تن�صب 
متد ر�قودة وقر�ها من 12 قناة، تتفرع من قناة كبرية، وقد 
ردمت �لقنو�ت �ل�صغرية عند بناء �لإ�صكندرية لت�صق �ل�صو�رع 
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)حجر   برت�ي  عند  فرعني  فكانت  �لكبرية  �لقناة  �أما  فوقها، 
�لنو�تية حاليًّا(، يتجه �أحدهما �إىل قرية كانوبو�ض.

قانون البناء

بني كل  �لأقل  على  قدم  ترك  حتتم  �لبناء  قو�نني  وكانت 
�إقامة  �تفاق بني �جلارين على  �إذ� كان هناك  �إل  منزل و�آخر، 
»فيلون  �ليهودي  و�لفيل�صوف  �ملوؤرخ  وقال  م�صرتك،  جد�ر 
�إىل خم�صة  �إن�صائها مق�صمة  �ملدينة كانت وقت  �إن   »Philon

�لأوىل  �لهجاء  منها حرف من حروف  �أطلق على كل  �أحياء 
�أهم  �ِصْيلون، وكان  ِدلْتا،  بِْيتا، غاما،  �ألفا،  �ليونانية وهي: 
هذه �لأحياء �خلم�صة: �حلي �مللكي �أو حي �لق�صور �مللكية �ملطل 
�ملدينة، وميتد بني  �أكرث من ربع  �لعظيم، وي�صغل  �مليناء  على 
�جلزء  مكوًنا  �لآن(  �حلرية  )طريق  �لكانوبي  و�ل�صارع  �لبحر 

�لأكرب من �ملدينة �جلديدة.

بطليمو�ض  خ�صي  �لع�صور  كل  يف  �حلال  هي  وكما 
�ليهودي،  �لتخريب  �رص  بعده  من  �لبطاملة  و�مللوك  »�صوتري« 
كبري  عدد  �جلديدة  �لإ�صكندرية  �إىل  نزح  �أن  بعد  ول�صيما 
بغية  �لأخرى  �مل�رصي  �لقطر  ومدن  دمنهور  مدينة  يهود  من 
�ل�رصر  هذ�  ولتفادي  فيها،  �لقت�صادي  �لكيان  على  �ل�صيطرة 
مكانه  يقع  �لذي  )ِدلْتا(  حي  �ليهودية  �لطائفة  لإقامة  خ�ص�ض 
�حلايل يف �ملنطقة �لكائنة بني »ر�أ�ض لوخيا�ض – ل�صان �ل�صل�صلة« 
ومل  �لإ�رص�ئيليني،  مد�فن  وت�صمل  �صيز�ر  كامب  حي  وبد�ية 
يذكر �لتاريخ �صيًئا مف�صاًل عن معامل هذ� �حلي يف �لعهد �لذي 
�صيدت فيه مدينة �لإ�صكندرية، و�إن كان يذكر �أن �أفر�د �جلالية 
منهم  �مل�صنون  وكان  ودنيا،  عليا  طبقتني  من  كانو�  �ليهودية 
طبقتهم  من  كبري  عدد  ولمتالك  �أمورهم،  ت�رصيف  يتولون 

�لعليا لأمو�ل طائلة �أ�صفيت على �جلالية باأجمعها �صمعة �لرث�ء، 
�خلا�صة  و�ل�صناعة  �لتجارة  فاأهمها  يز�ولونها  �لتي  �لأعمال  �أما 
باملجوهر�ت و�مل�صوغات و�ملو�د �حلديدية وظهر منهم موؤلفون 

وكتاب �أ�صهمو� يف ترجمة �لتور�ة.

ملوك  من  خلفاوؤه  ول  »�صويرت«  بطليمو�ض  مينح  ومل 
من  �ل�صكندريون  �ملو�طنون  كان  �لتي  �حلقوق  لليهود  �لبطاملة 
و�لتي  �ملدينة،  ت�صييد  عند  بها  يتمتعون  ويونانيني  مقدونيني 
�أفر�د  ُيعَترَبون  �ليهود  كان  �إذ  ذلك،  بعد  للم�رصيني  منحت 
�إد�ري وت�رصيعي خا�ض، ولهم  بنظام  لها  �ُصِمح  �أجنبية  جالية 
خا�صة  قو�نني  عليهم  وتطبق  حدة،  على  لقيدهم  �صجالت 
يف بع�ض �لأحيان، ويعي�صون يف معزل عن مو�طنيهم ب�صبب 
تباين عقيدتهم �لدينية، ولكن هذ� �حلذر مل يعِن �صيًئا، فعندما 
�لق�صاء على  بالإ�صهام يف  �لإ�صكندرية  ليهود  �لفر�صة  �صنحت 
»�أوكتافيو�ض«  معاونة  يرتددو� يف  �لبطلمي يف م�رص مل  �لعهد 
)�نظر  »كليوباتر�«  وزوجته  »�أنطونيو�ض«  دحر  على  �لروماين 
دمنهور  من  �لزحف  �إىل  �ليهود  �جلنود  بادر  باأن  �ملادة(  هذه 
على هذه  ولذ� كوفئو�  بالإ�صكندرية،  �لروماين  �لقائد  لنجدة 
�ملعاونة �لغادرة مبنحهم حقوق �ملو�طنني و�ل�صماح لهم بالنتقال 
�إىل �صكنى �ملدينة فاختارو� ج�رص »�لهيتا�صتاد« وكان قد �ت�صع 
من  و�ل�رصقية  �لغربية  حافتيه  على  �لغرين  تر�كم  ب�صبب  عر�صه 
�لإبر�هيمية  بجهة  �صارع  ��صمها  يحمل  �لتي  »�صيديا«  ترعة 
بادر  »�لهيتا�صتاد«  وج�رص  �صيديا(  مادة  )�نظر  �لرمل  ب�صاحية 
ل  بطليمو�ض »�صوتري« �إىل �إن�صائه يف م�صتهل عهده باحلكم لو�صْ
�ملدينة بجزيرة »فارو�ض« �لتي ت�صم �لآن ق�صم �جلمرك باأ�رصه، 
وكان طول هذ� �جل�رص 1235 مرًت�، و�أطلق عليه ��صم »ج�رص 
�لهيتا�صتاد« لأن طوله كان يعادل �صبعة ��صتاد�ت يونانية، وكان 
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عر�صه عند �إن�صائه 30 مرًت� ثم �ت�صع هذ� �لعر�ض على مر �ل�صنني 
�إىل  �ت�صاعه  و�صل  برزخ  �إىل  فتحول  �لطمي  تر�كم  جر�ء  من 
�أكرث من 1250 مرًت�، ومل يكن فوقه غري قليل من �لأبنية حتى 
�ملدينة  �أحياء  �أغزر  من  �صار  فقد  �لآن  �أما  �لو�صطى،  �لقرون 

�كتظاًظا بال�صكان.

ويقع �جلزء �لبطلمي يف �ملنطقة �ملمتدة بني كوم �لنا�صورة 
ب�صارع �لباب �لأخ�رص )�صارع �ل�صكة �جلديدة( بق�صم �للبان، 
و�صارع �صفر با�صا بق�صم �جلمرك، وماز�لت حارة �ليهود و�صط 
�أن  على  يقيًنا  يدل  مما  �صلتوت  ز�وية  عند  بالذ�ت  �ملنطقة  هذه 
هذه  هي  �ملدينة  د�خل  ل�صكناهم  �ليهود  �ختارها  �لتي  �لناحية 
�حلارة نف�صها، ول�صيما �أن �ملوؤرخني يجمعون على �أن �صكان 
حي )دلتا( �ليهود �أبدو� �لرغبة يف �لإقامة فوق �جل�رص لوقوعه بني 
�مليناء �ل�رصقي و�مليناء �لغربي وجلّوه �للطيف بني �لبحرين وقربه 
عليهم  ي�صهل  مما  �لقت�صادية  �حلركة  و  �لتجارة،  موطن  من 
تقدمي  وممار�صتهم  �مليد�ن،  هذ�  �ملعروف يف  ن�صاطهم  مز�ولة 

�لقرو�ض بالربا �لذي هو ع�صب ثر�ئهم على مر �لأجيال.

�ل�صو�رع  جميع  �لآن  �لهيتا�صتاد  ج�رص  �ت�صاع  وي�صمل   
و�صارع  �رصًقا،  �لأخ�رص  �لباب  �صارع  يحدها  �لتي  و�ملباين 
�صماًل  �ل�رصقي  �مليناء  ور�صيف  غربًا،  با�صا  �صربي  �إ�صماعيل 
�لكر�صته  باب  �إىل  �لو�رد�ت  باب  من  �جلمركية  و�لد�ئرة 

جنوبًا.

و�سف ج�رش الهيتا�ستاد

�ملدينة  و�صل  �لذي  �لهيتا�صتاد«  »ج�رص  ت�صييد  �أدى  ولقد 
بجزيرة فارو�ض �إىل خلق ميناءين �أحدهما يف �ل�رصق، و�أطلق 
عليه ��صم »بورتو�ض ماجنو�ض Portus Magnus« �أي �مليناء 

�لعظيم، وهو �مليناء �ل�رصقي �حلايل، و�لآخر يف �لغرب و�صمي 
»بورتو�ض يون�صتو�ض Portus Eunostus« �أي ميناء �ل�صالم 
�أو �لعود �لأحمر، وهو �مليناء �لغربي �حلايل �لذي ي�صم �لد�ئرة 

�جلمركية يف حيزه �لو��صع.

لعبور  ممر�ن  �إن�صائه  وقت  �لهيتا�صتاد«  »ج�رص  يف  وترك 
بكوم  بد�يته  عند  �أحدهما  �لآخر  �إىل  �مليناءين  �أحد  �ل�صفن من 
�لنا�صورة، و�لآخر عند نهايته يف �لطرف �جلنوبي من جزيرة 
فارو�ض �أي عند تقاطع �صارع �إ�صماعيل با�صا �صربي )�نظر هذه 
�ملادة( ب�صارع �صفر با�صا بالقرب من �رصيح �صيدي �لعدوي، 
ح�صنان  ممر  كل  عند  كان  �أنه   »Hirtius »هريتيو�ض  وذكر 
�لذي  �حل�صن  مكان  �لفلكي  با�صا  حممود  وحدد  حلمايتهما، 
�لذي  �حل�صن  ومكان  �لنا�صورة،  كوم  باأنه  بد�يته  عند  كان 
ُهِدم،  �لذي  با�صا  �صفر  موقع حمام  باأنه يف  نهايته  عند  كان 
وذكر بع�ض �ملوؤرخني �أنه كان عند كل ممر من �ملمرين قنطرة 

مرتفعة ت�صتطيع �ل�صفن �لعبور من حتتها �إىل �أحد �مليناءين.

امليناء امللكي بجانب ل�سان ال�سل�سلة

)ل�صان   »Cap Lochias لوخيا�ض  »ر�أ�ض  من  وبالقرب 
�أطلق عليه  ميناء �صغرًي�  بطليمو�ض »�صوتري«  �ل�صل�صلة( خ�ص�ض 
ر�أ�ض  من  �ل�صفلي  �جلزء  يف  يقع  وكان  �مللكي«  »�مليناء  ��صم 
 »Antirrhodus »�أنتريودو�ض  جزيرة  �رصق  يف  لوخيا�ض 
�لتي �ختفت حتت �صطح �لبحر �إثر �نخفا�ض م�صتوى �ملدينة يف 
�لع�صور �ملن�رصمة، وكان جتاه �جلزيرة �ل�صخرية �ل�صغرية �لتي 
بعد،  فيما  ذكرها  �صياأتي  �لتي  �لعجيبة،  �ملنارة  فوقها  �أقيمت 
حاجز �أمو�ج ميتد �رصًقا �صوب »ر�أ�ض لوخيا�ض« فيحمي �مليناء 

�ل�رصقي من �لتيار�ت �ملائية و�لرياح �ل�صمالية.
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كل  وتخ�س�س  الغربي  وامليناء  ال�رشقي  امليناء 
منهما

وكان �مليناء �ل�رصقي »بورتو�ض ماجنو�ض« �ملرفاأ �لتجاري 
�لأ�صا�صي للمدينة وظّل على هذ� �حلال طو�ل �لع�رص �لإ�صالمي، 
ا لل�صفن  �لغربي »بورتو�ض يون�صتو�ض« فكان خم�ص�صً �مليناء  �أما 
ثم  �مليالدي  ع�رص  �ل�صابع  �لقرن  حتى  كذلك  وظل  �حلربية، 
ي�صمح  يكن  ومل  ذلك،  بعد  �لتجارية  �ل�صفن  لر�صو  ��صتخدم 

ل�صفن �مل�صيحيني بدخوله حتى عام 1218هـ )1803م(.

اإقامة �سوتري اأ�سوار املدينة حلمايتها

وحلماية �لإ�صكندرية من �لغار�ت �خلارجية �أقام بطليمو�ض 
�لأول �أ�صو�ًر� حولها... و�أدخل خلفاوؤه تعديالت �صتى على 
�ل�صنني،  نف�صها عرب  �ملدينة  م�صاحة  تغري  �لأ�صو�ر ح�صب  هذه 
عقب  �أقيمت  �لأ�صو�ر  هذه  �أن  على  �ملوؤرخني  �أقو�ل  وتدل 

�لنتهاء من ت�صييد �ملدينة. 

مدينة  يف  بالآثار  �خلا�صة  �لعلمية  �لأبحاث  وتدل 
حتى  قائًما  بع�صها  ظّل  �لتي  �لأ�صو�ر  �أن  على  �لإ�صكندرية 
باإ�صالحها  �أمر  �لتي  �لأ�صو�ر  وهي  )1811م(  عام 1226هـ 
�لثاين  �لن�صف  يف  �لفلكي  با�صا  حممود  ووجدها  علي  حممد 
»�لإ�صكندرية  كتاب  تاأليفه  لدى  ع�رص  �لتا�صع  �لقرن  من 
�أمته خالل عام  �لذي   »Alexandrie  L’Antique �لقدمية 
هذه  تهدم،  قد  للمدينة  منها  �ملو�جه  �جلانب  �أن  1866م، 
�لأ�صو�ر مل تكن تلك �لتي كانت حتيط باملدينة يف عهد �لبطاملة 
عالوة على �أنها ل ت�صغل مكانها �لقدمي نف�صه، ويذهب بع�ض 
�ملوؤرخني �إىل �أنها �صيدت �أيام �أحمد بن طولون )�نظر مادة �بن 

طولون( وذلك �عتماًد� على ما ذكره و�أكده »�ملكني« �لكاتب 
�لعربي �حلجة دون �أ�صانيد متينة.

وكانت هذه �لأ�صو�ر �حلديثة خالل عام 1811م �لآنفة 
�لذكر تتكون من حائط خارجي ي�صل �رتفاعه �إىل 6.10 من 
�لأمتار، وخلف �حلائط يف معظم �جلهات �صور د�خلي �أكرث 
�رتفاًعا، و�أعر�ض �صمًكا يبعد عن �حلائط �خلارجي �صبعة �أمتار 
�ل�صورين على  تتخلل  �لعديدة  �لأبر�ج  �ملرت، وكانت  ون�صف 

م�صافات متقاربة.

اكت�ساف الفلكي لالأ�سوار حول املدينة من راأ�س 
لوخيا�س

�لبطلمية وقال  �لقدمية  �لأ�صو�ر  �آثار  �لفلكي  وقد �كت�صف 
ور�ء  �حلفر  بطريق  وجد  �إنه  �لقدمية«  »�لإ�صكندرية  كتابه  يف 
خم�صة  عر�صها  يبلغ  �أ�صا�صات  )�ل�صل�صلة(  لوخيا�ض«  »ر�أ�ض 
�أحجار �صغرية وبالط مكون من �جلري وقطع  بنيت من  �أمتار 
ت�صاهد  كانت  �لأ�صو�ر  هذه  بقايا  �أن  وذكر  �ل�صغرية  �لطوب 
قدرها  م�صافة  يف  �لبحر  �صاطئ  �متد�د  على  �حلني  ذلك  حتى 
�ل�صل�صلة  ل�صان  �أ�صفل  بني  �لو�قع  �جلزء  يف  وذلك  مرت   300
�إد�رة جامعة �لإ�صكندرية  �ل�صاطبي )�أي حتى مبنى  وبني جهة 
�لفلكي �حلفر يف م�صافة  �لتقريب(، ثم تابع  �حلايل على وجه 
�أنها  �لأ�صو�ر ووجد  بقايا  فيها على  فعرث  طولها كيلو مرتين، 
من نوع من �لبناء نف�صه، وبعر�ض خم�صة �أمتار د�ئًما، وذلك 
�جلامعة  �إد�رة  مبنى  من  �لبحر  �صاطئ  على  �ملمتدة  �جلهات  يف 
ويتجه جنوبًا  �ل�صور  ينحني  �صيز�ر« حيث  »كامب  بد�ية  حتى 
�لقرب من  �إىل  �لهند�صة  �لو�قع خلف كلية  �ل�صارع  �متد�د  يف 
تقاطعه مع �ل�صارع �لكانوبي )طريق �حلرية �حلايل(، وقد علم 
يف  �حلائط  بهدم  قامو�  �أنهم  �جلهات  هذه  �صكان  من  �لفلكي 
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هذين �جلز�أين من �ل�صور، و��صتخدمو� �أحجاره يف �إقامة بع�ض 
�ملباين �خلا�صة.

�ل�صارع  مع  تقاطعه  من  �ل�صور  �قرت�ب  نقطة  ومن 
�لكانوبي، وعلى �متد�د 700 مرت وجد �لفلكي تعذر �لبحث 
عن �آثاره بو�صاطة �حلفر لأن �ملاء كان ينبثق يف هذه �مل�صافة على 
�أنهم  �أبلغوه  �لباحثني عن �لأحجار  �أن  عمق مرتين فقط، غري 
�ل�صبعمائة  م�صافة  خالل  �متد�ده  يف  ي�صتمر  �ل�صور،  �صاهدو� 
�إىل  نف�صه  �لذكر  �لآنف  �لبناء  وبنوع  �أمتار  بعر�ض خم�صة  مرت 
�لكائنة بجهة  �ملتو��صعة  �ل�صغري و�ملنازل  �مل�صجد  �إىل  ي�صل  �أن 
�حل�رصة �ملنخف�صة �ل�صطح بالن�صبة �إىل م�صتوى �لبحر، وهكذ� 
عرث �لفلكي على خط �صري �لأ�صو�ر �لقدمية �لبطلمية يف م�صافة 

قدرها ثالثة كيلومرت�ت.

فاأجرى  بحثه،  �لفلكي  و��صل  �حل�رصة  منطقة  ومن 
حفريات يف ثمانية دروب خمتلفة، و�ت�صح له �أن �ل�صور يتجه 
من م�صجد �حل�رصة �صوب �جلنوب �لغربي ثم ي�صري يف �متد�ده 
�لغربي  �مليناء  �إىل  ي�صل  �أن  �إىل  فال�صمال  �لغرب  نحو  متعرًجا 
معظم  ويف  �لأحمد،  �لعود  ميناء   »Eunostus »يون�صتو�ض 
هذه �مل�صافة �لأخرية تاأكد �لفلكي من �أن �ل�صور يتخذ يف �صريه 
� بحي  مكان ترعة �ملحمودية �حلايل �بتد�ء من حي �حل�رصة مارًّ
حمرم بك، فكرموز، فكفر ع�رصي، ثم يتجه �صماًل �صوب 

�مليناء �لغربي خمرتًقا جزًء� من مينا �لب�صل.

�أما �جلزء �لذي كان يكمل �لأ�صو�ر �ملحيطة باملدينة و�ملمتد 
�إىل »ر�أ�ض لوخيا�ض  �لغربي  �مليناء  �لبحر من  على طول �صاطئ 
�ل�صل�صلة« فريجح �لفلكي �أنه كان ر�صيًفا لتي�صري �صحن وتفريغ 
�إىل درجات هذ�  �مليناء، وت�صل  �إىل  تاأتي  �لتي كانت  �ل�صفن 

»�صرت�بون  �ملوؤرخ  ذكره  ما  �لرتجيح  هذ�  ويطابق  �لر�صيف، 
Strabon« يف هذ� �ل�صاأن.

جمرد  �إىل  �ل�صور  من  �جلزء  هذ�  �أمر  �لفلكي  يرتك  ومل 
�كت�صاف  و��صتطاع  �لدقيق،  �لبحث  على  فا�صتمر  �لرتجيح، 
يوم  طو�ل  ��صتقله  زورق  يف  �ل�صيادين  مبعاونة  �لر�صيف  بقايا 
هادئ �جلو، فر�أى هذه �لبقايا بكل تعرجاتها يف �ملنطقة �ملمتدة 
من »ر�أ�ض لوخيا�ض - �ل�صل�صلة« �إىل مكان »�لقي�رصيون«، �أي 
�إىل �ملوقع �لذي يبد�أ عنده �صارع �صفية زغلول �لذي كان يحمل 
��صم »�صارع �ل�صل�صلة« فيما م�صى لقيام �مل�صلتني �للتني كانتا �أمام 
معبد »�لقي�رصيون« �لذي �صيدته �مللكة »كليوباتر�« تكرمًيا حلبيبها 
»�أنطونيو�ض«، وقد �أخذت �مل�صلتان لتقام �إحد�هما يف لندن، 
�لبقايا على عمق مرتين،  و�لثانية يف نيويورك، وكانت تلك 
�أو ثالثة �أمتار حتت �صطح �ملاء، مما يقطع بنق�صان م�صاحة �ملدينة 
على �صاطئ �مليناء �ل�رصقي ب�صبب �لزلزل، ول�صيما يف �جلهتني 

�ل�صمالية، و�ل�رصقية من هذ� �ل�صاطئ.

حتديد الفلكي لطول االأ�سوار البطلمية

�مليناء  يف  عر�صه  و�صل  قد  »�لهيتا�صتاد«  ج�رص  كان  وملا 
د�نيال  �لنبي  ل�صارع  �ملقابلة  �ل�صاطئ  من  �لنقطة  �إىل  �ل�رصقي 
ترعة  من  �لطمي  تر�كم  بفعل  وذلك  قدمًيا(  �ل�صوما  )�صارع 
على  �لرمال  وزحف  �لهدم  خملفات  وتر�كم  �صيديا، 
�ل�صاحل، ف�صمل جزء ر�صيف �مليناء �ل�رصقي �حلايل �لو�قع بني 
�إىل ح�صن قايتباي  �لل�صان �ملتجه  �لنبي د�نيال، و�بتد�ء  �صارع 
عند نقطة �رصطة �لأنفو�صي، فقد �كت�صفت يف بد�ية �لن�صف 
و�صع  عند  �ل�صور  من  �أخرى  �أجز�ء  �ملا�صي  �لقرن  من  �لثاين 
�أقيمت يف جهات متفرقة من ق�صم  �أ�ص�ض �لبيوت �حلديثة �لتي 
�ملوفقة  �لدقيقة  �أبحاثه  بف�صل  �لفلكي  ��صتطاع  �ملن�صية، وهكذ� 
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حتديد طول �أ�صو�ر �لإ�صكندرية يف �لعهد �لبطلمي مب�صافة قدرها 
�إذ�  مرت   16.400 �إىل  �مل�صافة  هذه  وت�صل  15.800مرت، 
ميتد  �أنطونيو�ض  طريق  كان  �لتي  مرت  �ل�صتمائة  م�صافة  �أ�صيفت 
 ،»Caesareum »�لقي�رصيون  معبد  عند  �لبحر  د�خل  فيها 
�لتي  �لزلزل  �لبحر بفعل  �لطريق حتت �صطح  وقد �ختفى هذ� 
»�لتيمونيوم«  مبني  نهايته  يف  وكان  �لإ�صكندرية،  �جتاحت 
ق�رص  �إن�صائه  بد�ية  يف  وكان  �ل�صفن  متوين  �إد�رة  مبنى  �أي 

�لأنطونيو�ض.

ولزيادة حت�صني �ملدينة �صد �لغار�ت �خلارجية �أمر بطليمو�ض 
)�صوتري( بحفر خندق طويل كان ميالأ من ماء �لنيل وقت �حلاجة 

لزيادة و�صائل �لدفاع عن �لإ�صكندرية.

مناعة اأ�سوار االإ�سكندرية 

ويدل على مناعة �أ�صو�ر �لإ�صكندرية �لقدمية �أن »�أنتيوخ�ض 
 Epiphanes Antiochus لر�بع ملك �صوريا �مللقب باإبيفان�
 164 �إىل   174 عام  حكمه  قام  �لذي  �ملجيد(،  )�أي   »IV

عهد  �صنة 170 ق.م. يف  �قتحامها يف  ي�صتطع  مل  ق.م. 
بطليمو�ض �ل�صاد�ض �مللقب بغيلو ماتر )�أي �ملحب لأمه( )�نظر 
مادة �لبطال�صة(، و�أن �لإمرب�طور »دقلديانو�ض« �لروماين وقف 
ي�صتطيع  �أن  قبل  �أ�صهر يف عامي 295، 296م  ثمانية  �أمامها 

�قتحام �ملدينة.

وطريق  وال�ساحل  ال�سخور  من  اأجزاء  اختفاء 
اأنطونيو�س 

�أ�صفل »ر�أ�ض لوخيا�ض – ل�صان  و�ختفاء �مليناء �مللكي يف 
كان  �إذ  لوخيا�ض،  ر�أ�ض  من  كبري  جزء  و�ختفاء  �ل�صل�صلة« 

على  تزيد  ل  �لآن  وهي  مرت،  كيلو  من  �أكرث  عر�صها 
30 مرًت� فقط، و�ختفاء جزيرة �أنتريود�ض، و�لر�صيف �ملمتد 
حتت  �أمتار  ثالثة  �أو  مرتين  بعمق  �ل�رصقي  �مليناء  �صاحل  على 
طرفه  �لتيمونيوم يف  ومبنى  �أنطونيو�ض  وطريق  �لبحر،  �صطح 
يف  �مليناء  م�صاحة  تتخلل  �لتي  �لعديدة  و�ل�صخور  �ل�صمايل، 
تقطع  �لطبيعية  �لعو�مل  هذه  كل  و�لغرب،  و�ل�رصق  �ل�صمال 
نق�صت  قد  �ل�رصقي  �مليناء  جهة  من  �لإ�صكندرية  م�صاحة  باأن 
لوخا�ض  ر�أ�ض  من  �ملمتدة  �مل�صافة  يف  وذلك  كبري،  مبقد�ر 
�لهيتا�صتاد عند مكان كوم  بد�ية ج�رص  نقطة  �إىل  – �ل�صل�صلة« 
�لنا�صورة �حلايل، وقد ��صتعادت �ملدينة �لكثري من هذ� �لنق�صان 
عن طريق �ت�صاع ج�رص �لهيتا�صتاد يف حيز �مليناء �لغربي، ويف 
وتر�كم  �صيديا،  ترعة  من  �لطمي  تر�كم  ب�صبب  �ل�رصقي  حيز 
بلغ  �أن عر�صه  لدرجة  �لرمال على جانبيه  �لأنقا�ض، وزحف 
مرًت�   30 كان  �أن  بعد  من 1250مرًت�  �أكرث  �لفلكي  عهد  يف 

فقط وقت �إن�صائه.

اأ�سل كلمة املن�سية

وت�صمل هذه �لزيادة يف �مل�صاحة ق�صم �ملن�صية باأ�رصه وجزًء� 
ق�صم  يحملها  �لتي  )�ملن�صية(  كلمة  ولعل  �جلمرك،  ق�صم  من 
�ملدينة �لذي تولد عن �ت�صاع ج�رص �لهيتا�صتاد ترجع �إىل كلمة 
�ملن�صاأة �أي �جلهة �حلديثة �لتي ن�صاأت عن ذلك �لت�صاع، وقد 
يخالف هذ� �لر�أي قول �لكثري من �أهايل �لإ�صكندرية �أن �لكلمة 
عقب  �لآن(  �لتحرير  )ميد�ن  علي  ميد�ن حممد  على  �أطلقت 
�إعادة بناء �ملنازل و�ملن�صاآت �لقائمة على جانبيه بعد �أن خربتها 
كان  �لذي  �مل�صوؤوم  �لعام  وهو  1882م  عام  خالل  �حلر�ئق 

بد�ية �لحتالل �لإجنليزي �لغا�صم للقطر �مل�رصي.
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االأ�سوار احلديثة للمدينة واأبوابها التي وجدها 
العرب عند الفتح

وفيما يتعلق باأ�صو�ر �ملدينة �حلديثة �لالحقة للعهد �لبطلمي 
و�لتي يقال �إن م�صيدها هو �أحمد بن طولون فاإنه يح�صن �لتعر�ض 
لها يف �صيء من �لتف�صيل يف هذ� �جلزء من �لبحث، وذلك بعد 
�لتحدث عن �لأ�صو�ر �لأقدم منها �لتي كانت قائمة وقت �لفتح 

�لإ�صالمي.

فقد وجد �لعرب عند �لفتح �أن لتلك �لأ�صو�ر �أبو�بًا عديدة 
 – لوخيا�ض  »ر�أ�ض  �إىل  �ملو�صـل  �لبحر  باب  منها:  ذكرو� 
وباب  �لقو�صي،  �ل�رصقي  �مليناء  حيز  يتو�صط  وكان  �ل�صل�صلة« 
موقعه  �أن  ولبد  �ل�رصق  باب  وهو  �ل�صم�ض،  باب  �أو  ر�صيد 
وعلى  �رصقي  باب  �رصطة  ق�صم  من  �ل�رصقية  �جلهة  يف  كان 
�لآن  �لتابع  �ليوناين »كوت�صيكا«  �مل�صت�صفى  �أمام  �لتقريب  وجه 
لهيئة �لتاأمني �ل�صحي، علًما باأن طريق �حلرية �ملار بهذه �جلهة 
كان يدعى �إىل وقت غري بعيد »ب�صارع باب ر�صيد«، ثم باب 
�صدرة،  �صجرة  �إن  �لعرب  �ملوؤرخني  بع�ض  ويقول  �ل�صدرة، 
وهي �صجرة �لنبق، كانت خارج هذ� �لباب عند �لفتح �لعربي 
�لتني  ر�أ�ض  مدر�صة  �لو�قع يف جنوب  �حلي  وماز�ل  للمدينة، 
بني  �لكائنة  �جلهة  ي�صمل  و�لذي  �صابًقا(  �لإيطالية  )�ملدر�صة 
حتى  كرموز  و�صارع  �ل�صو�ري  عمود  ومنطقة  �ملدر�صة  هذه 
�لأخ�رص،  و�لباب  �صدرة«  باب  »حي  ي�صمى  �ملحمودية  ترعة 
وكان �لعرب يطلقون عليه ��صم »باب �لأمو�ت«، لأنه يوؤدي 
�إىل مقابر كوم �ل�صقافة وجّبانة عمود �ل�صو�ري، وماز�ل ��صم 
�لذي  �جلديدة«  »�ل�صكة  �صارع  على  يطلق  �لأخ�رص«  »�لباب 
ي�صم �ل�صاغة �لكربى، ويطل عليه كوم �لنا�صورة وينتهي عند 
باب �لكر�صته )�أي باب �لأخ�صاب باللغة �لرتكية(، �إذ كانت 

�لو�رد�ت من �لأخ�صاب �إىل �لقطر �مل�رصي تخرج عادة من هذ� 
�لباب بالد�ئرة �جلمركية، وباب �لقمر وكان يف �جلهة �جلنوبية 

من �ملدينة �أي يف ق�صم مينا �لب�صل.

ُهِدمت  �لقدمية  �ملدينة  �أ�صو�ر  �أن  �ملوؤرخني  بع�ض  ويذكر 
عند �لفتح �لعربي، و�أن �خلليفة �لعبا�صي �ملتوكل على �لله �أمر 
�أحمد  ولي�ض  )858م(  244هـ  عام  يف  جديدة  �أ�صو�ر  ببناء 
�بن طولون كما يوؤكد »�ملكني« �لكاتب �لعربي، وكما يظن 
بع�ض �لنا�ض، وذلك حلماية �ملدينة من �لغزو �لإغريقي، و�إذ� 
1215هـ  عام  �آثارها  وجدت  �لتي  هي  �لأ�صو�ر  هذه  كانت 
)1800م( فاإن رقعة مدينة �لإ�صكندرية تكون قد �صاقت �إىل 

ن�صف ما كانت عليه وقت �لفتح �لإ�صالمي. 

ر�بع  بيرب�ض  �لظاهر  عهد  يف  �لأ�صو�ر  هذه  رممت  وقد 
�إىل  حكمه  �متد  وقد  م�رص،  يف  �لبحرية  �ملماليك  �صالطني 
عام 676هـ )1277م( ورممت مرة ثانية خالل عام 703هـ 
)1303م(، عقب زلز�ل �أطاح ب�صبعة ع�رص برًجا من �أبر�جها 
)�نظر  �لغوري  �ل�صلطان  �ل�صامل يف عهد  �لإ�صالح  تناولها  ثم 

مادتي بيرب�ض و�لغوري(.

وتدل جميع هذه �ملن�صاآت على �أنها �آثار عجيبة من و�صائل 
�لع�صور  حتى  �ملدن  من  كثري  يف  متبعة  ظلت  �لتي  �لتح�صني 
منها  كل  �إن�صاء  تاريخ  حتديد  �مل�صتطاع  من  ولي�ض  �لو�صطى، 
ان( كان  بال�صبط، ومن �لثابت �أن ح�صًنا ي�صمى )ح�صن �لرمَّ
�أن مكانه  يقوم على بُْعد قليل خلف �لأ�صو�ر، ويرجح كثرًي� 

كان بجو�ر حمطة �لرمل �أي مبيد�ن �صعد زغلول �حلايل.

ويت�صح من �خلريطة �لتي ر�صمت ملدينة �لإ�صكندرية عند 
باب  �أن  )1213هـ(  عام 1798م  بها  �لفرن�صية  �حلملة  نزول 
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�ل�صم�ض )باب ر�صيد( كان موجوًد�، وكانت �مل�صلتان قائمتني 
�حلايل،  زغلول  �صفية  �صارع  بد�ية  عند  �لبحر  من  بالقرب 
�لذي  بال�صارع  �ليهود  ومعبد  �ملرق�صية،  �لكني�صة  وكذلك 
�أطلق عليه ��صم �لنبي د�نيال، وكانت جبانة �ليهود يف مكانها 

�لر�هن، وكذلك جبانات �مل�صيحيني بجهة باب �رصقي.

قدميها،  �لإ�صكندرية  مدينة  �أبو�ب  ب�صدد  دمنا  وما 
��صتيفاًء  �لأخرى  �لتف�صيالت  بع�ض  ذكر  يح�صن  وحديثها؛ 

للبحث من �صتى نو�حيه.

ففي فجر �لقرن �لع�رصين �حلايل �صاهدت بقايا بع�ض هذه 
�لأبو�ب ماتز�ل قائمة تتحدى �لزمن، ففي �أق�صى �جلهة �لغربية 
بُعد قليل من �صاحية »�لدخيلة« بحي �ملك�ض  من �ملدينة وعلى 
عا�رصت بابًا ي�صمى باب �لعرب، وكان رجال خفر �ل�صو�حل 
�لتي  �ملخدر�ت  �أو  �ملهربات،  ل�صبط  عنده  �لتفتي�ض  يتولون 
�أو عن طريق �لبحر  �إىل �لإ�صكندرية من �لغرب،  قد تت�رصب 

بو�صاطة �لقو�رب �أو �ل�صفن.

ت�صاهد  �لقمر«  »باب  يدعى:  �آخر  باب  �أطالل  وكانت 
منتجات  وخمازن  )�لبرتول(،  �لنفط  زيت  �صهاريج  خلف 
�لتي  �ملنطقة  وماز�لت  �ملك�ض،  بجهة  و�ل�صود�  �مللح  �رصكة 

ت�صم هذه �لأطالل تدعى: »و�دي �لقمر«. 

وكان باب �لقباري يقوم عند ملتقى �صارع �ملك�ض �ملتجه 
�صوب �لورديان ب�صارع جبل �لزيتون �لو�قع خلف �أ�صو�ر حمطة 
�ل�صكك �حلديدية للب�صائع، وقد حمت �آثار هذ� �لباب �رصكة 
�لأر�ض  �رص�ئها  بحجة  لالأخ�صاب«  و�أولده  ��صتاين  »جو�ين 

و��صعة خلفه لتخزين �أخ�صابها. 

�إىل  �لقدم  تتحدى  قائمة  فظلت  �صدرة«  »باب  �آثار  �أما 
�لباب  خلف  موجودة  كانت  �لكبرية  فبو�بته  بعيد،  غري  عهد 
�خلديوي  ب�صارع  لل�صناعات  بو�صكو«  »�لدون  ملعهد  �حلديدي 
�صيدي  �صارع  بد�ية  تو�جه  وكانت  حاليًّا(،  )�رصيف  �لأول 

�أبي �لدرد�ء بال�صبط.

فوقها  تقوم  �لتي  �لأر�ض  قطعة  �ملعهد  هذ�  منح  وعندما 
مبانيه �حلالية، بثمن ��صمي زهيد �أو رمبا باملجان، �أز�لت �إد�رته 
�لبو�بة �لأثرية �ل�صخمة �لبناء، و�صيدت يف مكانها ويف مكان 

جزء من �لربوة �لتي كانت خلفها ف�صول �لتعليم �ل�صناعي.

وقد كانت تلك �لبو�بة ذ�ت قنطرة قو�صية، وكانت �لربوة 
�ل�صو�ري �إىل نهاية �صارع ر�غب  خلفها متتد من �صارع عمود 
با�صا عند ميد�ن »باب عمر با�صا«، وخلف �لربوة مبا�رصة �صور 
ي�صل عر�صه �إىل خم�صة �أمتار وور�ء �ل�صور خندق ي�صل عمقه 
�ملدينة من غار�ت  �أنه حفر حلماية  �ملوؤكد  �أمتار من  ثمانية  �إىل 

�لأ�رص�ر �لليلية.

قطعة  بو�صكو«  »�لدون  معهد  متنح  مل  �لبلدية  �أن  ولو 
�لأر�ض هذه لكان يف �لو�صع �متد�د �صارع �أبي �لدرد�ء ليخرتق 
�لعمر�ن  �إىل زيادة  يوؤدي  ��صتقامته حي كرموز، مما كان  يف 
�لقدمي  �ملدينة  تخطيط  ويبقي على  �لهام  �ل�صعبي  �حلي  يف هذ� 
�لذي و�صعه �ملهند�ض »دينوقر�ط«، لياأتي �صكلها مطابًقا لرقعة 
�ل�صخمة  �لأثرية  بالبو�بة  مير  �ل�صارع  �متد�د  وكان  �ل�صطرجن، 
�لعالية يف منظر �صياحي �صيق، ويالحظ �أن �صارع �أبي �لدرد�ء 
هو �أحد �ل�صو�رع �لعر�صية �لأحد ع�رص، وكان يبدو يف �جلنوب 
من ترعة �صيديا )�أي بعد ترعة �ملحمودية بقليل( ويحاذي �صارع 
كرموز �لذي مير بربوة عمود �ل�صو�ري، ثم ي�صري يف �صارع 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

512

�صارع  يف  متجًها  تعرت�صه  �لتي  �ملباين  ويخرتق  �لدرد�ء،  �أبي 
�صارع  يقاطع  ثم  حاليًّا(  �صلبي  �إ�صماعيل  )�ل�صيخ  تري�صتا 
كوم  �إىل  ي�صل  �أن  �إىل  �ل�صمال  �صوب  وي�صري  بنات،  �ل�صبع 

�لنا�صورة.

لو �أن �لبلدية مل متنح تلك �لقطعة ملعهد »�لدون بو�صكو« 
�لإيطايل لتغري �صكل حي باب �صدرة، وبالتايل ق�صم كرموز 
�أفر�د  بها  يتمتع  كان  �لتي  �لمتياز�ت  هي  ولكن  باأ�رصه، 
�جلاليات �لأجنبية �إبَّان �صنو�ت �لحتالل �لإجنليزي �ملمقوت، 
فقد كان لأع�صاء �لقوم�صيون �لبلدي �ل�صتة ع�رص من �جلاليات 
قوي  نفوذ  و�ليونانية،  و�لإيطالية،  و�لفرن�صية،  �لإجنليزية، 
و��صع �لنطاق ترتب عليه ��صتيالء هيئات هذه �جلاليات �لأجنبية 
�جل�صعة على �أح�صن قطع �لأر��صي موقًعا دون �لنظر �إىل ت�صويه 

تخطيط �ملدينة �لأ�صيل.

وعند نهاية �صارع ر�غب با�صا يف نقطة تقاطعه مع �صارع 
�خلديوي �لأول »�صارع �رصيف حاليًّا« )�نظر مادة �رصيف با�صا( 
ميد�ن ومنطقة يطلق عليها حتى �لآن ��صم »باب عمر با�صا«، 
و�صمعت يف مرحلة �ل�صباب من بع�ض �ملعمرين �أن يف هذ� �ملكان 
كان يقوم �أحد �أبو�ب �ملدينة �جلديدة، وملا توىل عمر لطفي 
�إبريل   20 من  �ملدة  يف  �لإ�صكندرية  حمافظ  من�صب  با�صا 
على 10 من �أغ�صط�ض عام 1874م )1291هـ(، ثم يف �ملدة 
من 12 �أكتوبر عام 1881م )1299هـ( �إىل 25 يوليو عام 
1882م )1300هـ(، كان من بني �إجر�ء�ته �ملت�صمة بالعنف 
�إ�صد�ر �لأو�مر باأن يبيت خارج �صور �ملدينة كل من يفد عليها 
�لقب�ض عليه وجلده،  �ل�صم�ض مع  �لباب بعد غروب  من هذ� 
ولعل هذه �لأو�مر �لقا�صية كانت �ل�صبب يف ت�صمية �لباب با�صم 

هذ� �ملحافظ مع �أنه مل ي�صيد يف عهده.

ماز�ل  �لذي  »�لباب �جلديد«  �لباقية من  �لآثار  ر�أيت  وقد 
على  �لآثار  هذه  وكانت  ��صمه،  يحمل  �خلطاب  �بن  �صارع 
مقربة من باب حمطة م�رص �لقدمية �لذي يقع مكانه �حلايل عند 
بد�ية مبنى �لتليفونات يف �ملوقع �لذي يلتقي فيه �صارع �إ�صماعيل 
مر�صي  )�صارع  ب�صارع )حمطة م�رص(  �صابًقا(  �ملنعم  )عبد  مهنا 
عمودين  من  تتكون  �لباب  هذ�  �آثار  وكانت  حاليًّا(،  بدر 
�صخمني على جانبي �ل�صارع، يعلوها عقد قو�صي ي�صده عمود 
�آخر فوقه ثكنة )ق�صالق( لرجال �ل�رصطة، وعلى جانب �أحد 
مبنى حكومي  فوقه  �صيد  �ل�رصكة  مر�كز  من  مركز  �لعمودين 
وكان  �لإجنليزي،  �ملدينة  حكمد�ر  ل�صكنى  ا  خم�ص�صً كان 
ي�صغل �ملت�صع بني �لعمودين �لأ�صا�صيني عمود ر�بع من �لأعمدة 

�لقدمية.

)طريق  �لكانوبي  �ل�صارع  من  يبد�أ  �لذي  �ل�صارع  وكان 
�إىل  ينحني  ��صم )�صارع حمطة م�رص(،  �لآن( ويحمل  �حلرية 
�لي�صار �أمام باب �ملحطة �لقدمية، �أي عند بد�ية مبنى �لتليفونات 
�رتفاع  يف  وي�صري  �جلديد«  »�لباب  �آثار  حتت  مير  ثم  �حلايل، 
حتى تقاطع �صارع »�بن �خلطاب« ب�صارع »حمرم بك«، حيث 
كانت يف هذه �لنقطة �لقنطرة �لتي متر حتتها �لقطار�ت متجهة 
�إىل �لقاهرة �أو �آتية منها، وبعد هذه �لقنطرة �لتي هدمت عقب 
�صارع حمرم  كان  �جلديدة،  م�رص  ت�صييد حمطة  من  �لنتهاء 
�لتدرجي  �لنخفا�ض  يف  ياأخذ�ن  �خلطاب  �بن  و�صارع  بك، 

ب�صبب علو تلك �لقنطرة. 

وكان على ميني �آثار »�لباب �جلديد« يف �جتاه حي حمرم بك 
�ملحطة �لقدمية مببانيها، و�صككها �حلديدية �ملمتدة يف �لرحبة، 
من  يحدها  �لتي  �لعامة  �حلديقة  ن�صف  حيزها  ن�صقت يف  �لتي 
�ل�رصق مبنى حمطة »م�رص �جلديدة«، و�حلديقة �مل�صتديرة �لتي 
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�أمامها، و بها قاعدة متثال كانت خم�ص�صة ليقوم فوقها متثال 
�مللك فوؤ�د �لأول، وحتمل �لآن رمز �صعلة ثورة 23 يوليو عام 
1952م، ومن �لغرب �ل�صارع �لذي به م�صت�صفى �أحمد ماهر 
و�صوق �ل�صمك، ومن �جلنوب �صارع �بن �خلطاب وبد�ية �صارع 

حمرم بك، ومن �ل�صمال مبنى �لتليفونات �ملركزي.

 وعلى ي�صار �آثار »�لباب �جلديد« كانت حفرة قليلة �لعمق 
يدل �صكلها على �أنها كانت خندًقا ور�ء �صور �ملدينة، وكانت 
و�صط هذه �حلفرة خمازن �ل�رصطة �لتي نقلت �إىل مبناها �جلديد 
ب�صارع بلجيكا )�صارع �صليمان ي�رصي �لآن(، ويلي هذه �حلفرة 
يف �ل�رصق �ملكان �لذي �أقيمت يف حيزه حمطة م�رص �جلديدة، 
بحد�ئقه  �حلرية  ميد�ن  �لآن  �لف�صيحة  �لرقعة  هذه  كل  ويقيم 
�إقامة �ملحطة �جلديدة نهائيًّا يف  �لعديدة، وقد تقرر  و�صو�رعه 
يوم 30 من مايو عام 1910م، على �رصط �أل يحول بناوؤها 

دون �صهولة �ملرور بني جهتي �لباب �جلديد، وكوم �لدكة.

ويف �ملكان �لذي �أقيمت فيه هذه �ملحطة �جلديدة كانت 
�أحكام �لإعد�م حتى م�صتهل �لقرن �لع�رصين، تنفذ يف �ملجرمني 

�صنًقا �أمام �لنا�ض عند مطلع �لنهار.

 ويقول علي با�صا مبارك )�نظر هذه �ملادة( يف كتابه »�خلطط 
�جلديدة – �جلزء �ل�صابع« �إن �أبو�ب �لإ�صكندرية �لتي كانت يف 
�ل�صور خم�صة هي »باب غرب« ومنه كان �لو�صول �إىل �لقباري 
ثم �إىل �ملدينة، و»باب �لقر�فة« يف مقابلة ج�رص �لهيتا�صتاد، وما 
�لفتح  عند  �لعرب  قال  �لذي  �لأخ�رص  �لباب  �أنه  �صك يف  من 
كوم  مقابر  �إىل  يوؤدي  لأنه  �لأمو�ت«  »باب  يدعى  كان  �إنه 
)�مليناء  �لكبري  �مليناء  على  وكان  �مليد�ن«،  و»باب  �ل�صقافة، 
»باب  �أو  �لعمود«  و»باب  �لقدمي،  �لبحر  باب  حمل  �ل�رصقي( 

�صدرة«، و»باب ر�صيد« �لذي يعرف �لآن بباب �رصقي. 

وي�صف علي با�صا مبارك هذه �لأبو�ب »باأنها كانت مبنية 
من �أحجار، وعمد قدمية، ويف �أعتابها �أعمدة كاملة. فكان 
يف عتبة كل باب عمود، ويف �أعاله عمود ميتد بعر�ض �لعتبة«، 
وهذ� �لو�صف ينطبق متاًما على »�لباب �جلديد« �لذي �صاهدته 

يف عهد �ل�صباب.

من  �أرى  �لقدمية،  �لإ�صكندرية  تخطيط  ب�صدد  دمنا  وما 
�ملالئم ذكر �صيء عن و�صف �صو�طئها من حي ر�أ�ض �لتني �إىل 
�صاحية �لرمل كما ر�أيتها يف م�صتهل �لقرن �لع�رصين حني كنت 
يف �آخر �صنو�ت �لطفولة، ثم ذكر بع�ض �ل�صو�هد �لتي قد حتدد 
مو�قع �ل�صو�رع �لطولية و�لعر�صية كما خططها »دينوقر�ط�ض«، 
وذلك بتطبيق هذه �ملو�قع على �أماكن �ل�صو�رع �لرئي�صية �حلالية 

يف �أنحاء �ملدينة قدر �مل�صتطاع، وعلى وجه �لتقريب د�ئًما.

�لنحو  على  متتد  �صاهدتها  فقد  بال�صو�طئ  يتعلق  ففيما 
�لتايل:

بناء  قبل  �لبحر  كان  ال�سيالة:  حي  اإىل  التني  راأ�ض  من   )1
يلم�ض  �لرملية،  �مل�صاحة  من  كبري  جزء  ردم  وبعد  �لر�صيف 
يف تر�ميه على تلك �مل�صاحة �لرملية �لع�ص�ض �ملقامة من �ل�صفيح 
�لقدمي على مقربة من ق�رص ر�أ�ض �لتني، وكانت هذه �لع�ص�ض 
�لعامة  �حلديقة  من  جزًء�  �لآن  ي�صم  �لذي  �ملكان  يف  مبعرثة 
�لو�قع بجانب ثكنات �ل�صالح �لبحري، وي�صم �لأبنية �جلديدة 
يف  �لبحر  ي�صتمر  ثم  �لثانوية،  �لبنات  مدر�صة  بينها  من  �لتي 
�لقو�صي خلليج  �حليز  �مل�صيدة يف  �لقدمية  �لأبنية  فيال�صق  تر�ميه 
�لأنفو�صي، �أو ينح�رص عنها م�صطحات رملية متفاوتة �لت�صاع 
ي�صل  �لذي  �لأثري  �جل�رص  مرتفعة حتى  وتارة  منب�صطة،  تارة 
حي �ل�صيالة بح�صن »�لأطة«، وعند منت�صف هذ� �جل�رص كانت 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

514

لتلتقي  �لرحب  �لأنفو�صي  مياه خليج  حتتها  تنفذ  �صغرية  قنطرة 
�جلزء  يف  �صحاًل  خليًجا  يرت�مى  �لذي   » َغريَّ �ل�صُ »�لبحر  مبياه 

�لكائن بني ح�صني »�لأطة« وح�صن قايتباي.

وقد �أزيلت �لع�ص�ض �ل�صفيحية، و�ختفى �أ�صحابها �لذين 
كانو� يز�ولون تربية �ملاعز، وميار�صون �حلرف �ملتو��صعة، ومل 
يبق من مظاهر �لقدم على طول خليج �لأنفو�صي �صوى بع�ض 
�ل�صتدلل عليها من  ي�صتطاع  �لتي  �لقدم  �مل�صتغرقة يف  �ملنازل 
�ل�صكندري  �لعرف  �لبارزة من و�جهاتها وت�صمى يف  �لأجز�ء 
�لتي  �خل�صبية  �لكتل  من  ع�صبها  باأن  وتتميز  »باخلر�ريج«، 
ت�صندها عادة كتل �أخرى ت�صتند �إىل حائط �لطبقات �لأر�صية 
هذه  وميتلك  �لأ�صفل،  نحو  مائل  �صكل  يف  �ملنازل  هذه  من 
�ملنازل �لقدمية �أ�رص عريقة يف �حل�صب �ل�صكندري، ففي طريق 
�لتني يقوم  �لغربي وعلى مقربة من مكان ع�ص�ض ر�أ�ض  �خلليج 
بالثقافة  رجالها  ��صتهر  وقد  �جلزيري،  عائلة  منـزل  �لآن  �إىل 
ومنـزل  ومطحنه،  بك  �صيمي  منـزل  و�صطه  ويف  �لدينية، 
�أ�رصة �لر�فعي مفتي �لإ�صكندرية قدمًيا، ويف �رصقه بيتا �أ�رصتي 
�مل�صريي، و�ملحت�صب �ملطالن على م�صاكن �ل�صيالة �ملتو��صعة، 
وبع�ض هذه �ملنازل �لعتيقة تنخف�ض عتباتها عن م�صتوى �ل�صارع 

لرتفاع قارعته.

وقد ردمت �مل�صاحة �لرملية من �خلليج ليقوم فوقها �صارع 
ق�رص ر�أ�ض �لتني �لعري�ض، �لذي ي�صري �لرت�م و�صطه، و�صيدت 
�ل�صكنية �حلديثة، وكانت هذه  �لعمار�ت  على حافته �جلنوبية 
�مل�صاحة �لف�صيحة مكاًنا لعدد كبري من دور �ل�صناعة )�لرت�صانات( 
�ملختلفة  و�لزو�رق  �لقو�رب  �إن�صاء  �أ�صحابها  يتوىل  �خلا�صة 
)�لرب�طيم(،  �لقاع  �مل�صطحة  �لب�صائع  نقل  وقو�رب  �لأنو�ع 
وذلك  )�للن�صات(،  �ل�صغرية  �لتجارية  �ملر�كب  وكذلك 

وخالل  �لربيع  �أعياد  ويف  وعر�صها،  �مل�صاحة  تلك  طول  يف 
�ملحتفلني  ت�صتقبل  �لرملية  �مل�صاحة  هذه  كانت  �ل�صيف  ف�صل 
يف  �لنهار  �صحابة  فيق�صون  �أولدهم  ي�صحبهم  �لأعياد  بهذه 
مرح و�رصور يد�عبون �لرمال ويتمتعون بال�صتحمام يف خليج 
�لأنفو�صي �ل�صحل، وكلمة �لأنفو�صي يرجع �أ�صلها �إىل عائلة 
�إيطالية كان �أفر�دها ميار�صون �صيد �لأ�صماك يف قو�رب كبرية 
كانت ت�صمى »�لبالن�ض« و��صم هذه �لعائلة �حلقيقي »�أونفو�صي 
Unfoussi« وكان بع�ض �أحفادها يعي�صون بالإ�صكندرية حتى 

�لعقد �لثالث من �لقرن �لع�رصين �حلايل وي�صرتكون يف �نتخاب 
ل�صكانهم  يدفعون  �أنهم  �أ�صا�ض  على  �لبلدي  �ملجل�ض  �أع�صاء 

�إجارة �صهرية تزيد على �صتة جنيهات.

وقد طغى ر�صيف �لأنفو�صي على م�صاحة �خلليج نف�صه، 
�أو  عن خم�صني  تقل  ل  مل�صافة  �لقدمية  منازله  عن  �ملاء  فح�رص 
�لرملية  م�صاحته  من  �لباقية  �لأجز�ء  على  و�أقيم  مرًت�،  �صتني 
دور  من  و�لقليل  �لتني  ر�أ�ض  �ل�صتحمام جهة  طارمات  بع�ض 
�ل�صناعة »�لرت�صانات« يف �لأجز�ء �لو�صطى، و�صيدت يف �جلزء 
وهبي«،وفوق  »يو�صف  وم�رصح  �ل�صيفية  لل�صينما  د�ر  �لغربي 
َغرّي« م�صت�صفى ر�أ�ض �لتني  �جل�رص وقنطرته وم�صطح �لبحر »�ل�صُ
وحلقة  »�لأطة«  �ل�صو�حل كملحق حل�صن  خلفر  ومركز  �لعام 
مدر�صة  تليه  �ملحافظة  يتبع  �لتنظيم  لق�صم  ومبنى  لالأ�صماك، 

�بتد�ئية ثم نقطة �رصطة �لأنفو�صي.

نقطة  مكان  من  �صيًقا  ميتد  كان  �لذي  �لل�صان  وفوق 
�ل�رصطة، �أقيم بعد تو�صيع عر�صه نادي �ليخت، ومعهد �لأحياء 
وعلى  قايتباي،  ح�صن  يليه  �لذي  �لبحري  و�ملتحف  �ملائية، 
عند  وتنتهي  �لأطة«  »طابية  ج�رص  من  تبد�أ  �لتي  �مل�صافة  �متد�د 
�أقيمت  �صارع 26 يوليو مارة ببد�ية �صارع �ل�صيد حممد كرمي 
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�مل�صاكن �جلديدة، ومل يبق من �لأبنية �لقدمية يف هذه �مل�صافة 
 � �أو كانت مقرًّ �لبحر ي�صل قربها،  �لقهوة �لذي كان  بناء  �إل 
لل�صيادين »ومعلميهم«، يز�ولون فيها بيع �لأ�صماك باملز�يدة يف 

�ل�صباح �لباكر.

2( مياه البحر التي تغمر �سارع ال�سيد حممد كرمي: كانت مياه 
�إن�صاء ر�صيف »�لكورني�ض«، �لذي ��صتغرق  �لبحر تغمره قبل 
ت�صييده من ر�أ�ض �لتني حتى ل�صان �ل�صل�صلة )ر�أ�ض لوخيا�ض(، 
�ملدة من عام 1909 �إىل 1912م )1327 – 1331هـ( �أي 

�أربعة �أعو�م كامالت.

 ففي ف�صل �ل�صتاء حينما يكون �لبحر هائًجا كانت �لأمو�ج 
تزحف على �ل�صاطئ �لرملي �ملتعرج فت�صل �إىل قرب م�صت�صفى 
�لنقر��صي �حلايل، و�إىل �ملنازل �لعتيقة �لتي ماز�ل عدد قليل منها 
قائًما بني بد�ية �صارع �ل�صيد حممد كرمي وم�صجد �أبي �لعبا�ض، 
م�صتوى  عن  م�صتو�ها  فانخف�ض  عتباتها  بع�ض  غارت  وقد 

�ل�صارع بعمق ملحوظ.

 وكانت تلك �لأمو�ج ل تنفك عن مل�ض درجات م�صجد 
�لبو�صريي �لرخامية وقد جل�صت عليها يف عهد �لطفولة مر�ت 
كثرية ول�صيما عندما ياأتي �صم �لن�صيم وتو�صع يف كفّي �حلناء 
�لدرجات  �إىل  �لباكر  �ل�صباح  يف  و�أهرول  �ل�صابقة  �لليلة  يف 
�لبحر  ماء  يف  �أغم�صهما  ثم  �لكفني  عن  �حلناء  �أزيل  �لرخامية 

ليبقى �أثر �حلناء فيهما طوياًل �أخ�رص �للون.

وبعد م�صجد �لبو�صريي كان �ملوج يزحف ثورته لريتطم 
ب�صور مدر�صة �جلمعية �مل�رصية �لكائنة عند بد�ية �صارع �إ�صماعيل 
يف  وكانت  �لقدمية،  �ملحافظة  د�ر  تظهر  ثم  �صربي  با�صا 
كرمي  حممد  �ل�صيد  �صارع  على  �ملطلة  �جلديدة  �ملنازل  مكان 

حافظ  م�صطفى  )�ل�صهيد  وفرن�صا  �صربي  با�صا  و�إ�صماعيل 
�لطباخني،  �صوق  �صارع  بد�ية  �إىل  لي�صل  زحفه  ويتابع  �لآن( 
�لآن(،  عر�بي  )ميد�ن  �لقنا�صل  فميد�ن  با�صا،  �صنان  ف�صارع 
فمبنى م�صلحة �لربيد �لذي هدم، وكان مكانه خلف �لقن�صلية 
دنيال،  �لنبي  �صارع  فبد�ية  �ل�رصقي  �مليناء  ف�صارع  �لفرن�صية، 
فمحطة �لرمل فالأز�ريطة، فل�صان �ل�صل�صلة، ومن ثم يو��صل 
تتخلله  �ملدينة  نهاية  حتى  �للتو�ء  �ل�صديد  تعرجه  �لكورني�ض 

بع�ض �لكثبان.

ومن �صياق هذه �ملناظر �لتي و�صفتها يت�صح ما ياأتي:

�لقو�صية  �مل�صافة  ح�صن  �ملقامة يف  �حلديثة  �لأبنية  • �أن 
�لتي ت�صغل جميع جوتة �لأنفو�صي مل تكن موجودة 
�ل�صينما  وكذلك  �حلايل  �لع�رصين  �لقرن  فجر  يف 
ر�أ�ض  وم�صت�صفى  وهبي  يو�صف  وم�رصح  �ل�صيفية 
�لتني ومركز خفر �ل�صو�حل وحلقة �لأ�صماك ومبنى 
ونادي  �ل�رصطة  ونقطة  �لبتد�ئية  و�ملدر�صة  �لتنظيم 

�ليخت ومعهد �لأحياء �ملائية و�ملتحف �لبحري.

• �أن جميع �ملنازل و�لعمار�ت �لتي يحدها من �جلنوب 
�صارع �ل�صيد حممد كرمي، ومن �ل�صمال جتاه �لبحر 
�حلني،  ذلك  يف  �أثر  لها  يكن  مل  يوليو   26 �صارع 
�لتي  و�ملن�صاآت  و�لعمار�ت  �ملنازل  جميع  وكذلك 
�لأول  )�صعيد  �لتجارية  �لغرفة  �صارع  جنوبًا  يحدها 
عبد  �ل�صلطان  و�صارع  زغلول  �صعد  وميد�ن  �صابًقا( 
�لعزيز )�لدكتور عبد �حلميد بدوي �لآن(، ويحدها 
بني  �ملمتد  يوليو   26 �صارع  من  �لباقي  �جلزء  �صماًل 
�إذ  تكن موجودة؛  �ل�صل�صلة مل  ول�صان  ميد�ن عر�بي 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

516

كانت �أماكنها �صاطئ رملي يت�صع يف بع�ض �جلهات 
وينح�رص يف بع�صها �لآخر.

• �أن �لأبنية �ملختلفة �لو�قعة يف �جلهة �ل�صمالية من خط 
تر�م �لرمل، ويحدها جنوبًا �صارع �لإ�صكندر و�صماًل 
�صارع �ل�صلطان عبد �لعزيز، مل يكن لها �أثر، فكان 
ي�صار  على  ف�صاء  �أر�ض  يف  ي�صري  �لرمل  تر�م  خط 
�ملتجه نحو �صاحية �لرمل حتى �صاحل �لبحر يف كل 

هذه �مل�صافة.

�أنه من منطقة•  �ل�صاطبي �إىل منطقة ق�رص �ملنتزه كانت 
حافة �لكورني�ض �ملتعرجة ل ت�صم �إل �أبنية قليلة مبعرثة 
�حلالية  �لقالدة  هذه  ت�صيد  ومل  �متد�ده،  طول  على 
�إن�صاء  من  �لنتهاء  بعد  �إل  �لفخمة  �لعالية  �لأبنية  من 
�أو�خر  يف  حاليًّا(  �جلي�ض  )طريق  �لكورني�ض  طريق 

�لعقد �لثالث من �لقرن �لع�رصين.

�صو�حل  خلو  على  �لد�لة  بذهني  �لعالقة  �ملعامل  ومن 
�مليناء  وعلى  �لأنفو�صي  خليج  طول  على  �ملمتدة  �لإ�صكندرية 
لوخيا�ض(  )ر�أ�ض  �ل�صل�صلة  ل�صان  من  و�لكورني�ض  �ل�رصقي، 
�لذي  )�لكازينو(  �خل�صبي  �مللهى  ذلك  �ملنتزه،  ق�رص  حتى 
عند  �لبحر  مغرو�صة يف  حديدية  قو�ئم  على  يقوم  ن�صفه  كان 
�حلالية  �ملطافئ  نقطة  من  بالقرب  با�صا«  »�صنان  �صارع  بد�ية 
لرجل  �لكازينو  �لربيد، وكان هذ�  مبنى طرود  �لكائنة خلف 
�لبحر  �صوري يدعى »�صيبان«، و�لكازينو �خل�صبي �ملطل على 
ميد�ن  على  �ملطل  �حلايل  �لتجارية  �لغرفة  مبنى  خلف  مبا�رصة 
ومتثال �صعد زغلول، و�لكازينو �خل�صبي �لذي كان يف مكان 
»حلو�ين �لرتيبانو« بعمارة يحيى با�صا �أمام متثال �صعد زغلول، 

وحمامات �لبحر �لعامة �لتي كانت يف مكان �لقن�صلية �لإيطالية 
�ملطلة على �صارع 26 يوليو �ملحاذي للميناء �ل�رصقي، وحمطة 
»�صينما �صرت�ند«، وكان  ت�صغل مكان  �لتي كانت  �لرمل  تر�م 
تر�م �لرمل عبارة عن خط �صكة حديد ي�صري عليها قطار بخاري 
حتى �ل�صنو�ت �لأخرية من �لقرن �لع�رصين، ومن حمطة فليمنج 

بالرمل ر�أيت يف عهد �لطفولة �لبحر دون �أي عائق �أمامي.

 و�لآن وقد �ت�صحت معامل �صو�حل �ملدينة من ر�أ�ض �لتني 
�إىل �ملنتزه، �أجد من �ملالئم ذكر بع�ض �ل�صو�هد �لتي قد حتدد 
مو�قع �ل�صو�رع �لتي خططها »�ملهند�ض دينوقر�ط�ض« عند ت�صييد 
�لإ�صكندرية، وذلك بتطبيق مو�قعها �ملبينة يف خريطة حممود 
�أق�صام  يف  �حلالية  �لرئي�صية  �ل�صو�رع  �أماكن  على  �لفلكي  با�صا 

�ملدينة �ملختلفة.

لقد ُذكر قباًل �أن �لفلكي تو�صل عن طريق �حلفريات �إىل 
�أنحاء �ملدينة،  �لعثور على بقايا من ر�صف �ل�صو�رع يف كافة 
ع�رص  و�أحد  طولية،  �صبعة  كانت  �ل�صو�رع  هذه  �أن  �أثبت  ثم 
عر�صية، و�أن �لطولية تخرتق حيز �ملدينة من �ل�رصق �إىل �لغرب 
�جلنوب، وجميع  �إىل  �ل�صمال  من  متجهة  �لعر�صية  وتقاطعها 
�ل�صو�رع جتعل من م�صاحة �ملدينة رقعة ت�صبه رقعة �ل�صطرجن ذ�ت 

�ملربعات �ملن�صقة.

 ومن �خلريطة �لتي ر�صمها خالل عام 1866م )1283هـ( 
موقع  حتديد  ي�صتطاع  �لقدمية«،  »�لإ�صكندرية  بكتابه  و�أحلقها 
تلك �ل�صو�رع بكيفية تقريبية بالن�صبة �إىل مو�قع �ل�صو�رع �لرئي�صية 

�حلالية وذلك على �لنحو �لتايل:

من  �لقريبة  �ل�صمالية  �جلهة  يف  �لأول  �لطويل  �ل�صارع  �إن 
يف   – �لفلكية  �خلريطة  على  لر�صمه  وفاًقا   – ميتد  كان  �لبحر 
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�ملوقع �لذي ميتد فيه �صارع )�أمربو�ز ر�للي – �صارع بور�صعيد 
ثم  حاليًّا(،  ح�صن  �صليم   – )�صرت�بون  �صارع  يقاطع  �لآن(، 
�لآن(،  ر�فع  �بن   – )فيالدلف  �صارع  يف  �متد�ده  يو��صل 
تقريًبا ونهايته عند �صارع  بد�يته عند كلية �صان مارك  وكانت 
بينه وبني  )�صوتري – �لدكتور م�صطفى م�رصفة �لآن(، وكان 

�ل�صارع �لطويل �لثاين 294 مرًت� نحو �جلنوب.

�إن �ل�صارع �لطويل �لثاين كان ي�صري يف �مل�صافة �لتي يخرتقها 
خط تر�م �لرمل، وكان يبد�أ من كلية �صان مارك وينتهي عند 
�صعد  وميد�ن  �لأكرب،  �لإ�صكندر  �صارع  قاطًعا  �لرمل  حمطة 

زغلول حتى بد�ية �صارع �صفية زغلول )�صارع �مل�صلة قدمًيا(. 

�صيز�ر،  يبد�أ من كامب  �لثالث كان  �لطويل  �ل�صارع  �إن 
حاليًّا(،  جالل  فوؤ�د  حممد   – )بلبتني  �صارع  خمرتًقا  وميتد 
ف�صارع )كانوب – �أحمد فوؤ�د نور �لآن(، ثم يخرتق و�صط 
و�صط  ي�صري  ثم  �ل�صاطبي،  بجهة  و�مل�صيحيني  �ليهود  مقابر 
)�ل�صلطان  ب�صارع  يلتقي  �أن  �إىل  �ل�صمالية  �ل�صاللت  حد�ئق 
فيه،  في�صري  حاليًّا(  م�صطفى  �صالح  �ل�صهيد   – كامل  ح�صني 
– �إ�صطنبول �لآن( ثم يخرتق  �ليوناين  ويف �صارع )�مل�صت�صفى 
بع�ض �لأبنية ويلتقي ب�صارع �صيزو�صرتي�ض، ويخرتق بعد ذلك 
�لدرد�ء  �أبي  �صيدي  �صارع  عند  لينتهي  �لأخرى  �لأبنية  بع�ض 
على وجه �لتقريب، وكان بينه وبني طريق �حلرية يف �جلنوب 

294 مرًت�.

�إن �ل�صارع �لطويل �لر�بع وهو �ل�صارع �لكانوبي �لعظيم، 
كانت بد�يته عند حي كامب �صيز�ر، وكان ي�صري يف طريق 
�حلرية بعر�ض 14 مرًت� ثم يخرتق �صارع �صيدي �ملتويل ف�صارع 
�إ�صحق �لندمي، حتى تقاطعه مع �صارع �لكوبري �لقدمي، ثم مير 

ب�صارع �ملنري لينتهي يف منطقة مينا �لب�صل، وبينه وبني �ل�صارع 
�خلام�ض 294 مرًت� نحو �جلنوب.

كما �أن �ل�صارع �لطويل �خلام�ض كان يبد�أ عند حي كامب 
يف  �حلرية(  )طريق  �لكانوبي  لل�صارع  حماذًيا  وي�صري  �صيز�ر، 
�جلنوب وعلى بعد 294 مرًت� منه، ويت�صح من خريطة �لفلكي 
�ل�صعادة،  �صارع  ثم  �حل�رصة،  حي  يخرتق  كان  �متد�ده  �أن 
ف�صارع �أ�صو�ن، ويلتقي مبيد�ن »و�بور �ملياه«، ثم يخرتق حد�ئق 
 – بلجيكا  )�صارع  ذلك يف  بعـد  وي�صري  �جلنوبية،  �ل�صاللت 
باتري�ض لومومبا �لآن(، ف�صارع )�لأمري عبد �لقادر – �صليمان 
مهنا  �إ�صماعيل   – �ملنعم  عبد  )�لأمري  ف�صارع  حاليًّا(،  ي�رصي 
�لآن(، ثم يخرتق بع�ض �ملباين مقاطًعا �صارع �لكربى �لقدمي، 
وي�صري بعد ذلك مقاطًعا �صارعي �أ�صاكل �لغالل و�صكالريد�ض 

لينتهي يف حي مينا �لب�صل.

من  بد�يته  يف  ياأخذ  كان  �ل�صاد�ض  �لطويل  �ل�صارع  �إن 
لل�صارع  وي�صري حماذًيا  �لفرخة،  منطقة  بجهة  »�أمربوزو«  حي 
�خلام�ض خمرتًقا �لأبنية و�لأر��صي �لف�صاء حتى �صارع )جر�نفيل 
فهمي  ح�صني  �صارع  يف  ميتد  ثم  �لآن(،  �لريا�صي  �مللعب   –
�لو�قع خلف مبنى جمعية �لإ�صعاف، ومير ب�صور حمطة م�رص، 
�لكائن خلف  �ل�صارع  ثم يخرتق ميد�ن �جلمهورية، ومير يف 
 � مبنى �لتليفونات ليتجه يف خط م�صتقيم �صوب مينا �لب�صل مارًّ

ب�صارع )�خلديوي �لأول – �رصيف حاليًّا(.

�أما بالن�صبة �إىل �ل�صو�رع �لعر�صية �لأحد ع�رص �لتي كانت 
خريطة  من  في�صتبني  قبل،  �ملو�صحة  �لطولية  �ل�صو�رع  تقاطع 

�لفلكي ما ياأتي:
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�إن �ل�صارع �لعر�صي �لأول من �جلهة �ل�رصقية للمدينة كان 
يبد�أ من �لبحر عند بد�ية حي كامب �صيز�ر وي�صري يف )�صارع 
دهان(، ثم يقاطع )�صارع �لأمري �إبر�هيم – عمر لطفي �لآن( 
�لقبلية(، ويقاطع  وطريق �حلرية، وي�صري يف �صارع )�حل�رصة 
�لد�صوقي  – �ل�صهيد جالل   3 منرة  )�ل�رص�ي  �صارع  ذلك  بعد 
�لإيطايل  �مل�صت�صفى  جنوبي  �لقائمة  �ملباين  يخرتق  ثم  حاليًّا(، 
�إىل �أن ينتهي عند ترعة �ملحمودية، �أي عند ترعة �صيديا �لقدمية 
�لتي كان موقعها يف جنوب �ملحمودية بقليل، وكانت تغذي 
�لكانوبي  فرعه  طريق  عن  �لنيل  من  �لعذب  باملاء  �لإ�صكندرية 
)فرع ر�صيد حاليًّا(، وكان هذ� �لنوع ي�صب يف �لبحر عند قرية 

كانوبو�ض ومن ثم ��صتق ��صمه �لقدمي.

ي�صري يف  �لبحر  من  يبد�أ  كان  �لثاين  �لعر�صي  �ل�صارع  �إن 
يقاطع  ثم  �لآن(،  غربال  �صفيق  حممد   – )�أر�صميد  �صارع 
)�لأمري  لطفي  وعمر  �صابًقا(  )�أمربو�ز�للي  بور�صعيد  �صارعي 
)لطفي  تر�جان  وي�صري  تر�جان،  كوبري  عند  �صابًقا(  �إبر�هيم 
�ل�صيد حاليًّا( �لذي ميتد خلف كلية �لهند�صة، ثم يقاطع طريق 
�ملو��صاة،  م�صت�صفى  �أمام  �لو�قع  �ل�صارع  يف  وي�صتمر  �حلرية 
�لب�صائع  حمطة  من  بالقرب  �حلديد  �ل�صكة  خط  ويقاطع 
باحل�رصة، ثم يخرتق بع�ض �ملباين وي�صري يف �صارع �بن مالعب 
ترعة  مكان  �إىل  ويخرتقها  �ملحمودية  ترعة  �إىل  ي�صل  �أن  �إىل 

�صيديا يف جنوبها.

�إن �ل�صارع �لعر�صي �لثالث كان يبد�أ من �لبحر عند منطقة 
�لآن(  – �صليم ح�صن  )�صرت�بون  �صارع  وي�صري يف  �ل�صاطبي، 
و�لإ�صكندر  �صابًقا(  )�أمربوزر�للي  بور�صعيد  �صارعي  ويقاطع 
ويقاطع  �أفالطون،  �صارع  يف  �متد�ده  يو��صل  ثم  �لأكرب، 
طريق �حلرية، ويخرتق مكان م�صت�صفى طلبة �جلامعة �حلايل، 

)�ل�رص�ي  �صارع  ذلك  بعد  ويقاطع  �ملياه  و�بور  خلف  وي�صري 
منرة 3، �ل�صهيد جالل د�صوقي �لآن(، وخط �ل�صكة �حلديد، 
ويخرتق بع�ض �ملباين وي�صري �أخري يف �صارع )�إديث كافيل – 
�أن ي�صل �إىل ما بعد ترعة �ملحمودية  �إىل  فاطمة �لزهر�ء �لآن( 

بقليل حيث كانت ترعة �صيديا.

ر�أ�ض  عند  بد�يته  ياأخذ  كان  �لر�بع  �لعر�صي  �ل�صارع  �إن 
�صو�رع:  يف  وميتد  �ل�صمال،  يف  �ل�صل�صلة(  )ل�صان  لوخيا�ض 
با�صا  و�صعيد  ر�صدي،  با�صا  �لرحمن  وعبد  ميمون،  �بن 
�لفرخة  وترعة  �رصقي،  �لفرخة  وترعة  و�لكربي،  �لغرياين، 
طريق  ��صم  حتمل  �ل�صو�رع  هذه  كل  �صارت  »وقد  غربي، 
�حلرية  طريق  �صريه  يف  �ل�صارع  هذ�  ويقاطع  �ل�صوي�ض«،  قناة 
ويخرتق حديقة �ل�صاللت �جلنوبية، ومير حتت كربى �ل�صكة 
�حلديد بجهة �لفرخة، وينتهي عند مكان ترعة �صيديا بعد �أن مير 

بكوبري حمرم بك على ترعة �ملحمودية.

�إن �ل�صارع �لعر�صي �خلام�ض كان يبد�أ بعد ل�صان �ل�صل�صلة 
�مليناء  من  �ل�رصقي  �لطرف  يف  �لبحر  عند  لوخيا�ض(  )ر�أ�ض 
�لدكتور   – )�صوتري  �صارع  يف  وميتد  �لعظيم(  )�مليناء  �ل�رصقي 
م�صطفى م�رصفة حاليًّا(، ثم يقاطع �صارع �لإ�صكندر �لأكرب، 
�ل�صكة  وخط  و�لقبلية،  �لبحرية  �ل�صاللت  حد�ئق  ويخرتق 
�حلديد، ثم ي�صري يف �صارع )�لر�صافة – نبيل �لوقاد �لآن( �إىل 

�أن ي�صل �إىل ترعة �صيديا يف جنوب ترعة �ملحمودية بقليل.

يف  �لبحر  عند  يبد�أ  كان  �ل�صاد�ض  �لعر�صي  �ل�صارع  �إن 
�مليناء �ل�رصقي وميتد يف �صارع »�صمبوليون«، ثم يقاطع �صارع 
)�ل�صلطان  ف�صارع  �خلرطوم،  فميد�ن  �لأكرب،  �لإ�صكندر 
ح�صني كامل – �ل�صهيد �صالح م�صطفى حاليًّا(، ويخرتق بعد 
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فميد�ن  �ل�رصقي،  �لدكة  كوم  من  وجزًء�  �ملباين  بع�ض  ذلك 
�صارع  ذلك  بعد  ويقاطع  �حلديد  فال�صكة  �لإ�صعاف،  جمعية 
بعد  وي�صري  عرفان،  �صارع  �إىل  �ملباين  ويخرتق  بك،  حمرم 

ذلك حتى ي�صل �إىل ترعة �صيديا بعد �ملحمودية بقليل.

�إن �ل�صارع �لعر�صي �ل�صابع كان يبد�أ عند �لبحر يف �مليناء 
�ل�رصقي، ومير بني مبنى �لقن�صلية �لإيطالية وميد�ن متثال �صعد 
�لآن(  زغلول  �صفية   – )�مل�صلة  �صارع  يف  ميتد  ثم  زغلول، 
مقاطًعا �صارع )�صعد زغلول – حمطة �لرمل �صابًقا( ويقاطع بعد 
ذلك �صارع )�ل�صلطان ح�صني كامل – �ل�صهيد �صالح م�صطفى 
ويقاطع  �جلديد،  م�رص  حمطة  مبنى  خمرتًقا  وي�صري  �لآن(، 
�صارع  �إىل  ي�صل  �أن  �إىل  �ملباين  ثم يخرتق  �صارع حمرم بك، 
بدوي بك، ف�صارع حم�صن با�صا، فيمتد فيهما حتى ي�صل �إىل 

ترعة �صيديا بعد �ملحمودية بقليل.

�إن �ل�صارع �لعر�صي �لثامن كان ياأخذ بد�يته عند �لبحر يف 
بعد  �ل�صوما قدمًيا(  – �صارع  )�لنبي د�نيال  �ل�رصقي وميتد  �مليناء 
و�صارع  �جلمهورية  ميد�ن  يقاطع  ثم  زغلول  �صارع  يقاطع  �أن 
م�صجد �حل�رصي ويخرتق �ملباين، وي�صري بعد ذلك يف �صارع 
�ملهدي �لعبا�صي لينهي عند ترعة �صيديا جنوبي ترعة �ملحمودية 

بقليل.

�مليناء  من  �لبحر  عند  يبد�أ  �لتا�صع  �لعر�صي  �ل�صارع  �إن 
�إ�صماعيل  مبيد�ن  �لكلية  �ملحكمة  مبنى  يخرتق  ثم  �ل�رصقي، 
�لأول )ميد�ن عر�بي �لآن( ويقاطع �صارع �ل�صيد حممد كرمي، 
ويخرتق بع�ض �ملباين، ويقاطع �صارع �صيدي �ملتويل لي�صري يف 
�صارع �خلديوي �لأول )�رصيف حاليًّا( ويخرتق بعد ذلك بع�ض 
يخرتق  و�أخرًي�  �لعمري  �صارع  ي�صري يف  ثم  �لأخرى،  �ملباين 

بع�ض �ملباين لي�صل �إىل ترعة �صيديا جنوبي ترعة �ملحمودية .

�إن �ل�صارع �لعر�صي �لعا�رص كان يبد�أ عند �لبحر من �مليناء 
�ل�صيد حممد كرمي، ويخرتق مبنى  �ل�رصقي، ويقاطع �صارع 
على  حممد  ميد�ن  يقاطع  ثم  �ملباين،  وبع�ض  �لربيد،  طرود 
�لدرد�ء  �أبي  �صيدي  �صارع  يف  لي�صري  �لآن(  �لتحرير  )ميد�ن 
ويخرتق بعد ذلك مبنى معهد »�لدون بو�صكو« �ل�صناعي حيث 
كان »باب �صدرة« يقوم، ومير بعد ذلك ب�صارع �لنيل، وحتى 
�صحة  على  ويدل  �ملحمودية،  جنوبي  �صيديا  ترعة  �إىل  ي�صل 
من  �أحجار  على  ُعرِث  �أنه  �ل�صارع  لهذ�  �لتقريبي  �لتخطيط  هذ� 
�جلر�نيت يف �صارع �أديب، وعمود رخامي يف �صارع �صنرت�ل 
كانت  و�لعمود  �لأحجار  �أن  َثُبت  �أديب،  ل�صارع  �ملحاذي 
مقامة على �صاحل �لبحر، مما يوؤكد �أن مياه �لبحر كانت ت�صل 
�إىل ميد�ن �ل�صانت كاترين )�ملن�صية �ل�صغرية( و�أن �حلي �لو�قعة 
�لإجنليزي،  �لتلغر�ف  مبنى  عند  �صعد زغلول  �صارع  بد�ية  فيه 
وميد�ن �ملن�صية قد �نتزع 23 من �لبحر و�صار جزًء� من �ملدينة 

عن طريق �ت�صاع عر�ض ج�رص �لهيتا�صتاديوم. 

�إن �ل�صارع �لعر�صي �حلادي ع�رص كانت بد�يته عند كوم 
�صيده  �لذي  �لهيتا�صتاد  ج�رص  بد�ية  كانت  حيث  �لنا�صورة، 
�ملباين كان  بع�ض  �أن يخرتق  وبعد  )�صوتري(  �لأول  بطليمو�ض 
�صارع  بعد ذلك  ويقاطع  �للبان،  بق�صم  �جلنينة  �صارع  ميتد يف 
�خلديوي )�رصيف �لآن(، ثم يخرتق �جلبانات �لإ�صالمية حتى 
ميتد يف  ثم  ومن  قدمًيا(،  �ل�صري�بيوم  )مكان  �ل�صو�ري  عمود 
�ملحمودية  جنوبي  �صيديا  ترعة  �إىل  ي�صل  حتى  كرموز  �صارع 
�أفر�د  �أ�صماء  حتمل  كانت  �ل�صو�رع  هذه  �أن  ويبدو  بقليل، 
عدد  �أ�صماء  تذكر  �لربدية  �لوثائق  �أن  بدليل  �ملالكة،  �لأ�رصة 
من هذه �ل�صو�رع يحمل ��صم »�أري�صينو�ض فيالدلفو�ض« زوجة 

بطليمو�ض �لثاين �لتي كانت �صقيقته يف �لوقت نف�صه. 
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ولقد ��صتعنت يف حتديد مو�قع هذه �ل�صو�رع �لثمانية ع�رص 
)�لبلدية  باملحافظة  �لتخطيط  بق�صم  �ملوجودة  �خلر�ئط  باإحدى 
هذ�  مهند�صي  من  �ثنان  مهند�صان  ذلك  يف  و�صاعدين  �صابًقا( 

�لق�صم م�صاعدة جديرة بالثناء و�لتقدير.

»بطليمو�ض  حياة  مر�حل  عن  �حلديث  �إىل  �لآن  ولنعد 
هذه  �صري  بقية  لنتعرف  ب�صوتري«  �مللقب  لجو�ض  �بن  �لأول 
�ملر�حل وتاأثريها يف كيان مدينة �لإ�صكندرية بعد �أن جعل منها 
يف  �ملعروف  �لدنيوي  �لعامل  عا�صمة  ف�صارت  ملكه  عا�صمة 

ذلك �لوقت.

عام  خالل  مقدونيا  عن  ��صتقالله  �إعالن  فبمجرد 
�لتي  �حليوية  �مل�رصوعات  تنفيذ  �إىل  بادر  �مليالد،  ق.م.   30
عقد �لعزم على �لقيام بها لتعزيز ملكه و�صمان ��صتقالله، ويف 
وحد�ته  عدد  �أن  �لتاريخ  يو�صح  �صخم  �أ�صطول  بناء  مقدمتها 
و�صل �إىل 3500 �صفينة من �أحجام كبرية و�صغرية ومن �أنو�ع 
حربية وجتارية �صتى، وما من �صك يف �أن جميع تلك �ل�صفن 
�لإ�صكندرية،  )تر�صانة(  �صناعة  د�ر  �أح�صان  يف  �صيدت  قد 
بد�ية  كانت  حيث  �لنا�صورة،  كوم  قلعة  عند  مكانها  وكان 
ج�رص �لهيتا�صتاد �أي على �لبحر يف غرب �أول هذ� �جل�رص �لذي 
كان عر�صه 30 مرًت� فقط، ول يطمر مكان )�لرت�صانة(، ويف 
�أح�صان د�ر �صناعة بحرية مريوط، وكان لهذه �لبحرية ميناء�ن 
�إن  »�إ�صرت�بون«  ويقول  �لبحر،  على  و�لآخر  د�خلي  �أحدهما 
�لقطر  مدن  من  �لد�خلي  �مليناء  على  ترد  كانت  �لتي  �لب�صائع 
�مل�رصي تفوق يف كمياتها تلك �لتي كانت ترد من �خلارج على 
�أهم  �لبحرية  �لو�قع على  �مليناء  ثم كان  �لبحري، ومن  �مليناء 

و�أن�صط جتاريًّا و�قت�صاديًّا من �مليناء �لو�قع على �لبحر.

ويدل وجود د�ر �صناعة ب�صاطئ هذه �لبحرية لإن�صاء �ل�صفن 
و�إ�صالحها على �أنها كانت يف �لعهد �لبطلمي و�لروماين �أعمق 
بكثري مما هي عليه يف �لوقت �لر�هن، ويالحظ �أن جزًء� كبرًي� 

منها قد ردم حديًثا ليت�صع نطاق �ملدينة يف ناحيتها �جلنوبية.

ويو�صح �لتاريخ �أنه كان على �صفافها �ملر��صي و�لأر�صفة 
�لكبرية �لتي ي�صتطاع �لتعرف على �آثارها يف �صهولة، ول�صيما 

يف �لذر�ع �لغربي منها ويف �جلزر �لتي تتخلل حيزها.

مالح،  �إىل  عذب  من  ماءها  حولت  �لتي  �لعو�مل  و�أهم 
ثماين  �أثناء  يف  مرتني  عليها  �ملتو�صط  �لأبي�ض  �لبحر  طغيان 
و1219هـ   1216 عامي  بني  �لو�قعة  �لفرتة  ففي  �صنو�ت، 
)1801 - 1804م( كان �لفرن�صيون يف م�رص، وكان بني 
فد�ن،  تبلغ 30.000  م�صاحتها  كانت  �لتي  قري  �أبي  بحرية 
و�لتي �ختفت بالتجفيف، وبني بحرية مريوط برزخ يرتفع عن 
كانت  �لتي  �لقدمية  �لرتعة  عربه  وجتري  �لبحريتني،  م�صتوى 
على  �لأر�ض  فاأخ�صبت  �لعذب،  باملاء  �لإ�صكندرية  تغذي 
حافتيها، وزرعت بالكروم و�لنخيل، وقامت �ملنازل �خللوية 

ذ�ت �لب�صاتني على �متد�دها.

 وحلرمان �حلملة �لفرن�صية وحاميتها باملدينة من ماء �ل�رصب، 
وعزلها عن باقي �لقو�ت �لفرن�صية يف د�خل �لقطر قطع �لإجنليز 
�لربزخ يف 12 من �إبريل عام 1216هـ )1801م(، فتدفقت 
�أبي قري ومعها مياه �لبحر على بحرية مريوط تدفًقا  مياه بحرية 
عارًما، �إذ �إن من�صوب بحرية �أبي قري كان �أعلى من من�صوب 
بحرية مريوط بنحو ثالثة �أمتار، ومل مي�ض على ذلك �لتاريخ 
وم�صاوًيا  متعادًل  �لبحريتني  من�صوب  �صار  يوًما حتى  غري 33 

ملن�صوب �لبحر.
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وظلت �حلال كذلك حتى عام 1219هـ )1804م(، �إذ 
�صدت ثغرة �لربزخ، وعادت �لرتعة متد �ملدينة مبائها �لعذب، 
�لإ�صكندرية  ببحرية  تعرف  �أبي قري كانت  �أن بحرية  ويالحظ 

يف �لعهد �لإ�صالمي.

وعندما �حتل �لإجنليز �لإ�صكندرية �إبان حملة »فريزر« قطعو� 
)1807م(،  1222هـ  عام  مايو  �صهر  يف  ثانية  مرة  �لربزخ 
ليحولو� دون هجوم �مل�رصيني على قو�تهم �لغا�صبة، فحماهم 
من  �إىل حرمانهم  �أدى  �لربزخ  قطع  ولكن  �لهجوم  من  �لبحر 

ماء �ل�رصب.

ويف م�صتهل هام 1223هـ )1808م( �صدت ثغرة �لربزخ 
و��صتمر  مريوط،  بحرية  �ملياه جتف يف  فاأخذت  من جديد، 
�أعيد  �إذ  )1892م(،  1310هـ  عام  �إىل  �لتدرجي  �جلفاف 
و�صادرت  �لبحرية  مديرية  يف  و�ل�رصف  �لري  �صوؤون  تنظيم 

بحرية مريوط م�صبًّا لعدد من م�صارف غرب �لدلتا.

حمطة  �أقيمت  �لثابت  �مل�صتوى  على  من�صوبها  وحلفظ 
م�صخات �ملك�ض لرفع مياه �ل�رصف �لز�ئدة و�إلقائها يف �لبحر، 
�لبحر  من�صوب  عن  ا  منخف�صً �لبحرية  من�صوب  بقي  ثم  ومن 
من  �لإ�صكندرية  �صيانة  حتققت  وبذلك  �أمتار،  ثالثة  بجو�يل 
طغيان مياه �ل�رصف عليها، ويتم يف �لوقت �حلا�رص ردم �أجز�ء 
مبا  للمدينة  �لعمر�ين  �لتو�صع  ملو�جهة  �لعتيدة  �لبحرية  هذه  من 

يتفق وزيادة عدد �صكانها �ملطردة.

وبعد هذه �لنبذة �ملقت�صية عن �لأطو�ر �لتي مرت بها بحرية 
مريوط عرب �لتاريخ نرجع �إىل �صرية بطليمو�ض )�صوتري( لرنى 
�أنه كان من �لبديهي، وقد �أن�صاأ ذلك �لأ�صطول �ل�صخم، �أن 
يتجه تفكريه �إىل ت�صييد منار ير�صد �ل�صفن �لعديدة �لو�فدة على 

وميناء  �ل�رصقي(  )�مليناء  �لعظيم  �مليناء  مدخل  �إىل  �لإ�صكندرية 
ج�رص  �أن�صاأ  �أن  بعد  ول�صيما  �لغربي(،  )�مليناء  �لأحمر  �لعود 
وحتويلها  �لإ�صكندرية  رقعة  �ت�صاع  �إىل  �أدى  �لذي  �لهيتا�صتاد 
ب�رصعة  �لعامل  �لأوىل يف جميع  �لدرجة  من  جتارية  مدينة  �إىل 

مذهلة. 

�ملهند�ض  �إىل  عهد  �حل�صيف  �لجتاه  لهذ�  وتنفيًذ� 
�ملنار  ببناء   »Sostrate de Cnide �لكندي  »�صو�صرت�تو�ض 
�لهائل �لذي ظل �صتة ع�رص قرًنا يو�صف باأنه من عجائب �لدنيا 
ت�صييده  ومبا�رصة  ت�صميمه  بو�صع  �ملهند�ض  هذ�  فقام  �لنادرة، 
حاليًّا،  »قايتباي«  ح�صن  حيزها  يف  يقع  �لتي  �جلزيرة  فوق 
ويف  »فارو�ض«،  جزيرة  عن  مف�صولة  �جلزيرة  هذه  وكانت 
مرحلة �لطفولة عربت �جلزء �ل�صحل �ملو�صل �إىل �حل�صن ر�فًعا 
ذيل قفطاين �إىل ما فوق �لركبتني يف مر�ت زيارة �حل�صن مع 
�ل�صخرة كانت  �أن  يثبت  مما  �ملدر�صة  �لزمالء يف  �أو  �لأقارب 
مف�صولة عن جزيرة »فارو�ض« حتى وقت غري بعيد، ويالحظ 
�لزفر«  »�لربج  ��صم  عليها  يطلقون  كانو�  �ل�صيالة  حي  �أهل  �أن 

وهي ت�صمية مل �أتو�صل �إىل معرفة �صبب �إطالقها.

لتحديد  �لعلمي  �لبحث  �لفلكي  با�صا  حممود  يغفل  ومل 
مكان �ملنار حتديًد� ل يقبل �ل�صك م�صتنًد� يف ذلك على ما دونه 
�ملوؤرخ »�صرت�بون« و»يوليو�ض قي�رص« فاملوؤرخ »�صرت�بون« يذكر: 
»�أن �لطرف �ل�رصقي للجزيرة )�أي جزيرة فارو�ض( يتكون من 
باملاء من جميع �جلو�نب، ويعلوها برج هائل  �صخرة حماطة 
�أبي�ض،  ب�صكل بديع عجيب من رخام  من عدة طبقات �صيد 
ويحمل ��صم �جلزيرة نف�صه، وقد �أقامة �ملهند�ض »�صو�صرت�تو�ض 
للمالحني كما  �مللوك، حتية  من جزيرة كنيدو�ض« حم�صوب 

تقول �لنقو�ض �ملحفورة عليه.
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و�لو�قع �أنه على �صاطئ منخف�ض من كل جانب، وجمرد 
عالمة  تو�صع  �أن  لبد  فكان  بال�صخور،  مزين  �ملو�نئ،  من 
مرتفعة حتى ل يغيب مدخل �مليناء عن �أعني �ملالحني �لقادمني 

من �أعايل �لبحار«.

وهذ� �لو�صف �لدقيق يحدد مكان �ملنار بال�صبط، ويعني 
موقعه فوق �ل�صخرة �لتي ي�صغلها �لآن ح�صن قايتباي.

وجاء يف تعليقات يوليو�ض قي�رص بالكتاب �لثالث »�حلرب 
�لأهلية« قوله: »ي�صيق مدخل �مليناء �إىل درجة �أن �أية �صفينة ل 
قي�رص  �ملنار، وخاف  على  �مل�صيطرين  برغم  تلجه  �أن  ت�صتطيع 
�أن ي�صتويل عليه �لعدو، فاأ�رصع بال�صتيالء عليه على �لرغم من 
و�حتله وو�صع  قو�ته،  به  و�أنزل  �أخرى،  �ن�صغاله يف جهات 
به حامية، وبذ� �صار يف موقف ي�صمن له متاًما و�صول �ملو�د 
جميع  �إىل  ا  �أي�صً بعث  وقد  �لبحر،  طريق  عن  و�ملدد  �لغذ�ئية 

�لبلد�ن �ملجاورة يطلب �إر�صال هذه �ملو�د«.

قي�رص  بها  يق�صد  �إذ� مل  معنى  �أي  �لفقرة  لهذه  يكون  ول 
يف  �ل�صخرة  فوق  �لقائم  و�ملنار  �ل�صيق  �ل�رصقي  �مليناء  مدخل 
�رصق جزيرة »فارو�ض« �أي يف مكان ح�صن قايتباي بالذ�ت، 
على  تزيد  م�صافة  مد�خل يف  ثالثة  �لغربي  للميناء  �أن  ول�صيما 
ثمانية كيلومرت�ت طوًل، ولي�ض مدخاًل و�حًد� �صيًقا، وهو ما 

ينطبق على مدخل �مليناء �ل�رصقي يف ذلك �حلني.

ول يتفق �أغلب �ملوؤرخني مع »�إ�صرت�بون« يف �أن �ملنار كان 
�حلجر،  من  بني  �إنه  يقولون  �إذ  �لأبي�ض،  �لرخام  من  م�صيًد� 
وزخرف بلوحات منحوتة من �ملرمر و�لربونز، ويذكر بع�ض 
��صتغرق  ت�صييده  �أن  �ملنار  و�صف  تناولو�  �لذين  �ملوؤرخني 
�فتتاحه  �أن  �لو�قع ويدل على  يطابق  �صنة، وهذ�  ع�رصة  �ثنتي 

حدث يف �أو�ئل حكم بطليمو�ض �لثاين �مللقب بفيالدلف )�نظر 
هذه �ملادة( �لذي توىل �حلكم عقب تنازل �أبيه عن �لعر�ض عام 
285 ق.م. – بعد حكم د�م 39 عاًما – وكان �لفتتاح يف 

�لفرتة �لو�قعة بني عامي 280 - 287 ق.م.

ومبا �أن ��صتقالل بطليمو�ض »�صوتري« بحكم م�رص كان يف 
� �أن يكون قد قرر بناء  عام 305 ق.م.، فمن �ملحتمل جدًّ
�ملنار يف فرتة �ل�صتة و�لع�رصين عاًما �لو�قعة بني عامي 306 - 
280 ق.م. �أو يف فرتة �لثمانية و�لع�رصين عاًما �ملن�رصمة بني 
بطليمو�ض  بد�ية حكم  قبل  �أي  - 278 ق.م.  عامي 306 
�ملنار  د�صن  وقد  �أعو�م،  ب�صبعة  �أو  بخم�صة  )فيالدلف(  �لثاين 
»�لإلهني  با�صم  وبورك  وزوجته،  �لأول  لبطليمو�ض  ووهب 

.»Theoi Soteres ملخل�صني�

بلغت  بنائه  نفقات  �أن  �لقدماء  �ملوؤرخني  ويوؤكد عدد من 
ثمانية �آلف »تالن Talent« �أي ما يعادل مائة و�صتني �ألًفا من 
�جلنيهات على وجه �لتقريب، وكان يربط �ل�صخرة �لتي �أقيم 
�صتة  فوق  تدريًجا  يرتفع  مائل  ج�رص  »فارو�ض«  بجزيرة  فوقها 
ع�رص قو�ًصا وبلغ طوله 68 مرًت�، و�أقيم �أمام �جلزء �لأول من 
�ملنار �صور �صخم حلمايته من هياج �لبحر، وكان لهذ� �ل�صور 

�إفريز.

�لذي  �لأول  �لأمنوذج  �لعجيب  �لإ�صكندرية  منار  ويعترب 
�صيدت على منطه جميع منار�ت �لعامل، وي�صتق �ل�صم �لذي 
جزيرة  ��صم  من  بالفرن�صية   »Phare »فار  وهو  عليه  �أطلق 
»فارو�ض« غري �أن �لعرب �أطلقو� عليه عند �لفتح كلمتي: �ملنار 

و�ملنارة.
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�لكتابة  هذه  »�إن  »�خلطط«:  كتابه  يف  �ملقريزي  ويقول 
مدفون  بر�صا�ض  ومنقو�صة  �ملنار،  من  �جلنوبية  باجلهة  كانت 

بقلم يوناين وطول كل حرف ذر�ع وعر�صه �صرب«.

ذكر  ملا  وفاًقا   – �ملنار  على  كتبت  �لتي  �لعبارة  وترجمة 
يف كتب بع�ض �ملوؤرخني – هي »�صو�صرت�تو�ض بن دك�صيفان�ض 
�ملالحني«، وما من  با�صم  �ملنقذين  �لإلهني  �إىل  من كنيدو�ض 
�صك يف �أن هذين �لإلهني هما بطليمو�ض �لأول وزوجته بعد 

تاأليههما.

�صامبليون  فر�ن�صو�  »جان  �لفرن�صي  �لآثار  عامل  وي�صفه 
حل  من  �أول  وهو   »Jean-François Champollion

رموز �للغة �لهريوغليفية �مل�رصية من �لكتابة �ملنقو�صة على حجر 
�صاخًما من  باأنه كان �رصًحا  �لعامل  ي�صفه هذ�  �ل�صهري،  ر�صيد 
�أنفع �ملباين �لتي �صيدها بطليمو�ض �لأول )�صوتري(، وكان من 
يو�صل  وبد�خله درج  ذ�رًعا،  و�رتفاعه 150  عدة طبقات، 
ب�صلم حلزوين �إىل جميع غرفه، وت�صتطيع �حليو�نات �ل�صعود 
�إىل �أعاله حاملة �لوقود �إىل �ملنار، وهذ� �لو�صف يطابق و�صف 
�ملوؤرخ �لعربي ياقوت �لذي ز�ره �صحبة بع�ض �لعلماء فقال: »�إن 
له درجات و��صعة ي�صتطيع �لفار�ض �أن ي�صعدها بفر�صه«، غري 
�أن هذ� �ملوؤرخ �لعربي مل ير يف �ملنار ما ي�صتوجب �لعجب، �إذ 

يقول �إنه بناء عادي ي�صبه �حل�صن �أو �ل�صومعة.

كان  �رتفاعه  �أن  على  �ملوؤرخني  من  كثري  ويجمع   
135 مرًت�، و�أن نوره كان ميتد �إىل 30 مياًل يف عر�ض �لبحر 
مبنظار  مزوًد�  وكان  و�لقطر�ن،  باحلطب،  ُيوَقد  كان  و�أنه 
ب�صفة  يثبت  مل  ولكن  لالأ�صعة،  عاك�صة  مر�يا  بو��صطة  يدور 
قاطعة �أن �نعكا�ض �لأ�صعة كان ينبثق من مر�يا �ملنظار، �إذ يرى 

بع�ض �ملوؤرخني �لآخرين �أن �ملنظار قد يكون من �صطح معدين 
�أو قد  لياًل و�أ�صعة �ل�صم�ض نهاًر�،  �لنار  م�صقول يعك�ض �صوء 
يكون من حجر �صفاف �أو من �لزجاج، ويقولون �إن �جلال�ض 
حتت هذه �ملر�يا ي�صتطيع روؤية �ملر�كب على بُْعد �صحيق، فهل 
تو�صل علماء �لإ�صكندرية �إىل �صنع �لعد�صات، وزودو� �ملنار 

بها يف ذلك �لعهد �لقدمي.

»�لإ�صكندرية  كتابه  يف  �لفلكي  با�صا  حممود  ويذهب 
�لقدمية« �إىل �أن عر�ض �ملنار كان يرت�وح بني 40 - 50 ذر�ًعا 
�أو بليرًت� ون�صًفا باملقا�ض �ليوناين �لقدمي، �أما �لرتفاع فاإنه – 
وفاًقا لتقدير �مل�صعودي و�أحد �لكتاب �لذين �صاهدوه وفالفيو�ض 
جوزيف �ليهودي – كان يرت�وح بني 100 - 120 مرًت� �أو 
�لفلكي يف تقدير هذ� �لرتفاع  بليرت�ت تقريًبا، وي�صتند  �أربعة 
�صعلة  م�صافتها  على  ترى  كانت  �لتي  �صتاد  �لثالثمائة  �أن  �إىل 
�ملنار ميكن �أن ترت�وح بني مائتني وثالثمائة �صتاد �أي نحو 40 
ير�ه  �لذي  للمبنى  �لو�جب  �لرتفاع  لأن  وذلك  كيلومرًت�، 
بقليل من  �أكرث  �أنه كان  �لبعد لبد  �لبحر على هذ�  �لقادم من 
مع  �ل�صيال  �لدين  جمال  �لدكتور  ويتفق  �لأمتار،  من   110

�لفلكي يف �أن �لرتفاع ل يزيد على 120 مرًت�.

 وظل �ملنار يوؤدي عمله �ملفيد حتى �لفتح �لإ�صالمي عام 
من  �صاهقة  رحبة  »بناية  باأنه  �لعرب  وي�صفه  )641م(  21هـ 
�حلجر �لأبي�ض مربعة �ل�صكل، �صخمة �لرتكيب، يقوم عمود 
عليها من �لآجر و�ملالط على هيئة �لربج �ملثمن، ي�صتدق �صيًئا 
غرف  وبها  قبة،  تتوجه  م�صتديًر�  برًجا  ي�صبح  �أن  �إىل  ف�صيًئا 
�أحياء  �لإن�صان ر�أى جميع  فيها  �إذ� وقف  كثرية ولها �رصفات 
�لدقيق  �لو�صف  بعيدة، وهذ�  �إىل م�صافات  �ملدينة و�صو�حيها 
يتفق يف جملته مع و�صف �ملوؤرخني �لأجانب �لذين ي�صيفون 
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�أمتار  بارتفاع �صبعة  �أن متثاًل لأحد �لآلهة  �ملتقدم  �لو�صف  �إىل 
�إله  »بو�صيديون  هو  �لإله  هذ�  ولعل  �لقبة،  فوق  يقف  كان 

�لبحار«.

بن حممد  يو�صف  �حلجاج  �أبو  �ل�صيخ  �بن  �ملنار  وو�صف 
يف  فقال  �لوقت  بع�ض  بالإ�صكندرية  عا�ض  �لذي  �لأندل�صي 
ترتفع  طبقات  �أربع  من  كان  �إنه  )1165م(  561هـ  عام 
�لأر�صية منها �إىل نحو 60 مرًت�، وكانت مربعة �ل�صكل كثرية 
حجرة   300 �إىل  عددها  ي�صل  �إذ  �حلجر�ت  عديدة  �ملنافذ، 
�لالزمة  و�لآلت  لالأدو�ت،  وخمازن  للعمال  م�صاكن  ت�صم 
لإد�رة �ملنار، وكان �صطح هذه �لطبقة مزيًنا باأربعة متاثيل من 
�لربونز يف كل ركن من �ل�صطح ينت�صب متثال وجميعها متثل 
�لإله »تريتون Triton« �أحد �آلهة �لبحار وهو �بن �لإله »نبتون 
على  وكان   ،»Amphitrite و»�أمفرتيت   »Neptune

و�جهته �جلنوبية – �أي �ملو�جهة للمدينة – �لنق�ض �لذي ذكرت 
ترجمته قبل، وكانت �لطبقة �لثانية مثمنة �لأ�صالع و�رتفاعها 
30 مرًت�، و�لطبقة �لثالثة م�صتديرة �ل�صكل يعلوها م�صباح �أقيم 
�إىل  �رتفاعه  ي�صل  متثال  فوقها  قبة  حتمل  ثمانية،  عمد  على 

�صبعة �أمتار.

ويتفق و�صف �بن �ل�صيخ يف تف�صيالته مع �لو�صف �لذي 
�لو�صفني  �لفتح �لإ�صالمي مما يجعل  �لعرب عند  دّونه موؤرخو 
�لغابرة،  �لع�صور  �ملنار يف  عليها  �لتي كان  �حلقيقة  �إىل  �أقرب 
ولبد �أن �بن �ل�صيخ �عتمد على �ملر�جع �لتي توؤيد و�صفه و�لتي 

كانت موجودة يف وقته بالإ�صكندرية.

وتو�لت على هذ� �ملنار �لتاريخي �لعجيب �أحد�ث �لزمان 
)700م(  81هـ  عام  ففي  ف�صيًئا،  �صيًئا  �آثاره  على  فق�صت 
�أحمد  قام  )880م(  267هـ  عام  ويف  �مل�صباح)1(،  �صقط 
عام  �أخرى يف  مرة  رم  ثم  منه،  تبقى  ما  برتميم  طولون  �بن 
370هـ )980م(، و�أ�صيفت �أجز�ء على �لطبقة �لثانية �ملثمنة 
فلم  �لزلز�ل،  �أ�صابه  )1100م(  494هـ  عام  ويف  �ل�صكل، 
فوقها  بني  وقد  �ل�صكل،  �ملربعة  �لأوىل  �لطبقة  غري  منه  يبق 
)1324م(  724هـ  عام  ويف  بانيه،  ��صم  يعرف  ل  م�صجد 
حطم زلز�ل ما تبقى منه ف�صار كومة من �لأنقا�ض، وخالل 
قايتباي(  مادة  )�نظر  قايتباي  �أقام  )1480م(  885هـ  عام 
حممد  عهد  يف  مبانيه  َدت  ُجدِّ ح�صًنا  �لأنقا�ض  هذه  على 
علي )1805 – 1848م(، ثم ق�صى عليه �لإجنليز يف �أثناء 
يوليو عام 882م  �لإ�صكندرية يف 11  �لغا�صم على  �عتد�ئهم 
)1299هـ( خالل �لثورة �لعر�بية �لوطنية، وهكذ� كانت نهاية 
�ملنار �لعجيب، ومل يبق للتاريخ من �آثاره �صوى �أمنوذج م�صغر 

من هيكله ُوِجد باأبي �صري بجهة مريوط.

حل�صن  عنايتها  �لآثار  م�صلحة  وجهت  قريب  عهد  ومنذ 
�ملنار، فرممت  �لباقي من مكان  »قايتباي« بو�صف كونه �لأثر 
�أرجائه  �ل�صائحون يف  تها ليكون مكاًنا �صياحيًّا يجد  مبانيه وقوَّ
فرُيى  ليلة  كل  �ملبنى  وُي�صاء  �حلا�رص،  ومعامل  �ملا�صي  �آثار 
�صاحله  طول  على  �ل�رصقي  �مليناء  من  �لكهربي  بالنور  مغموًر� 

�لقو�صي �ملمتد من �ل�صل�صلة �إىل �حل�صن.

)1( هناك ق�صة �صائعة تزعم �أن �أحد �أباطرة �لع�رص �لبيزنطي �أمر باإ�صقاط �مل�صباح عندما �أر�د مهاجمة م�رص، لأنه ير�صد عن �ل�صفن وهي يف عر�ض �لبحر، 
ومن ثم ي�صتطاع تدمريها قبل �لقرت�ب من �ل�صاطئ. 
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وما دمنا ب�صدد منار �لإ�صكندرية يح�صن �أن نذكر هنا نبذة 
بعد 500 مرت  يقع مكانه على  �لذي  �ملنار �حلايل  مركزة عن 
�لغربي من  �ملادة( يف �لطرف  �لتني )�نظر هذه  من ق�رص ر�أ�ض 
جزيرة »فارو�ض« ويقول علي با�صا مبارك )�نظر هذه �ملادة( يف 
كتابة »�خلطط �جلديدة« �إن حممد علي َعنيَّ لإن�صاء هذ� �ملنار 
يف مكانه �لر�هن مظهر با�صا )�نظر مادة حممد مظهر با�صا( فبناه 
على �أح�صن هند�م، وجعل �رتفاعه 60 مرًت�، ونوره ُي�صاَهد 
من ثمانية فر��صخ يف �لبحر، ويقول �إ�صماعيل �رصهنك )�نظر 
�إن نوره ي�صاَهد من 16 مياًل، وي�صتطرد  مادة �رصهنك با�صا( 
علي با�صا مبارك فيقول: وبت�صييد هذ� �ملنار عمت �ملنفعة وكرثت 

�لفو�ئد.

»علي  �ملهند�ض  �ل�صديق  من  ��صتقيتها  �لتي  و�ملعلومات 
�حلّمادي« �أحد كبار مهند�ض �ملو�نئ و�ملنائر تدل على �أن »فنار 
ر�أ�ض �لتني« �حلايل �صيد من �حلجر �لأبي�ض �ملع�صق باأربطة من 
مبناه  ويرتفع  �أ�صطو�ين،  و�صكله  �مل�صبوب،  �لر�صا�ض 
مرًت� عن �صطح �لبحر، وي�صعد �إىل �أعاله ب�صلم حلزوين   45
من �حلجر، ويبلغ قطره �لد�خلي خم�صة �أمتار ون�صف �ملرت، 
حائطه  عر�ض  لأن  �ملرت  ون�صف  �أمتار  ت�صعة  �خلارجي  وقطره 

مرت�ن.

فانو�ض  �إىل  منها  ي�صعد  �خل�صب  من  حجرة  بنائه  وفوق 
�ملنار  �أمتار، و�رتفاع  �رتفاعه ثالثة  ب�صلم من �حلديد  �لإ�صاءة 
نوره  وقوة  مرًت�  وخم�صون  خم�صة  �لفانو�ض  منت�صف  �إىل 
�لعد�صة  �أما  ثابت،  و�لفانو�ض  �صمعة،  مليون  تعادل  �لكهربي 
جر�م  كيلو   3000 حو�يل  ووزنها  �لكهربي  بالتيار  فتتحرك 
�إىل 20 مياًل  �لزئبق وي�صل نورها  وهي عائمة يف حو�ض من 

بني  �مل�صافة  هذه  ترت�وح  �صحًو�  �جلو  يكون  وعندما  بحريًّا، 
ثالثني وخم�صة وثالثني كيلومرًت�.

�أب تركي  بالقاهرة من  �ملنار، ولد  وحممد مظهر م�صيد 
و�أم م�رصية، و�أر�صله حممد علي يف بعثة علمية �إىل فرن�صا عام 
1242هـ )1826م(، وكان عمره يف ذلك �حلني 17 عاًما، 
وقد  )1810م(،  1225هـ  عام  يف  مولده  يكون  ثم  ومن 
تخ�ص�ض يف در��صة علم �لهند�صة و�صافر �إىل �إجنلرت� لل�صياحة، 
وعاد  )1835م(،  1251هـ  عام  �لعلم  على  �لعلم  وتطبيق 
يف ذلك �لعام نف�صه �إىل م�رص، وقد نال �صهرة و��صعة �لنطاق 
�ملن�صاآت  ول�صيما  �لت�صييد،  فن  يف  �لهند�صية  �أعماله  ب�صبب 
�لبحرية، فهو باين �لقناطر �خلريية، وم�صيد فنار �لإ�صكندرية، 
وقد تقلد منا�صب هامة يف �لدولة �إىل �أن �صار وزير �لأ�صغال 
وكانت وفاته عام 1290هـ )1873م( بالًغا من �لعمر حو�يل 

76 عاًما. 

ولعل من �ملفيد تدوين ما قاله �لرحالة �ملغربي �أبو عبد �لله 
حممد �للو�تي �لطنجي �ملعروف »بابن بطوطة« يف و�صف �ملنار 
حني زيارته لالإ�صكندرية يف �أول جمادى �لأوىل عام 725هـ 
عند  له  و�صفه  �مل�رصق  �إىل  رحلته  يف  �لبدء  لدى  )1325م( 
عودته �إىل بالد �ملغرب خالل عام 750هـ )1349م(، �إذ من 
هذين �لو�صفني يت�صح ما كان عليه منار �لإ�صكندرية �لعجيب 
من كيان كلي، وي�صتبني يف جالء مكانه من �ملدينة �لذي يتفق 
متاًما مع ما ذهب �إليه �لعامل حممود �لفلكي من �أن هذ� �ملكان 

هو مو�صع ح�صن قايتباي �حلايل، فابن بطوطة يقول: 

عن  مرتفع  وبابه  �لهو�ء،  يف  ذ�هب  مرتفع  بناء  »�إنه 
�ألو�ح  بينها  و�صعت  �رتفاعه  بقدر  بناء  بابه  و�إز�ء  �لأر�ض، 
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�صبيل،  له  يكن  مل  �أزيلت  فاإذ�  بابه،  �إىل  عليها  يعرب  خ�صب 
�ملنار  ود�خل  �ملنار،  حار�ض  جللو�ض  مو�صع  �لباب  ود�خل 
وعر�ض  �أ�صبار،  ت�صعة  بد�خله  �ملمر  وعر�ض  كثرية،  بيوت 
�ملنار من كل جهة من جهاته  �أ�صبار، وعر�ض  �حلائط ع�رصة 
ما  وم�صافة  مرتفع  تل  على  �صرًب�، وهو  و�أربعون  مائة  �لأربعة 
�لبحر  به  يحيط  م�صتطيل  بّر  و�حد يف  فر�صخ  �ملدينة  وبني  بينه 
�ملدينة فال ميكن  ب�صور  �لبحر  يت�صل  �أن  �إىل  من ثالث جهات 
�لتو�صيل �إىل �ملنار يف �لرّب �إل من �لبلد، ويف هذ� �لرب �ملت�صل 

باملنار مقربة �لإ�صكندرية.

وق�صدت �ملنار عند عودتي �إىل بالد �ملغرب عام خم�صني 
ميكن  ل  بحيث  �خلر�ب  عليه  ��صتوىل  قد  فوجدته  و�صبعمائة 
دخوله ول �ل�صعود �إىل بابه، وكان �مللك نا�رص – رحمه �لله 

– قد �رصع يف بناء منار مثله باإز�ئه فعاقه �ملوت من �إمتامه«.

ومن هذين �لو�صفني يت�صح �صحة ما ذهب �إليه �لفلكي يف 
حتديد مكان �ملنار �لبطلمي باأنه كان يف �ملوقع �لذي يقوم فيه 
�لآن ح�صن قايتباي، فقول �بن بطوطة �إن �ملنار كان فوق تل 
مرتفع على م�صافة فر�صخ و�حد من �ملدينة يف بّر م�صتطيل يحيط 
�لبلد،  ب�صور  �لبحر  يت�صل  �أن  �إىل  من ثالث جهات  �لبحر  به 
و�إن بهذ� �لرب �ملت�صل باملنار مقربة �لإ�صكندرية، يزيل �ل�صك يف 
�ملكان �لذي حدده �لفلكي، فح�صن قايتباي كان ومايز�ل يف 
طرف بّر يحيط به �لبحر من ثالث جهات، هي �جلهة �ملطلة 
على خارج �مليناء �ل�رصقي يف �ل�صمال و�جلهة �ملطلة على ح�صن 
»�لأطة« يف �لغرب و�جلهة �ملطلة على �مليناء �ل�رصقي يف �ل�رصق، 
و�لبعد بني �حل�صن ومقابر �لإ�صكندرية �لقدمية �لتي كانت يف 
�جلهة �لغربية من م�صجدي �أبي �لعبا�ض و�لبو�صريي )وقد ر�أيتها 
يدل يف  فر�صخ و�حد، وهذ�  يزيد على  �لطفولة( ل  �صن  يف 

غري �صك على �أن �ملنار كان يف هذ� �ملكان بالذ�ت فوق �لتل 
كما يذكر �بن بطوطة، �أو فوق �ل�صخرة كما يذكر �لفلكي، 
�ملدينة  عن  منف�صلة  �صغرية  جزيرة  كانت  �لتي  �ل�صخرة  وهو 
وقت �إن�صائها، ويوؤكد قول �بن بطوطة �أنه ر�أى �إز�ء باب �ملنار 
بناًء بقدر �رتفاع �لباب، وبينه وبني �لباب �ألو�ح خ�صب للعبور 
عليها �إىل �ملنار قول كثري من �ملوؤرخني �لذي �صاهدو� �ملنار يف 
�أوج عظمته، �إن ج�رًص� مائاًل كان يربط �صخرة �ملنار بجزيرة، 
�بن بطوطة )بالأ�صبار( مع  �لتي ذكرها  �ملقا�صات  تتفق  و�أخرًي� 
�ملقا�صات �لتي حددها �لفلكي بالأذرع لعر�ض �ملنار على وجه 
�لتقريب، وقول �بن بطوطة �إن بد�خل �ملنار بيوًتا عديدًة يوؤيد 

قول �بن �ل�صيخ �إنها كانت ت�صم حجر�ت عديدة.

ولقد �آمن بطليمو�ض �لأول )�صوتري( منذ بد�ية حكمه باأن 
من ح�صن �ل�صيا�صة �لعملية �ملنتجة �إجازة �ختالط بني جن�صه من 
�لجتماعية  �لرو�بط  لتوثيق  بامل�رصيني  و�ليونانيني  �ملقدونيني، 
�لبالد  يف  �لعمر�ن  تقدم  على  �جلماعي  للعمل  تو�صاًل  بينهم 
�ل�صعب  �أفر�د  برخائها  لينعم  �لقت�صادية؛  �ملر�فق  و��صتغالل 
جميًعا، ومن �لو�صائل �لتي جلاأ �إليها يف هذ� �ل�صاأن توحيد �لعقيدة 
�لدينية للق�صاء على �ملنازعات �جلاحمة �لتي ترتتب على فو�رق 
�لأديان، ويذكر �ملوؤرخ »بلوتارك Plutarch« �لإغريقي �لذي 
عا�ض يف �حلقبة �لو�قعة بني عامي 45 - 125م، و�لذي قام 
بعدة رحالت يف �آ�صيا وم�رص، يذكر هذ� �ملوؤرخ �أن بطليمو�ض 
كّون جلنة من علماء �مل�رصيني، و�لإغريق �ملتبحرين يف �لعلوم 
�لدينية لتنفيذ فكرة توحيد �لعقيدة، فا�صتقر ر�أيها على �أن تتاألف 
�لعبادة �جلديدة من �لإله »�أزوري�ض« وزوجته »�إيزي�ض« و�بنهما 
»حوري�ض« »حاربوكر�ت�ض Harpocrates«، وكان من بني 
 »Manethon »مانيثون  �مل�رصي  �لكاهن  �للجنة  �أع�صاء هذه 

.»Timotheos و�لكاهن �ليوناين تيموثيو�ض
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وكان للم�رصيني ديانتهم وعقائدهم �ملوروثة �لر��صخة يف 
نفو�صهم منذ �أقدم �لع�صور، وكان لليونانيني ديانتهم ومذ�هبهم 
�ملت�صاربة  �لدينية  �لنـزعات  هذه  على  وللق�صاء  �لعقائدية، 
هو  )�صوتري(  بطليمو�ض  �أن  �لقدمية  �لتاريخية  �ملوؤلفات  تذكر 
»�صينوب  من   »Sérapis »�صري�بي�ض  �لإله  متثال  �أح�رص  �لذي 
Sinope« �إحدى مدن �لأنا�صول، �أو من مكان �آخر يف �آ�صيا 

�ل�صغرى.

»�لإله  �أن  على   »Wilken »فلكن  �لعامل  �أبحاث  ودلت 
�مل�رصي  �لإله  من  �صورة  �إل  �حلقيقة  يف  هو  ما  �صري�بي�ض« 
�ليونانيني  عند  هو  �لذي   »Osir-Hapi »�أوزير–حابي 
��صم  �ل�صم  هذ�  من  ��صتق  وقد   ،»Osirapis »�أوزير�بي�ض 

»�صري�بي�ض« فكان �إَِلًها م�رصيًّا ذ� �صبغة هيلينية.

ويبدو �أن ما فعله بطليمو�ض �لأول ينطوي على رفع مكانة 
�لعجل »�آبي�ض« بعد هالكه – وهو �لإله �مل�رصي – �إىل مرتبة 
لالأفكار  �ملو�ئم  �لن�صق  على  للنا�ض  ومتثيله  باحلو��رص،  لئقة 
�ل�صغرى،  �آ�صيا  من  بتمثال جلبه  ذلك  فا�صتعان يف  �ليونانية، 
يف �صورة رجل يف مقتبل �لعمر، قوي �لبنية، جميل �لطلعة، 
�إله   »Zeus �ليوناين »زيو�ض  �ل�صفات �لإله  ي�صبه يف كل هذه 

�لآلهة، ورب �لأرباب عند �لإغريق.

لالإله  بطليمو�ض  جلب  �أن  على  �لقوية  �لدلئل  وتدل 
كان  �إذ  �خلارج،  يف  �لدعاية  منه  �لق�صد  كان  »�صري�بي�ض« 
�لر�عي  �لإله  يكون  �أن  بالإ�صكندرية،  متثاله  �إقامة  من  �لغر�ض 
باإن�صائها،  يحلم  »�صوتري«  كان  �لتي  �لبطلمية  لالإمرب�طورية 
�لهيبة،  من  مزيًد�  �ملرتقبة  �لإمرب�طورية  ي�صفي على هذه  و�أن 
و�ملكانة �لدينية �ملرموقة باإ�صافة �لإله �مل�رصي – �أو �ملتم�رص على 

�لأ�صح – �إىل جمموعة �لآلهة �لهيلينية �لعاملية.

مل  �لناحية  هذه  يف  »�صوتري«  بطليمو�ض  �أحالم  �أن  غري 
�أول  – يف  �جلديد  �لإله  هذ�  عبادة  على  يقبل  �إذ مل  تتحقق، 
�لأمر – �صوى �صكان �لإ�صكندرية وممفي�ض، تبعهم يف �عتناق 
عبادته �مل�صتوطنون من �ليونانيني يف �لقطر �مل�رصي، و�صارت 
�لإ�صكندرية فيما بعد �ملركز �لر�صمي لعبادة ذلك �لإله �لدخيل 
وو�صعت ملمار�صة عبادته طقو�ض وتقاليد خا�صة تتفق يف كيانها 

�لعام مع �لطقو�ض و�لتقاليد �لهيلينية. 

�لقطر  �أنحاء  يف  »�صري�بي�ض«  �لإله  عبادة  �نت�رصت  ثم 
»�ل�صري�بيوم«  �صكل  على  معابد  له  ف�صيدت  �مل�رصي، 
بالإ�صكندرية يف عو��صم �لأقاليم وحتى يف �لقرى �ملتو��صعة، 
�جلالية  �أقامته  ل�صري�بي�ض  معبد  بالفيوم  »فيالدلفيا«  يف  فكان 
»�أبولونيو�ض  �صيدها  منوذجية  قرية  فيالدلفيا  وكانت  �ليونانية، 
Apollonius« وزير مالية بطليمو�ض �لثاين »فيالدلف« و�أطلق 

�لإ�صكندرية  ن�صق  على  تخطيطها  وجعل  مليكه،  ��صم  عليها 
�ل�صطرجن  كرقعة  قائمة  زو�يا  يف  متقاطعة  و�صو�رعها  م�صتطيلة 
معامل  من  �لأجيال  �أخفته  ما  يظهر  تاريخيًّا  �أمنوذًجا  ف�صارت 
�صيدت  �لتي  »�صري�بي�ض«  معابد  و�أقدم  �لبطلمية،  �لإ�صكندرية 
�آلهة  �لإله عميد  معبد ممفي�ض، وقد �صار هذ�  �لأقاليم هو  يف 

�لإمرب�طورية �لبطلمية.

وما من �صك يف �أن بطليمو�ض �لأول »�صوتري« كان �أول 
من �صيد �ملعامل �لأوىل ملعبد �ل�صري�بيوم فوق �لربوة �لتي ي�صتوي 
ت�صم  �لتي كانت  �جلهة  �ل�صو�ري يف  �لآن عمود  فوقها حتى 
�صارع  بني  تقع  و�لتي  �لإ�صكندرية  �إن�صاء  عند  »ر�قودة«  قرية 
�أن  منطقيًّا  �ملقبول  من  لي�ض  �إذ  �ل�صقافة،  كوم  وحي  كرموز 
يح�رص بطليمو�ض �لأول معبوًد� جديًد� دون �أن يهيئ له معبًد� 

يليق باملكانة �لعالية �لتي �أ�صفاها عليه بني �لآلهة.
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و�إذ� كانت �للوحات �لتي عرث عليها خالل عامي 1363 
و1364هـ )1943 - 1944م( �صمن �لود�ئع �لتي و�صعت 
يف حجر �لأ�صا�ض عند بناء »�ل�صري�بيوم« �ل�صكندري تدل على 
 »Évergète »�إيفرجيت  �لثالث«  »بطليمو�ض  ��صم  حتمل  �أنها 
عام  من  حكم  �لذي   »le Bienfaiteur »باملح�صن  �مللقب 
»برني�ض  وزوجته  �أخته  و��صم  ق.م.   221 عام  �إىل   246
قاطًعا على  برهاًنا  يقوم  فاإن ذلك ل   ،»Bérénice II �لثانية 
بن�صيب  ي�صهما  �لثاين مل  بطليمو�ض  و�بنه  �لأول  بطليمو�ض  �أن 
كان  �لتي  �لفخمة  �لعجيبة  �لأبنية  جمموعة  ت�صييد  يف  �إيجابي 

�ل�صري�بيوم �لبطلمي يتكون منها.

يف  �خلبري  �لعامل  بيل«  �إدري�ض  هارولد  »�ل�صري  فطن  ولقد 
�إىل ذلك، فقال يف كتابه »�لهيلينية يف م�رص«  �أور�ق �لربدي 
عندما تعر�ض ملو�صوع »�ل�صري�بيوم« ما ياأتي: »وتدل �للوحات 
�حلجر  عليها  ��صتمل  �لتي  �ملحتويات  �صمن  عليها  عرث  �لتي 
�لأ�صا�صي �أن �ملوؤ�ص�ض لل�صري�بيوم هو بطليمو�ض �لثالث، ولكن 
هذ� �جلناح �خلا�ض به ل ميكن �أن يكون بحال هو �أول ما �أن�صئ 

من �ملوؤ�ص�صات«.

و�إز�ء ما تقدم ي�صتطاع �لقول – يف غري تردد – �إن موؤ�ص�ض 
�ل�رص�بيوم �لأول كان »بطليمو�ض – �صوتري« حيث و�صع متثال 
يف  �لدينية  �لعقيدة  لتوحيد  به  �أتي  �لذي  »�صري�بي�ض«  �ملعبود 
بو�صع  »بادمين�صك�ض«  �لإغريقي  �ملهند�ض  �إىل  وعهد  ملكه، 
يوؤيد  ومما  �ليوناين،  �لطر�ز  على  �إقامته  ومبا�رصة  ت�صميمه، 
»�إن بطليمو�ض بن لجو�ض  ذلك، ويوؤكده قول »بوزنيا�ض«: 
�صّيد �ل�رص�بيوم يف مكان معبد �صغري كان هيكاًل لعبادة �إيزي�ض 
للمعبد  �لتو�صعي  �لإن�صاء  تبعه يف  وقد  بر�قودة«،  و�أوزوري�ض 

�بنه فيالدلف وحفيده �إيفرجيل.

ومن �للوحات �لع�رص �لتي عرث عليها يف �أ�صا�ض »�ل�رص�بيوم« 
ي�صتدل على �لفخامة �لتي كان عليها هذ� �ملعبد �لعظيم، فاأولها 
من �لذهب �خلال�ض، و�لثانية من �لف�صة، و�لثالثة من �لربونز، 
هذ�  على  �ملوؤرخون  ي�صفيه  �لذي  �لو�صف  يف  �إذن  غر�بة  فال 
�لأثر �لإغريقي معرًب� عن روعة �لت�صييد، و�صمو �لفن مما يدخله 
�لتعبري، وقد  �لر�ئع  �لعمارة  �لعجيبة يف فن  �ملن�صاآت  يف زمرة 
ُكتِب على جميع �للوحات �لع�رص ن�صان �أحدهما بالهريوغليفية 
باملد�د �لأ�صود، وترجمته »ملك �جلنوب و�ل�صمال وريث �لآلهة 
�لإخوة �لذي �ختاره �آمون قوية حياته رع بن �ل�صم�ض بطليمو�ض 
باليونانية،  �لتايل  و�لن�ض  �ملقد�ض«،  و�ل�صور  �ملعبد  بنى  لالأبد 
�لثالث  �ملعدنية  �للوحات  على  �صلب  بقلم  بال�صغط  وكتب 
وترجمته: »�مللك بطليمو�ض �بن بطليمو�ض و�أر�صينوي، �لآلهة 
و�للوحات  �ملقد�ض«،  و�ل�صور  �ملعبد  ل�صري�بي�ض  �أقاما  �لإخوة 

موجودة باملتحف �ليوناين �لروماين بالإ�صكندرية.

من  عدد  �أقالم  دبجته  �لذي  �لو�صف  هذ�  يف  جاء  وقد 
�لر�ئعة  �لأبنية  من  جمموعة  »�ل�رص�بيوم  �أن  �لقد�مى  �ملوؤرخني 
قبة  مدخلها  عند  �أقيمت  متينة،  �أ�صو�ر  بها  حتيط  �جلمال، 
مزدوجة  ترتفع  �مللون  �ل�صخر  من  �أعمدة  فوق  مذهبة  �صاخمة 
يف د�ئرتني، وهذه �لقبة �جلميلة ت�صمى »�لأقد��ض« �أي �لبيت، 
وخلف �لأ�صو�ر من �ملدخل �صيدت عقود متينة تنتهي �إىل �أبنية 
حتت �لأر�ض مكونة من طبقات بع�صها فوق بع�ض، ومن ثم 
�لدفاعية  �لناحية  من  عظيًما  ح�صًنا  يعد  باأكمله  �ل�صري�بيوم  فاإن 

عالوة على قيمته �لفنية و�لأثرية.

وم�صطح هيكل �ل�رص�بيوم مربع �ل�صكل، �أما م�صطح �ملعبد 
�لز�ئر بعد �صعود �صلم من مائة  �إليه  �لكلي فم�صتطيل، وي�صل 
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�لعربات  �أما  »�ل�رص�بيوم«،  �إىل  �ملو�صل  �لطريق  تبد�أ من  درجة 
فلها طريق ُمَعبَّد يف ناحية �أخرى.

فخامة  بهرته  »�ل�رص�بيوم«  مدخل  �إىل  �لز�ئر  و�صل  فاإذ� 
�لعظيم  و�لباب  �ل�صخمة،  �لأربعة  �لأعمدة  ذي  �ملدخل  هذ� 
َبْه )�أي �لنحا�ض �ملخلوط(، فاإذ� ما بلغ  �مل�صنوع من معدن �ل�صَّ
و�صط »�ل�رص�بيوم« �أخذته ده�صة �لروعة �لفائقة مبا ي�صم هيكل 
�إىل ذروة �جلمال و�لأبهة يف فن  �رتقت  �أبنية  »�صري�بي�ض« من 
ي�صتمل على  �لربوة وتوؤلف مركًز�  قمة  تنه�ض فوق  �لعمارة، 
ف�صيح جدر�نه من  بهو  �ل�صكل، مكونة من  من�صاآت م�صتطيلة 
�لرخام، تزينه �أعمدة من �أثمن �أنو�ع �ملرمر �لبهيج، ويتو�صطه 
بالعاج  �مللب�ض  �خل�صب  من  �مل�صنوع  »�صري�بي�ض«  �ملعبود  متثال 
و�لذهب تر�صعه �لأحجار �لثمينة، ومي�صك بيده �لي�رصى حربة 
�ليمنى �صورة ذ�ت ثالث روؤو�ض  يده  ذ�ت �صفرتني، وحتت 
هي ر�أ�ض �لذئب، ور�أ�ض �لأ�صد، ور�أ�ض �لكلب حولها �أفعى 

هائلة.

و�صقوف هذ� �ملعبد �لنادر مغطاة بالذهب وحمالة بالنقو�ض 
�أما  �لثمني،  باملرمر  مفرو�صة  و�أر�صيته  �لز�هية،  �لألو�ن  ذ�ت 
�لعظمة  حيث  من  �لر�ئع  �لفن  �آيات  من  فاآية  �لعديدة  �أبو�به 
من  بطبقة  مغطاة  به  �ملحيطة  �لأعمدة  وروؤو�ض  و�لفخامة، 
�إىل حجر�ت  توؤدي  عقود  �ملرمرية  �أر�صيته  ويتخلل  �لذهب، 
�صيدت يف حيز »�ل�رص�بيوم« نف�صه، وقد خ�ص�ض بع�صها ملكتبة 
ت�صم عدًد� كبرًي� من نفائ�ض �ملجلد�ت )وهي غري �ملكتبة �لأم 
لتن�صيق  �لآخر  �لبع�ض  �صياأتي ذكرها يف حينه( وخ�ص�ض  �لتي 

م�صاهد ترمز لآلهة م�رص �لقدمية«.

وعلى �لعموم فمدخل »�ل�رص�بيوم« ي�صم �أنو�ًعا من �لزينة، 
َبه ل تقدر  و�لنقو�ض �لباهرة، و�أ�صناًفا من �ملرمر، ومعدن �ل�صَّ

بثمن. 

م�صتطيل  و�صط  نف�صه  يجد  �لهيكل  �لز�ئر  يغادر  وعندما 
مرتفع  ت�صغل  �ملنظر  بهية  �لرونق،  بديعة  �أبنية  �أرجائه  تقوم يف 
من  �ل�صف  ذلك  هو  ي�صاهده  ما  و�أول  باأ�رصه،  »�ل�رص�بيوم« 
�خلارج  من  »�صري�بي�ض«  بهيكل  حتيط  �لتي  �جلليلة  �لأعمدة 
جميعه،  بالفناء  �ملحيطة  �لأعمدة  ل�صف  ن�صقها  يف  مو�زية 
تخرج  �لأعمدة  �أربعة من  �أربعة خطوط،  �ل�صفني يف  وي�صل 
هيئة  على  بالفناء  �ملحيطة  �إىل  وتنتهي  بالهيكل،  �ملحيطة  من 
قدميتني  م�صلتني  �ملعبد  بحرم  �لز�ئر  ي�صاهد  كما  �صليب، 

ا كبرًي� من �ملرمر �جلميل. وحو�صً

بالفناء  و�إذ� �صار �لز�ئر بعد ذلك �صوب �لأعمدة �ملحيطة 
�ل�صاخمة  �لأبنية  من  قالدة  خلفه  يجد  �ل�رص�بيوم  من  �ملرتفع 

�جلميلة. 

�لتاريخية  �ملر�جع  �أ�صفته  �لذي  �ل�صيق  �لو�صف  هو  هذ� 
�لقدمية على معبد �ل�رص�بيوم �لعتيد �إبان وجوده مكتمل �لكيان، 

و�لبنيان يف �لعهد �لبطلمي.

قول  بحيزه  حتيط  كانت  �لتي  �لأ�صو�ر  �صخامة  ويوؤيد 
حممود با�صا �لفلكي يف كتابه »�لإ�صكندرية �لقدمية« �لذي �أمته 
يف �صعبان عام 1283هـ )1866م(، �إن �حلفريات �لتي قام 
بها بالقرب من منطقة عمود �ل�صو�ري ك�صفت عن �ثني ع�رص 
حائًطا، �ُصْمك كل منها مرت�ن، وقد وجد �لفلكي �أن بع�ض 
جدر�ن هذه �حلو�ئط كانت ماتز�ل ظاهرة فوق �لأر�ض وقت 
�ملنطقة، كما وجد عدًد� كبرًي� من  باأعمال �حلفر حول  قيامة 
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�إن  وقال  �ملنطقة،  هذه  يف  و�ملحطمة  �ل�صحيحة،  �لأعمدة 
مباين معبد �ل�رص�بيوم كانت متتد يف م�صاحة ت�صمل حميًطا مربًعا 
�إىل  �أكرث من 180 مرًت� وذهب  �أ�صالعه  طول كل �صلع من 

�لحتمال باأن عمود �ل�صو�ري كان مركز هذ� �ملحيط.

�لأعمدة  من  �لكبري  �لعدد  باأن  �لقول  �إىل  �لفلكي  وتطرق 
�لتي  �لكاملة  و�أجز�ئها  وقاعد�تها  وروؤو�صها  باملنطقة  �ملحيطة 
تزينه  كانت  �ل�رص�بيوم  مبنى  �أن  على  بالتاأكيد  يدل  �كت�صفها 
مد�خل م�صقوفة وبو�بات مقو�صة و�صفوف هائلة من �لأعمدة 
هاتني  طول  على  يكن  مل  �إن  و�ل�رصق،  �ل�صمال  ناحيتي  من 

�لو�جهتني، فعلى �لأقل يف جزء كبري منهما.

حرم  يف  �لفلكي  �كت�صفها  �لتي  �لأعمدة  قيام  ويوؤيد 
»�ل�رص�بيوم« قول �ملوؤرخني �لعرب عند �لفتح �لإ�صالمي �إنه »من 
�آثار �ملدينة بقايا �ل�رص�بيوم«، وهي عدد كبري من �لعمد تعرف 
»ب�صو�ري �صليمان«، ولعل ��صم »عمود �ل�صو�ري« �لذي يطلق 
»�ل�رص�بيوم«  ربوة  فوق  �لقائم  �لأثري  �لعمود  على  �لآن  حتى 
�لفتح، وك�صف  �لعرب عند  �لتي ر�آها  �لعمد  �إىل تلك  يرجع 
عبارة  عليها  يطلقون  �لإ�صكندرية  �أهل  وكان  عنها،  �لفلكي 
قائًما  كان  �لعمود  �أن  بطوطة  �بن  ويقول  �صليمان«  »�صو�ري 
وقت زيارة هذ� �لرحالة �ملغربي لالإ�صكندرية بعد عام 725هـ 

)1325م( و�صط غابة من �لنخيل.

ومن جهة �أخرى �أثبت �ملوؤرخون �لذين ز�رو� �لإ�صكندرية 
بعد ذلك �أن �أكرث هذه �لعمد كان قائًما يف �لقرن �لثالث ع�رص 
�ملنظر يف  �لر�ئعة  �لهائلة  �خل�رص�ء  �لقبة  ذكر  �مليالدي، وجاء 
بع�ض �لكتب �لتي حتدثت عن �أبهة »�ل�صري�بيوم« ورونقه، فقال 
�لإ�صكندرية   »Acropole »�أكروبول  ر�أى  �إنه  »�أفتونيو�ض« 

�لعايل وو�صف قبته باأنها عظيمة لها حافة د�ئرية حمالة بروؤو�ض 
يونانية  �لأكروبول  وكلمة  �ل�صيارة،  �ل�صبعة  �لكو�كب  متثل 
وتدل على �أماكن �ملدن �ملرتفعة �لتي ت�صتعمل قالًعا، وماز�ل 
يقوم  وهو  �ليونانية،  �خلالدة  �لآثار  من  �أثينا  مدينة  �أكروبول 
على �أعلى مكان يف �ملدينة باأعمدته �لكثرية، و�صكله �لهند�صي 

�مل�صتطيل.

�أما �لدرجات �ملائة �لتي كان �صلم �ل�صري�بيوم يتكون منها 
Ruffin« �صاحب كتاب »و�صف م�رص  »روفان  فقد ذكرها 
�ل�صري�بيوم  ربوة  �أن  وجودها  حقيقة  على  ويدل  �لقدمية«، 
�ل�صناعية ترتفع عن م�صتوى �لطريق بحو�يل 18 �أو 19 مرًت�. 

وهذ� �لرتفاع �أثبته �لفلكي يف كتابه �لآنف �لذكر وقال: 
�لذي كان  �لتي ذكرها روفان  �ملائة درجة  يتفق متاًما مع  »�إنه 
يعي�ض بالإ�صكندرية يف حو�يل �لن�صف �لثاين من �لقرن �لر�بع 

�مليالدي«.

�ل�صفلى  �لأبنية  �أن  تقدم  ما  �إىل  »روفان«  وي�صيف 
يف  ت�صتخدم  كانت  �رصية  �أجز�ء  �إىل  مق�صمة  »لل�رص�بيوم« 
عن  عبارة  فهي  فوقها  �لقائمة  �لأبنية  و�أما  غام�صة،  �أغر��ض 
�لرجال  ول�صكنى  �لديني،  وللتعليم  للمحا�رص�ت،  قاعات 
�لذين يهبون �أنف�صهم للدين، و�لزهد، ويف �لو�صط يقوم �ملعبد 
�ملزين بالأحجار �لكرمية م�صيًد� فوق عمد من �لرخام وبه متثال 
لالإله »�صري�بي�ض«، وهو �صخم �حلجم لدرجة �أن ذر�عه �ليمنى 
تلم�ض �حلائط من جهة ويده �لي�رصى تلم�ض �حلائط من �جلهة 

�لأخرى.

ويوؤكد وجود �لأبو�ب �لكثرية �ملوؤدية �إىل معبد »�ل�رص�بيوم« 
قول »مر�صالن« عن هذ� �ملعبد �لعظيم: �إن باملدينة جملة هياكل 
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ل  �لذي  »�ل�رص�بيوم«  معبد  �صاأًنا  و�أرفعها  و�أو�صعها  �أكربها 
�أبو�به  ر�أيت  فقد  فنه،  �صنعه وعجيب  لغريب  ي�صتطاع و�صفه 
�لكبرية �ملنمقة بالأعمدة، و�لتماثيل �لتي ل مثيل لها و�لتي تكاد 
�أو  �لدنيا ما ي�صبه »�ل�صري�بيوم«  باأنه لي�ض يف  �أن تنطق، فاآمنت 
يد�ين »هيكل �لكابيتول«، و»�لكابيتول Le Capitol« هو معبد 
�لرومان،  عند  �لأرباب  ورب  �لقوة  �إله   »Jupiter »جوبيتري 
 »Capitoline �لكابيتول فوق تل »كابيتولني  �صيد معبد  وقد 
تتويج  مر��صم  تتم  �ل�صبعة حيث كانت  روما  مدينة  تالل  �أحد 

�لظافرين.

�لكّتاب  �إن  �لفلكي  فيقول  »�ل�رص�بيوم«  مكتبة  عن  �أما 
مكتبة  ي�صم  كان  �ملعبد  هذ�  �أن  على  ر�أيهم  �تفق  قد  �لقد�مى 
)عمود  �أن  يذكرون  �لعرب  �ملوؤرخني  جند  ونحن  كبرية، 
بومبي«،  »عمود  با�صم  �لأوروبيني  عند  �ملعروف  �لأعمدة( 
ونحو مائة من �لأعمدة �ملحيطة كانت حتمل ��صم »د�ر �حلكمة« 
ولعل  بحرقها،  �أمر  �لعا�ض  بن  عمرو  �أن  قيل  �لتي  ومكتبتها 
ّمت �إىل �ل�رص�بيوم  �لفلكي يق�صد بذلك �ملكتبة �لوليدة �لتي �صُ
قي�رص  يوليو�ض  �أثناء حملة  �لأم يف  �ملكتبة  بعد حرق جزء من 

على �لإ�صكندرية.

معبًد�  �لبطلمي  �ل�صري�بيوم  �أطالل  �لرومان على  �أقام  ولقد 
�آخر لالإله »�صري�بي�ض« مربع �ل�صكل، وقد جاء هذ� �لو�صف يف 
كتب موؤرخي �لقرن �لر�بع ع�رص �مليالدي، ويبدو �أن �ل�رص�بيوم 
»�لبطلمي هدم خالل ثورة يهود �لإ�صكندرية يف عهد �لإمرب�طور 
�لدولة  حكم  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر   »Trajan »تر�جان 
�لرومانية يف �ملدة من عام 98 �إىل عام 114م، ثم �أعيد ت�صييده 
مربع �ل�صكل ت�صل م�صاحته �إىل 180×180=32.400 مرت 
�لفلكي  �كت�صفها  �لتي  �لأربعة  �أ�صالعه  من  كل  طول  ح�صب 

يف  ذلك  وكان  فيال،  ذكر  كما  )1866م(  1283هـ  عام 
�ملادة(  هذه  )�نظر   »Hadrian »هادريان  �لإمرب�طور  عهد 
�لذي حكم يف �ملدة من عام 117 �إىل عام 138م، و�لذي 
�زدهرت يف عهده �لإمرب�طورية �لرومانية، وكان �أكرب م�صجع 

لل�صناعة، و�لآد�ب، و�لعلوم.

�لبطلمي«  »�ل�رص�بيوم  معبد  �أن  �أثبتت  �حلفريات  �أن  ومبا 
�إىل  �ل�رصق  �ملمتد من  يبلغ طول �صلعه  �ل�صكل  م�صتطيل  كان 
فاإنه  �أبي مندور حو�يل 77 مرًت� فقط،  �لغرب مبحاذ�ة �صارع 
�أو�صع من  �لروماين كان  باأن »�ل�رص�بيوم«  �لقول  �مل�صتطاع  من 

�لبطلمي بنحو ثالثة �أ�صعاف.

وعندما �صار �لدين �مل�صيحي دين �لدولة �لرومانية دمرت 
و�صمل  391م،  عام  خالل  �لوثنية  و�لهياكل  �ملعابد  جميع 
كني�صة  �أنقا�صه  على  وبنيت  �لروماين«  »�ل�صري�بيوم  �لتدمري 
للقدي�ض »يوحنا �ملعمد�ين Jean Baptiste« �لذي عمد �ل�صيد 
ر�أ�صه،  �أنتيبا�ض«  »هريود  وقطع  �لأردن  نهر  مياه  من  �مل�صيح 
»هريودياد«،  زوجته  بنت  »�صالومية«  �إىل  �صينية  على  وقدمها 

وقد ظلت هذه �لكني�صة قائمة حتى �لقرن �لعا�رص �مليالدي.

و�لروماين،  �لبطلمي  »�ل�رص�بيوم«  مكان  يف  يبق  ومل 
�ملتعاقبة  �لع�صور  �أحد�ث  تاأت على كيانه �لعظيم  �أثر مل  �صوى 
�لعمود �صلم  �لغربية من هذ�  �ل�صو�ري« ويف �جلهة  هو »عمود 
باملالط  وُطليت  �ل�صخور  يف  نحتت  �رص�ديب  �إىل  يوؤدي 
�جلريي يف بع�ض �أجز�ئها، يتخللها فتحات يرجح �أنها كانت 
ول�صيما  �لربدي،  لفافات  من  �ملخطوطات  ملجلد�ت  رفوًفا 
للمجلد�ت �لتي نقلت �إىل »�ل�رص�بيوم« عقب �حلريق �لذي �صب 
يف   »Jules César قي�رص  »يوليو�ض  �لإمرب�طور  �أ�صطول  يف 
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�مليناء �ل�رصقي، و�أ�صاب جزًء� من مكتبة �لإ�صكندرية �ل�صهرية، 
�لإ�صكندرية،  �لأوىل على  �لإمرب�طور  �إبان حملة هذ�  وذلك 
وقد  �لوليدة«.  »�ملكتبة  �ملجلد�ت  هذه  جمموعة  على  و�أطلق 

و�صف »روفان« هذه �حُلجر، �إذ ر�آها بنف�صه.

عام  خالل  �لفلكي  �أجر�ها  �لتي  �حلفريات  وك�صفت 
لبع�ض  �لتماثيل  من  عدد  وجود  عند  )1872م(  1289هـ 
و�أعمدة  �جلر�نيت،  من  �مل�صنوعة  للطيور  و�صور  �حليو�نات 
كثرية مك�صورة، وتيجان �أعمدة، و�أبد�نها مبعرثة حتت قارعة 
)�رصيف  �لأول  �خلديوي  �صارع  من  ميتد  �لذي  �صارع كرموز 
� بعمود �ل�صو�ري، وقد نقل  حاليًّا( �إىل ترعة �ملحمودية، مارًّ
معظم هذه �لآثار �إىل متحف �لإ�صكندرية �ليوناين �لروماين، 

وبقي �لبع�ض �لآخر باملنطقة نف�صها.

�أجريت خالل  �لتي  �أخرى ك�صفت �حلفريات  ومن جهة 
عام 1315هـ )1895م( عن �أعمدة �أخرى على جانبي �صارع 
يبعد  مكان  يف  قليل  عمق  على  جدر�ن  وعن  كرموز، 
�ل�رصقية  �جلنوبية  �جلهة  يف  �ل�صو�ري  عمود  عن  مرًت�  ثمانني 

منه.

عليها  عرث  �لتي  �لفرعونية  �لآثار  بع�ض  �أن  �لبحث  و�أثبت 
يف منطقة عمود �ل�صو�ري من خملفات معبد �ل�رص�بيوم كانت 
و�أن  �لآن(،  �ل�صقافة  )كوم  »ر�قودة«  قرية  مبنطقة  موجودة 
من  �لقدمية  �لأزمنة  يف  �لإ�صكندرية  �إىل  ُحِمل  �لآخر  �لبع�ض 

منطقة عني �صم�ض )�ملطرية حاليًّا(.

�إىل  ي�صل  �أن  وقبل  �لتل،  �أعلى  �إىل  �لز�ئر  �صعود  ولدى 
متثال  عليه  �أقيم  منب�صًطا  م�صطًحا  يجد  �ل�صو�ري  عمود  قاعدة 
�لدولة  من  ملًكا  ميثل  �لوردي  �جلر�نيت  من  �حلجم  كبري 

�لفرعونية �حلديثة وقفت خلفه �إحدى �لآلهة حلمايته، ثم يجد 
�إىل ي�صار �لعمود متثال جعر�ن كبري من �جلر�نيت �لوردي عليه 
كتابة هريوغليفية تدل على �أنه �صنع يف ع�رص �لدولة �لفرعونية 
�لآثار  يجد  �لعمود  قاعدة  من  �جلنوب  و�إىل  ع�رصة،  �لتا�صعة 

�لفرعونية �لآتية:

• متثالني كبريين لأبي �لهول من �جلر�نيت �لوردي.

يحمل  �لأ�صود  �جلر�نيت  من  �لهول  لأبي  ثالًثا  • متثاًل 
��صم »حور حمب« من ملوك �لأ�رصة �لثامنة ع�رصة، 

وقد مات عام 1320ق.م.

و�لآخر  �لوردي،  �جلر�نيت  من  �أحدهما  • متثالني 
ملوك  �أحد  �لثاين«  »لرم�صي�ض  �لأ�صود  �جلر�نيت  من 
�لفرتة  وقد حكم م�رص يف  �لتا�صعة ع�رصة،  �لأ�رصة 
من عام 1330 �إىل 1270ق.م. بعد �أن خلف �أباه 
»�صيتي �لأول« على �لعر�ض، ويطلق عليه �ليونانيون 

��صم »�صيزو�صرتي�ض«. 

�لأ�صهب  �جلر�نيت  من  م�صنوع  متثال  من  • جزًء� 
�ل�صاد�صة  �لأ�رصة  ملوك  �أحد  �لأول  ب�صماتيك  با�صم 

و�لع�رصين )633 – 906 ق.م.(.

من  متثال  بالإ�صكندرية  �لروماين  �ليوناين  وباملتحف 
�جلر�نيت لالإله »�صري�بي�ض« ي�صوره جال�ًصا على كر�صي، وقد 
�لآخر  ن�صفه  على كتفه، وو�صع  ن�صفه  مب�صمل طرح  ��صتمل 
على ركبتيه، وذر�ع �لتمثال �ليمنى حمطمة �إىل فوق �ملرفق، 
ا �أمنوذج من �لعملة �لتي كانت متد�ولة يف زمن  وباملتحف �أي�صً
بطليمو�ض �لأول )�صوتري( على �أحد وجهيها �صورة وجهه من 
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جانبه �لأمين ويبدو كبري �لأنف، عري�ض �جلبهة، دقيق �لفم، 
�لعملة  من  �لآخر  �لوجه  ويف  �ل�صعر،  متجعد  �لذقن،  بارز 
�صورة ن�رص يقف على فرع �صجرة، وقد فرد جناحه �لأي�رص، 
وحول �لوجهني ��صم �مللك باليونانية، وبطليمو�ض )�صوتري( هو 
�أول من �رصب �لنقود من �لذهب و�لف�صة و�لربونز، وذلك يف 
حو�يل عام 306 قبل �مليالد، وكان على �أحد وجهي �لعملة 

�لربونزية ر�صم ر�أ�ض �لإله »زيو�ض �آمون«.

وي�صم �ملتحف �ليوناين �لروماين متثاًل لالإله »�صري�بي�ض« يف 
�صكل �لعجل �ملقد�ض �أبي�ض، ومتثاًل لالإلهة »�إيزي�ض« �كت�صف 
بجهة �لر�أ�ض �ل�صود�ء ب�صاحية �لرمل �رصقي �لإ�صكندرية، وهي 
يف ثيابها �لطويلة يعلوها �لو�صاح، ويف يدها �آنية �صغرية وذر�عها 
يف  يظهره  »�أوزوري�ض«  لالإله  ن�صفيًّا  ومتثاًل  حمطمة،  �ليمنى 
وفوق  �ملقد�صة،  �لر�صومات  �صدره  وعلى  �لفرعوين  �صكله 
ي�صوره  لالإله حربوقر�ط  ومتثاًل  �لعايل،  �لألوهية  �صعار  ر�أ�صه 
عارًيا ويف يده �لو�صاح يتدىل حتى �لأر�ض، وهو ي�صع �أ�صابع 
هذه  ومن جمموعة  ك�صيف،  تاأمل  ذقنه يف  على  �ليمنى  يده 
تقدم  »�صري�بي�ض« كما  �لبطلمي  �لإله  ��صم  ��صتق  �لثالثة  �لآلهة 
�صري�بي�ض  بالإله  �ملتعلقة  �لتماثيل  �أن  �صك يف  من  وما  �لقول، 
لي�ض لها عالقة بالتمثال �لهائل �لذي ذكره كثري من �ملوؤرخني 
من  و�أنه  �خلال�ض  �لنحا�ض  من  كان  باأنه  وو�صفوه  �لقد�مى، 
�لكرب بحيث كان قدمه يبلغ قامة �لرجل �ملمدد يف طوله، وقد 
وجده �لعرب عند �لفتح قائًما فوق �صخرة يف �لبحر، و�أطلقو� 
عليه ��صم »�رصحيل«، وبجو�ره على �ل�صاحل قبة خ�رص�ء ر�ئعة 
باإذ�بته و��صتخد�م  �أمر  �لوليد �خلليفة �لأموي  �أن  �لبناء، ويقال 
�جلزيرة  �أن  يف  �صك  من  وما  �ل�صناعية،  �ل�صوؤون  يف  نحا�صه 

�ختفت حتت �صطح �لبحر.

وعندما توىل بطليمو�ض �لأول »�صوتري« حكم م�رص كان 
لديه جي�ض ي�صل عدده �إىل مائتي �ألف رجل �أغلبهم من �لإغريق 
�لعطاء،  لهم  فاأجزل  لدعوته،  ��صتجابة  �لبالد  على  �لو�فدين 
ويف  �جلي�ض  يف  �ملنا�صب  �أرفع  يتولون  �ملقدونيون  وكان 
�لإد�رة، هذ� عالوة على جمع كبري من �ملوظفني �لطامعني يف 
مالية  بطليمو�ض يح�صل على مو�رد  �لوظائف و�لرث�ء، وكان 
�جلنيهات،  من  ماليني  ثالثة  بنحو  تقدر  عينية  بع�صها  �صنوية 
فر�صها،  �لتي  �لأنو�ع  �لكثرية  �ل�رص�ئب  خمتلف  من  و�أغلبها 
�لزر�عة و�ل�صناعة  للتعمري، وبذل �جلهود يف  �لفر�صة  �أتاح  مما 
عا�صمته  ت�صييد  على  بطليمو�ض  ذلك  كل  و�صاعد  و�لتجارة 
و�إح�صار  عليها  �لتح�صينات  و�إدخال  �لإ�صكندرية،  �جلديدة 

طائفة كبرية من �لعلماء و�لأدباء و�لفنانني.

�لإغريقي  �لفيل�صوف  �لعلماء  هوؤلء  بني  من  وكان 
»دميرتيو�ض �لفالريي Demetrius Phalereus« �لذي نفي 
من �أثينا، فلجاأ �إىل رحاب بطليمو�ض �لذي بادر �إىل �ل�صتفادة 
من عمله و�صهرته �لعاملية، وعهد �إليه باأمانة �ملكتبة �لتي �عتزم 
عدد  قدر  وقد  فن،  كل  يف  كتًبا  لها  و��صرتى  تكوينها، 
جملد�تها عند نهاية حكمه مبا يقرب من مائتي �ألف جملد من 

ورق �لربدي و�جللود.

 Demetrius �لفرن�صيني  عند  هو  �لفالريي  ودميرتيو�ض 
de Phalère قد كان من �أكابر �خلطباء �لأثينيني، وعظماء 

رجال �حلكومة كما كان من �ملوؤرخني �مل�صهورين �إىل جانب 
�أثينا من  �صهرته �لفل�صفية �لعاملية، وتوىل من�صب حاكم مدينة 
قبل »كا�صاندر« �ملقدوين �لذي �عتلى عر�ض مقدونيا، و�أخ�صع 
�أخت  تزوج  و�لذي  318ق.م،  عام  حلكمه  �ليونانية  �لبالد 
�لإ�صكندر �لأكرب، و�أهلك �أفر�د �أ�رصة هذ� �لفاحت �لعظيم و�صار 
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ملًكا على جميع �لبالد �ليونانية عام 301 ق.م. ومات عام 
297 ق.م. 

�أن  بعد  �لفالريي عام 283 ق.م.  وقد مات دميرتيو�ض 
�إ�صكندر  مادة  )�نظر  �صتى  مو�صوعات  يف  ر�صائل  عدة  �ألّف 
 »Phaleron« لأكرب(، وينت�صب دميرتيو�ض �إىل حي �لفالريي�
مبدينة �أثينا، وكان �أحد �ملو�نئ �لثالثة لهذه �ملدينة يف �لع�صور 
عام  �لإ�صكندريـة  على  �لفالريي  دميرتيو�ض  ووفد  �لقدمية، 
�لأول  بطليمو�ض  فاأكرم  �صيا�صي،  كالجئ  ق.م.   207
�لتي  �حلكمة  د�ر  �أو  �جلامعة،  �إن�صاء  مبهمة  �إليه  وعهد  وفادته 

ت�صم �ملكتبة �لذ�ئعة �ل�صيت.

بق�سم   – �سارع   – �سوق راتب با�سا   –722
املن�سية 

�طلب ترجمة �صاحب �ل�صوق يف كلمة »ر�تب با�صا« �لذي 
له حارة با�صمه يف ق�صم �جلمرك.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – �سولت   -723
ا( )حممود اأبو العال حاليًّ

�صولت  دييه  دي  جان  »نقول  �لفرن�صي  �ملار�صال  هو 
�صان  ببلدة  ولد   ،»Nicolas Jean-de-Dieu Soult

دور  له  وكان   ،1769 عام  )تارن(  مبقاطعة  �صولت  �أمان�ض 
هام يف �لأعمال �حلربية �لتي �أعدت قبل وبعد وفاته )زوريخ(، 
و�لدفاع عن مدينة جنوة باإيطاليا، وكان من نتائج هذه �لأعمال 
معركة  يف  �لفرن�صي  �جلي�ض  �أحرزه  �لذي  �لباهر  �لنت�صار 
منح  وقد  بونابرت،  نابليون  حكم  �أيام  �ل�صهرية  »�أو�صرتليتز« 
�ملار�صال �صولت عقب ذلك لقب »دوق دملا�صيا« ول�صيما بعد 

معركة تل�صيت، ونال �صهرة عظيمة يف �حلروب �صد �إ�صبانيا، 
وعلى �لأخ�ض يف يوم »تولوز« �حلربي ذي �ل�صهرة �خلا�صة، 
وذلك خالل �لعام 1813م، وقد تنكر لنابليون بونابرت على 
�لتي  �ملدة  ذلك خالل  منه  لقي  �لتي  �لفائقة  �لرعاية  من  �لرغم 
�أعقبت نفي نابليون بونابرت ورجوع �أمر�ء �لبوربون للحكم يف 
�لدفاع ووز�رة �خلارجية يف عهد ملك  فرن�صا. وتوىل وز�رة 
موته  قبل  يتمها  مل  مذكر�ت  ترك  وقد  فيليب،  لوي�ض  فرن�صا 

عام 1867م. 

»�صولت« يف عام 1846م ي�رصف على  �ملار�صال  وكان 
�إىل فرن�صا  �أر�صلهم حممد علي  �لذين  تعليم �لطالب �مل�رصيني 
و�أطلق  بباري�ض  �أن�صاأها  �لتي  �ملدر�صة  يف  �حلربية  �لعلوم  لتلقي 
وتعيني  ريا�صتها  وجعل  �مل�رصية«  �حلربية  »�ملدر�صة  ��صم  عليها 
�أ�صاتذتها لوزير �حلربية �لفرن�صية، وكان ذلك �لتاريخ »�جلرن�ل 

دي �صانت يون«.

يف  ترجمته  فاطلب  �جلديد  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  �أما 
»حممود �أبو �لعال«.

اجلمرك  بق�سم   – حارة   – الة  ال�سيمّ  -724
�جلمرك،  ق�صم  حار�ت  �إحدى  على  �ل�صيالة  ��صم  يطلق 
م�صجد  بني  �لو�قعة  �ملنطقة  ي�صم  �لذي  �حلي  على  يطلق  كما 
�أبي �لعبا�ض �ملر�صي �رصًقا، و�صارع ق�رص ر�أ�ض �لتني )�ل�صلطان 

�صليم �صابًقا(، وهو �ل�صارع �ملمتد على خليج �لأنفو�صي.

 وحي �ل�صيالة يعترب �أقدم �أحياء مدينة �لإ�صكندرية �لوطنية 
�لتي   »Pharos »فارو�ض  جزيرة  من  كبرًي�  جزًء�  وي�صغل 
�صّماها �لبطاملة بهذ� �ل�صم، ومن كلمة »فارو�ض« ��صتق لفظ 
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»فار Phare« �أي �لفنار �لذي عرف فيما بعد �إىل لفظة »منار، 
منار  �صيد  �لأول  بطليمو�ض  �أن  �إىل  ذلك  ويرجع  منارة«،  �أو 
�لإ�صكندرية �لقدمي �لعجيب فوق جزيرة �صغرية مال�صقة جلزيرة 
»فارو�ض« ويقوم فوقها �لآن ح�صن قايتباي، وقد هدم �ملنار 

بفعل �لزلز�ل عرب �لقرون �ملن�رصمة.

�أهل �لريف �مل�رصي،  و�ل�صيالة هي �جليب �لكبري يف لغة 
�ملكان  �ل�صيالة  كلمة  تعني  �لعرفية  �ل�صمك  �صائدي  لغة  ويف 
�لآن  عليه  �ملمار�صة ويطلق  �أو  باملز�د،  �ل�صمك  فيه  يباع  �لذي 

»حلقة �ل�صمك«.

�حلي  هذ�  على  �أطلقت  �لتي  �ل�صيالة  �أن كلمة  هو  ويقيني 
مغربية  �أ�رصة  حتمله  �لذي  �ملغربي  �للقب  عن  حمّرفة  كلمة 
كنف  يف  يعي�ض  �أفر�دها  بع�ض  وماز�ل  »�ِصَيالة«،  �أ�رصة  هي 
�ل�صيالة  �لأ�صيل يف حي  م�صتقرها  �لإ�صكندرية، وكان  مدينة 

بالذ�ت.

ومنطقة �ل�صيالة �صيقة �حلار�ت و�لأزقة، ومعظمها ملتوية 
�أول مرة، وكان  �ل�صياق، ي�صّل يف جو�نبها �لذين يطرقونها 
�لع�رصين  �لقرن  �لتا�صع ع�رص، وبد�ية  �لقرن  نهاية  ي�صكنها يف 
و�حل�صب،  �لن�صب  �لعريقة  �لإ�صكندرية  �أ�رص  من  كبري  عدد 
منطقة  �صكان  مع  ين�صجمون  ل  �حلني  ذلك  يف  �أهلها  وكان 
وفتو�تها  �صّبانها،  بني  تقوم  كانت  ثم  ومن  �لتني،  ر�أ�ض 
�مل�صاجر�ت �لد�مية، ول�صيما يف �أعياد �صم �لن�صيم، و�لفطر، 
و�لعر�صان، وكان  �لعر�ئ�ض  مو�كب  و�لأ�صحى، وحتى يف 
�لذ�ئع  �لفار�ض«  »حميدو  �ل�صنديد  وفتاها  �ل�صيالة،  »فتوة« 

�ل�صيت.

 وكان يف �أرجائها قهوة خميخم �ل�صهرية، ويف �أح�صانها 
�لق�صائد،  �لتون�صي، وترعرع وقال  �ل�صاخر بريم  �ل�صاعر  ولد 

و�لأزجال �لأوىل من فنه �ل�صاحر.

�لتابعة لوز�رة �لأوقاف، ومن   وتقوم فيها ز�وية �ل�صيالة 
�لنا�صوري،  عائالت  �ل�صيالة  ن�صاأت يف كنف  �لتي  �لعائالت 
وزين �لدين، و�مل�صريي، و�ملحت�صب، و�أبو هيف، وجنينة، 

و�صوكة، وِحّد�ية.

املنتزه بق�سم   – �سارع   – �سيبويه   –725
 هو �أبو ب�صري عمرو بن عثمان بن قنرب �مللقب �صيبويه من 
�لعربية، ويقول بع�ض موؤرخي  مو�يل قبيلة �حلارث بن كعب 
بن زياد �حلارثي، وقد كان  �لربيع  قبيلة  �أنه من مو�يل  �صريته 
�صيًخا من �أئمة فقهاء �لنحو على مذهب �أهل �لب�رصة )�نظر مادة 
�أنه  �لأعيان«  �بن خّلكان يف كتابه »وفيات  �لب�رصة(، ويقول 
مثل  �أحد  ي�صع  بالنحو، ومل  و�ملتاأخرين  �ملتقدمني  �أعلم  كان 
كتابه يف هذ� �لعلم من علوم �للغة، وقال �جلاحظ )�نظر هذه 
�ملادة( مل يكتب �لنا�ض كتابًا مثل كتابه، وجميع كتب �لنا�ض 

عليه عيال.

)�نظر  �أحمد  بن  �خلليل  يد  على  �لنحو  �صيبويه  تعلم  وقد 
�إىل هذه �ملادة( وعلى يد عي�صى بن عمر، ويون�ض بن حبيب 
بالأخف�ض  �ملعروف  �خلطاب  �أبي  عن  �للغة  و�أخذ  وغريهم، 

)�نظر هذه �ملادة( وغريه.

)بفتح  �صيُبويه  �أو  �صيَبويه  وينطق  فار�صي  �صيبويه  ولقب 
ويقول  �لتفاح«،  »ر�ئحة  �لعربية  باللغة  ومعناه  �أو �صمها(  �لباء 
�مل�صت�رصق »كرنكوف Krenkoof« �إن بع�ض �لنا�ض ينطقون 
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هذ� �للقب بالباء �مل�صعفة وهذ� خطاأ لأننا �إذ� ق�صنا هذه �لكلمة 
�لالزمة  تت�صمن  �لتي  �لقدمية  �لكثرية  �لفار�صية  بالأ�صماء 
»�ِصيْبِوي«،  تنطق  كانت  �أنها  �حلدود  �أبعد  �إىل  نرجح  »وي« 
على  وتدل  و�لإعز�ز  �لتدليل  معنى  حتمل  عبارة  كانت  و�أنها 
»�لتفاحة �ل�صغرية« ولي�ض على ر�ئحة �لتفاح، ويوؤيد قول هذ� 
�مل�صت�رصق، ويوؤكده قول �إبر�هيم �حلربي �إن �صيبويه لقب بهذ� 
�لله عليه  �ل�صم لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتني، وكان رحمه 

يف غاية �جلمال.

كثري  ومكانهما  وفاته،  وتاريخ  مولده،  بتاريخ  ويحيط 
�لتي  �لرو�يات  �أوثق  من  ويظهر  و�ل�صطر�ب،  �لبلبلة،  من 
يركن �إىل �صحتها �أنه ولد يف �لبي�صاء بناحية مدينة �صيز�ر من 
على  فيها  ودر�ض  حد�ثته  يف  �لب�رصة  وقدم  فار�ض،  �أعمال 
بن  �خلليل  �جلليل  �لعامل  يد  على  فقهائها، ول�صيما  �صيوخ  يد 
�أحمد �ملتوفى عام 175هـ )791م(، ولبد �أن �صيبويه ح�رص 
حياة  من  �لأخرية  �لع�رص  �ل�صنني  يف  �خلليل  يد  على  �لدرو�ض 
� �أن تكون وفاته قد حدثت خالل عام  �صيخه، ولذ� يرجح جدًّ

177هـ )793م(، وقد َنيَّف على �لأربعني عاًما.

�صاحب  �خلطيب  ولكن  وفاته  مبكان  ا  �أي�صً �لبلبلة  وحتيط 
�إن �صيبويه  �ملادة(  �بن دريد )�نظر هذه  تاريخ بغد�د يقول عن 
مات مبدينة �صيز�ر وبها قربه، ويذكر �أبو �صعيد �لطّو�ل �أنه ر�أى 
قربه هناك، وقد كتبت عليه ثالثة �أبيات من �صعر �صليمان بن 

يزيد �لعدوي وهي:

َذَهَب �لأِحبَُّة بعد طوِل َتَز�ُوٍر  
َوَناأَى �ملز�ُر فاأ�صلموَك و�أق�َصُعو�

تركوَك �أوَح�َض ما تكوُن بقْفرٍة  
مل يوؤن�صوَك وُكْربة مل يدفعو�

وق�صى �لق�صاُء و�رِصَت �صاحب ُحْفرٍة 
عو� َدّ عنك �لأِحبَُّة �أْعَر�صو� وَت�صَ

ومبا �أن �بن دريد قد عا�ض عدة �صنني يف فار�ض وُيَعّد خري 
� �أن تكون رو�يته  ر�وية لعلوم �لب�رصيني، فاإنه من �ملحتمل جدًّ

هي �ل�صحيحة.

�لعلوم  �لأئمة يف  �صيوخ  �صييويه من  �أن  وما من �صك يف 
�لعربية، و�أن كتابه يف �لنحو �لذي كان ثمرة لقريحة رجل مل 
يطل به �لعمر قد لقي مثل هذ� �لإقبال من �لنا�ض عامة. ذلك �أن 
فقهاء �لعرب قد درجو� د�ئًما على �لتعظيم من �صاأن �لكتب �لتي 
�ألفها �لطاعنون يف �ل�صن، ومع ذلك مل يركنو� �إىل �حلّط من 

قدر كتاب �صيبويه �أو �خلف�ض من علو �صاأنه �لعلمي.

وقد ذهب �صيبويه �إىل بغد�د من �لب�رصة، وكان �لك�صائي 
)�نظر هذه �ملادة( يف ذلك �حلني يتوىل تعليم ويّل عهد هارون 
�لر�صيد )�نظر هذه �ملادة( فجمع �خللفية هارون بينهما فتناظر�، 
وزعم �لك�صائي �أن �لعرب تقول: »كنت �أظن �لزنبور �أ�صد ل�صًعا 
بل  �ملثل كذ�  »لي�ض  �صيبويه:  فقال  �إّياها«،  فاإذ� هو  �لنحلة  من 
�أخرًي� على  و�تفقا  �لعاملني،  بني  �جلدل  فاإذ� هو هي«، وطال 
�أهل  �صيء من كالم  ي�صوب كالمه  مر�جعة عربي خال�ض ل 
لكونه  بالك�صائي  �لعناية  �صديد  �لعهد  ويل  وكان  �حل�رص، 
معلمه، وكانت هذه �ملناظرة يف ح�رصة �لوزير يحيي بن خالد 
�لربمكي �ملتوفى عام 182هـ )798م(، وقد �نت�رص �لك�صائي 
على �صيبويه مبر�جعة �لعربي، ولعل �لك�صائي عدو �صيبويه �لذي 
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يف  ليوؤيده  باملال  �لعربي  ��صرتى  �ل�صمري  من  و�زًعا  يعرف  ل 
زعمه �لباطل.

�لوزير  من  �صنية  تلقى جائزة  �صيبويه  �أن  من  �لرغم  وعلى 
يحيى �لربمكي )�نظر مادة �لرب�مكة( �إثر هذه �ملناظرة �خلبيثة فاإنه 
وجد غ�صا�صة مريرة فيما حلقه من هزمية مدبّرة فعاد �إىل بالد 
فار�ض ومل يعد �إىل �لعر�ق بعد ذلك، ويقال: �إنه مات من �لغم 

و�لكمد لتاألب علماء �لعر�ق عليه يف �ملناظرة.

�لذي  �لكبري  �لكتاب  در��صاته  ثمر�ت  �صيبويه  �أودع  وقد 
�صنفه يف �لنحو �لعربي، ويقول �أ�صحاب كتب �لطبقات: �إنه 
ي�صم �ألف ورقة، و�لو�قع هو �أن هذ� �لكتاب ُيعّد �أكرب موؤلف 
يف بابه عن علم �لب�رصيني، وقد �صار منذ تاأليفه عمدة جميع 
�لدر��صات �لعربية يف علم �لنحو، وت�رصيًفا لقدره كان يعرف 
با�صم »�لكتاب« فقط، ومن �لر�جح �أن �لفر�صة مل تتح ل�صيبويه 
لتدري�ض كتابه، �أو قر�ءته على تالميذه، وقد توىل هذه �ملهمة 
تلميذه مبر�جعة كتابه  بعد وفاة  ��صطلع  �لذي  �لأخف�ض  �صيخه 

مر�جعة دقيقة.

ومل يقت�رص �لهتمام بدر��صة كتاب �صيبويه على �لب�رصيني، 
و�إمنا �متد هذ� �لهتمام �لبالغ �إىل غري �لب�رصيني، و�إذ� كان هذ� 
�لعربية بل�صان ت�صوبه عجمة و��صحة فاإن  �لفار�صي ينطق  �لعامل 

كتابه ُيَعّد د�ئًما من �لكتب �لعمدة يف �للغة �لعربية �لف�صحى.

 – �لأوىل  �لعربية  �ملوؤلفات  غر�ر  على   – �أ�صلوبه  ويت�صم 
بالإطناب �لكثري، و�حلجج �لطويلة �ململة، غري �أنه حافل بعدد 
� من �ل�صو�هد �مل�صتقاة من �لقر�آن �لكرمي، عالوة على  كبري جدًّ
��صتماله على ما يقرب من �ألف بيت من �ل�صعر بع�صها ل�صعر�ء 

جمهولني، ومع ذلك ي�صت�صهد بها يف كتب �لنحو �لتي كتبت 
بعد �صيبويه �عتماًد� على ما ناله كتابه من ثقة فائقة.

�صخ�ض  يف  قديًر�  �صارًحا  �لأبيات  هذه  لقيت  وقد 
)978م(،  368هـ  عام  �ملتوفى  �ل�صري�يف  �صعيد  �حل�صن  �أبي 
وكرث بعد ذلك عدد �ل�رص�ح لكتاب �صيبويه ومن �أهمهم مكانة: 
�ملرّبد، و�لأخف�ض، و�لرّماين، و�بن �ل�رص�ج، و�لزخم�رصي، 
و�بن �حلاجب، و�أبو �لعالء �ملعري )�نظر هذه �ملو�د(، وبقي 

�ض ب�صغف طو�ل قرون عدة. هذ� �لكتاب يدرَّ

على  عالوة  مطبوعة،  ن�صخ  ثالث  �لكتاب  من  وبقي 
باللغة  وترجمة  �لأوروبيني،  �لعلماء  بع�ض  �رصحها  منه  قطع 
�ملزودة  �لقاهرة  طبعة  و�أكملها  �لطبعات  و�أح�صن  �لأملانية، 

ب�رصح �ل�صري�يف.

)793م(،  177هـ  عام  �صيبويه  �لنحوي  �لإمام  وتويف 
وقد نيف على �لأربعني عاًما، �أي يف عّز رجولته.

 – �سارع   – جودة  اإبراهيم  ال�سيد   -726
بق�سم املن�سية )الهماميل �سابًقا( 

�لأبطال،  �ل�رصطة  �أحد رجال  �إبر�هيم جودة  �ل�صيد  كان 
1952م  عام  يناير  �صهر  من   25 يف  ��صت�صهدو�  �لذين 
)1372هـ( دفاًعا عن مدينة �لإ�صماعيلية �صد جنود �لحتالل 
�ملفزع  بكابو�صه  �ل�صدور  على  يجثم  كان  �لذي  �لإجنليزي 
منذ �أن وطئت �أقدم بني �لتاميز �أر�ض م�رص يف 11 يوليو عام 
�حلربية  �صفنهم  مبو�قع  �لإ�صكندرية  �رصب  عقب  1882م، 

بقيادة �أمري �لبحر »�صيمور«.
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�أحمد  بن  �إبر�هيم جودة  �ل�صيد  �لبا�صل  �ل�صهيد  و�ل�رصطي 
جودة ولد بالإ�صكندرية بحي كوم �ل�صقافة بق�صم كرموز يف 
21 من �إبريل عام 1910م )1328هـ(، و�لتحق ب�رصطة �ملدينة 
برتبة ع�صكري يف 8 من مار�ض عام 1937م )1356هـ(، 
ويف �أول مايو عام 1949م )1368هـ( نقل �إىل �رصطة مديرية 
مدينة  �إىل  بعد ذلك  نقل  ثم  �ملنوفية حاليًّا(،  �ملنوفية )حمافظة 

�لإ�صماعيلية مبحافظة �لقناة )�نظر مادة �لإ�صماعيلية(.

وقد �أبدى �جلندي �ل�صيد �إبر�هيم جودة ب�صالة بطولية فائقة 
يف �ملعركة غري �ملتكافئة �لتي وقعت بني �جلنود �لإجنليز �لذين 
كانو� ير�بطون يف منطقة �لقناة قبل رحيلهم �إىل غري رجعة يف 

يونية عام 1956م.

�ملعركة  هذه  حدثت  1952م  عام  يناير  من   25 ففي 
خمفر  على  �لربيطانيون  �لحتالل  جنود  هجم  �إذ  �لغادرة، 
�ل�رصطة من جنود و�صباط،  ي�صت�صلم رجال  فلم  �لإ�صماعيلية 
�صجاعة،  يف  �لأبطال  دفاع  خمفرهم  عن  يد�فعون  و�أخذو� 
نفدت  حتى  �مل�صتميت  دفاعها  على  و��صتمرو�  و��صتب�صال، 
موقعة  و�لوطن يف  �حلق  �صبيل  معظمهم يف  وقتل  ذخريتهم، 
با�صت�صهادهم  ف�صجلو�  و�لرجال  �لعتاد  حيث  من  متكافئة  غري 
�لتاريخ على  �لوطنية �صتبقى خالدة يف �صفر  �صفحة يف �صجل 

مر �لأجيال.

�لبا�صل  �جلندي  ��صت�صهد  نف�صه  �مل�صهود  �ليوم  ذلك  ويف 
�ل�صيد �إبر�هيم جودة وكان عمره 42 عاًما.

727– ال�سيد اأحمد مراد – حارة – بق�سم 
اللبان )بيني بك �سابًقا(

ع�صكري بال�رصطة، ��صت�صهد �أثناء قيامه بو�جباته.

»بيني  كلمة  يف  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
بك«.

بق�سم   – �سارع   – اخلويل  ال�سيد   -728
املنتزه )اإدوار راي بك �سابًقا(

هو �ل�صيد �إبر�هيم �خلويل، ولد مبيت ميمون مركز �ل�صنطة 
مبحافظة �لغربية يف 11 من نوفمرب عام 1909م )1327هـ(، 
عام 1920م  �لبتد�ئية  �لدر��صة  �صهادة  على  �أن ح�صل  وبعد 
)1339هـ( �لتحق بخدمة �ل�رصطة يف 28 من مايو عام 1933م 
�ملهن  �إحدى  �أنه ز�ول  �لتاريخ على  )1352هـ(، ويدل هذ� 
�أو �صغل بع�ض �لوظائف �حلرة قبل �لتحاقه بال�رصطة، وماز�ل 
�عتباًر�  �ملالزم  لرتبة  رقي  �أن  �إىل  �لهيئة  خارج  يف  بال�صفوف 
من �أول دي�صمرب عام 1949م )1369هـ(، ثم رقي �إىل رتبة 
يوليو عام 1952م )1372هـ(، ونقل  �أول  �أول يف  �ملالزم 
�إثر ذلك �إىل مديرية �أمن بني �صويف، ثم عاد �إىل مديرية �أمن 
�لإ�صكندرية بق�صم �رصطة �جلمرك يف 8 من مار�ض عام 1953م 
)1373هـ(، ويف �أول �إبريل عام 1954م )1374هـ(، نقل 
�إىل فرق �أمن �ملدينة حيث ز�ول عمله يف جد ون�صاط �إىل �أن 
كان يوم 15 من يونية عام 1957م )1377هـ( فاأطلق عليه 
�أبو �لليل �لر�صا�ض فمات على  �لع�صكري �ملجند �ملدعو �أحمد 
�إذ  �لقاتل جز�ءه  نال �جلندي  �لقيام بو�جبه، وقد  �لفور �صهيد 
يونية  �لعادل يف  �حلكم  فيه  ونفذ  �صنًقا،  بالإعد�م  عليه  حكم 
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عام 1957م )1377هـ(، وكان عمر �ل�صابط �ل�صهيد �ل�صيد 
�إبر�هيم �خلويل وقت �غتياله حو�يل 49 عاًما.

ملا  تقديًر�  �لر�بعة  �لطبقة  من  �ل�صتحقاق  و�صام  منح  وقد 
�أد�ه من خدمات �أدت �إىل قتله، وهو يقوم بو�جبه �لع�صكري 

�ل�رصيف.

729- �سيدي اأبو الدرداء – �سارع – بق�سم 
اللبان

�أيه �صلة  »�أبو �لدرد�ء« هو �ل�صحابي �جلليل �لذي لي�ض له 
باأبي �لدرد�ء �ل�صكندري �لذي يطلق عليه عامة �أهل �لإ�صكندرية 
��صم »�صيدي �أبو �لدرد�ر«، و�إذن فمن �خلطاأ �أن يذهب �لعتقاد 
�إىل �أن �ل�رصيح �ملوجود يف �ل�صارع �لذي يحمل ��صم �ل�صحابي 

ي�صم رفاته �لطاهرة.

�ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  �صحابة  �أحد  كان  �لدرد�ء  فاأبو 
و�ل�صالم وهو »عومير« يف بع�ض �لرو�يات، و»عامر« يف بع�صها 
ا، فمن قائل  �لآخر، ويختلف موؤرخو �صريته يف ��صم �أبيه �أي�صً
�أو  �أو ثعلبة  �لله  �إنه عبد  �آخرين  �إنه قي�ض بن زيد، ومن قائلني 
زيد، غري �أن �ملوؤرخني يتفقون على �أن �أباه من �لأن�صار �ملنتمني 
�لزعامة  لهما  كانت  �للتني  �لقبيلتني  �إحدى  �خلزرج  قبيلة  �إىل 

و�ل�صلطة باملدينة )يرثب( وقت �أن هاجر �إليها �لنبي �لكرمي.

و�عتنق �أبو �لدرد�ء �لدين �لإ�صالمي متاأخًر� �إذ كان يدر�ض 
�أ�صول �لدين �جلديد؛ ليكون �إ�صالمه عن �قتناع و�إميان قويني.

بال�صجاعة  ويت�صف  �إ�صالمه،  قبل  �لتجارة  يز�ول  وكان 
يف  »�أمة  باأنه  يو�صف  وكان  قومه،  بني  و�حلكمة  و�لفرو�صية 

�إ�صالم  وعدين  �لله  »�إن  قال:  �أنه  �لنبي  عن  وروي  رجل« 
�أبي �لدرد�ء«.

�لثانية  �ل�صنة  يف  بدر  وقعة  بعد  �لإ�صالم  �عتناق  وعقب 
يده،  على  فتتلمذ  �لر�صول،  �صحابة  �صبان  من  �صار  للهجرة 
وتلقى تعاليمه �ملحمدية، وغمرت نف�صه �لروحانية فاآثرها على 

�ملادية، وترك �لتجارة وتفرغ للعبادة )�نظر مادة بدر(.

�ل�صحابي  �لفار�صي  �صلمان  وبني  بينه  �لنبي  �آخى  وقد 
�مل�صهور، ومنذ ذلك �حلني بقيت �لرو�بط �لأخوية وثيقة �لعرى 
بينهما دعامتها �لود �ل�صادق، وقد ز�ر �صلمان �أخاه �أبا �لدرد�ء 
يوًما ف�صكت �إليه زوجته تعبده �مل�صتمر فن�صحه قائاًل: »�إن لربك 

ا«. ا، ولأهلك عليك حقًّ ا، وجل�صمك عليك حقًّ عليك حقًّ

�لنبي  و�أن  �أُُحد  غزوة  ��صرتك يف  �إنه  �لرو�ة  بع�ض  ويقول 
�أمره باأن يرد من كانو� فوق �جلبل من �لأعد�ء،  عليه �ل�صالم 
فا�صتطاع ردهم مبفرده بح�صن بالئه، فنظر �لنبي �إىل �لأعد�ء، 
ٍة« �أي غري  وهم يفرون �أمامه وقال: »نعم �لفار�ض عومير غري �أُفَّ
جبان ُت�صجره �ل�صد�ئد فيقول: �أُفٍّ – �أفٍّ )�نظر مادة �أُُحد(. 

وملا كان �ملوؤرخون يختلفون يف ��صمه �أهو »عومير، �أم 
عامر« فاإنه من �جلائز �مليل �إىل قول بع�ض �ملوؤرخني باأنه ُي�صك يف 
�أمر ��صرت�كه يف وقعة �أُُحد، و�أن �أول ��صرت�كه يف �حلرب كان 
�أن عومير �لذي  يف وقعة �خلندق، ومن ثم ي�صتطاع �لظن يف 

ذكره �لر�صول �أن�صاري �آخر غري �أبي �لدرد�ء.

تعني  �لتي  »درد�ء«  كلمة  من  م�صتق  �لدرد�ء  �أبي  ولقب 
�لطفلة، �أو �لفتاة، �أو �ملر�أة �لتي ذهبت �أ�صنانها ومذكرها �أردد 
�بنته  �إىل  ن�صبة  �لدرد�ء  باأبي  �ل�صحابي  ولقِّب  َدَرَد،  فعل  من 
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»�لدرد�ء«، وكانت زوجته تلقب باأم �لدرد�ء و��صمها �حلقيقي 
هجيعة، وكانت تابعية، وقد تزوجها بعد وفاة زوجته �لأوىل 
�أن  على  �لتاريخية  �ملر�جع  وجتمع  �صحابية،  وكانت  »خرية« 
�أم �لدرد�ء كانت فقيهة ز�هدة، ر�جحة �لعقل، قوية �لفهم، 
وعن  زوجها،  من  �حلديث  روت  و�أنها  �جلمال،  ر�ئعة 

�أبي هريرة، وبقيت وفية لزوجها بعد وفاته.

وكان �أبو �لدرد�ء يف حياة ر�صول �لله �أحد �ل�صحابة �خلم�صة 
�لذين عملو� على جمع �لقر�آن �لكرمي، وهم – وفاًقا ملا ذكره 
�بن �صعد يف طبقاته – معاذ بن جبل، وعبادة بن �ل�صامت، 
من  �لدرد�ء، وجميعهم  و�أبو  �أيوب،  و�أبو  بن كعب،  و�أُبّي 

�لأن�صار.

�لدرد�ء: »عومير حكيم  �أبي  يقول عن  �لله  ر�صول  وكان 
�أمتي« وكان �ل�صحابة يقولون: »�أْتَبْعنا للعلم و�لعمل �أبو �لدرد�ء« 

)�نظر مادتي عبادة بن �ل�صامت، و�أبو �أيوب(.

ويف خالفة عمر بن �خلطاب توىل �لق�صاء باملدينة �ملنورة، 
وذلك ملا مل�صه �خلليفة فيه من كرمي �لأخالق وح�صن �ل�صجايا، 
وحب �لعدل و�لإن�صاف، وقد عرف �لنبي يف �صاحبه �ل�صاب 

هذه �خل�صال �حلميدة، فقال عنه �إنه حكيم �لأمة �لإ�صالمية.

�أجل  من  كان  �لنـزيه  �ل�صحابي  هذ�  �أن  هو  و�لو�قع 
�حلر�ض  �صديد  فقد كان  �لإ�صالم،  �مل�صلمني يف �صدر  ق�صاة 
ق�صايا،  من  عليه  يعر�ض  كان  ما  �حلقائق يف كل  تق�صي  يف 
خ�صية �أن ي�صيع حق من �صاحبه، وحتى ل يفلت مذنب من 
�ل�صبهات  عن  �لبعيد  بالعدل  يق�صي  ولكي  �لعادل،  �لق�صا�ض 
عليه  ليعر�صو�  �حلكم  بعد  �ملتقا�صني  ي�صتدعي  ما  كثرًي�  كان 
ق�صاياهم، فينظر فيها مرة �أخرى ليتاأكد من �أن حكمه عادل 

�لنا�ض  يتلم�ض خطايا  متزمًتا  يكن  �ل�صك، ومل  �إليه  يتطرق  ل 
لينزل بهم �لعقاب، بل كان يفهم �لطبيعة �لإن�صانية ويرى �أن 
كان  ثم  ومن  �ملع�صومني،  من  لي�ض  لأنه  �أخطاء  �إن�صان  لكل 
يقول: »ل تكلفو� �لنا�ض ما مل يكلفو�، ول حتا�صبو� �لنا�ض دون 
ربهم، �بَن �آدم عليك بنف�صك، فاإن تتبع ما يرى يف �لنا�ض َيُطْل 
حزنه، ول ُي�ْصَف غيظه«. ومما يدل على �صعة علمه، وتفقهه 
�أنه عندما كان معاذ بن جبل يف طور �لحت�صار �صاأله �ل�صحابة 
�لدرد�ء،  �أبي  �أربعة:  عن  �لعلم  »�لتم�صو�  فقال:  يو�صيهم  �أن 
يتعد  ومل  �صاّلم«،  بن  �لله  وعبد  م�صعود،  و�بن  و�صلمان، 
فقد كانت  �لدرد�ء،  �أبي  قول �حلق يف غز�رة علم  �بن جبل 
�لدعوة �إىل طلب �لعلم غايته يف �حلياة، فظل ينهل من منابعه، 
ويدعو �لنا�ض �إىل �كت�صابه يف غري ملل �أو ياأ�ض، ومن �أقو�له يف 
هذ� �ل�صدد: »�طلبو� �لعلم، فاإن عجزمت فاأحبو� �أهله، فاإن مل 
حتبوهم فال تبغ�صوهم«، ويقول: »ل يكون عامِلًا حتى يكون 
ويوؤكد  عاماًل«،  بالعلم  يكون  عامِلًا حتى  يكون  متعلًما، ول 
هذ� �ملعنى بقوله: »ويل للذي ل يعلم مرة، وويل للذي يعلم 

ول يعمل �صبع مر�ت«.

وكان هذ� �ل�صحابي �جلليل من خرية �لعّباد، وكان يجد 
�لإح�صان،  على  ويف�صله  بل  و�ل�صلوى،  �لعز�ء  �لله  ذكر  يف 
�إىل  و�أحبها  �أعمالكم  بخري  �أخربكم  »�أل  يقول:  ذلك  ويف 
كم  عدوَّ تغزو�  �أن  من  خري  درجاتكم،  يف  و�أمناها  مليككم 
�إعطاء  من  رقابهم، خري  وت�رصبو� يف  رقابكم،  في�رصبو� يف 
قال:  �لدرد�ء؟«،  �أبا  يا  قالو�: »وما هو  و�لدنانري؟«،  �لدر�هم 
�أن  �خلري  »لي�ض  يقول:  وكان  �أكرب«،  �لله  ذكر  �لله،  »ذكر 
ويكثـر  حلمك،  يعظم  �أن  �خلري  و�إمنا  وولدك،  مالك  يكرث 
فاإن  وجل،  عز  �لله  عبادة  يف  �لنا�ض  تباري  و�أن  علمك، 

�أح�صنت حمدت �لله تعاىل، و�إن �أ�صاأت ��صتغفرت �لله«.
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ومن تفانيه يف حب �لله كان حبه ملا يكره �لنا�ض، فكان 
يحب �لفقر، و�ملر�ض، و�ملوت، فكان يقول: »ثالثة �أُحبهن 
ويكرههن �لنا�ض: �لفقر و�ملر�ض و�ملوت، �أحب �لفقر تو��صًعا 
لربي، و�أحب �ملر�ض تكفرًي� خلطيئتي، و�أحب �ملوت ��صتياًقا 

للقاء خالقي«.

�ملقدرة  عند  و�لعفو  �لت�صامح  �إىل  �لنا�ض  يدعو  وكان 
و�ل�صعي ور�ء �لرزق �حلالل بالعمل �ل�رصيف، وقد ��صرتك يف 
بن  عمر  فبعثه  �ملحمدية،  �لدعوة  لن�رص  �لإ�صالمية  �لفتوحات 
�خلطاب �صحبة طائفة من �لفقهاء يف �لدين �إىل �ل�صام ول�صيما 
دم�صق لتعليم �لنا�ض �لقر�آن �لكرمي، و�أحكامه وبقي هناك �إىل 

عام 17هـ.

عليه  كان  ما  على  و��صحة  دلئل  �لآتية  �لفقر�ت  ويف 
هذ� �ل�صحابي �لتقي �لورع من �أخالق حميدة و�صفات نبيلة، 
�ليتامى  على  و�صفقة  رحمة  من  قلبه  عليه  ينطوي  كان  وما 
�لو��صعة  ثقافته  على  �لفقر�ت  هذه  تدل  كما  و�مل�صاكني، 
�لنطاق و�أ�صلوبه �لر�صني، فقد كتب �إىل �أخيه يف �لله »�صلمان 
من  ن�صيبه  �أخذ  �إىل  ويدعوه  �خلري  مبو��صع  يب�رصه  �لفار�صي« 
�أخي! �رحم  »يا  له:  فيقول  �لدنيا  ن�صيبه من  �أخذ  �لآخرة كما 
�ليتيم و�أْدنِه منك، و�أطعمه من طعامك، فاإين �صمعت ر�صول 
�لله �صلى �لله و�صلم يقول، وقد �أتاه رجل ي�صتكي ق�صاوة قلبه، 
فقال له ر�صول �لله: �أحتب �أن يلني قلبك؟ فقال نعم، قال: »�أدِن 
قلبك،  ُيلني  فاإن ذلك  و�أطعمه  ر�أ�صه،  �ليتيم منك، و�م�صح 

وتْقِدُر على حاجتك«.

ثت �أنك ��صرتيت خادًما، و�إين �صمعت  ويا �أخي! �إين ُحدِّ
من ر�صول �لله �صلى �لله عليه و�صلم، يقول »ل يز�ل �لعبد من 

فاإذ� خدم وجب عليه �حل�صاب،  �لله وهو منه ما مل يخدم، 
و�إن �أم �لدرد�ء �صاألتني خادًما و�أنا يومئذ مو�رص، فكرهت ذلك 
ملا �صمعت عن �حل�صاب، ويا �أخي: من يل ولك باأن نو�يف يوم 
�لقيامة، ول نخاف �حل�صاب... يا �أخي: ل تْغرتن ب�صحابة 
ر�صول �لله، فاإنا قد ع�صنا بعده دهًر� طوياًل، و�لله �أعلم بالذي 

�أ�صبناه بعده.

قوله  �لنقي  و�لزهد  �لورع  �إىل  تدعو  �لتي  و�صاياه  ومن 
ت�صتحون!!  �أل  دم�صق!  �أهل  مع�رص  »يا  يعظهم:  دم�صق  لأهل 
ما  وتاأملون  ت�صكنون،  ما ل  تاأكلون، وتبنون  ما ل  جتمعون 
فيوعون،  يجمعون  قبلكم  من  �لقرون  فقد كان  تبتغون،  ل 
وياأملون فيطيلون، ويبنون فيوثقون، فاأ�صبح جمعهم بوًر�، 
و�أملهم غروًر�، وبيتهم قبوًر�، هذه عاٌد قد مالأت ما بني عدن 
عاٍد  �أهل  تركة  مني  ي�صرتي  فمن  و�أولًد�،  �أمو�ًل  ان  عمَّ �إىل 

بدرهمني؟«.

ولكن �أهل دم�صق مل ي�صتجيبو� لدعوته، ومل ُيقبلو� على 
معر�صني عن  �لتجارة  من  �ملال  �إىل جمع  و�ن�رصفو�  تعاليمه، 

حت�صيل �لعلوم وذكر �لله وعبادته.

و��صرتك �أبو �لدرد�ء – بعد تفقيه �لنا�ض بال�صام – يف فتح 
�مل�صلمني  ��صتيالء  عند  �لعربية  �حلملة  قو�د  من  وكان  م�رص، 
�أ�صهم يف  ثم  �لعا�ض،  بن  بقيادة عمرو  »نابليون«  على ح�صن 
غزو �لإ�صكندرية خالل عام 21هـ )641م( و�أقام يف كنفها 
وبع�ض  هو  لي�رصف  �لف�صطاط  �إىل  بعده  ذهب  ق�صرًي�  وقًتا 
�ل�صحابة على بناء قبلة جامع عمرو بن �لعا�ض هناك، وقد �صيد 
فتح  فيها  مت  �لتي  نف�صها  �ل�صنة  �أي يف  عام 21هـ  �جلامع  هذ� 
�لإ�صكندرية، وكان من بني هوؤلء �ل�صحابة �لزبري بن �لعو�م، 

وعبادة بن �ل�صامت، و�ملقد�د بن �لأ�صود )�نظر هذه �ملو�د(.
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مبا   – و�صار  �ملدينة  �إىل  �لدرد�ء  �أبو  عاد  �لف�صطاط  ومن 
مبفاهيم  �لعلماء  �ل�صحابة  م�صاهري  �أحد   – غزير  علم  من  تلقى 
�لقر�آن �لكرمي، وما يت�صمنه من �أحكام و�رص�ئع وبعد �أن ��صرتك 
�ملادة(  )�نظر هذه  �صفيان  �أبي  بن  قادها معاوية  �لتي  يف �حلملة 
لفتح جزيرة قرب�ض حيث �أخذته �لرحمة فيبكي لآلم �لأ�رصى 
�لقبار�صة، عينه �خلليفة عثمان بن عفان )�نظر هذه �ملادة( �إماًما 

وقا�صًيا لدم�صق.

وكان �أبو �لدرد�ء �إىل جانب علمه وفقهه وورعه وزهده 
�لله  بقدرة  عامر  ورع  �أ�صلوب  يف  فيقول  �ل�صعر  يجيد  وتقو�ه 

�لعليا:

يريد �ملرء �أن ُيعطى ُمناه  
وياأبى �لله �إل ما �أر�َد�  

يقول �ملرء: فائدتي ومايل 
وتقوى �لله �أف�صل ما ��صتفاَد�  

يف  �ل�صامي  مركزه  �جلليل  �ل�صحابي  هذ�  ي�صتغل  ومل 
�لنقي، ومل  و�لرفاهية، فظل على زهده  بالرث�ء  لينعم  �لق�صاء 
يفنت مبباهج �لدنيا ونعيمها �لز�ئل، فقد طلب يزيد بن معاوية 
�لزو�ج من �بنته �لدرد�ء فرف�ض، وخطبها بعد ذلك رجل من 
عامة �ل�صعب فقبل خطبتها، وملا �صاع �خلرب قال: »�إين نظرت 
�خل�صيان  ر�أ�صها  على  قامت  �إذ�  بالدرد�ء  ظنكم  ما  للدرد�ء، 

ونظرت يف بيوت يلتمع فيها �لب�رص؟ �أين دينها منها يومئذ؟«.

فال�صحابي �لز�هد يخاف على �بنته من مفاتن �حلياة،ويختار 
لها �حلياة �لو�رعة يف ظل �لزوج �ملتو��صع،فال تغرت،ول يزعزع 

ر�صوخ دينها زخرف �لدنيا وبهجتها.

وتويف �أبو �لدرد�ء مبدينة دم�صق خالل عام 31هـ )652م( 
ودفن بها، وبقيت �أم �لدرد�ء على وفائها �ملتني لزوجها �لعظيم 
بني  ومن  �لأبدية،  عامل  �إىل  �لطاهرة  روحه  فا�صت  �أن  بعد 
�أبي �صفيان حني  �ل�صادق قولها ملعاوية بن  �لوفاء  دللت هذ� 
خطبها وهي ماتز�ل على جمالها وح�صنها: »ل!! و�لله ل �أتزوج 
زوًجا يف �لدنيا حتى �أتزوج �أبا �لدرد�ء �إن �صاء �لله يف �جلنة«.

�ملاأثور  �لتاريخ  يذكر  �ل�صحابي كما  �لدرد�ء  �أبو  هو  هذ� 
�صريته �لعطرة، ولي�ض من �مل�صتطاع حتريف �لتاريخ يف �صهولة 
� ملثو�ه  �لفا�صل يتخذ من �لإ�صكندرية مقرًّ جتعل هذ� �ل�صحابي 
�لأموية  �لدولة  بعا�صمة  يدفن  �أن  خالقه  �أر�د  وقد  �لأبدي، 

بجانب نهر بََرَدى.

�أما من هو �أبو �لدرد�ء �ل�صكندري فما من �صك يف �أن �أهل 
�لإ�صكندرية �لقد�مى قد �أر�دو� تخليد ذكرى زيارة �أبي �لدرد�ء 
�لآن  حتى  �ملوجود  �ل�رصيح  فاأعدو�  ملدينتهم،  �ل�صحابي 
� بعد  بال�صارع �لذي يحمل ��صمه، وذلك يف زمن متاأخر جدًّ
�لفتح �لعربي لالإ�صكندرية، ف�صار مو�صع تربكهم و�حرت�مهم 
يقيمون له مولًد� كل عام، ول�صيما �أن بع�ض �ملر�جع تذكر �أنه 
�ألقى بع�ض �لدرو�ض يف �لفقه و�حلديث مبكان يقرب من مو�صع 

�ل�رصيح، وذلك يف �أثناء �إقامته �لق�صرية بالإ�صكندرية.

 ومن �لغريب �أن �لأ�صطورة وجدت لها مكاًنا بارًز� حول 
�خلارقة  �ملعجز�ت  بل  �لكر�مات،  �إليه  فن�صبت  �ل�رصيح  هذ� 
�ملهند�ض  باأن  �لقائلة  �لإ�صاعة  �لكر�مات  هذه  و�أول  للعادة، 
�لذي كلف بنقل �ل�رصيح �أ�صابه �ل�صلل �ملفاجئ مع �أن حقيقة 

�لأمر تثبت غري ذلك متاًما.
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بلدية  ر�أت  �لع�رصين  �لقرن  من  �لر�بع  �لعقد  م�صتهل  ففي 
عر�ض  تقع يف  كانت  �لتي  �لأ�رصحة  بع�ض  نقل  �لإ�صكندرية 
�لهامة فتحول دون تو�صيع عر�صها ل�صهولة  �ل�صو�رع  عدد من 
و�حلافالت  �لرت�م  ول�صيما  �لنقل،  و�صائل  و�صري  �ملرور، 
ملناق�صات  خمتزًل  �حلني  ذلك  يف  وكنت  »�لأتوبي�صات« 
لغته  ظلت  �لتي  �لفرن�صية  باللغة  �لبلدي  �لقوم�صيون  جل�صات 
يوم  �إىل  )1309هـ(  1891م  عام  �إن�صائه  يوم  من  �لر�صمية 
لغة  �لعربية  �للغة  وجعل  )1363هـ(،  1943م  عام  مت�صريه 

مناق�صاته وتدوين حما�رصه.

 وعندما �قرتح مدير �لبلدية �لعام »�أحمد �صديق« )�نظر هذه 
�ملادة( �إقامة جممع �لأ�رصحة بجو�ر م�صجد �أبي �لعبا�ض �ملر�صي 
�جلعر�ين،  ويو�صف  وردة،  �أبو  حممد  �لأولياء:  ي�صم  وهو 
وحممد  �حل�صيني،  �ل�رصيف  وحممد  �لغريب،  وحممد 
�لطرودي، وحممد �صالح �لدين، وحممد �ملنقعي، وحممد 
�ليمني،  �لغريب  وحممد  بركة،  وحممد  �ملغربي،  �رصيف 
�حللو�ين،  وحممد  �حلرمني،  �إمام  وحممد  �إجابة،  وحممد 
و�بن وكيع �ل�صهري »باأبي نو�ية«، �أقول عندما �قرتح �ملدير �لعام 
ذلك، ��صتثنى �ل�رصيح �ملن�صوب لأبي �لدرد�ء ل�صتطاعة جعله 
�لتي كانت  و�صط �مليد�ن �ل�صغري �لكائن بجو�ر مديرية �لأمن 
د�ر  �إىل  و�نتقالها  �ملحلي،  �حلكم  تطبيق  قبل  للمحافظة   � مقرًّ
�لبلدية بطريق �حلرية )طريق �لزعيم جمال عبد �لنا�رص حاليًّا(.

ود�ر مديرية �لأمن �حلالية كانت يف بد�ية �لقرن �لع�رصين 
تخرج  وقد  »�جلزويت«  �لي�صوعيون  �لآباء  يديرها  مدر�صة 
هامة  منا�صب  �صغلو�  �لذين  �مل�رصيني  من  قليل  غري  عدد  منها 
بر�مج نظارة  يو�ئم  فيها كان  �لتعليم  يف �حلكومة، لأن نظام 

�ملعارف يف ذلك �حلني.

 وقال �ملدير �لعام �أحمد �صديق يف تلك �جلل�صة �إن و�صع 
�ل�رصيح �ملن�صوب �إىل �أبي �لدرد�ء و�صط ذلك �مليد�ن ي�صهل مّد 
ق�صبان �لرت�م يف �نحناءين على ميينه، وعلى ي�صاره، وهكذ� 

يبقى �ل�رصيح يف مكانه لهذ� �ل�صبب دون �صو�ه.

ولي�ض يف حم�رص �ملجل�ض �لبلدي ول يف �أية ورقة ر�صمية 
�لقول  �صحة  على  يدل  ما  بالبلدية  �لهند�صة  ق�صم  �أور�ق  من 
ب�صبب  يتم  مل  �ل�رصيح  نقل  باأن  �أ�صحابه  يدعي  �لذي  �لغريب 
بنقل  �ملكلف  �ملهند�ض  ذر�عي  �أ�صاب  �لذي  �ملفاجئ  �ل�صلل 

�ل�رصيح، كما تقول �لأ�صطورة �ل�صائدة يف هذ� �ل�صاأن.

ومن جهة �أخرى ر�جت يف �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية �لتي 
بد�أت يف �أو�خر عام 1939م )1358هـ( �أ�صطورة �أخرى من 
ومو�صع  �لعامة  ول�صيما  �لنا�ض،  حديث  كانت  �خليال  ن�صج 
�ملنازل  �صكان  �لبدعة  مرّوجو هذه  �لكثريين، وكان  �إعجاب 
�لدرد�ء  �أبي  ل�رصيح  �ملجاورة  و�ملتاجر  �حلو�نيت  و�أ�صحاب 
�لكثريين  باأن  �جلازم  �لتاأكيد  عن  يتورعو�  فلم  �ل�صكندري، 
من  يقوم  �ل�رصيح  �صاحب  �لله  ويّل  باأعينهم  �صاهدو�  منهم 
رقدته �لأبدية مدثًر� يف ثيابه �لبي�صاء ليتلقى بني ذر�عيه »�لطربيد« 
�ألقته �إحدى �لطائر�ت �لأملانية �أو �لإيطالية على  �ل�صخم �لذي 
تلك �جلهة، وبهذه �لكر�مة �لفذة، بل هذه �ملعجزة �ملذهلة جنا 
�حلي باأكمله من �لدمار �ل�صامل، وقيل يف ذلك �حلني �إن رجاًل 
يونانيًّا كان بني �مل�صاهدين فاأخذ يوؤكد بلغته �لعربية �ملحرفة »�أنا 

�ُصفُته بِاإَِنيَّا دول«.

هذ� هو ملخ�ض �لأ�صطورة �لتي تناقلتها �لأل�صن، و�نت�رص 
�أمرها ل يف مدينة �لإ�صكندرية فح�صب، و�إمنا يف خمتلف مدن 

�لقطر �مل�رصي وقر�ه.
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�صجل  يف  تف�صيالتها  نت  ُدوِّ فقد  حدث  ما  حقيقة  �أما 
�لغار�ت �جلوية �ليومية، و�صمعت هذه �لتف�صيالت من �ملرحوم 
�أمري �لبحر حمدي �لديب �لذي كان يتوىل ريا�صة �لدفاع �ملدين 
»�لكولونيل  وتف�صياًل  جملة  �أمامي  و�أكدها  بالإ�صكندرية، 
ثورنتون« �لذي كان �صابط �لت�صال بني �ل�صلطات �مل�رصية، 
و�لقيادة �لإجنليزية بالن�صبة �إىل تن�صيق �أعمال هذ� �لدفاع، وكان 
وكان  بالبلدية،  �لعام  �ملفت�ض  وظيفة  نف�صه  �لوقت  يف  ي�صغل 
كنت  �إذ  �لعامة،  بالإد�رة  مكتبي  على  �لرتدد  كثريي  �لثنان 

مديًر� لإد�رة �صكرتارية �لبلدية �لعامة حينذ�ك.

من  �قرتب  فلما  مبظلة،  �ألقي  �لطربيد  �أن  �لثنان  فذكر 
�أمام  �لكائن  بالفناء  فارعة  �صجرة  بفرع  �ملظلة  علقت  �لأر�ض 
�لطربيد  يلم�ض  فلم  حاليًّا(،  �لأمن  )مديرية  �ملحافظة  مبنى 
�لأر�ض ومل ينفجر، وجاء �ملخت�صون باإبطال مفعول �ملفرقعات 
باجلي�ض �لربيطاين، ونزعو� �صمام �لتفجري )�لكب�صولة( وحملو� 
�لطربيد �إىل ثكنات م�صطفى با�صا ب�صاحية �لرمل، حيث كان 
�لإجنليز يع�صكرون طو�ل مدة �لحتالل �لبغي�ض، وعلمت من 
ن  �أمري �لبحر حمدي، و�لكولونيل ثورنتون �أن كالًّ منهما دوَّ

حقيقة هذ� �حلادث، و�صجله �ليومي �ملتعلق بالدفاع �ملدين.

�ملن�صوب  لل�رصيح  تقام  �لآن  وحتى  �حلني  ذلك  ومن 
�صهر  �أيام  بع�ض  يف  باهرة  حفالت  �لدرد�ء  �أبي  لل�صحابي 
رم�صان، فيزين �ل�رصيح بالأزهار و�مل�صابيح �لكهربية، وت�صاء 
على  �لو�قعة  و�مل�صانع  و�ملتاجر  �حلو�نيت  �أمام  �مل�صابيح  هذه 
و�لورود،  �خل�رص�ء  �ل�صجر  �أور�ق  تخالطها  قالئد  يف  جانبيه 
�أبو  ومتتد هذه �لزينة �لكبرية �لنفقات من �بتد�ء �صارع »�صيدي 
�لأمن،  مديرية  مبنى  نهاية  �إىل  �لعمري  م�صجد  عند  �لدرد�ء« 

ويحيي �حلفالت �أحد م�صاهري �لقر�ء، وكان �أوىل �أن ت�رصف 
هذه �ملبالغ يف ت�صييد �ملد�ر�ض و�مل�صت�صفيات.

�ملولد  فكان  �ملزعومة  »�لطربيد«  قبل حدوث معجزة  �أما   
�ل�صنوي يقت�رص على عربات بائعي �حلم�ض و�حللوى كاأي مولد 
�أرجاء  �أ�رصحتهم يف  �ملبعرثة  �ملتو��صعني  �لله  �أولياء  مو�لد  من 
�لإ�صكندرية، وقد �صار �رصيح �أبي �لدرد�ء حامي �حلّي باأ�رصه 
وبربكاته �لتي �أجربت �لطربيد �للعني على �أل ينفجر بالقرب منه 

فيقلق ر�حة �صاحبه �ل�رصمدية!!.

يحز يف �لنف�ض �صماع �أن بع�ض �ملوؤرخني من كبار �لأ�صاتذة 
مهند�ض  �أ�صاب  �لذي  �ل�صلل  �أ�صطورة  يذكرون  �جلامعيني 
�لبلدية، و�أ�صطورة �لطربيد �لذي حمله �صاحب �ل�رصيح على 
ذر�عيه، وغريهما من �لأ�صاطري �خلر�فية على �أنها �أقو�ل متد�ولة 
على �أل�صنة �لنا�ض دون �لرجوع �إىل �مل�صادر �لوثيقة �لر�صمية �لتي 
لي�صتطيعو� نفيها ب�صفة قاطعة، فال  ت�صم حقائق هذه �لرتهات 
تعلق باأذهان �لثاين ول�صيما �لب�صطاء و�جلهلة، فت�صري مع مرور 
�ألب�صها  �أكاذيب  �أنها  حني  على  كر�مات  �أو  معجز�ت  �لزمن 
هوؤلء �ملوؤرخون ثوبًا يوحي باأنها يف زمرة �حلقائق �لثابتة فت�صتقر 

يف �لأذهان على هذ� �لو�صع.

�إن�صاًفا  �ل�صدق  �أي موؤرخ يتوخى  �ل�صهل على  وكان من 
ببلدية  �لهند�صية  �لأق�صام  �صجالت  �إىل  �لرجوع  للتاريخ 
بال�صلل  �أ�صيب  مهند�صيها  �أحد  باأن  �لقول  لنفي  �لإ�صكندرية 
عندما �رصع يف نقل �ل�رصيح �ملن�صوب لأبي �لدرد�ء، و�لرجوع 
�إىل �صجالت �لدفاع �ملدين يف �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية ليعرف 
كيف نزل �لطربيد مبظلة فعلق بال�صجرة فاأ�رصع �ملخت�صون �إىل 
�أية كر�مة  �ل�رصيح  ل�صاحب  تكن  �ملدمر، ومل  مفعوله  �إف�صاد 
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�أن  �إىل  �لأذهان  تنبيه  �ل�صهل  من  كان  كما  �ل�صاأن،  هذ�  يف 
�إذ  �لكر�مات،  �أ�صحاب  من  يكن  مل  �ل�صاحبي  �لدرد�ء  �أبي 
و�صاعًر�،  و�أديًبا،  ثقة،  وحمدًثا  فقيًها،  عامِلًا  �إل  يكن  مل 
من  هو  كان  �أ�صاطري  �لطاهرة  روحه  �إىل  تن�صب  �أن  عن  بعيًد� 
و�ل�صنة  �لكرمي،  بالقر�آن  و�لتم�صك  نبذها،  �إىل  �لد�عني  �أ�صد 

�ملحمدية �خلال�صة من كل �ل�صو�ئب و�ل�صعوذة.

ت�صجيل  يف  ول�صيما   – قد�صيتها  للحقائق  جنعل  فمتى 
�لأحد�ث �لتاريخية – ونقلع عن ت�صديق �ل�صائعات و�لأقاويل 
�لوقائع  عن  نكتب  فيما  ند�صها  ول  و�خلر�فات،  و�لأ�صاطري 
�لتاريخية لتاأتي منـّزهة عن كل ما ي�صوب حقيقتها من �أكاذيب 
ونـزهات وذلك با�صتق�صاء هذه �حلقائق من م�صادرها �لر�صمية؟ 
فنحن يف عهد �لذرة، و�ل�صو�ريخ �ملوجهة، وغزو �لف�صاء، 
وهبوط �لإن�صان على �صطح �لقمر، وهو عهد ل يحتمل تزويد 
�لأذهان مبعوقات �لتقدم نحو �لتحرر �لفكري، و�لعتماد على 
�إىل كنهه،  �لو�صول  نريد  ما  �لعلم و�ملعرفة وحدهما يف كل 

و�أ�صا�ض عنا�رصه.

�أبي �لدرد�ء يكاد يكون م�صتطيل  و�ل�رصيح �ملن�صوب �إىل 
�متد�دهما  يف  �لرت�م  خلطي  �ملو�جهني  �صلعيه  لأن  �ل�صكل 
�لقائد  �صارع  �إىل  �صابًقا(  �لأول  )�خلديوي  �رصيف  �صارع  من 
�صلعيه  من  بقليل  �أطول  كاترين«  »�ل�صانت  ميد�ن  عند  جوهر 
خالل  �لأنيق  �حلايل  �صكله  على  �أقيم  وقد  و�ل�رصقي،  �لغربي 
�صكله  يف  متو��صًعا  كان  �أن  بعد  )1367هـ(  1947م  عام 
�لغرب  يف  مت�صاويني  ق�صمني  �إىل  مبناه  وينق�صم  �لكلي، 
ن�صفان من �حلديد  بابان  له  منهما ممر  و�ل�رصق، ويف�صل كل 
�مل�صبك �ملكون من خطوط م�صتقيمة ودو�ئر، و�جلزء �لأو�صط 
�للذين  و�ل�رصقي  �لغربي  �جلز�أين  من  �أعلى  �ل�رصيح  مبنى  من 

يكّونان جناحني، لكل جناح نافذتان طويلتان يف �جلنوب ويف 
�ل�رصق وكل  �لغرب ويف  ق�صرية يف  نو�فذ  �ل�صمال، وثالث 

هذه �لنو�فذ مقنطرة يف �أجز�ئها �لعليا.

�أما �ملدخل �ملماثل  ومدخل �ل�رصيح من �جلهة �ل�صمالية، 
�إىل  �ملن�صوب  �لقرب  وجود  ب�صبب  فمغلق  �جلنوبية  �جلهة  يف 
عمودين  على  يقوم  �ملدخلني  من  وكل  خلفه،  �لدرد�ء  �أبي 
مربعي �ل�صكل من �لأ�صمنت، فوقها قنطرة تعلو �ملبنى نف�صه، 
و�صقف �لبناء يف كيانه �لعام من �خلر��صانة �مل�صلحة مق�صم �إىل 

مربعات.

وعلى ميني وي�صار �ملدخل ثالث قناطر يقوم كل منها على 
عمودين ولهذه �لأعمدة �لثني ع�رص تيجان زخرفية عند بد�ية 
�لقناطر �لتي ت�صمل من �جلهتني �لغربية و�ل�رصقية م�صاحة �جلز�أين 
�لكائنني على ميني وي�صار �ملدخل، وبكل منهما �رصيحان بعلّو 
�لأربعة  �لأ�رصحة  من  كل  وفوق  �لبناء،  من  م�صيد�ن  مرت، 
غطاء من �ملوزيكو �لأحمر �للون، وبني �لقناطر �ل�صت �أبو�ب 
من �حلديد �مل�صبك، وكل هذه �لأبو�ب يعلوها �لدهان �لزيتي 
�لقناطر  وكذلك  �لكلي،  �ل�رصيح  �صقف  ويزين  �لأخ�رص، 

ر�صوم زخرفية جميلة ز�هية �لألو�ن.

بعلو  م�صتطيل  �رصيح  للمدخل  �ملقابلة  �جلهة  طول  وعلى 
يزيد على �ملرت مغطى باجلوخ �لأخ�رص، يقال �إنه لأبي �لدرد�ء، 
باأن �لأ�رصحة �لأربعة �لأخرى لأولده، مع  �أ�صطوريًّا  ويقال 
وكانت  بالل،  هو  و�حد  و�بن  بالدرد�ء  �إل  يرزق  مل  �أنه 
تدعي  كانت  كما  �لإ�صكندرية  ولي�ض  بدم�صق،  �لثنني  وفاة 
�لأ�صطورة �لتي ي�صورها بع�ض �ملوؤرخني وبينهم �ملحدثون على 
�أنها رو�ية تناقلتها �لأل�صن كما يكون لها ن�صيب من �ل�صحة، 
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وهذ� ما كان ي�صح �أن يذكره هوؤلء �ملوؤرخون بهذ� �لأ�صلوب 
�لذي قد يوؤوله �لعامة على �أنه حقيقة و�قعة من �لتاريخ.

�صكان  يوؤيده  ل  �ملوؤرخني  هوؤلء  قول  �أن  �لغريب  ومن 
وهي  نف�صها  �ل�رصيح  حار�صة  ول  بال�رصيح،  �ملحيطة  �ملحال 
عجوز ذهبت �إىل زيارتها بال�رصيح �صباح يوم 20 نوفمرب عام 
1972 )15 �صو�ل عام 1392هـ( وقد ذكر جميع هوؤلء �أن 
�لأ�رصحة �لأربعة ملجهولني، مل تعرف لهم �أ�صماء ول �ألقابًا، 
�ملتربكون  بها  يلقى  �لتي  �لنذور  �أن  �لزيارة  �أثناء  ولحظت يف 
للغاية  �ل�صكندري، وبالأ�رصحة �ملجهولة مربحة  �لدرد�ء  باأبي 
ولها �صندوقان �أحدهما بجانب �ملدخل، و�لآخر بجانب �لقرب 

�ملن�صوب لأبي �لدرد�ء.

وما من �صك يف �أن �حلار�صة و�أخاها �لذي يتوىل �صوؤون 
مر  على  �ملايل  �لك�صب  �أكرب  �لنذور  من  يجنيان  �ل�رصيح 
�لأيام و�ل�صهور، وكما يقول �ملثل �لعامي: »رزق �لِهْبل على 
� لهذه �ملهزلة  �ملجانني«، فهل من رقابة دينية �صليمة ت�صع حدًّ

�ملالية؟

�لدرد�ء  �أبي  �جلليل  لل�صحابي  �ملن�صوب  �ل�رصيح  ومثل 
تعزى  �مل�رصي  �لقطر  �أنحاء  بجميع  لها  ح�رص  ل  �أ�رصحة 
لكبار  �لأخ�ض  وعلى  و�لفقهاء  و�لعلماء،  �ل�صحابة،  لكبار 
�أقد�م  تطاأ  يدفنو� مب�رص، ومل  �أنهم جميًعا مل  مع  �ل�صوفيني، 

بع�صهم �أر�صها، �أو مل تدّب �أقد�مهم على �لأر�ض.

�لأولياء  من  ع�رص  �ثني  وجود  �لبحتة  �ل�صدفة  من  ولي�ض 
م�صجد  بجو�ر  �لأ�رصحة  جممع  �إىل  رفاتهم  نقلت  �لذين 
�أبي �لعبا�ض �ملر�صي يحملون ��صم »حممد« وهم �أربعة ع�رص!!، 
يف  بعيد  حد  �إىل  وي�صكك  �لفتعال  على  يدل  ذلك  لي�ض  �أو 

�صحة وجود معظم هوؤلء �لأولياء فعاًل؟ وقد يقال �أن رفاتهم 
وجدت مدفونة عند نقلها �إىل �ملجمع ولكن معظم من عا�رصو� 
هذ� �لنقل يذكرون �أن �لذي تو�تر على �لأل�صن هو �أن �لرفات 
مل يعرث عليها و�أن �لأمر كان يق�صي باإخفاء هذه �حلقيقة بالتكبري 
�ملرتفع وذكر �لله من �ملكلفني بالعمل تفادًيا من �إثارة �ل�صعور 
معظم  �إىل  بالن�صبة  ح�صيف  ت�صرت  �لنقل يف  مت  وهكذ�  �لعام، 

هوؤلء �لأولياء.

ويذكر يف �رصيح �أبي �لدرد�ء �ل�صكندري وليَّان من �أولياء 
�أولهما �لدفن يف جبانة عمود  �لله �ل�صكندريني، كان ن�صيب 
�ل�صو�ري بحي باب �صدرة، و�ندثار ذكر�ه و�ختفاء كر�ماته 
�ملزعومة، وكان ن�صيب �لآخر ذيوع �ل�صيت، و�إقامة م�صجد 
فوق �ملكان �لذي �ختاره مرّوجو �لإ�صاعات ليكون �رصيًحا له 
على �لرغم من �أن �لكرة �لأر�صية مل حتمله يف يوم من �لأيام.

يف  ر�أيته  �خلال«  »�صيدي  يدعى  كان  �لأول  �لله  وويّل 
»فرن  �أمام  ت�صّوله  مو�صع  يتخذ  كان  �إذ  �لطفولة،  مرحلة 
�لقرقا�ض« ومكانه �لآن عند نا�صية �صارع ر�أ�ض �لتني، و�صارع 

»�مليد�ن« )حممود فهمي �لنقر��صي حاليًّا(.

كان هذ� �لرجل �أبلًها، وكانت �إحدى �لأ�رص �لتي كانت 
ت�صكن حي �ل�صيالة ت�صتغله، وت�صتويل كل يوم على ما يجود 
�لبيت  �صلم  حتت  بالليل  تاأويه  وكانت  عليه،  �ملح�صنون  به 
�لذي تقيم فيه، وتلب�صه – �صبًكا للولية و�لدرو�صة – غر�رة 
�لأحمر  �لقما�ض  من  �صغرية  مربعة  بقطع  مربق�صة  �خلي�ض  من 
و�لأخ�رص و�لأزرق و�لأ�صفر ليبدو يف هيئة �لز�هدين يف �لدنيا 
بني  تذيع  �لأ�رصة  تلك  وكانت  �لآخرة،  ثو�ب  يف  �لر�غبني 
�خلال خالًيا  �صيدي  – �أنها وجدت  – من وقت لآخر  �لنا�ض 
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�لنبوي  �لع�صاء يف �حلرم  من ج�صده، لأنه ذهب لأد�ء �صالة 
�أو يف �مل�صجد �لأق�صى، وكانت هذه �خلر�فة تلقى من �ل�ُصّذج 

و�جلهلة قبوًل وت�صديًقا ل يناَق�ض.

وكنا نحن �لأطفال ل ناأبه بهذه �لإ�صاعات، ول نخ�صى 
»فرن  �أمام  مبكانه  مررنا  �إذ�  فكنا  �خلال،  �صيدي  كر�مات 
�لقرقا�ض« ل نتورع عن �لتهكم و�لتهليل بالقرب منه بالكلمات 
نحونا،  �لغليظة  �لطويلة  بع�صاه  يلقي  �مل�صكني  فكان  �لهادئة 

فت�صيب �أرجلنا فنهرب �صاحكني.

يف  �لدفن  منع  �حلكومة  قر�ر  بعد  �خلال  �صيدي  وتويف 
�ملنازل �أو يف �أنحاء �ملدينة وق�رصه على جبانات باب �صدرة، 

وعمود �ل�صو�ري بجهة كوم �ل�صقافة.

كانت  �لتي  �لأ�رصة  و�أفر�د  �ل�صيالة  حي  »فتو�ت«  و�أر�د 
ت�صتغل »�صيدي �خلال« �لأبله، �أر�د هوؤلء وغريهم من �صكان 
له  جتمع  �رصيًحا  �خلال«  »ل�صيدي  يجعلو�  �أن  �جلمرك  حي 

�لنذور، ويقام فوقه م�صجد يف �مل�صتقبل.

�ملزعوم  �لله  ويل  نع�ض  يخفون  �أخذو�  متثيليتهم  وحلبك 
�مل�صيعني  بني  يند�ّصون  ثم  �مللتوية  �ل�صيقة  �ل�صيالة  �أزقة حي  يف 
– وكانو� �ألوًفا – وي�صيحون يف جمموعات »�لله �أكرب، �لله 
ويردده  �صوتهم،  ي  فيدوِّ �خلال«  �صيدي  نع�ض  طار  �أكرب، 
�لعبا�ض،  �أبي  و�صيدي  �ل�صيالة،  �صو�رع  �ل�صذج يف  �مل�صيعون 
�إىل عنان  و�لتهليل  �لتكبري  و�مليد�ن، ويعلو  �ملو�زيني  و�صيدي 

�ل�صماء.

وكنت بني �لأطفال �خلبثاء �لذين يتتبعون �لنع�ض يف ظهوره 
و�ختفائه بالأزقة �مللتوية ثم ن�صتغرق يف �ل�صحك لهذه �ملهزلة 

�لتي �صدقها �مل�صيعون عن جهل ويف غري مناق�صة للوقوف على 
حقيقتها.

»�لفتو�ت«  و�أرغمو�  و�صباطها  �ل�رصطة  رجال  وتدخل 
على �إظهار �لنع�ض و�ل�صري به �إىل �جلبانة، وهكذ� دفن »�صيدي 
»�صيدي  ��صم  �صطب  وهكذ�  �لعاديني،  �لله  عباد  بني  �خلال« 
�خلال« من قائمة �لأولياء �أ�صحاب �لأ�رصحة وحرم »�لفتو�ت« 

و�أفر�د �لأ�رصة �مل�صتغلة من �لنذور �لفيا�صة.

�ملن�صوب  بال�رصيح  يذكرين  �لذي  �لآخر  �لله  ويل  �أما   
لأبي �لدرد�ء، فريجع �إدر�كي لق�صته �ملثرية �إىل �أو�خر �لقرن 
�لتا�صع ع�رص، �إذ كنت �أحفظ �لقر�آن يف كّتاب �ل�صيخ �حلن�ض 
بحارة �لكّيال، وكنا عندما يحل ف�صل �لربيع نق�صي بع�ض �أيام 
�جلمع يف غيط �لعنب بق�صم كرموز حيث نرتع ومنرح، وبعد 
�لع�رص جنمع �لنّو�ر �لأ�صفر، وننظمه عقوًد�، ونعود فرحني.

ومل �أر يف ذلك �حلني �لبعيد �أي �أثر ل�رصيح ويّل من �أولياء 
�لله يف نهاية �جلهة �ملو�جهة لمتد�د �صارع ر�غب با�صا، �إذ كان 
�ل�صحيح، مزروع �لأر�ض باخل�رصو�ت،  باملعنى  �لغيط غيًطا 
ومل يكن به من �مل�صاكن غري عدد قليل، معظمها على حافة 

ترعة �ملحمودية يف �جتاه كرموز.

�إىل  عدت  �لع�رصين  �لقرن  من  �لأول  �لعقد  خالل  ويف 
�لزمالء  بع�ض  مع  قدم  كرة  لعبة  لأمار�ض  �لعنب  غيط  �رتياد 
�تخذناه  �لذي  �ملكان  من  بالقرب  ووجدنا  �لدر��صة،  يف 
غيط  �أر��صي  �رصكة  ذلك  بعد  و�صطه  �أقامت  و�لذي  ملعًبا، 
�لذكر حول �رصيح من  يقيمون  �أنا�ًصا  �لعنب عموًد�، وجدنا 
�لكاف  بك�رص  ِكرمْي«  »�صيدي  ��صم  عليه  �أطلقو�  �أيديهم  �صنع 
و�لر�ء و�صكون �لياء و�مليم، وجّرنا �لف�صول وحب �ل�صتطالع 
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�أن هوؤلء  فاأجمعو� على  �ل�صن يف هذه �جلهة  �إىل �صوؤ�ل كبار 
�لذ�كرين �خلا�صعني من »�أ�صحاب �لكيف« �ملدمنني على تدخني 
عن  »غرزتهم«  لإخفاء  و�صيلة  �ل�رصيح  ويتخذون  �حل�صي�ض، 
رجال �ل�رصطة، وير�صلون �أحدهم ليقف عند ترعة �ملحمودية 
فاإذ� وجد �أن رجال �ل�رصطة ي�رصعون يف �لقيام باإجر�ء »كب�صة 
يف  �لكيف  و�أدو�ت  باجلوزة  فيلقون  �إليهم،  �أ�رصع  للغرزة« 
� من �رصيحهم �لأ�صطوري، و�أمعنو�  بحرية �ملالحة �لقريبة جدًّ

يف �لذكر �ل�صاخب.

وتو�لت �ل�صنون و�إذ� »ب�صيدي ِكرمْي« حقيقة ماثلة، و�إذ� 
مب�صجد يقام فوق �رصيحه، ولله يف خلقه �صوؤون.

و�خلر�فات،  �لأ�صاطري،  مرّوجي  ور�ء  نن�صاق  متى  فاإىل 
�أو �لإحجام عن مو�جهة هذه �لأكاذيب  و�إىل متى �خلوف، 
باحلقائق �لتاريخية �لد�فعة للق�صاء عليها قبل ��صتفحال �أمرها، 
وتغلغلها يف �أذهان �لب�صطاء من �لنا�ض ونحن يف زمن يتطلب 
�صبيل  يف  �ل�رصق  يف  لي�صري  �لإدر�ك؛  وفطنة  �لعقول،  يقظة 

�لتقدم �حل�صاري و�لرقي �لعلمي يف غري تردد �أو تقاع�ض؟

رحم �لله �أبا �لدرد�ء وزوجته �لوفية �ملخل�صة و�بنته �لدرد�ء 
�لتي �صارت كنيتها خالدة يف �صجل �لتاريخ �لإ�صالمي �ملجيد ملا 
قدمه �أبوها من عمل �صالح، و�أنزل �ملوىل �لقدير على قبورهم 

يف دم�صق �صبل ر�صو�نه �إىل يوم �لقيامة.

بق�سم  �سارع –  �سيدي البو�سريي –   –730
اجلمرك

اد بن حم�صن بن �أبي �رصور بن  هو حممد بن �صعيد بن حمَّ
بني  �لدين من  ب�رصف  وُيَكنَّى  �لبو�صريي،  �لله  عبد  بن  حبَّان 

�لتي كان  �لكبرية  �صنهاجة  قبيلة  من  فرع  هم  �لذين  حينون، 
بينها  �ملناف�صة  كانت  و�لتي  �جلز�ئري،  �لقطر  �ملركزي  مقرها 
وبني قبيلة زناتة على �أ�صدها عرب �لقرون �ملا�صية، و�إذ� �صح �أن 
على  �لأرومة  فيكون جز�ئري  �صنهاجي  �أ�صل  من  �لبو�صريي 
�لتخ�صي�ض، مغربيًّا على �لتعميم، م�رصي �لإقامة و�ل�صاعرية، 
و�أمه من »دلجي« وهي بلدة تقع غرب �لنيل، ويقول بع�ض 
�أول �صو�ل عام 608هـ )7  �لبلدة يف  �إنه ولد بهذه  �ملوؤرخني 
�لبع�ض  ويقول  بالدل�صي،  لقب  ثم  ومن  1213م(  مار�ض 
�لآخر �إنه ولد يف قرية »بو�صري« �أو »�أبو �صري«، ومن َثمَّ لقِّب 
�ل�صنهاجي  لقب  عليه  �أطلق  مبغربيته  ولعتز�زه  بالبو�صريي، 
يف بع�ض مر�جع �صريته، و�أبو�صري بلدة و�لده وجاء يف بع�ض 
�صويف،  وبني  �لفيوم  بني  �لو�قعة  �مللق  بو�صري  �أنها  �ملر�جع 
»�أبو  �أو  تعيني »بو�صري«  �ملدقق يجد �صعوبة يف  �لباحث  ولكن 
م�صقط  �إنها  �ملر�جع  بع�ض  تقول  و�لتي  و�لده  منها  �لتي  �صري« 
�ل�صم هي: مكان  بهذ�  قرى  �مل�رصي عدة  بالقطر  �إذ  ر�أ�صه، 
�أطالل معبد »تابوزير�ض ماجنا Taposiris Magna« بالوجه 
»�أبو �صري« يطلق عليه، و»�أبو �صري«  ��صم  �لبحري، وقد ظل 
وهي قرية مبركز �ل�صنبالوين مبديرية �لدقهلية )حمافظة �لدقهلية 
حاليًّا(، وبلدة »�أبو �صري« �لكبرية مبركز �ملحلة �لكربى مبديرية 
»بو�صريبنا« يف  ت�صمى  حاليًّا( وكانت  �لغربية  �لغربية )حمافظة 
�لع�صور �لو�صطى، وقرية »�أبو �صري« �لو�قعة يف �جلنوب �لغربي 
من مدينة �لقاهرة بني �صّقارة و�جليزة، ويطلق عليها �ليوم ��صم 

»بو�صري �ل�صدر«.

وهناك بلدة �أخرى ت�صمى »بو�صري« هي بو�صري �مللق عند 
بني �صويف حاليًّا(  بني �صويف )حمافظة  �لفيوم مبديرية  طرف 
»بو�صري  ��صم  ا  �أي�صً عليها  ويطلق  »�لبهن�صا«،  ت�صمى  وكانت 
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قوريد�ض Kuraidis«، ويقال �إن مرو�ن �لثاين �آخر ملوك بني 
قربه  وماز�ل  750م(،   –  749( 132هـ  عام  بها  قتل  �أمّية 
معروًفا يف »بو�صري �مللق«، وبالفيوم بلدة �أخرى ت�صمى »بو�صري 

دفنو«، ويف �ل�صالل �لثاين �صخرة ت�صمي »بو�صري«.

بلدة  �إىل  ين�صب  �لبو�صريي  باأن  �جلزم  ي�صعب  تقدم  ومما 
بقرية  مولده  يكون  فقد  �لفيوم،  حدود  على  �مللق«  »بو�صري 
�ملحلة  مبركز  »�أبو�صري«  بقرية  �أو  �ل�صنبالوين  مبركز  »�أبو�صري« 

�لكربى حيث عمل موظًفا ِرْدًحا من �لزمن.

�لكثري عن مر�حل طفولته،  �لتاريخية  �ملر�جع  ول تذكر 
و�إن كانت ت�صري يف �إيجاز غام�ض �إىل �أنه در�ض مبادئ �لكتابة 
و�لقر�ءة و�حل�صاب، وحفظ �لقر�آن �لكرمي يف �أحد »�لكتاتيب« 
مب�صجد  طالًبا  و�نتظم  �لقاهرة،  �إىل  ذهب  ثم  ر�أ�صه،  مب�صقط 
�ل�رصعية  �لعلوم  بع�ض  تلقى  حيث  �لظاهر«،  عبد  »�ل�صيخ 
و�لقر�آنية و�للغوية، ويظهر �أن هذ� �مل�صجد مل يكن من م�صاجد 
�لقاهرة  �أحياء  �أحد  متو��صع يف  م�صجد  و�إمنا  �ل�صهرية،  �لعلم 

�ل�صغرية ل يعدو �أن يكون »كّتابًا« من �لدرجة �لأوىل.

�ملو�رد  قليل  فقرًي�  حياته  بد�أ  �أنه  على  �صعره  من  وي�صتدل 
�ملالية، فا�صتغل موهبته يف ح�صن �خلط، وعمل بع�ض �لوقت 

يف كتابة �صو�هد �لقبور.

�لدولة  وظائف  من  وظيفة  �صغل  �إىل  جاهًد�  �صعى  ثم 
على  �حل�صول   – �لأمر  �أويل  و�صاطة  طريق  عن   – و��صتطاع 
)حمافظة  �ل�رصقية  مبديرية  ببلبي�ض  كاتب(  )�أي  مبا�رصة  وظيفة 

�ل�رصقية حاليًّا(.

يقوم على  �أ�صا�ض وظيفته  باحل�صاب، ولأن  ولقلة معرفته 
زمالئه  بهجو  �لنق�ض  هذ�  تعوي�ض  �إىل  يلجاأ  تر�ه  �ملادة،  هذه 
موطن  هو  �لذي  �حل�صاب  بجهل  ويرميهم  �مل�صتخدمني،  من 

�صعفه فيقول:

كّتابنا لو كنُت مالك �أمرَهُم   
لرددُتهم جمًعا �إىل �لكتَّاِب  

ل يعرفون من �حل�صاب دقيقًة  
�صبحان ر�زقهم بغري ح�صاِب  

ويتعدى يف هجوه �لزمالء �إىل هجو موظفي �لدولة جميًعا 
متحا�صًيا ذم رجال �جلي�ض بعامل �لتقية فيقول:

نقْدُت طو�ئَف �مل�صتخدمينا   
فلْم �أَر فيهُمو رجاًل �أميَنا  

َفُخْذ �أخبارُهْم منى �صفاًها  
َك �ليقيَنا و�أنُظْرين لأُْخرِبَ  

فقد عا�رْصُتهم وَلبِ�ْصُت فيهم   
مع �لتجريِب من عمري �صنيَنا  

�لنقد  على  �لعام  كيانه  يف  يدل  �ل�صعر  هذ�  �إن  نعم 
وجد�ن  كمني  نف�صه  �لوقت  يف  يظهر  ولكنه  �لجتماعي، 
�ل�صاعر �لذي يرى �حلياة قامتة �ملنظر، ملا ينطوي عليه وجد�نه 

من طموح جامح ت�صعل لهيبه خيبة �لأمل وعرثة �لإخفاق.
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�لف�صل من  �إىل  �مل�صتمر  �لعنيف  �لهجو  به هذ�  �أدى  ولقد 
دون  �لدولة  وم�صتخدمي  بزمالئه،  لتعري�صه  نتيجة  �لوظيفة 

حتفظ.

وعقب هذ� �لف�صل نر�ه بالقاهرة يدير كّتابًا لتعليم �ل�صبية 
ثم ل يربح �أن يربم بالكّتاب، ومبن فيه من �لأطفال فينعى حظه 
بعياله وعيال  ت�صور �صيق �صدره  �لتي  �لأبيات  �ل�صيئ يف هذه 

كّتابه مًعا:

قد �صاَر كتَّابي وبْيتي من بني  
غريي و�أبنائي كربج حماِم  

�أعطيهُم عقلي و�آخُذ عقلهم  
فاأبيُع نوري منهم بظالِم  

كيَف �خلال�ض من �لبنني ومنهُم  
قوٌم ور�َي و�آخرون �أمامي

�أ�صبحُت من حملي همومهم على 
ِهَرمي كاأيّن حامُل �لأهر�ِم  

وكما ي�صيق �صدًر� باأولده، ي�صيق ذرًعا بزوجته �لولود، 
ويجاأر بال�صكوى من خ�صوبتها فين�صد:

َبْت    �إن ُزْرُتها يف �لعاِم يوًما �أجْنَ
و�أتْت لِ�صتَِّة �أ�صهٍر بغالِم  

�أَو هذه �لأولُد جاءْت كلها 
�م؟ ِمْن فعل �صيخ لي�ض بالقوَّ  

و�أظنَّ �أنهم لعظم بليَّتي 
َحَمَلْت بهم ل�صك يف �لأحالِم   

حتري�ض  ومن  �لزوجة،  هذه  من  �ل�صكوى  مرَّ  وي�صكو 
�أختها على �لإمعان يف �لنكاية به فيقول على ل�صان هذه �لأخت 

�خلبيثة حني ز�رتها زوجته:

قومي �طلبي حقِك منُه بال  
تخلٌف منِك ول فرتْه   

و�إن تاأبَّى فخذي ذقنه 
ثّم �نتفيها �صعرًة �َصْعَرْه   

ثم ي�صف نتيجة هذ� �لتحري�ض �ل�صيطاين، وما وقع له من 
زوجته عقب عودتها من بيت �أختها بهذين �لبيتني:

ُدَتها    و��ْصَتْقَبَلْتني – فتَهدَّ
ْه فا�ْصَتْقَبَلْت ر�أ�صي باآُجرَّ  

وباتت �لفتنة ما بْيننا   
ِل �لليل �إىل بُْكَرْه من �أوِّ   

يف  تدل  فاإمنا  �صيء  على  �لأربعة  �لأبيات  هذه  دلت  و�إن 
�لبو�صريي،  �لله  و�صوح على جانب حقيقي من �أخالق ويّل 
�ل�رصب  ويتلقى  ويغ�صب،  يثور  �لآخرين  �لله  كعباد  فهو 
عن  يتورع  ول  طوياًل  �لزوجة  هذه  وي�صاحن  زوجته،  من 
خما�صمتها يف عنف �صديد، وهذه �صفات تبتعد ب�صاحبها عن 
�لتقي �ملتعبد يف كنفه ل  �لز�هد  �أن يعي�ض  �ملجال �لذي يجب 

يربحه ول ير�صى بغريه من مفاتن �لدنيا ونز�عها بدياًل.
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�أخرى  �لوظيفة مرة  �إىل  �لبو�صريي عن �حلنني  ياأنف  ومل 
بعد �أن م�صته �لفاقة ب�صبب كرثة �لعيال، و�صحوب �لرزق من 
�أطفال �لكّتاب بالقاهرة، ونتيجة ل�صكو�ه �مللحة و�لرجاء �حلار 
�لذي ��صتنجد به �لوزير �ل�صاحب »بهاء �لدين علي بن حممد« 
�حلكومية  �لوظيفة  �إىل  عاد  بال�رص�عة  تفي�ض  بق�صائد  وذلك 
وعني »كاتًبا مبا�رًص� باملحلة �لكربى«، وعاد �إىل نقد زمالئه، 
�لأمري  له ومدح  بدت  �لتي  �لإ�صالحات  و�قرت�ح  وهجوهم، 
على  �لكربى  �ملحلة  يف  �حلكم  َويَل  �لذي  �أيدمر«  �لدين  »عز 
�لبو�صريي هذ�  �أن ميدح  �إ�صالح، ومن �لغريب  ما قام به من 
بها  قام  �لتي  �لفتنة  بها  �أخمد  �لتي  �لوح�صية  ق�صوته  �لأمري على 

بع�ض �صكان �لبادية فيقول خماطًبا هذ� �لأمري:

زجْرَتُهم بعقوباٍت منوعٍة   
ويف �لعقوباِت للطاغنَي ُمْزَدَجُر  

فمع�رٌص ركبو� �لأوتاَد فانقطعت 
�أمعاوؤُُهْم فتمّنو� �أنهم ُنِحرو�    

ومع�رٌص ُقِطَعت �أو�صاُلُهم قطًعا  
ُقها خيط ول �إبَر  فما ُيلفِّ  

ومع�رٌص بالظبا طارْت روؤو�ُصُهُم  
عن �جل�صوِم فقلنا �إنها �أَكُر  

رو� فوق �جلياِد وقد   ومع�رٌص �ُصمِّ
ْت ج�صوَمُهم �لألو�ُح و�لن�رُص �َصدَّ  

فهل ي�صح لل�صويف �ملتعبد �لز�هد �لورع �لتقي �أن يرى يف 
ويف  �لقا�صية،  �لوح�صية  �ل�صور  وهذه  �لب�صعة،  �لفظائع  هذه 
هذه �ملاأ�صاة �لإن�صانية �لتي يدمى لها �ل�صمري �حلي، مادة مدح 
�ل�صود�ء  لوحتها  من  �لبو�صريي  ين�صج  جبَّار  لأمري  ومفخرة 
ق�صيدة متجد فظائعها، وتف�صل هذه �لفظائع على �لنحو �ملدّون 
�لنبي  �إن  قال  �لذي  �لربدة  �صاحب  من  هذ�  ي�صح  هل  قبل؟ 
بني  �مل�صاو�ة  ر�صالة  و�ل�صفقة و�صاحب  للرحمة  �لد�عي  �لكرمي 
عليه  و�أملى  �ملنام  يف  جاءه  قد  �ل�صعفاء  على  و�لعطف  �لنا�ض 
عجز �أحد �أبياتها، وما كان للنبي �أن يقول �ل�صعر بن�ض �لقر�آن 

�حلكيم.

هذ� ما �أقف عنده متعجًبا وم�صتغربًا وحائًر� يف �لتوفيق بني 
�لبو�صريي  �ملاأ�صاة، وبني  �لبو�صريي �لذي ميجد تلك  �ل�صاعر 
و�مل�صجد  �ل�رصيح  و�صاحب  �لربدة،  �صاحب  �لله  ويّل 
بالإ�صكندرية!! و�أقف مقارًنا بني م�صلك  �لفخم بحي �جلمرك 
�لنا�ض بالأوتاد )�خلو�زيق( تخرتق  �لبو�صريي �لذي ميدح قتل 
و�إطارة  �إربًا  �إربًا  �أو�صالهم  قعود ومتزيق  عليها  �أج�صامهم وهم 
وبني  �جلياد  فوق  �أج�صامهم  وت�صمري  بال�صيوف،  روؤو�صهم 
رطو�صي  �لطُّ رندقة  �أبي  �بن  �لتقي  �لورع  �لز�هد  �لعامل  م�صلك 
رطو�صي( �لذي مل يخ�ض �صطوة �لوزير  )�نظر مادة �صيدي �لطُّ
�لأف�صل �صاهن�صاه بن بدر �جلمايل فذهب من �لإ�صكندرية �إىل 
و�إقامة  بالرعية  �لرفق  منه  ويطلب  �لن�صح،  له  لي�صدي  �لقاهرة 
هذ�  ��صتدعاء  بالف�صائل  �لتم�صك  عن  يثنه  ومل  بينهم،  �لعدل 
�لأف�صل  قتل  بعد  ما  �إىل  معتقاًل  وبقاوؤه  له، و�عتقاله،  �لوزير 

�صنة 515هـ )1121م(.

و�أهلها  ومبوظفيها،  �لكربى،  باملحلة  �لبو�صريي  وبرم 
ينقمون عليه  �لذين مل يق�رص يف هجوهم جميًعا، مما جعلهم 
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�لكرب�ء  ��صتجد�ء  �إىل  �أخرى  مرة  فلجاأ  به،  لالإيقاع  وي�صعون 
�ل�صابقني من معارفه لتدبري �أمره، و�إبعاده عن هذ� �ل�رص�ع �لذي 
�ل�صيخوخة، ومن  �أ�صبح يف طور  يعجز عن مو�جهته، وقد 
ثانية،  مرة  كّتابه  فتح  من  ويرتزق  �لقاهرة  �إىل  يعود  جنده  ثم 
ومما كان �لكرب�ء و�لعظماء يجودون به عليه من عطاء ومنح، 
ويظهر �أن عودته �إىل �لقاهرة كانت بعد �صغله وظيفة كتابية يف 
مدينة �صخا، وبعد �أن �صار يف �صن متقدمة ل يقوى على حمل 

�أعباء �لتوظف.

ويظهر ��صتجد�وؤه و�إحلاحه يف طلب �لعون �ملادي و�صكو�ه 
من كرثة �لعيال ومن جلاجة زوجته وعتوها يف ق�صيدته �ملريرة 
�لدين بن حنا« ومن  بهاء  �لدين حفيد  »تاج  �إىل  بها  �لتي بعث 

�أبياتها:

َمْن �صخ�ٍض ذي ِعّلٍة وعَيالِ 
ثقلْت ظهَرُه بغرِي ظهري   

�أثقلوُه وكلَّفوُه َم�صرًي� 
ومن �مل�صتحيل �َصرْيُ »ثبري«    

ْت   ُهْم عليَّ وجلَّ وَعَتْت �أُمُّ
يف ُعُتوٍّ من كربتي ونفوِر  

وَدَعْت دونهم هنالك بالويِل  
لأمٍر يف نف�ِصها و�لثبوِر  

�إىل �أن يقول عن �أولده:

وكُزْغٍب �لقطا ور�ئي ِفر�ٌخ  
من �إناٍث �أُعوُلُهم وذكوِر  

ون    يتعاووَن كالذئاِب ويْنق�صُّ
من َفرِط جوِعِهم كالنُّ�صوِر  

وحتى هذه �ل�صورة �لتي يربزها يف �لبيتني �لأخريين يكاد 
�ملفرت�صة  وكالن�صور  �لعاوية  كالذئاب  بو�صفهم  �أولده  يهجو 

عند �جلوع.

و��صتقر �لبو�صريي بالقاهرة، ودخل يف زمرة �ملت�صوفني، 
�لتنفي�ض عن متاعبه يف �حلياة، وفقره  بعامل  ولعل ذلك كان 

�ملزمن، و�ل�صيق من زوجته �ملناكفة �لتي يقول فيها:

وبليَّتي ُعْر�ٌض بُليُت مبقتِها   
و�لبعُل ممقوٌت بغري قياِم  

ًة   َجَعَلْت باإفال�صي و�َصْيبي حجَّ
�مي �إْذ �رصُت ل خلفي ول ُقدَّ  

ويت�صح من هذه �ل�صكوى ومن غريها �لتي ذكرت قبل، 
يرجع  قد  �لتي  �لزوجية  حياته  يف  موفق  غري  كان  �صاعرنا  �أن 
و�لكهولة  �ل�صبا  يف  �صلوكه  �إىل  نكدها  �أ�صباب  من  �لكثري 
�حلياة  يف  ذريته  �أثر  �نعد�م  ذلك  على  ويدل  و�ل�صيخوخة، 
�لعلمية و�لجتماعية، مما يو�صح �أنه كان قليل �لعناية بتن�صئتهم 
ليخلفوه ولو يف �لناحية �لأدبية، وكان �مل�صت�رصق »رينيه با�صيه 
René Basset« م�صيًبا يف قوله �إن �لتاريخ مل يذكر �إل �لقليل 
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من  يتو�صلو�  مل  �ملوؤرخون  يكون  ثم  ومن  حياته،  �صرية  من 
على  تاأثريه  مبلغ  تو�صح  �لتي  �لتف�صيالت  معرفة  �إىل  �ملر�جع 

�أولده �لعديدين، ومقد�ر عنايته برعايتهم وتثقيفهم.

ومل تكن حياة �لبو�صريي �ل�صعرية كلها هجو و�صكوى، 
فقد طرق باب �لغزل كما طرق باب �ملجون، فمن غزله يف 

�ملر�أة هذه �لأبيات:

�بت�صمْت عن مثِل كاأ�ِض �حُلميَّا  
َنَظم �ملاُء عليها حبابَا  

�صمُتها لثَم �لثنايا فقالت  
عابَا �إنَّ من دونك �ُصْباًل �صِ   

ْدغي خدي   َحَر�َصْت عقرب �صَ
�صابَا  َوَحَمْت َحيَُّة �صعري �لرُّ  

َوْيَح مْن َيطلُب من َوْجنتى  
�لورَد �أو من �صفتى �ل�رص�بَا    

ويدل �لبيت �لتايل على �صبابته، وهو�ه و�ن�صياعه ل�صلطان 
�لغر�م:

كيَف �أْع�صي �لهوى وطينُة قلبي   
بالهوى قبَل �آدَم معجوَنة  

 �أما يف �ملجون فيكفي للتدليل عليه قوله على ل�صان حمارته 
�لتي ��صتعارها �أحد �لنظار، ورغب يف �رص�ئها منه فاأبى، فبعث 

�إليه بالأبيات �لتالية �لتي تقول �حلمارة فيها �إىل هذ� �لناظر �لطامع 
يف حيازتها:

يا �أيُّها �ل�صيُد �لذي �صهدْت  
�ألفاُظُه يل باأنَّه فا�صل  

ه �أحٌد    ُ ما كان مثلي ُيَعربِّ
َقْط، ولكْن �صيِّدي جاهل  

�صوُه عليَّ ِمْن �َصَفٍه    لو جرَّ
لقلُت غيًظا عليه ي�ْصتاِهل   

طال بي �صوقي �إىل وطني   
و�ل�صوُق د�ٌء – لذقَتُه – قاتل  

وبُْغَيتي �أن �أكون �صائبًة     
من بلدي يف جو�نِب �ل�صاحل 

ل تطَمُعو� �أن �أكون عندكم   
فذ�َك ما ل يروُمُه �لعاقل  

وبعد هذ� فما َيِحلُّ لكم   
ِملكي فاإينِّ ِمْن �َصيِّدي )َحاِمل(  

ويتبني من هذه �لأبيات �أن �صعر �ملجون كان يخالط بع�ض 
ق�صائده، ويف �لبيت �لأخري �لذي ينتهي باأن �حلمارة )حامل( 

ما يكفي للدللة على ذلك.
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من  كبري  بعدد  و�لأمر�ء  �لنظار،  �لبو�صريي  مدح  وقد 
�لق�صائد �لتي ت�صم �لثناء و�ملغالة فيه �ل�صيء �لكثري، ومن قوله 

يف مدح �ل�صيخ »�أبي �حل�صن �ل�صاذيل«:

ِقطُب �لزماِن وغوُثُه و�إماُمُه  
عنْيُ �لوجوِد ل�صاُن �رِصِّ �ملُوِجِد   

َفَتَلِق ما ُيلقي �إليك فنطُقُه  
نطٌق بروح �لقد�ِض �أي ُموؤَيِِّد  

�إىل �أن ي�صبه �ل�صيخ مب�صباح ينبعث منه نور �لنبوة فيقول:

ِمْن ُكلَّ ناحيٍة �صناُه يلوُح ِمْن  
ِم�صباِح نوِر ُنُبوٍة ُمَتَوقِد  

�حل�صن،  �أبي  مادة  )�نظر  �ل�صاذيل  �حل�صن  لأبي  ومدحه 
يف  �ندمج  �لتي  �لت�صوف  مرحلة  فاحتة  يعد  �ل�صاذيل(  ومادة 
بلغ  �أن  بعد  لتقو�ه  �أئمتها هد�ة ومر�صدين  كيانها، و�تخذ من 
كانت  �أنها  �ل�صوفية  نزعته  من  وي�صت�صف  �ل�صيخوخة،  �صن 
متيل �إىل �ل�صيعة يف �أطو�ر تلونها على غر�ر �ملت�صوفة يف زمانه 
�ل�صنة  تعاليم  من  �أ�صا�ض  على  �ل�صويف  �ملذهب  يعتنقون  �لذين 
�ملمتزجة بالولء �ل�صديد لآل بيت �لنبي �لكرمي، ومن ثم نر�ه 
بعد �أن ميدح �ل�صاذيل وتلميذه �أبا �لعبا�ض �ملر�صي �لذي يقول فيه 

بو�صف كونه خليفة �ل�صاذيل:

�ليوَم قاَم فتى »علي« بعَدهُ 
كيما ُيَبلََّغ مر�صًد� عن مر�صِد   

فكاأنَّ »ُيو�صع« بعد مو�صى قائٌم   
بطريقِه �ملثلى قياَم موؤِكِد  

َحْب »�أبا �لعبا�ِض �أحمَد« �آخذ   فا�صْ
  َيَد عارٍف بََهَر �لنفو�َض ومنجِد 

نر�ه بعد هذ� �ملديح يخاطب ر�صول �لله بق�صيدته �لهمزية 
�حل�صني،  و�بنه  طالب،  �أبي  بن  علي  قتل  ماأ�صاة  مو�صًحا 
�لبيت من م�صائب، وما  �آل  �أمية على  بنو  وعرثته، وما جناه 

�قرتفوه من ق�صوة فيقول:

وبَرْيحاَنَتني طيُبهما منَك 
�لذي �أودْعُتُهما �لَزْهر�ُء   

كنَت َتوؤْويهما �إليك كما  
�آوْت من �خلطِّ ُنْقطتْيها �لياُء  

من �صهيدين لي�ض ُمْن�صيني   
�للطُف م�صابيهما ول كْربالُء  

ما َرَعى فيهما ِزماَمَك   
مروؤو�ٌض وقد خاَن عهدَك �لروؤ�صاُء    

�أبَْدلو� �لود و�حلفيظَة يف   
�لقربى و�أبدت �صبابها �لنافقاء  
 

وق�صت منهم قلوٌب على من   
بََكْت �لأر�ُض فقَدُهْم و�ل�صماَء  
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فابكهم ما ��صتطعَت �إن قلياًل  
يف عظيم من �ملُ�صاِب �لُبكاُء  

غري �أن نزعته �ل�صيعية مل تكن لتن�صيه ماآثر �خللفاء �لر��صدين، 
فيذكر باخلري �أبا بكر �ل�صديق، وعمر بن �خلطاب، وعثمان بن 
عفان يف هذه �لق�صيدة نف�صها، ومن �لتاأمل يف ق�صائده �لتي من 
هذ� �للون ي�صتطاع �لقول باأنه كان �ُصنِّـيًّا مييل �إىل �لت�صيع، و�إىل 

�لقدرية �لتي نلم�صها يف قوله:

�أئمة �لدين كلٌّ يف حماولٍة  
و�ِب �جتهاٍد ِمْنه َموُكوُل �إىل �صَ  

َرهُ  ليْق�صَي �للَُّه �أمًر� كان َقدَّ
ر �لرحمُن مفعوُل  وُكلُّ ما قدَّ  

وتلونت حياة �لبو�صريي بعد ذلك باللون �ل�صويف �لغام�ض 
�لذي يركن �إىل �ملعاين �لرمزية �لتي ت�صبه �لأحاجي، مثلها يف 
ذلك مثل �لفنون �لتجريدية �لتي تعر�ض �لآن على �لنا�ض، فاإذ� 
قال �مل�صاهدون �إنهم ل يفقهون لهذه �للوحات معنى �تهمو� بقلة 
�لإدر�ك، وق�صور حا�صة �لذوق �ل�صليم، ومن �صعره يف هذ� 
�للون �ل�صويف �لق�صيدة �لتي ميدح بها �لوزير �أحمد زين �لدين 

فيقول فيها: 

»ك�صُف �لِغطاِء« لُه فلي�َض كحائٍر  
يف دينِه من �أمرِه مرتدِد   

لول يخاِطُبَنا بقدِر عقولِنا  
جاءت »معارفُه« مبا مل َنْعَهِد     

يطوي من �لتقوى ح�صاُه على �لطوى   
ويبيُت �صهر�ًنا مق�َض �ملرقِد  

ويُغ�ضُّ من مغ�صولتني بدمعِه   
مكحولتنِي من �لظالِم باأثمِد    

عن  �لقوي  �لدفاع  يف  يتو�ن  مل  �صوفيته  �صبيل  ويف 
�لذي  �لفقهاء  �آر�ء  ويجّرح  �آر�ءهم،  يوؤيد  فكان  �ل�صوفيني، 
عن  �لك�صف  يف  و�دعاءهم  �لت�صوف،  �أهل  قول  يعار�صون 
�لله، وجتعل  من  تقربهم  روحية  مكانة  من  لهم  مبا  �لكر�مات 
منهم �أئمة يف �لعلوم �لغيبية، فيقول لل�صاحب �صم�ض �لدين بن 

برهان �لدين يف هذ� �ل�صدد:

ما �رَصَّهم قوُل �ملعانِد، �إنَّهم  
بِفَعالهم �أقوى �لأناِم ُنُفو�َصا  

كْم ذمهْم َجْهاًل و�أنكَر حاَلُهْم   
قوُم َيلوَن �حلكَم و�لتْدري�َصا  

َفرددُت َقْوَلُهُم بقويل �صاربًا  
مثاًل على »�خِل�رْصِ« �ل�صالم و»مو�صى«  

فهو بهذه �لأبيات ي�صعد بال�صوفيني �إىل مرتبة �لعلو �لرباين 
وي�صع �ملعار�صني لأقو�لهم ورموزهم يف مو�صع مو�صى عليه 
عن  ي�صاأله  وكان  �خل�رص،  �لله  ويّل  مع  �صار  حني  �ل�صالم 

زبٻ   ٻ  له �خل�رص:  فيقول  �لرحلة  ياأتيها يف  �لتي  �ملتناق�صات 
فالبو�صريي  ثم  ومن  ڀڀرب،  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
�لروحية  �ل�صوفيني  مكانة  بجهل  �لتدري�ض  و�أهل  �لفقهاء  يرمي 
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�لتي يع�رص على هوؤلء �لعلماء فهمها وتف�صريها، وما فيها من 
من  �إليه  يركن  �ل�صخيف  �لنتحال  هذ�  وكل  حمرية،  �ألغاز 
�صاقت د�ئرة علومهم، وثقافتهم �لتي تثري �لأذهان، وترتفع 
مب�صتوى �لإدر�ك فال يقبل �لأحاجي، و�لأ�صاطري ويرف�ض كل 
ما ل يقوم على �أ�صا�ض �ملنطق و�لعلم �ل�صحيح، وكل هذ� يدل 
على �أن �لبو�صريي و�أمثال �لبو�صريي، يركنون �إىل �لروحانية 
�لأدلة  و�جهتهم  �إذ�  �أمرهم،  �نك�صاف  من  للتخل�ض  �لغام�صة 
�ل�صحيحة  معارفهم  ق�رصت  من  ُتعجز  �لتي  �ل�صحيحة  �لعلمية 
�لأ�ص�ض  �لقائمة على  �ملنطقية  باحلجج  �لأدلة  تلك  عن جمابهة 
و�لأمور  �ملعقدة،  �لدنيوية  بالأمور  �حلقة  �ملعرفة  �إىل  �ملوؤدية 
�لدينية �ل�صحيحة �لتي ل ي�صوبها �لإبهام، �أو �لدجل، ول�صيما 
�لبعيد كل  و�لب�صاطة  �لفطرة  �حلنيف دين  �لإ�صالمي  �لدين  يف 
�لبعد على �لتاأويل �لغام�ض، لأنه و��صح �ملعامل، جلّي �ملبادئ 
�ل�صامية �لتي تهدي �إىل �لر�صد من �ل�صبل �مل�صتقيمة غري �ملعوجة، 

�أو �ملنحرفة، �أو �مللتوية.

وميهد �لبو�صريي لتوبته، و��صتغفاره، وطلب �ل�صفاعة من 
ر�صول �لله، وقبل �أن ينظم يف مدحه »�لربدة«، فهو يذهب �إىل 
�لديار �حلجازية لتاأدية فري�صة �حلج، وين�صد �أمام �لقرب �لنبوي 

�ل�رصيف ق�صيدة من مائة وخم�صني بيًتا يقول يف مطلعها:

َو�َفاَك بالذنِب �لعظيِم �ملْذنُِب  
َخِجاًل ُيَعنُِّف َنْف�َصُه وُيوؤَنُِّب  

�صاَقْت مذ�ِهُبُه عليه فما َلُه  
�إل �إىل َحَرٍم بِِطيَبِة َمْهَرُب  

ع �لأ�صباب ِمْن �أعمالِِه   ُمتقطِّ
لكنَُّه بَِرجائِه ُمت�صبُِّب  

َوَقَفْت بِجاِه �مل�صطفى �آماُلُه  
ُب فكاأنَُّه بذنوبِِه يتقرَّ  

وبََد� له �أنَّ �لوقوَف ببابِه   
ُب رَّ باٌب لغفر�ِن �لذنوِب جُمَ  

ينظم  و�أخذ  بها،  و��صتقر  �لقاهرة  �إىل  �لبو�صريي  وعاد 
بائيته  �لق�صائد  هذه  رو�ئع  ومن  �لنبوي،  �ملدح  يف  �لق�صائد 

ذ�ت �جلر�ض �لعذب، و�لرنني �حللو، فيقول يف مطلعها:

مبدح �مل�صطفى حتيا �لقلوُب  
وُتْغَتَفُر �خلطاَيا و�لذنوُب  

نبيُّ كامُل �لأو�صاِف متْت   
حما�صُنُه َفِقْيَل له �حلبيُب  

كاأنَّ حديَثُه َزْهٌر َن�صرٌي  
ٌن رطيُب وحاِمُل زْهِرِه ُغ�صْ    

ويل طرٌف ملر�آُه َم�ُصوٌق   

ويل قلٌب لِذكر�ُه َطروُب  

ويالحظ �أن يف �صعر �لبو�صريي من �ل�صال�صة و�لب�صاطة ما 
يجعله �صهاًل ممتنًعا ل ي�صعب على �لقارئ ترديده، و�لرتمن، به 

ثم حفظه يف ي�رص.
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ولعل �أروع ق�صائده على �لإطالق، بل من �أروع ما نظم 
�صعر�ء �لعروبة قاطبة همزيته �لتي تقع يف 457 بيًتا بعنو�ن »�أم 
�لقرى يف مدح خري �لورى«، وقد �هتم ب�رصحها نفر كثري، 

وي�صتهل �لبو�صريي هذه �لق�صيدة �لع�صماء بقوله:

كيف ترَقى ُرقيََّك �لأنبياُء  
يا �صماًء ما طاَوَلْتها �َصَماُء  

مل ُي�صاووَك يف عالَك وَقْد  
حاَل �َصَنى ِمْنَك دوَنُهُم و�صناُء   

ٍل فما ت�صُدُر   �أنَت م�صباُح كلِّ َف�صْ

و�َء ْوَئَك �لأ�صْ �إل َعْن �صَ  

 ثم يناجي �لنبي �لكرمي قائاًل:

يا رحيًما باملوؤمننَي �إذ� ما  
َحَماُء َذَهَلْت َعْن �أبناَئها �لرُّ  

يا �صفيًعا يف �ملذنبنَي �إذ�  
�أ�ْصَفَق ِمْن َخْوِف َذْنبِِه �لرب�ُء   

َتَتباَهى بَك �لع�صوُر وت�صمو 
بَك َعليا ما فوَقها َعْلياُء

وبََد� للوجوِد منَك كرميٌ 
من كرمٍي �آباوؤُُه ُكَرَماُء  

حبَّذ� ِعْقُد �ُصوؤَْدٍد وفخارٍ 
ماُء �أنَت فيه �ليتيمُة �لَع�صْ  

يَّا كال�صم�ِض منَك م�صيٌء    وحُمَ
�ُء �أ�ْصَفَرْت َعْنُه ليلٌة غرَّ

ليلة �ملولِد �لذي كاَن للدين 
�رُصوٌر بيوِمِه و�ْزِدهاُء  

و�لق�صيدة �لتي ��صتهر بها �لبو�صريي، و�أذيع بها �صيته يف 
»�لربدة«، ويقال  �لعربي و�لإ�صالمي هي ق�صيدة  �لعامل  �أرجاء 
�إنه هو �لذي �أطلق عليها هذ� �ل�صم بعد �أن كان قد عنونها با�صم 

»�لكو�كب �لدرية يف مدح خري �لربية«.

 »و�لربدة« يف �للغة �لعربية هي ك�صاء �أ�صود مربع فيه �صقر 
تلب�صه �لأعر�ب و�جلمع »بَُرُد« ب�صم �لباء وفتح �لر�ء، وجاء هذ� 

�جلمع يف قول �ل�صاعر:

و�لَب�ْض لكلِّ زماٍن بُْرَدًة ح�رصت حتى 
ِد حُتاَك لك �لأخرى من �لرُبَ   

و�أطلق بع�ض �أدباء �لعروبة ��صم »�لربدة« على �لق�صيدة �لتي 
بها  و�أتى  �ُصلمى«،  �أبي  بن  زهري  بن  »كعب  �ل�صاعر  نظمها 
�أمامه م�صت�صفًعا بها  �لله يف م�صجده باملدينة، و�أن�صدها  ر�صول 
فيها  نال  ق�صائد  ب�صبب  دمه  �أهدر  قد  �لر�صول  وكان  عنده، 
عنه،  عفا  �لق�صيدة  هذه  �لر�صول  �صمع  فلما  �لنبي،  �ل�صاعر 

و�أعجب بها ول�صيما بهذه �لأبيات:

�أُْنبِئُت �أنَّ ر�صوَل �للَِّه �أْوَعَدين   
و�لَعْفُو عند ر�صوِل �للَِّه َماأُموُل  
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مهاًل َهَد�َك �لذي �أعطاك ناِفلَة   
�لقر�آِن فيها تفا�صيٌل وتاأويُل  

ل تاأُخّذينِّ باأقو�ِل �لو�صاِة ومل   
�أذنْب وقد كرثت يفَّ �لأقاويُل  

�إنَّ �لر�صوَل لنوٌر ُي�ْصت�صاُء بِه  
ُمَهنٌَّد من �ِصُيوِف �للَِّه َم�صلوُل  

ويقولون �إن �لر�صول عليه �ل�صالم خلع بردته عند �صماعه 
�لبيت �لأخري، و�ألقاها على كعب بن زهري تاأييًد� لعفوه عنه، 
ومكافاأة له على �لق�صيدة �لتي لقبت »بالربدة« لهذ� �ل�صبب )�نظر 

مادة �بن زهري(.

من  غريه  �أو  �لبو�صريي،  �أطلق  �لق�صيدة  بهذه  وت�صبيًها 
�لأدباء على ق�صيدته �مليمية ��صم �لربدة وهي �لتي مطلعها: 

�أَِمْن تذكري جري�ٍن بِذي �َصِلٍم   
َمَزْجَت َدْمًعا َجَرى من ُمْقلٍة بَِدِم؟  

وهناك ق�ص�ض �أ�صطورية ذكرت يف بع�ض �ملر�جع تقول �إن 
�صبب �لت�صمية �أقو�ل �لبو�صريي نف�صه �لذي ذكرها »�بن �صاكر 
»�ل�صفدي«  رو�ه  وما  �لوفيات«،  »فو�ت  كتابة  يف  �لكتبي« 
�أن  يف  �لأقو�ل  هذه  وتتلخ�ض  بالوفيات«،  »�لو�يف  كتابه  يف 
نظم  يف  ففكر  ن�صفه  �أبطل  �لذي  بالفالج  �أ�صيب  �لبو�صريي 
�لنبي،  فر�أى  يعافيه،  �أن  �لله  �إىل  بها  و��صت�صفع  ق�صيدته، 
فم�صح على وجهه بيده و�ألقى عليه »بردة« فانتبه من �لنوم، ثم 
لقي فقرًي� �أخربه �أن ر�صول �لله ��صتمع �إىل ق�صيدته و�ألقى على 

�صاحبها بردته، وكان لقاء �لبو�صريي لهذ� عقب خروجه من 
بيته، وقد �صفي متاًما من �لفالج.

�أن  فهي  �إليها  �لت�صمية  تعزى  �لتي  �لأخرى  �حلكاية  �أما 
عن  عجز  قد  وكان  �ملنام،  يف  �لله  ر�صول  ر�أى  �لبو�صريي 
تكملة بيت يف هذه �لق�صيدة، فلما �أن�صد بع�ض �أبياتها، وتوقف 
عند هذ� �لبيت �أكمله �لنبي، ويف �ختالف �لرو�ة يف ن�ض هذ� 
�لبيت  عجز  �أن  يوؤكد  فبع�صهم  بهتانها،  على  يدل  ما  �لبيت 

�لذي �أكمله �لر�صول هو �لن�صف �لثاين من �لبيت:

حممٌد �صّيُد �لكونينِي و�لثقليني   
و�لفريقني من ُعْرٍب وِمْن َعَجِم  

من  �لثاين  �جلزء  هو  �لعجز  �أن  على  ي�رص  �لآخر  و�لبع�ض 
�لبيت:

فمبلُغ �لِعلم فيه �أّنه بَ�رَصٌ  
  و�أنَّه خرُي َخْلِق �للَِّه ُكّلهم

و�لناقد �حل�صيف ل يرى يف هذين �لعجزين ما يدل على �أن 
�لبيتني خري ما يف �لق�صيدة، عالوة على �أن ر�صول �لله مع�صوم 

من قول �ل�صعر بن�ض �لآية �لقر�آنية �ل�رصيفة: زبائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئرب.

لل�صاعر  بيت  �لثاين وردت يف  �لبيت  تكملة  �أن  ويالحظ 
�لبو�صريي  قبل  �أي  656هـ،  عام  �ملتوفى  »�ل�رص�رصي« 
�لبيت  وهذ�  ق�صيدته،  نظم  يف  يفكر  �أن  وقبل  عاًما  باأربعني 

هو:
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حممٌد خرُي َخلِق �للَِّه ُكلِِّهِم   
 وهو �لذي لَِفَخاِر �ملجد َينت�ِصُب

ق�صيدة  يف  جاءت  �لتكملة  هذه  فاإن  �أخرى  جهة  ومن 
�لبو�صريي �مل�صماة »ذخر �مليعاد«، �إذ قال يف �أحد �أبياتها:

و�مل�صطفى خرُي َخلِق �للَِّه ُكلِِّهُم  
�ْصِل ترجيٌح وتف�صيُل له على �لرُّ   

وكل هذ� يدل على �أن ق�صة �لروؤية، وما ترتب عليها من 
ق�ص�ض و�أ�صاطري، ل ميكن �أن ي�صتقيم مع �لعقل و�ملنطق ويوحي 
�لذي  �خليال  �أو من وحي  �لرو�ة،  �لروؤية من و�صع  باأن هذه 
�ل�صوفية، وما  �ندماجه يف  بعد  �لبو�صريي  �صيطر على مفهوم 

يحيط بها من تفكري روحاين غام�ض �ملعامل عوي�ض �لألغاز.

 فالإن�صان ل يرى يف �لأحالم �إل ما يكون قد �صاهده، 
�أو �صاهد �أجز�ءه يف �ليقظة، ومن ثم ل ي�صتطيع �لعقل �ل�صليم 
�أن يت�صور �أن ر�صول �لله قد مثل �أمام �لبو�صريي يف �ملنام وهو 

مل يره قط.

لأ�صول  ووفاًقا  �لعلمية  �لناحية  من   - �لأحالم  وتف�صري 
�لباطلة،  �لتخيالت  هذه  مثل  يرف�ض   - �لتجريبي  �لنف�ض  علم 
فالإن�صان يحلم عندما يكون يف مرحلة �لنعا�ض ولي�ض يف مرحلة 
�لكثري  له  ويبقى  )�لإر�دة(  �لنزوع  يفقد  هو  �إذ  �لعميق،  �لنوم 
من �صعوره �لإدر�كي، و�لوجد�ين، وذلك ب�صبب مل�ض خاليا 
ذ�ت  �لع�صبية  �خلاليا  لأطر�ف  �لع�صبية  �ملجموعة  يف  �لو�صل 
�ل�صيقان و�لأطر�ف �لهدبية من روؤو�صها وذيولها، وينتج عن 
للخاليا  و�لذيول  �لأطر�ف،  من  �ملجردة  �لو�صل  خاليا  مل�ض 
�لع�صبية مل�ًصا خفيف، فريى �لإن�صان يف �لنعا�ض ما قد يكون قد 

ر�أى يف �ليقظة، �أو يركب على ما يكون قد ر�آه �صوًر� خيالية 
�أخرى، ويكون من جمموع هذه �ل�صور �حللم �لذي يتذكره 
تف�صري  يف  و�مل�صعوذون  �لدجالون  متادى  وقد  �ليقظة،  عقب 
بالغيب،  علماء  �أنف�صهم  من  وجعلو�  �لنف�صية،  �لظاهرة  هذه 

وعلم �لغيب عند �لله وحده ول يعلمه �إل هو.

ي�صاف �إىل ذلك �أن روؤية ر�صول �لله عليه �ل�صالم ل تتاح 
�إل ملن ر�آه عني �لروؤية، �أي ملن كان من معا�رصيه من �أهل مكة 
ا« فاإنه  و�ملدينة، �أما قول �لنبي �لكرمي: »من ر�آين فقد ر�آين حقًّ

مق�صور على �لذين كانو� يف زمنه.

�أن ي�صك  �إل  �لباحث عن �حلقيقة  ي�صع  و�إز�ء ما تقدم ل 
يف �لروؤية �لتي يقال �إن �لبو�صريي ر�آها يف منامه، ويف تكملة 
�لنبي �لكرمي لأحد �أبيات �لق�صيدة وخلع بردته، و�إلقائها على 
�لقائم  �لعلمي  و�لت�صور  �ل�صليم  و�ملنطق  يتفق  مما ل  �لبو�صريي 
�لعلم  زمن  هذ�،  زمننا  يف  ول�صيما  �ملجردة،  �حلقائق  على 
�إىل  منه  تلج  بابًا  و�خلر�فات  لالأ�صاطري  تدع  مل  �لتي  ومعجز�ته 

�أذهان �ملثقفني، وت�صتويل على وجد�نهم.

ويف ق�صيدة »�لربدة« �أبيات �أثارت �عرت��ض �لفقهاء و�أئمة 
�ل�رصيعة وعلى ر�أ�صهم »�لإمام �بن تيمية«، �إذ يرى هوؤلء �لعلماء 
�لأجالء يف هذه �لأبيات �إغر�ًقا يف �ملدح �إىل حد �خلروج على 

�لعقيدة �لإ�صالمية مثل قوله:

فاإنَّ من ُجوِدَك �لدنيا و�رصتها   
ومن علومك ِعْلُم �للوِح و�لقلِم

فكيف تكون �لدنيا و�لآخرة، وهما جملى ملكوت �لله، 
ومن وجود �صيدنا حممد؟ وكيف ميكن �أن يكون علم �للوح 
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و�لقلم من علوم �لنبي مع �أن �لعلوم �ملثبتة »باللوح« وهي »علم 
�لغيب« لي�ض يعلمها �إل �لله وحده بن�ض �لقر�آن �لكرمي.

ومل جتد ق�صيدة من �لهتمام �لو��صع �لنطاق مثلما لقت 
�لربدة منه فتناولها �لأدباء و�لعلماء بال�رصح و�لتف�صري يف موؤلفات 
�لبلدية  )مكتبة  �لإ�صكندرية  حمافظة  ومبكتبة  بالع�رص�ت،  تعد 
منقو�صة  كالهما  خمطوطتان  منها  ثمينتان،  ن�صختان  �صابًقا( 
خز�نة  بر�صم  �لأوىل  �لالزورد،  من  �أر�صية  على  بالذهب 
�ل�صلطان �مللك �لظاهر خدمة �ململوك توزي �مللكي �لظاهري، 
و�لثانية كتب بذيلها »بر�صم �ل�صت �مل�صونة �لكربى عائ�صة �بنة 
�إ�صماعيل �خلازن«، وباملكتبة طائفة قيمة من �ل�رصوح �ملخطوطة 

للق�صيدة.

و�أثرت »�لربدة« يف �لأدب �لعربي تاأثرًي� ظاهًر�، فعار�صها 
كثري من �ل�صعر�ء نخ�ض بالذكر منهم: حممود �صامي �لبارودي 

بق�صيدة من رو�ئع �صعره قال فيها:

�ْصِل �لذي خ�صعْت  حممٌد خامت �لرُّ
له �لربيَّة من ُعْرٍب ومن عجِم   

�صمرُي َوْحي وجمني حكمٍة وندى  
�صماحٍة وقرى عاٍف ورّي ظمي   

و�أحمد �صوقي �لذي بد�أ ق�صيدته بقوله:

رمٌي على �لقاِع بني �لباِن و�لعلم  
�أَحلَّ �َصفَك دمي يف �لأ�ْصهر �حُلُرِم  

من  كلثوم  �أم  �ل�صيدة  تغنيها  �لق�صيدة  هذه  �أبيات  وبع�ض 
حلن ريا�ض �ل�صنباطي.

قول  �لكرمي  �لر�صول  مدح  يف  »�لربدة«  �أبيات  ومن 
�لبو�صريي:

�أْكِرْم بخلق نبيٍّ ز�نه ُخُلٌق  
باحل�صِن م�صتمٍل بالب�رص ُمتَّ�ِصِم  

كالزهِر يف ترٍف و�لبدِر يف �رصٍف 
و�لبحِر يف كرٍم و�لدهِر يف ِهَمِم  

كاأنَُّه وهو فرٌد من جاللِتهِ 
يف ع�صكٍر حني تلقاُه ويف َح�صِم   

و�إذ� كان �ملوؤرخون يجمعون على �أنه ولد يف �أول �صو�ل 
يختلفون يف  فاإنهم  �صنة 1213م(،  مار�ض   7( عام 608هـ 
حتديد تاريخ وفاته، فحاجي خليفة و�بن حجر �لهيثمي يقولن 
�إنه تويف �صنة 694هـ )1294 – 1295م(، ويقول �ل�صيوطي 
 -  1295( 695هـ  عام  كانت  وفاته  �إن  �حلنبلي:  و�لعماد 
1296م(، بينما يقول �ملقريزي و�بن �صاكر و�أغلب �ملوؤرخني 
�إنه تويف خالل عام 696هـ )1296 – 1297م(، وو�صفه 
�جل�صم،  نحيف  �لقامة،  ق�صري  كان  باأنه  �صريته  كتَّاب  بع�ض 

وقد دلل هو نف�صه على هذ� �لو�صف بقوله:

َوُربَّ �أديٍب ذي ل�صاٍن كِمرْبدٍ 
  بََد� ِمْن فٍم كالكري �أو هو ِكرْيُ

�إذ� ما ر�آين عاَفني و��صتقلني  
 كاأينِّ يف قعِر �لزجاجِة �ُصور



حرف السني

561

ويعجبُه �أينِّ نحيٌف، و�أنَُّه  
  �َصمنٌي َي�رُصَّ �لناظرين َطريُر

ومْل يْدِر �أنَّ �لُدرَّ ي�صُغُر ُجْرُمهُ 
ومقد�ُرُه عند �مللوِك خطرُي  

يقم  مل  �أنه  ذلك  ويو�صح  �صخ�صية،  ثقافته  وكانت 
�ليهودية  بالديانتني  قوية  معرفة  على  كان  ولكنه  بالتدري�ض 
ووقائع  و�ل�صحابة،  �لر�صول  بيت  �أهل  وب�صرية  و�مل�صيحية، 
�ل�رص�ع �لدموي �لذي �أثاره بنو �أمية، وكان �لأ�صلوب �لقر�آين 
يغلب على كثري من ق�صائده مع �لتجائه �إىل �لتعبري�ت �مل�رصية 
�لقول  �إىل  و�أحياًنا  و�لنكتة  و�لدعابات  ع�رصه،  يف  �ل�صائدة 

�خلايل من �لحت�صام.

و�صك  جدل  مو�صع  ومايز�ل  كان  فقد  وفاته  مكان  �أما 
�أنه عا�ض بالقاهرة، وقد تقدمت به �ل�صن،  وحرية، فاملوؤكد 
ول يختلف يف ذلك �أحد �ملوؤرخني، بل �إن من بينهم من يوؤكد 
�ملقريزي يف كتابه  هوؤلء  بها، ومن  بالقاهرة ودفن  مات  �أنه 
�لبيمار�صتان  يف  تويف  �لبو�صريي  �أن  به  جاء  وقد  »�ملقفى«، 
�ملغربي  �لرحالة  ومنهم  بالقاهرة،  �ملن�صوري  )�مل�صت�صفى( 
1073هـ  عام  بالقاهرة  قربه  ز�ر  �إنه  قال  �لذي  »�لعّيا�صي« 
)1663م( �أي بعد وفاته بحو�يل 367 �صنة، وقد �أخذ بقول 
يه« فذكر مبقاله يف د�ئرة �ملعارف  »�لعيا�صي« �مل�صت�رصق »رينيه با�صِّ

�لإ�صالمية قوله »وكان قربه قريًبا من قرب �لإمام �ل�صافعي«.

ومما يزيد مو�صوع مكان وفاته تعقيًد� �أنه كان بالقاهرة عامل 
جليل هو �ملحدث »�أبو �لقا�صم هبة �لله بن علي �لبو�صريي«، 
�لذي تويف بالقاهرة عام 598هـ )1201م(، وحمدث �آخر 

وذكر  �لبو�صريي،  بكر  �أبي  بن  �أحمد  �ل�صهاب  �ل�صيخ  ��صمه 
ثم  للعماد �حلنبلي، ومن  �لذهب  ثالث يف �صذر�ت  بو�صريي 
ي�صعب معرفة مكان �ل�صاعر �لبو�صريي من هوؤلء �لثالثة، فهل 
�أهو  �لثالثة؟  هوؤلء  لأحد  »�لعيا�صي«  �لرحالة  ز�ره  �لذي  �لقرب 
ل�صاعرنا �لبو�صريي، وبذلك يكون �رصيحه بالإ�صكندرية خالًيا 
�حلرمني؟  و�إمام  �لدرد�ء،  �أبي  �رصيح  غر�ر  على  جثمانه  من 
�جلو�ب عن ذلك من �ل�صعوبة بحيث ل ي�صتطيع �لباحث �ملدقق 
�جلزم وتقدمي �إجابة تف�صل يف �لنز�ع وحتدد بكيفية قاطعة مكان 

قرب �ل�صاعر �لبو�صريي يف مدينتي �لقاهرة و�لإ�صكندرية.

ليلتقي  �لإ�صكندرية  ز�ر  قد  �لبو�صريي  �ل�صاعر  كان  و�إذ� 
فاإن  �ل�صوفية،  يف  يده  على  ويتتلمذ  �ملر�صي  �لعبا�ض  باأبي 
�لعبا�ض،  �أبا  لزم  �أنه  على  قاطعة  ب�صفة  تدل  ل  �لزيارة  هذه 
و��صتقر بالإ�صكندرية حتى و�فته �ملنية، نعم �إنه مدح �أبا �لعبا�ض 
بق�صيدة من مائة و�أربعني بيًتا، ولكن ذلك ل يدل على �إقامته 
�بن  �أن  ول�صيما  ربه،  لقى  �أن  �إىل  �صيخه  بجانب  �مل�صتمرة 
ومل  �ملف�صل،  �ملر�صي  �لعبا�ض  �أبي  تلميذ  �ل�صكندري  عطاء 
�ملر�صي  �لعبا�ض  �أبي  يذكر يف كتابه »لطائف �ملنن يف مذ�هب 
و�صيخه �أبي �حل�صن« �صحبة �لبو�صريي لأ�صتاذه، وكل ما قاله 
وكذلك  ق�صرية«،  »�صينية  بق�صيدة  مدحه  �لبو�صريي  �أن  هو 
عبد �لوهاب �ل�صعر�ين �لذي ترجم لعدد كبري من �ل�صوفيني يف 
�أنه حتدث عن  »طبقاته«، مل يذكر �صيًئا عن �لبو�صريي، مع 

�أبي �حل�صن �ل�صاذيل، وتلميذه �أبي �لعبا�ض �ملر�صي بتو�صع.

�أن  �إىل  �مليل  �ملالئم  من  يكون  قد  تقدم  ما  كل  ومن   
�ملر�صي،  �لعبا�ض  باأبي  و�ت�صل  �لإ�صكندرية،  ز�ر  �لبو�صريي 
ومدحه ولكن مل ي�صتقر بها، و�إذ� �أخذنا بهذ� �مليل يكون من 
بالإ�صكندرية  �رصيحه  و�أن  بالقاهرة  تويف  �صاعرنا  �أن  �ملرجح 
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ما هو �إل مقام ُيز�ر للتربك على غر�ر غريه من �أ�رصحة �ملدينة 
�خلالية من �أ�صحابها.

�ملحدثني  �ملوؤرخني  بع�ض  بقول  �لأخذ  �ملحتم  من  ولي�ض 
�أن �ل�صاعر �لبو�صريي تويف بالإ�صكندرية، ودفن  �لذي يرون 
�ملغربي  �لفا�صي  �لكوهن  حممد  �حلاج  بن  �حل�صن  مثل  بها 
و�صاحبي كتاب »�لو�صيط يف �لأدب �لعربي وتاريخه«، وهما 
�أحمد �ل�صكندري وم�صطفى عنان، وقد جاء بهذه �ملوؤلفات �أن 
�لبو�صريي »تويف بالإ�صكندرية وله فيها مقام م�صهور يز�ر«، �إذ 
ل ميكن �لعتماد على هذه �ملوؤلفات للوثوق يف �أن �لبو�صريي 
له،  يطمئن  �لذي  بال�صند  تاأت  مل  لأنها  بالإ�صكندرية  دفن 
فلي�ض  ثم  ومن  �حلايل،  �لهجري  �لقرن  كتبت خالل  ولأنها 
لها حجة �ملعا�رصة، ول ما يقرب منها، و�إز�ء ما تقدم يكون 
من �ملحتمل �لقريب من �حلقيقة هو �مليل �إىل �أن �لبو�صريي دفن 
�لعهد  لطول  �أثر  هناك  لقربه  يبق  و�أنه مل  تقدم  بالقاهرة، كما 

ومر �لقرون.

1273هـ  �صنة  �صيد  بالإ�صكندرية  �لبو�صريي  وم�صجد 
�لباب،  على  �ملو�صوعان  �لتاريخان  ذلك  ويثبت  )1856م( 
وعلى �للوحة �لقر�آنية �لتي بجو�ر �ملحر�ب، �أما �لدرج �لرخامي 
�ملوجود بالو�جهة �ملطلة على �صارع �ل�صيد حممد كرمي )�صارع 
�لتتويج �صابًقا(، وكذلك بع�ض �لغرف �مللحقة بامل�صجد، فكل 
هذ� �أقيم خالل عام 1307هـ )1889م(، وهذ� �مل�صجد من 

�أبهى م�صاجد �ملدينة.

�ملَعّد  �ل�صحن  �لأول  ق�صمني:  من  �مل�صجد  ويتكون   
لل�صالة، وهو مغطى ب�صقف مدهون بنقو�ض عربية خمتلفة يف 
�لق�صم  ولهذ�  �حلديد،  من  �أعمدة  �صتة  على  ترتفع  قبة  و�صطه 

مدخل رئي�صي يفتح على �ملدرج �لرخام ويقع على �صارع �ل�صيد 
حممد كرمي، وملحق بهذ� �ل�صحن �ل�رصيح يف غرفة م�صتقلة 
وله باب خلفي يفتح على �صارع �صيق يحمل ��صم �لبو�صريي، 
وتعلو حو�ئط �ل�صحن و�ل�رصيح �إز�ر�ت زرقاء مكتوب عليها 
برقائق �لذهب وبخط فار�صي بارز ن�ض �لربدة، وباخلط �لثلث 
�آيات �لقر�آن �لكرمي، و�خلطان من �آيات �لفن �جلميل، وتتدىل 
من قبة �إيو�ن �لقبلة ثريا من �حلديد �ملطروق على �صكل �أور�ق 
�حلديد  �لأعمدة  بني  بها  يحيط  وجميلة  كبرية  وهي  �ل�صجر 
ت�صاء  كثرية  م�صابيح  منها  يخرج  مفرغة  حديد  د�ئرة  �ل�صتة 
بالكهرباء، وكانت ت�صاء بغاز �ل�صت�صباح يف �ملا�صي، وقبة 
�ل�صحن �ملرتفعة من �ل�صاج، و�لق�صم �لثاين عبارة عن �صحن 
يعلوها �صقف، وبو�صط  باأعمدة  �لو�صط حماط  مك�صوف من 

�ل�صحن �ملك�صوف بناء د�ئري يف �صنابري �ملياه للو�صوء.

�إىل  ي�صبه  �لعثماين،  �لطر�ز  على  �مل�صجد  �أقيم  وقد   
بهذ�  وملحق  بالقلعة،  علي  حممد  م�صجد  يف  نظريه  ما  حد 
لبع�ض  وكانت  قبة،  منها  كل  تعلو  خلو�ت  ثالث  �ل�صحن 
حافلة  منطقة  يف  �مل�صجد  ويقع  �ملا�صي،  يف  �ملذ�هب  فقهاء 
مادة  )�نظر  �ملر�صي  �لعبا�ض  �أبي  م�صجد  بجو�ره  �إذ  بامل�صاجد، 
�لعر�ض  وياقوت  �لفتح،  �أبي  وم�صجد  �لعبا�ض(،  �أبي  �صيدي 
و�ل�رصيح  �لدين،  ن�رص  وم�صجد  ياقوت(  �صيدي  مادة  )�نظر 
�ملجمع �لذي ي�صم �ثني ع�رص وليًّا كانت �أ�رصحتهم مبعرثة يف 
�أو��صط بع�ض �صو�رع �ملدينة، فنِقلو� �إىل هذ� �ملجمع يف عام 

1932م.

عهد  يف  جتديده  قبل  �صغرًي�  �لبو�صريي  م�صجد  وكان   
�أنه  �أكرثها  با�صا و�يل م�رص �لذي تقول �لأ�صاطري، وما  �صعيد 
ر�أى �لبو�صريي يف �ملنام، فاأمره ببناء م�صجده، فاأمر ببنائه على 
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�لفور تربكا بويّل �لله �صاحب ق�صيدة �لربدة �ل�صهرية، وهكذ� 
منام �صاحبها،  �لله يف  بروؤية ر�صول  ت�رصفت  �لق�صيدة  تكون 

و�أقيم �مل�صجد تربًكا بروؤية �صاحبها يف مقام �صعيد با�صا.

و�أطلقت بلدية �لإ�صكندرية على �جلهة �لتي يقوم بها م�صجد 
�لأ�رصحة  وجممع  �ملر�صي  �لعبا�ض  �أبي  وم�صجد  �لبو�صريي، 
��صم »ميد�ن �مل�صاجد«، وفر�صت يف تخطيطه �جلديد �أن تكون 
�ملنازل �لتي تقام يف حميطه ذ�ت بو�ئك، وقد �أقيم بع�ض هذه 
�ملنازل على هذ� �لنمط �لعربي، و�صيتم �صكل �مليد�ن �لد�ئري 

بعد تهدم �ملنازل �لقدمية �لو�قعة �لآن يف حيزه.

731 – �سيدي متراز – ميدان - بق�سم اجلمرك
732– �سيدي متراز – حارة – بق�سم اجلمرك
733– �سيدي متراز – �سارع – بق�سم اجلمرك

تبد�أ ق�صة �صيدي متر�ز عندما ُمنح ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين 
عقب  مالية  مكافاأة  علي  حممد  عهد  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر 
Mioulis« يف معركة  »ميولي�ض  �ليوناين  �لقائد  �نت�صاره على 
»�إ�صباد� Spada« �لبحرية، �إذ �أغرق �لأ�صطول �مل�رصي بقيادته 
�إىل  وقادها  �أخرى،  �صفينة  و�أ�رص  �لقائد،  هذ�  �صفن  �إحدى 
�لأر�ض  قطعة  �ملكافاأة  بهذه  ��صرتى  وقد  �لإ�صكندرية،  ميناء 
�ملثلثة �أمام �ل�رص�ي �لتي تزوج بها، و�صميت بعد وفاته با�صم �بنه 
حم�صن با�صا، وكان يف ذلك �حلني برتبة �ل�صاغ )�أي �لر�ئد(، 
ويطلق على هذه �جلهة حتى �لآن ��صم »�لتمر�زية« وقد هدمت 
وعندما  �صكنية،  عمارة  �لآن  وحملها  با�صا،  حم�صن  �رص�ي 
�ملعا�ض خالل  �لإ�صكندر�ين على  �لبحري ح�صن  �لفريق  �أحيل 
�لبحرية  و�أتباعه من رجال  قام هو  عام 1850م )1267هـ( 

�ملثلثة،  �لأر�ض  قطعة  تغطي  كانت  �لتي  �لرت�ب  كومة  باإز�لة 
فوجدو� يف مكان م�صجد �صيدي متر�ز �حلايل قرًب� يعلوه �صاهد 
فر�غه  �أوقات  يف  �لإ�صكندر�ين  ي�صغل  ولكي  »متر�ز«،  با�صم 
�لقرب  ببناء ز�وية فوق هذ�  �ل�صباط و�لبّحارة  قام هو وزمالوؤه 
�صميت يف �أمرها »ز�وية �لبّحارة«، ثم �صارت م�صجد �صيدي 
متر�ز �لذي تقول �مل�صادر �لفرن�صية �لتاريخية: �إنه كان حمافًظا 

ملدينة �لإ�صكندرية.

ويقول علي با�صا مبارك )�نظر هذه �ملادة( يف كتابه »�خلطط 
�لتوفيقية« �لذي �صدر عام 135هـ )1887م( �إن م�صجد �ل�صيخ 
متر�ز كانت �أر�صيته منخف�صة، ويف عام 1262هـ )1845م( 
جدده �ملرحوم ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين ناظر ديو�ن �لبحرية، 
وردم �أر�صيته و�صار ُي�صعد �إليه ب�صلم، وبه �رصيح �ل�صيخ علي 
�لتمر�زي، وله مولد كل �صنة ثمانية �أيام وقت زيادة �لنيل )�أي 

يف �صهر �أغ�صط�ض(.

هذ�  عن  معلوماته  ��صتقى  مبارك  با�صا  علي  �أن  ويظهر   
با�صا  فح�صن  له،  �ملجاورة  �جلهات  �صكان  من  �مل�صجد 
لدى  عليها  �طلعت  �لتي  �مل�صتند�ت  ح�صب  �لإ�صكندر�ين، 
�حلائزة  �لإ�صكندر�ين  حم�صن  ح�صن  ع�صمت  �ل�صيدة  حفيدته 
�أ�صدرت  �لتي  �ملوؤرخة  و�لكاتبة  �لبحرية«،  »�أم  لقب  على 
يت�صح  �مل�صتند�ت  هذه  ح�صب  بطوطة«،  »بنت  با�صم  كتبها 
�أن ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين مل يقم هو وزمالوؤه ببناء »ز�وية 
�لتقاعد يف  �إحالته على  �إل بعد  �لبّحارة« مكان �مل�صجد �حلايل 
عام 1850م )1267هـ(، و�إذ� كان �لإ�صكندر�ين قد جدد 
�لز�وية، وجعلها م�صجًد� فيكون قد فعل ذلك بعد ذلك �لتاريخ 

ولي�ض قبله يف عام 1845.
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�أول  يف  �إقامته  ومر�حل  �مل�صجد  مبكان  يتعلق  فيما  هذ� 
ي�صمه  �لذي  �ل�رصيح  �صاحب  متر�ز  �صيدي  عن  �أما  �لأمر، 
�مل�صجد، و�لذي عرث عليه ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين، وكان 
فوقه �صاهد با�صم »متر�ز« دون �ألقاب �أخرى، فمن �ملفيد ذكر 

ما جاء بامل�صادر �لتاريخية ب�صدد هذ� �ل�صم.

فتاريخ �ملماليك يو�صح �أن �لأمري متر�ز �ل�صم�صي �ملحمودي 
�خلو�جا  م�رص  �إىل  جلبه  وقد  جرك�صي،  �أ�صل  من  �لظاهري 
حممود خالل عام 839هـ )1435م( فا�صرت�ه �مللك �لأ�رصف 
بر�صباي )�نظر مادة بر�صباي( فاأظهر من �لفطنة و�لذكاء ما جعل 
�ملماليك  �إىل  �ملادة(  هذه  )�نظر  وقايتباي  هو  ي�صمه  بر�صباي 
)�نظر مادة  �لظاهر جقمق  ��صرت�ه  بر�صباي  �لكتابية، وملا تويف 
�أعتقه،  جقمق( من بيت �ملال، و��صتمر يف رق جقمق حتى 
فتوىل عدة منا�صب يف عهد هذ� �ل�صلطان، وملا توىل �لظاهر 
بلباي �حلكم بعد وفاة جقمق �صاءت �لعالقة بينهما فاأمر »بلباي« 
بالقب�ض عليه و�إر�صاله �إىل دمياط )�نظر هذه �ملادة( وذلك خالل 

عام 872هـ )1467م(.

وملا مل يدم حكم »بلباي« �إل �أقل من �صهرين ��صرتد متر�ز 
حريته، و�أنعم عليه �ل�صلطان �مللك �لظاهر �أبو �صعيد باأن يكون 
�حلكم  توىل  وعندما  ذلك،  بعد  قدره  فعال  لالألف،  مقدًما 
�إن  )ويقال  �أقربائه  �أحد  كان  �إذ  قايتباي،  �لأ�رصف  �ل�صلطان 
قايتباي كان خاله( عينه عام 873هـ )1468م( كا�صًفا على 
على  للك�صف  �صنة  كل  �إليها  يخرج  ف�صار  �لغربية،  �أعمال 

�جل�صور ويقيم بها �صهًر�.

�، ذلك �أن  وكانت ثقة قايتباي يف �لأمري متر�ز عميقة جدًّ
هذ� �لأمري كان كرمي �لنف�ض، وفيًّا، ورًعا، تقيًّا، ل يخون 

عهًد� ول ي�صعى �إىل �ل�رص، وقال �بن �إيا�ض )�نظر هذه �ملادة( 
يف حقه: �إنه كان �أمرًي� جلياًل معظًما َديًِّنا، كثري �لرب و�ل�صدقة، 
حم�صًنا للنا�ض، جميل �لهيئة، وله �آثار معروفة، منها ما فعله 
باجل�صور �لتي �أقامها بالغربية، وقد رثاه �ل�صعر�ء عقب وفاته، 

وكان عمره وقت قتله يقارب �لثمانني.

�لنو�ب،  نوبة  ر�أ�ض  رتبة  �إىل  قايتباي  �ل�صلطان  رّقاه  وقد 
وكان ي�صحبه يف جميع رحالته، وكان يكل �إليه �لكثري من 

�لأعمال �لتي كان يخ�صى عو�قبها.

ليتوىل  قايتباي  عينه  )1480م(  885هـ  عام  ويف 
عليه  فغ�صب  �لرزق  وعدم  �لفقر  مدعًيا  فرف�ض  �ل�صام،  نيابة 
ز�لت  �أن  �إىل  بابه  عن  نقباءه  و�رصف  منزله  فلزم  �ل�صلطان، 
�ل�صلطان،  �لقلعة، وت�صلم �خللعة من  �إىل  بينهما فطلع  �جلفوة 

ونزل �إىل د�ره يف �حتفال عظيم.

و�أخذ يرتقى يف �ملنا�صب بعد ذلك �إىل �أن و�صل �إىل وظيفة 
�لأتابكية عام 901هـ )1495م( �أي نائب �ل�صلطان، وعندما 
�لقلعة،  �إىل  متر�ز  �صعد  قايتباي  �ل�صلطان  على  �ملر�ض  ��صتد 
قال  متر�ز  �لأمري  �إن  �إيا�ض:  �بن  ويقول  يحت�رص  �صيده  فوجد 
له: »يا مولي �ل�صلطان �إن �لأحو�ل قد ف�صدت، ومن �لر�أي 
فاأخذ  �ل�صلطان جو�بًا،  يرد  فلم  �صيدي حممد«،  ت�صلطن  �أن 
متر�ز �صيدي حممد بن �ل�صلطان، وكان فتى �صغرًي� مل يتجاوز 
بالقلعة  �ل�صل�صلة  باب  �إىل  به  ونزل  عمره،  من  ع�رصة  �لر�بعة 
�ل�صلطنة،  ليوليه  �لذي هناك، وجل�ض معه  �ملقعد  فاأجل�صه يف 
�ملنت�رص،  كاجلر�د  �لع�صاكر  هاجمته  وقد  �إل  متر�ز  ي�صعر  فلم 
�ل�صل�صلة،  بباب  �لذي  بالربج  و�صجنوه  وقيدوه  عليه  فقب�صو� 
ثم عقب ذلك �ليوم نزلو� به وهو مقيد بقيدين �أحدهما برجليه 



حرف السني

565

و�لآخر بركبتيه، وخلفه �أوجا )�أي جندي( بخنجر فنـزلو� به 
من باب �مليد�ن، وتوجهو� به �إىل �لبحر فاأنزلوه يف �حلر�قة )�أي 
بها، وكان  �لإ�صكندرية، ف�صجن  �إىل  به  �ملركب( وتوجهو� 
متر�ز  عن  ن�صمع  مل  �لتاريخ  ذلك  ومنذ  901هـ،  �صنة  ذلك 

�صيًئا.

متر�ز  �لأمري  �أخبار  �أن  يت�صح  �لأخرية  �لعبارة  هذه  ومن 
�ل�صم�صي �نقطعت عند �صجنه بالإ�صكندرية، ومن َثمَّ ي�صتطاع 
�لقول باأن �ل�رصيح �لذي ي�صمه م�صجد �صيدي متر�ز هو �رصيح 
�لأمري متر�ز �ل�صم�صي، ولي�ض �رصيح �ل�صيخ علي متر�ز �لذي 
ذكره �ل�صعر�ين يف كتابه »�لطبقات«، و�لذي قال عنه �أنه كان 
من �لقو�د �ل�صاحلني �لذين حاربو� مع �لظاهر بيرب�ض )�نظر مادة 
دفن  �لذي  �ملكان  يذكر  مل  �ل�صعر�ين  �أن  ول�صيما  بيرب�ض(، 
�أو  متر�ز«  »علي  �أن  على  منها  ي�صتدل  معلومات  �أية  ول  فيه، 
»علي �لتمر�زي« �لذي ذكره علي با�صا مبارك هو �صيدي متر�ز 
ا و�أن  �صاحب �ل�رصيح �لذي ي�صمه �مل�صجد �حلايل، خ�صو�صً
�ل�رصيح �لذي ك�صف عنه ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين خالل عام 
�ألقاب  دون  فقط  »متر�ز«  با�صم  �صاهد  فوقه  كان  1850م، 

حتدد �صخ�صيته.

كتب  �لذي  متر�ز«  »علي  ��صم  �أن  يف  �صك  من  وما 
با�صا  وعلي  �ل�صعر�ين  ذكره  ملا  ترديد  �إل  هو  ما  �ل�رصيح  علي 

مبارك.

بالن�صبة لالأمري متر�ز عند هذ� �حلد، فقد  �لرو�ية  تنته  ومل 
جاء باجلزء �ل�صاد�ض من كتاب »بد�ئع �لزهور« لبن �إيا�ض نف�صه 
ما يزيد �أمر هذه �لرو�ية تعقيًد�، �إذ ذكر يف هذ� �جلزء بال�صحيفة 
�أخرج من �صجن �لإ�صكندرية �صنة  �أن �لأمري متر�ز  رقم 598 

902هـ )1496م(، و�أنعم عليه �مللك �لنا�رص �أبو �ل�صعاد�ت، 
�صهر  يف  وقتل  ذلك،  بعد  هرب  �أنه  غري  �أتابكي،  وعينه 
قايتباي،  بالقرب من قرب  نف�صه، ودفن  �لعام  ذي �حلجة من 
�آخر  �إيا�ض يف مو�صع  �بن  يتعار�ض متاًما مع قول  �لقول  وهذ� 
عام  بالإ�صكندرية  �صجن  متر�ز  �أن  �لزهور«  »بد�ئع  كتابه  من 
فاأي  �صيء،  عنه  ي�صمع  مل  �لتاريخ  ذلك  ومنذ  901هـ، 

�لرو�يتني تذكر �حلقيقة؟

و�لر�أي عندي هو �أن �للَّب�ض وقع يف �لرو�يتني بالن�صبة �إىل 
ومنها  بالإ�صكندرية،  قايتباي  وح�صن  بالقاهرة،  قايتباي  قرب 
ي�صتطاع ��صتخال�ض �أن �ل�صحيح هو �أن متر�ز دفن بالقرب من 
ح�صن قايتباي �لذي يقع م�صجد �صيدي متر�ز على م�صافة غري 

بعيدة منه.

يف  تقرب  ثروته  فكانت  �لرث�ء  و��صع  �لأمري  هذ�  وكان 
�صخامتها من ثروة �ل�صلطان، ومن ثم ��صتطاع �أن يبني كثرًي� 
من �لعمائر مل يبق منها غري م�صجده بالقاهرة �لتي تزعم �إحدى 

�لرو�يات �أنه ي�صم رفاته.

�صارع  نهاية  يف  بالإ�صكندرية  متر�ز  �صيدي  م�صجد  ويقع 
�إ�صماعيل �صربي  �لتقائه ب�صارع  �لتني بق�صم �جلمرك عند  ر�أ�ض 
�لتي  با�صا  حم�صن  �رص�ي  مكان  �أمام  �ملادة(  هذه  )�نظر  با�صا 

هدمت.

�لأوقاف  وز�رة  قامت  1359هـ(   ( 1940م  عام  ويف 
باإز�لة �لز�وية �ل�صغرية، وت�صييد �مل�صجد �حلديث �لذي يعد حتفة 

فنية من حتف �لإن�صاء �ملعماري �حلديث.
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�ل�رصقية  �جلهة  يف  �لتني  ر�أ�ض  �صارع  على  �ملطل  فمدخله 
منه يقوم على عمودين من �لبناء فوقها قنطرتان تزينهما �لنقو�ض 
�لبارزة، ولهذ� �ملدخل درجتان من �ملز�يكو وترتفع فوقه �ملئذنة 
�صاهقة ب�صكلها �لهند�صي �لبديع، وب�رصفاتها �ملخ�ص�صة لالأذ�ن، 

وتنتهي مديدة ذ�ت كرة، يخرج منها �لهالل �لنحا�صي.

ث عن بهائه وزخارفه ول حرج،  �أما د�خل �مل�صجد فحدِّ
�ملئذنة،  مطلع  وبها  لالإمام  �صغرية  حجرة  �لد�خل  ميني  فعلى 
�لرخام  من  عموًد�   12 فوق  �لأو�صط  �مل�صجد  �إيو�ن  ويقوم 
�صكل  يف  متقاطعة  �ل�صود�ء  �لعري�صة  باخلطوط  �ملعرج  �لثمني 
مربعات، وقو�عدها مربعة، �أما هي فمثمنة لها تيجان زخرفية 

فوقها عقود من �لبناء �لزخريف.

وت�صتمل قبة �ل�صحن على عدد كبري من �لزخارف �مللونة 
�لبديعة وكذلك �أ�صقف �لرو�قات، وبهذه �لقبة �لفنية 16 نافذة 
ويف  تقريًبا،  مربع  �لكلي  �مل�صجد  و�صكل  �مللون،  بالزجاج 
�صغريتان  قبتان  �جلنوبي  �ل�صلع  من  و�لغربي  �ل�رصقي  �لركنني 
تتخللهما فر�غات زجاجية ملونة، ويف �لركن �لغربي على ميني 
�صياج  به  يحيط  متر�ز«،  علي  »�ل�صيخ  و�ملنرب �رصيح  �ملحر�ب 
من �حلديد �مل�صبك �جلميل �ل�صنع، ويقع �ل�رصيح حتت �إحدى 

�لقبتني.

�لعربي  �لطر�ز  على  �مل�صنوع  �لثمني  �خل�صب  من  و�ملنرب 
�لبديعة،  �لز�هية  بالنقو�ض  مزين  و�ملحر�ب  )�لأر�بي�صك(، 
�لكرمية  �لقر�آنية  �لآية  �لبارز  �لذهبي  �لثلث  وبعاليه كتب باخلط 

ی  ی  ی   ی   ىئ  ىئ  زب  عمر�ن:  �آل  �صورة  من 
جئ حئرب.

�صورة �حلج هما:  �آيتان من  وي�صاره  �ملحر�ب  وعلى ميني 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  زبڎ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 
ہ  ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
�لبارز  �لثلث  باخلط  و�لآيتان  ہ ہ ھھ رب، 

�ملذهب فوق �رصيط عري�ض باللون �لأخ�رص �لز�هي.

وخلف �أعمدة �إيو�ن �مل�صجد �لو�صط رو�ق يجده �لد�خل 
مزدوجان  عمود�ن  �لرو�ق  هذ�  ويحمل  �لرئي�صي،  �لباب  من 
من  �لإيو�ن  وخلف  منفرد�ن،  وعمود�ن  بهيج،  �صكل  يف 
�أعمدة يف  �صتة  على  يقوم  �آخر  رو�ق  للم�صجد  �لغربي  �ل�صلع 
�صف و�حد، وكل هذه �لأعمدة من �لرخام �ملعرج باخلطوط 
�لعري�صة �ل�صود�ء، وتتدىل من قبة �لإيو�ن �لو�صطى �لفخمة ثريا 
على  �لكهربية  �مل�صابيح  من  عدد  به  كبري  د�ئري  و�صط طوق 

هيئة �لقناديل.

و�ملي�صاأة ودورة �ملياه يف �ل�صلع �ل�صمال من مربع �مل�صجد 
بهما باب خلفي للدخول �إليهما �أو �خلروج منهما بعد �ل�صالة.

م�صاجد  �أبهى  من  متر�ز  �صيدي  فم�صجد  �لعموم  وعلى 
�لبديع  �لهند�صي  �لفن  �آيات  من  ُتَعّد  �لتي  �حلديثة  �لإ�صكندرية 
وز�رة  كّلف  ت�صييده  �أن  تقديري  ويف  و�لتن�صيق،  �لرونق 
�لأوقاف ما ل يقل عن مائة �ألف من �جلنيهات، يف حني �أن 
و�جلامعات  و�مل�صت�صفيات  �ملد�ر�ض  �إىل  ما�صة  حاجة  يف  م�رص 
ب�صيطة  م�صاجد  بناء  �لي�صري  من  وكان  �لنافعة،  �لعامة  و�ملباين 
يقر  ل  �لذي  �لإ�صالم  وروح  مت�صًيا  �ملباين  لهذه  كملحقات 
ول�صيما  �ل�صوؤون،  كل  يف  �لتو�صط  �إىل  ويدعو  �لإ�رص�ف 
منتهى  يف  كان  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  م�صجد  �أن 

�لب�صاطة من حيث �لتكاليف.
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734- �سيدي    جابر –  �سارع  –  بق�سم �سيدي   جابر
يقوم �خلالف بني كّتاب �ل�صري على حتديد �صخ�صية �صيدي 
�أطلق ��صمه على هذ� �ل�صارع وعلى �مل�صجد �لذي  جابر �لذي 
جددته وز�رة �لأوقاف حديًثا، فمن قائل �إنه جابر بن عبد �لله 
عليه  �لله  ر�صول  نا�رصت  باأ�رصة  ن�صبه  يت�صل  �لذي  �لأن�صاري 
�ل�صالة و�ل�صالم لدى هجرته �إىل �ملدينة »يرثب«، ومن قائل 

�إنه جابر �لأن�صاري �خلزرجي �مللقب باأبي �إ�صحق.

ولكن مل يرد يف كتب �لتاريخ �ملاأثور �لذي يعتمد عليه �أن 
�أحد هذين �جلابرين قد وفَد على �لإ�صكندرية، وتويف بها بعد 
�ألّف كتابًا يف �ملنطق،  �لعلماء و�لفقر�ء، و�أنه  �أن ظل مق�صد 
و�لبيان، وعلم �لكالم، و�أن موؤلفاته مل تتعد �مل�صود�ت، ومن 
َثّم مل تخرج �إىل حيز �لوجود عن طريق �ملطابع �أو �لن�صخ و�أنه 
)1377م(،  779هـ  عام  رم�صان  �صهر  منت�صف  يف  تويف 
� عن �ل�رصيح �لذي يعزى  ودفن يف مقربة �ل�صاطبي �لبعيد جدًّ

�إليه حاليًّا.

 �أما �لدلئل �لتي ي�صتطاع �لركون �إىل قوتها يف �طمئنان، 
�إل »�أبو �حل�صن حممد بن  �أن »�صيدي جابر« ما هو  �إىل  فت�صري 
�أحمد �لكناين �لأندل�صي« �مللقب بابن جبري )�نظر مادة �بن جبري( 
�لذي و�فته �ملنية عام 614هـ )1217م(، ودفن بالإ�صكندرية 
�أن قام برحالته �لكثرية، و�ألف كتابًا عن هذه �لرحالت  بعد 
تاريخ  �إىل  بالن�صبة  ول�صيما  �لتاريخية،  �مل�صادر  �أهم  من  يعد 

جزيرة �صقلية )�نظر مادة �صقلية(.

بالإ�صكندرية  حلَّ  قد  �لأن�صاري  جابر  باأن  �لقول  ولعل 
)�نظر  بردي  تغري  بن  �ملحا�صن  �أبو  ذكره  ما  �إىل  يرجع 
�أبو �ملحا�صن( يف كتابه عمن روى عن جابر �لأن�صاري  مادة 
�صاحب عمرو �أنه قال: »و�صحبت عمرو بن �لعا�ض فما ر�أيت 
رجاًل �أبني منه، ول �أن�صع ظرًفا، ول �أكرم جلي�ًصا، ول �أ�صبه 
�أو  �أبو �ملحا�صن مل يذكر كنية جابر هذ�  بعالنية منه«، ولكن 
�ألقابه �أو �أين قال هذه �لعبار�ت عن عمرو بن �لعا�ض �أو من �أين 

�أتى.

حمطة قطار �صيدي جابر
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بن  �لأن�صاري  جابر  ح�صور  �إثبات  عن  �لرو�ة  عجز  وملا 
عبد �لله �إىل �لإ�صكندرية، قالو� �إنه جابر �لأن�صاري �خلزرجي 
�جلزي �أبو �إ�صحق، وتعللو� باأن موؤلفاته مل تن�رص لرد�ءة خطه، 
على حني �أنه يف ر�أيهم كان مق�صد علماء وفقهاء �لإ�صكندرية 
بع�ض  يكلف  �أن  عليه  �ل�صهل  من  كان  �لعلمية  �ل�صفة  وبهذه 
مريديه بن�صخها يف حياته، فال تكون رد�ءة خطه حائاًل دون 

ذلك.

ومن �لغريب �أن هوؤلء �لرو�ة يعطون ملوؤلفات �صيدي جابر 
�خل�صب،  خيالهم  ن�صيج  يف  وجودها  على  للدللة  عنو�نات 
و»�لإغر�ب  �ملُْعِرب«،  على  �لرّد  يف  �ملغرب  »�ملنهج  وهي: 
يف �صبط عو�مل �لإعر�ب«، و»تق�صي �لو�جب يف �لرد على 
�بن �حلاجب« )�نظر مادة �بن �حلاجب(، و»�إيجاز �لربهان يف 
باأن جميع  �لت�صليم يف �صهولة  �لقر�آن«!! فهل من �جلائز  جماز 
هذه �لكتب مل جتد �صبيلها �إىل �لن�صخ، �أو �لن�رص، �أو يعرث على 

خمطوطات منها؟

�ل�صيخ  �أن  �لده�صة  �لتي ت�صتحق  �لرو�ة  �أقو�ل هوؤلء  ومن 
�صئيل  ولكنه  �لعلم،  و��صع  �لقدر،  جليل  كان  جابر  �صيدي 
�لذكر، وهذ� ل يتفق مع قولهم �أنه كان مق�صد علماء وفقهاء 

�لإ�صكندرية .

�ل�صعر،  بفنون  �ملعرفة  �إليه  ين�صبون  �أخرى  جهة  ومن 
ويذكرون من نظمه هذين �لبيتني:

يف �لنا�ِض َمْن ل ُيرجَتَى َنْفُعُه  
�إل �إذ� ُم�ضَّ باأ�رْص�ِر  

كالُعوِد ل ُيطمُع يف طيبِه  
�إل �إذ� �أُْحِرَق بالنَّاِر    

�صفيه  �ل�صعر�ء يف حق  �أحد  قول  مقتب�ض من  �ملعنى  وهذ� 
�أ�صاء �إليه فقال:

يزيُد �صفاهًة و�أزيد ِحْلًما  
كعوٍد ز�َدُه �لإحر�ُق طيَبا  

ويّدعون �أنه ولد يف حو�يل عام 600هـ )1203م( بعد 
�صهر  �لن�صف من  بالإ�صكندرية خالل  تاريخ وفاته  �أن حددو� 
عا�ض  قد  يكون  ثم  ومن  )1377م(،  779هـ  عام  رم�صان 
179 عاًما، وهو عمر مل يبلغه �أحد من �لنا�ض يف �أي ع�رص من 
�لع�صور �إل من ذكرهم �لقر�آن �لكرمي وُيَعّدون من �ملعجز�ت 

�لإلهية.

هذه  )�نظر  با�صا«  زكي  »�أحمد  �لعروبة  �صيخ  �أثبت  وقد   
من  جابر  ��صم  يحملون  ممن  �أحًد�  �أن  �لقاطعة  بالأدلة  �ملادة( 
�صحابة ر�صول �لله مل يح�رص �إىل �لإ�صكندرية وهم 25، منهم 
�مل�رصي،  بالقطر  �أحد  منهم  يدفن  ومل  �لأن�صار،  من  ع�رصة 
�أحمد  �إىل  �ملادة(  هذه  )�نظر  �جلز�ئري  طاهر  �ل�صيخ  و�أهدى 
زكي با�صا ورقة بخط �ملوؤرخ �لقدمي �بن �لَعِدّي �حللبي، جاء 
بالتدري�ض يف  قائًما  كان  �لأندل�صي  جبري  �بن  �لرحالة  �أن  فيها 
مكان م�صجد �صيدي جابر �حلايل، ومن ثم يوؤكد �صيخ �لعروبة 

�أن �ملدفون يف هذ� �مل�صجد هو �بن جبري نف�صه.

بن  »جابر  هو  جابر  �صيدي  �أن  �إىل  �لرو�ة  بع�ض  ويذهب 
��صتقر  ثم  بالأندل�ض  ن�صاأ  �لذي  �لأن�صاري«  �إبر�هيم  بن  �إ�صحق 
�أن  �إىل  بها  ظل  �لرمل،  ب�صاحية  ز�وية  له  وبنى  بالإ�صكندرية 
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�إىل  يحتاج  �لقول  هذ�  ولكن  )1297م(  697هـ  عام  تويف 
�إثبات تاريخي يطمئن �إليه، ول�صيما �أن علي با�صا مبارك ذكر 
�مل�صجد  هذ�  �أن  �ل�صابع(  )�جلزء  �لتوفيقية«  »�خلطط  كتابه  يف 
جابر  �صيدي  م�صجد  له  ويقال  �لرمل،  �رص�ي  بجو�ر  قدمي 
�لأن�صاري، ومل يتناول �لتجديد يف هذ� �مل�صجد �صوى �لقبة، 
�أنه يقال للم�صجد م�صجد �صيدي جابر  وقول علي با�صا مبارك 
�ملدفون  باأن  �لتاأكيد  ولي�ض  �لحتمال  على  يدل  �لأن�صاري 
عليه  �لله  ر�صول  �صحابة  �أحد  �لأن�صاري  جابر  هو  حيزه  يف 
�ل�صالة و�ل�صالم، ويالحظ �أن ما ذكره علي با�صا مبارك كان 
»�خلطط  كتابه  طبع  وقت  �أي  )1887م(  1305هـ  عام  يف 

�لتوفيقية«.

1955م  عام  خالل  كليًّا  �لقدمي  �مل�صجد  �أزيل  وقد 
)1375هـ(، و�صيدت وز�رة �لأوقاف مكانه �مل�صجد �حلايل 
�حل�صن �لرونق، ويتكون من �صحن مربع يتو�صطه �صحن �أ�صغر 
مغطى، حتيط به �لأروقة من جميع جهاته، وهي رو�قان يف 
جهة �ملحر�ب، ورو�ق و�حد يف �جلهات �لثالث �لأخرى، 
وفوق �لرو�ق من �جلهة �ل�صمالية طبقة ثانية عبارة عن �رصفة )�أو 

�صندرة( خم�ص�صة لل�صيد�ت. 

ويغطي �ل�صحن �ملربع �صقف مرتفع عن �لأجز�ء �لأخرى 
من �صقف �مل�صجد، وفتح يف هذ� �لرتفاع نو�فذ لالإ�صاءة، 
وللم�صجد ثالثة �أبو�ب �أحدها يف �جلنوب، ويوؤدي �إىل د�خل 
�ل�صمال،  يف  و�لثاين  جابر«،  »�صيدي  �رصيح  و�إىل  �مل�صجد 

و�لثالث يوؤدي �إىل دورة �ملياه وفيها �ملي�صاأة.

على  تقوم  مثمنة  رقبة  تعلوها  مربعة  و�ل�رصيح يف حجرة 
ذو  �ل�صحن  ويقوم  �مل�صجد،  قبة  �لرقبة  ويعلو  مقْرن�صات، 

�ل�صقف �ملرتفع فوق ثمانية �أعمدة من �لرخام �أجز�وؤها �لعلوية 
ذ�ت  بو�ئك  ن  تكوِّ م�صيد�ت  منها  كل  وفوق  تيجان،  ذ�ت 
م�صابيح  ذ�ت  كبرية  ثريا  �ل�صقف  من  وتتدىل  قو�صية،  عقود 

كثرية.

�ل�صنع  جميل  و�ملنرب  �لزخرفية  بالر�صوم  مزين  و�ملحر�ب 
�لرئي�صي  �ملدخل  بجانب  تقوم  و�ملئذنة  �لثمني،  �خل�صب  من 
ا على  �ل�صامخ، وهي مربعة �ل�صكل فوقها �رصفة تقوم مربعة �أي�صً
�صيدت  �صقف  ويعلوها  �مل�صلحة،  �خلر�صانة  من  رفيعة  �أعمدة 

فوقه حلية تنتهي بكرة يربز منها �لهالل �لنحا�صي.

م�صتطيلة،  كثرية  ونو�فذ  درجات  له  �مل�صجد  ومدخل 
فوقها نو�فذ على �لطر�ز �لعربي.

�صنوي  مولد  �لأ�صح(  على  �بن جبري  )�أو  جابر  ول�صيدي 
�لع�رصين  �لقرن  �أيام، وكان هذ� �ملولد يف فجر  ي�صتمر ثمانية 
فكانت  �أ�صبوعه،  طو�ل  �ملعا�صي  لقرت�ف  جماًل  �حلايل 
�لأكو�خ �مل�صيدة من �لغاب و�ل�صعف متتد يف �صياقها على طول 
�لطريق يف �مل�صافة �لو�قعة بني �مل�صجد �لقدمي، وحمطة �ل�صكة 
�حلديد يف مكانها �حلايل، ومن بني �ملباذل �لتي كانت ترتكب 
�حل�صي�ض، وكثري  وتدخني  �لغو�زي،  رق�ض  يف غري حياء، 

من �ملوبقات �لفاح�صة.

وعالوة على )غلقان( �حلم�ض و�لّلب و�ل�صود�ين، وعني 
�لغفري �لتي حتمل بركة ويّل �لله جابر �إىل منازل رو�د �ملولد، 
كان معظم هوؤلء �لرو�د يتزودون ب�صالت �لتني �ملفرو�صة �لقاع 
بورق �صجر �لتني �ل�صهي �لطعم، �إذ �إن معظم �أر��صي هذه �جلهة 
كانت متوج ب�صجر �لتني �مل�صهور، ومل يبق من هذه �لأ�صجار 
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�لعمار�ت  منابتها  يف  �أقيمت  �أن  بعد  �حلا�رص  �لوقت  يف  �صيًئا 
ا. �ل�صكنية، فتغري منظر �ملنطقة باأ�رصها تغرًي� تامًّ

ْهري – حارة – بق�سم اللبان 735- �سيدي الزُّ
ما من �صك يف �أن �صيدي �لُزْهري هذ� ما هو �إل �أبو بكر 
حممد بن م�صلم بن عبيد �لله بن عبد �لله بن �صهاب بن عبد �لله 
�بن �حلرث بن زهرة �لقر�صي �لزهري، �أحد �لفقهاء و�ملحدثني 
و�لأعالم �لتابعني باملدينة، وقد ر�أى ع�رصة من �صحابة ر�صول 
لهذ�  يعزى  �لذي  �ل�رصيح  و�أن  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لله 
�لفقيه �لتابعي �أقيم تربًكا به على غر�ر �لكثري من �لأ�رصحة �لتي 
�أمثال  �ل�صحابة  وبع�ض  و�لتابعني  �ل�صوفيني  كبار  �أ�صماء  حتمل 
�أبو �لدرد�ء، و�صيدي  �صيدي عبد �لقادر �لكيالين، و�صيدي 
جابر �لأن�صاري، و�ملقد�صي، و�إمام �حلرمني )�جلويني( وكل 
�أ�رصحة  لهم  �أقيمت  و�إمنا  �لإ�صكندرية،  يف  يدفنو�  مل  هوؤلء 
لكل  �ملو�لد  و�إقامة  �لذكرى،  هذه  وتخليد  بذكر�هم  للتربك 
منهم مرة يف �ل�صنة بغية �ملك�صب من رو�ج بيع �حللوى و�حلم�ض 

و�ل�صود�ين، وما �إىل ذلك.

�لفقيه  ترجمة  يلي  فيما  ن  �أدوِّ �لتاريخية  للفائدة  وتعميًما 
�لتابعي �لُزْهري، فقد ر�أى ع�رصة من �ل�صحابة كما تقدم �لقول 
وروى عنه جماعة من �لأئمة منهم مالك بن �أن�ض )�نظر مادة 
�لإمام مالك( و�صفيان بن عيينة و�صفيان �لثوري، وُرِوي عن 
عمرو بن دينار �أنه قال: �أي �صيء عن �لزهري؟ �أنا لقيت عمر 
�بن �خلطاب وهو مل يلقه، و�أنا لقيت �بن عبا�ض ومل يلقه، فلما 
قدم �لزهري مكة قال عمرو بن دينار: �حملوين �إليه، وكان 
قد عجز عن �ل�صري، فحمل �إليه ومل يرجع �إىل �أ�صحابه �إل لياًل 
�لقر�صي قط  فقالو� كيف ر�أيته؟ قال: و�لله ما ر�أيت مثل هذ� 

قال:  ر�أيت؟  من  �أعلم  من  وقيل ملكحول:  و�لفقه،  �لعلم  يف 
�بن �صهاب �لزهري، فقيل له ثم من؟ قال �بن �صهاب وكرر 

ذلك مرة ثالثة.

وقد حفظ �لزهري علم �لفقهاء �ل�صبعة، وهم فقهاء �ملدينة 
�مل�صهورون، ومن ثم كتب عمر بن عبد �لعزيز يف �أثناء خالفته 
�لعادلة، كتب �إىل �لآفاق قائاًل: عليكم بابن �صهاب �لزهري، 

فاإنكم ل جتدون �أحًد� �أعلم بال�صّنة �ملا�صية منه.

�مللك،  عبد  بن  ه�صام  جمل�ض  يوًما  �لزهري  وح�رص 
�لله بن زكو�ن )�نظر مادة �بن زكو�ن(  �لزناد عبد  �أبو  وعنده 
ف�صاأله ه�صام �أي �صهر كان يخرج �لعطاء فيه لأهل �ملدينة فقال 
�لزهري: ل �أدري، ف�صاأل �بن زكو�ن فقال يف �ملحرم، فقال 
ه�صام للزهري: يا �أبا بكر هذ� علم ��صتفدته �ليوم، فرد �لزهري 
يقول: �إن جمل�ض �أمري �ملوؤمنني �أهل �أن ي�صتفاد منه �لعلم فر�صي 

ه�صام عن هذ� �جلو�ب �حل�صيف.

وقد �أخذ �لزهري �لعلم عن عبد �لرحمن بن هرمز )�نظر 
مادة  )�نظر  ثابت  بن  وزيد  �لرحمن(،  عبد  بن  �صيد  مادة 
علماء  فقه  �لعو�م، وحفظ  بن  �لزبري  بن  ثابت(، وعروة  �بن 
�ملدينة، وحديثهم، وكان من �أ�صبق �لعلماء �إىل تدوين �لعلم، 
و�ت�صل بكثري من خلفاء بني �أمية، وكان مو�صع �حرت�مهم، 
كعبد �مللك �بن مرو�ن وه�صام و��صتق�صاه يزيد بن عبد �مللك، 

وتويف يف رم�صان عام 125هـ )743م(.

بالإ�صكندرية، و�لأغلب هو  تويف  �أنه  �ملحقق  ولي�ض من 
�أقيم للتربك  �أطلق عليه ��صم �صيدي �لزهري  �أن �ل�رصيح �لذي 

بهذ� �لعامل �جلليل.
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بق�سم   – �سارع   – ال�سوري  �سيدي   –736
العطارين

�لو�قعة على  �إىل مدينة �صور  ن�صبته  �ل�صوري ترجع  لقب 
�لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط مبحافظة �جلنوب باجلمهورية �للبنانية، 
وكانت يف �لزمن �لقدمي من عو��صم �لفينيقيني، ويرقى تاريخ 
تاأ�صي�صها �إىل �لألف �لثالث قبل �مليالد، وكان بينها وبني قدماء 

�مل�رصيني �صالت جتارية وثيقة.

و�صيدي �ل�صوري هو تاج �لدين �أبو �حل�صن علي بن فا�صل 
�لد�ر، وقد نزح  �ل�صوري �لأ�صل، �مل�رصي  �لله،  �بن �صعد 
568هـ  عام  بها  وتويف  دم�صق  من  �لإ�صكندرية  �إىل  و�لده 
�أمه  و�لد  جّده  عليًّا  �حل�صن  �أبا  �لدين  تاج  فكفل  )1172م(، 
�إىل �لإ�صكندرية،  �لفرج �لأرمنازي �لذي نزح هو �لآخر  �أبو 
»ب�صت  ��صتهرت  �لتي  �لأرمنازي«  تقية  علي  »�أم  �بنته  �صحبة 
ولها  �لإ�صكندرية  �صيد�ت  ف�صليات  من  وكانت  �لنعم«، 
�صعر جيد وق�صائد، وتقاطيع حلوة �لأ�صلوب و�خليال، وقد 
�صحبت �لعامل �مل�صهور �حلافظ �ل�صلفي )�نظر مادتي �صت �لنعم 
يف  ولدتها  وكانت  بالإ�صكندرية،  ��صتقر  عندما  و�ل�صلفي( 
عام 505هـ )1111م( بدم�صق، وتوفيت بالإ�صكندرية عام 
579هـ )1183م( بعد �أن رزقت بولدها تاج �لدين �أبي �حل�صن 

علي �ل�صوري.

تاج  �إن  �لأعيان«:  »وفيات  كتابه  خلِّكان يف  �بن  ويقول 
وكان  و�لقر�ء�ت،  �لنحو  يف  فا�صاًل  كان  �ل�صوري  �لدين 
يف  بالإ�صكندرية  تويف  وقد  يكتبه،  ملا  و�ل�صبط  �خلط  ح�صن 
من  بلغ  �أن  بعد  )1206م(  عام 603هـ  �صفر  �صهر  من   15

�لعمر �صنًّا عالية.

َوِرًعا،  �صوفيًّا  كان  �ل�صوري  �إن  �ل�صعر�ين  ويقول 
�ملر�ئني  بالقلوب، و�أعمال  �ل�صادقني  �أعمال  �إن  وكان يقول: 

باجلو�رح.

�لتقية �لورعة جعلت  �أن علمه و�صوفيته  وما من �صك يف 
منه �أحد �أولياء �لإ�صكندرية �ل�صاحلني، ول�صيما �أن �أمه »�صت 
�لنعم« كانت من �أ�صدق �ملتعبد�ت، وقد مدحت �لعامل �ل�صلفي 
بق�صائد �صوفية بارعة ��صتحقت منه �لثناء على علمها وتدينها.

لل�صارع  �ملو�زي  �ل�صارع  يف  م�صجد  �ل�صوري  ول�صيدي 
على  �مل�صجد  هذ�  ويقع  �لعطارين،  بق�صم  ��صمه  يحمل  �لذي 
نا�صية ذلك �ل�صارع، و�صارع �رصيف )�خلديوي �لأول �صابًقا( 
وهو م�صجد من �لطبقة �لثالثة �لتابعة لوز�رة �لأوقاف، ويقول 
علي با�صا مبارك يف �جلزء �ل�صابع من كتابه )�خلطط �لتوفيقية(: 
من  مق�صورة  عليه  �رصيًحا،  �أوًل  كان  �مل�صجد  هذ�  »�إن 
�ل�صتحكامات،  �صور  بناء  مع  م�صجًد�  �ملريي  فبناه  خ�صب، 
و�ل�رصيح د�خله، وله ح�رصة كل ليلة �صبت، وي�رصف عليه 

من �لأوقاف«.

كان  �مل�صجد  �أن  ي�صتبني  �لتاريخية،  �لنبذة  هذه  ومن   
�مل�صجد �حلايل عندما  �أقامت �حلكومة عليه  ثم  ُيز�ر،  �رصيًحا 
بعد  �صمت  �لتي  �جلهة  هذه  يف  �ل�صتحكامات  بع�ض  �صيدت 
ذلك فناء حمطة م�رص �لقدمية �لتي كانت ت�صغل ميد�ن �ملحطة 
�لتليفونات،  �صنرت�ل  ومبنى  حاليًّا(،  �جلمهورية  )ميد�ن 
وكانت  �جلديدة،  م�رص  وحمطة  ماهر،  �أحمد  وم�صت�صفى 
ت�صم ربوة كوم �لدكة �لتي �أزيلت وظهر حتتها �مل�رصح �ليوناين 
�ملك�صوف، وبُنِي فوق �أر�صها مبنى �صالح �لإ�صارة عند نا�صية 
�صارع �لنبي د�نيال �صور �ل�صتحكامات �لذي يذكره علي با�صا 
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مبارك يف كتابه �خلطط �لذي طبع عام 1305هـ )1887م(، 
فهو �ل�صور �لذي كان يتخلله: باب �صدرة عند م�صجد �لِعَمري، 
وباب عمر با�صا عند بد�ية �صارع ر�غب با�صا، و�لباب �جلديد 
عند بد�ية �صارع حمرم بك. وم�صجد �صيدي �ل�صوري �حلايل 
م�صتطيل �ل�صكل يطل مدخله على �جلهة �لغربية منه، ولبد �أنه 
�مل�صلح،  �لأ�صمنت  من  وكاأنها  مبانيه  تبدو  �إذ  حديًثا،  د  ُجدِّ
يقوم �صقفه على �صتة �أعمدة مربعة �ل�صكل يف �صفني، وفوق 
�أربعة منها منور له 12 نافذة مربعة للتهوية، وعلى ميني �لد�خل 
�إىل �صحن �مل�صجد، �ملنرب �مل�صنوع من �خل�صب �لعادي، تليه 
�لقبلة، تزينها زخارف ذ�ت طابع عربي، وقو�عد �لأعمدة، 
�لأزرق  باللون  مدهون  ذلك  كل  �حلو�ئط،  �أ�صفل  وكذلك 

�لقامت يف مربعات على �صكل �لرخام �مللون.

�لغربي  �مل�صجد  �صحن  �صلع  يف  �لد�خل  ي�صار  وعلى 
�صيدي  »مقام  �لأخ�رص  غطائه  على  كتب  �رصيح  و�ل�صمايل 
��صم ويّل  �لبنيِّ يف  �خلطاأ  يدل على  �ل�صوري«، وهذ�  حممد 
�لله �ل�صوري وهو تاج �لدين، ولكن هذ� �خلطاأ جنده يف معظم 
َفى على كل منهم ��صم  �أ�صماء �أولياء �لله بالإ�صكندرية، �إذ ُي�صْ

»حممد« تربًكا بر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم.

ويعلو حجرة �ل�رصيح قبة جوفها مزين بالزخارف �لعربية 
خم�صة  وللم�صجد  �حلجم،  متو�صطة  ثريا  و�صطها  من  تتدىل 
دورة  فوق  �صغرية  )�صندرة(  �رصفة  وله  عادية،  خ�صبية  نو�فذ 

�ملياه ل ت�صتخدم منذ زمن بعيد.

�لتاريخي ذكر �صاعر جميد يحمل  �لبحث  �أمانة  �أرى من 
لقب �ل�صوري – هو عبد �ملح�صن بن حممد من �أهل �صور – 
عام  خالل  وفاته  وكانت  �لو�صف،  يف  بارًعا  �صاعًر�  وكان 

ي�صبح  ر�آه  جميل  و�صف  يف  قال  وقد  )1028م(،  419هـ 
يف ماء!:

ر�أيُت ما مل َيَرُه ر�ِء    
ماًء َغَد� ي�صبُح يف ماِء  

�أْوماأُْت باللحِظ �إىل ِج�صمِه   
فكاَد �أْن ُيْدميِه �إميائي  

وقال يهجو رجاًل بخياًل نزل عليه �صيًفا:

ُه ُنزويل بَِقْرٍح   و�أٍخ َم�صَّ
نى من �جلوِع َقْرُح ِمثلما م�صَّ     

قيل يل: �إنَّه َجو�ٌد كرمٌي   
  و�لفتى يْعرتيه، بُخٌل و�ُصحُّ

ْيًفا له كما َحَكَم �لدْهـ   بِتُّ �صَ
ـُر، ويف حكمه على �حلرِّ ُقْبُح  

قال يل �إذ نزلُْت، وهو من �ل�ّصْكـ 
ـرِة، و�لَهمِّ طافٌح لي�ض ي�صحو!  

َـّ  بَْت؟ قلُت: قال ر�صوُل �لل مِل َتَغرَّ
ُح وجُنُح! ـِه، و�لقوُل منه ُن�صْ  

�صاِفُرو� تغَنُمو� فقال: وقد قا  
ل متاَم �حلديث: �صومو� ت�صحو�  
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بق�سم  حارة –  رطو�سي –  737- �سيدي الطُّ
اجلمرك

بكر  �أبو  �لكامل  و��صمه  رطو�صي،  �لطُّ رْندقة  �أبي  �بن  هو 
حممد بن �لوليد بن حممد بن خلف �صليمان بن �أيوب �لنهري، 
�أحد  وكان  ُرنُدقة،  �أو  َرْنَدقة  �أبي  و�بن  رطو�صي  بالطُّ ويعرف 
هذ�  ولد  وقد  فيهما،  حجة  كان  �إذ  و�حلديث،  �لفقه  �أئمة 
يف  وجاء  ين�صب،  و�إليها  ُطْرطو�صة  مدينة  يف  �جلليل  �لعامل 
�أكرب  ومن  عظيمة  �أنها  �ملدينة  لهذه  �حلموي  ياقوت  و�صف 
مدن �لأندل�ض، وتقوم على �صفح جبل �إىل �ل�رصق من مدينتي 
يف  �لبحر،  من  مياًل  ع�رصين  م�صافة  وعلى  وقرطبة،  بلن�صية 
�جلزء �جلنوبي من �صبه �جلزيرة �لإ�صبانية، وكان مولده خالل 

عام 451هـ )1059 – 1060م(.

نت �صريته �صيًئا عن �أ�رصة �أبيه،  ومل تذكر �ملر�جع �لتي دوَّ
�مللوك«  »�رص�ج  كتابه  يف  هو  ذكر  فقد  و�لدته  �أ�رصة  عن  �أما 
َق�صطة«  »�رَصْ مدينة  من  و�لدته  �صقيق  �إن  فقال:  له  خاٍل  ق�صة 
رجال  من  �أفر�دها  وكان  �ملدينة،  هذه  من  و�لدته  �أ�رصة  و�إن 
رطو�صي ق�صة خالِِه – �أبي �لوليد  �حلرب �ملربَّزين، وي�رصد �لطُّ
�بن فتحون – فيقول �إنه كان فار�ًصا من �أ�صجع فر�صان �لعرب 
عليه  ُيجري  »�مل�صتعني«  �لأندل�صي  �ل�صلطان  وكان  و�لعجم، 
يف كل عطية خم�صمائة دينار، وجلاأ �إىل �صجاعته و�إقد�مه يف 

حروبه �صد �لإفرجن.

و��صم و�لده �لوليد، ولكن �ملر�جع تذكر �أن �بنه �أبا بكر 
يعرف بابن �أبي َرْنَدقة، وتقول هذه �ملر�جع �إن لفظة »َرْنَدقة« 
�إفرجنية، وهذ� يحمل على �لظن باأن �أباه ينحدر من �أ�صٍل �إ�صباين 

م�صيحي، غري �أن �صل�صلة ن�صبه تقطع باأنه عربي قري�صي فهري 
�لأ�صل.

م�صجدها  �جلليل، ويف  عاملنا  ن�صاأ  ُطرطو�صة  مدينة   ويف 
َمْوطن  َق�صطة  �رَصْ �إىل  رحل  ُثمَّ  �لأوىل،  علومه  ى  تلقَّ �جلامع 
�أ�رصة و�لدته، و�ت�صل بكبري علمائها يف ذلك �حلني، �لقا�صي 
�أبي �لوليد �لباجي )�نظر مادة �لباجي( �لذي توىل زعامة �لعلم 
بعد وفاة و�صيفه ومناف�صه �بن حزم )�نظر هذه �ملادة(، ويظهر 
رطو�صي بد�أ يتتلمذ على يد �ل�صيخ �لباجي وهو يف �صن  �أن �لطُّ
�لع�رصين �أي حو�يل عام 470هـ )1077م(، وجُتمع �ملر�جع 
�لدين و�حل�صاب يف م�صقط  تعلَّم فر�ئ�ض  رطو�صي  �لطُّ �أن  على 
»طرطو�صة«، ولكنها مل تذكر �صيًئا عن �صيوخه يف هذه �ملرحلة 

من مر�حل تعلمه.

�لتي  �ل�صناعة  �أو  �حلرفة،  على  يدل  ما  �صريته  يف  ولي�ض 
ز�ولها يف �صباه، وهو نف�صه يقول يف كتابه »�رص�ج �مللوك« �إنه 
مل يكن يعرف �لتجارة ومل تكن له حرفة يرجع �إليها عندما همَّ 
بالرحيل �إىل �مل�رصق يف طلب �لعلم، وُي�ْصَتنتج من هذ� �لقول 
�لوجهة  �بنه  ه  وجَّ و�أنه  بالعلم،  �مل�صتغلني  من  كان  و�لده  �أن 
لبنه  َكَفل  مما  �لرث�ء  من  �صيء  على  كان  و�أنه  ير�صاها،  �لتي 
�لعي�ض يف �أثناء تعليمه بطرطو�صة ثم ب�رصق�صطة، و�إىل �أن بلغ 
من   – �لرث�ء  هذ�  على  ويدل  عمره،  من  و�لع�رصين  �خلام�صة 
�مل�رصق  قا�صًد�  �لأندل�ض  من  خرج  فقيهنا  �أن   – �أخرى  جهة 

مزوًد� بنفقة و�فرة، كما ذكر يف كتابه �لآنف �لذكر.

من  بُِر�صفائه  تاأثر  رطو�صي  �لطُّ �أن  يف  �صك  من  وما 
و� �لرحال �إىل �مل�رصق لال�صتز�دة  �لأندل�صيني و�ملغاربة �لذين �صدُّ
َحْذَو  يحذو  �أنه  و�أر�د  �لعدد،  و�ملعرفة وهم كثريو  �لعلم  من 
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مكة  يف  ومكث  �حلج،  فري�صة  �أدى  �لذي  »�لباجي«  �أ�صتاذه 
بعلمائه  و�ت�صل  �لكربى،  �ل�رصق  �صنو�ت، وز�ر مدن  ثالث 
بعد  وطنه  �إىل  رجع  ثم  عنه،  و�أخذو�  عنهم  و�أخذ  و�أعالمه 
ثالثة ع�رص عاًما، ح�صل خاللها على �لعلم �لغزير، و�لتجارب 
حمافل  يف  و�أثار  و�ملناق�صة،  �جلدل  على  و�لقدرة  �لنا�صجة، 

�لعلم �لأندل�صية �هتماًما كبرًي�.

رطو�صي �إىل �لرحيل  ولي�ض من �لغريب �أن يدفع �ل�صوق �لطُّ
�إىل �ل�رصق ثم �تخاذ �لإ�صكندرية موطًنا له يف �آخر �ملطاف و�أن 
يقيم يف �أرجائها مدر�صته �لتي ظل نورها ي�صطع زمًنا طوياًل، 
وثغًر�  كبرًي�  ِرباًطا  كانت  �لوقت  ذلك  يف  فالإ�صكندرية 
�إ�صالميًّا مرموًقا، وكانت �ملحط �لأول لرحلة م�صلمي �ملغرب 
عودتهم  وبعد  ومعارفه،  �مل�رصق  علوم  من  لينهلو�  و�لأندل�ض 
�لكربى يق�صدون �لإ�صكندرية  �لعلمية  من �حلج وزيارة �ملدن 
ول�صيما   – بع�صهم  وكان  �أوطانهم،  �إىل  �لعودة  طريق  يف 
�لعلماء وطالب �لعلم – يوؤثرون �لإقامة �لد�ئمة بها لي�صتزيدو� 

لوه. من علٍم يطلبونه، �أو لين�رصو� علًما ح�صَّ

وز�دت �صلة �لإ�صكندرية باأهل �ملغرب َتَوثًُّقا منذ قيام �لدولة 
خلالفتهم،   � مقرًّ �لقاهرة  �لفاطميني  و�تخاذ  مب�رص،  �لفاطمية 
فقد جاوؤو� بجيو�صهم �ملغربية و�صارت �لبالد �ملغربية ولية تابعة 
مل�رص �لفاطمية، ومن ثم كرثت رحالت �ملغاربة و�لأندل�صيني 
�إىل م�رص، و�إىل �لإ�صكندرية بوجه خا�ض، وعلى �لرغم من 
مذهب �لدولة �لفاطمية �ل�صيعي، وعلى �لرغم من �جلهود �لتي 
على  ت�صري  �صنيَّة  �لإ�صكندرية  ظلت  �ملذهب  هذ�  لن�رص  بذلت 
�ملذهب �ملالكيِّ �ملنت�رص يف �لبالد �ملغربية حتى �لآن، ومن كبار 
علماء �ملغرب �ملالكيني �لذين ��صتقرو� بالإ�صكندرية بعد رحلتهم 

رطو�صي«. �إىل �مل�رصق فقيهنا »�بن �أبي ُرْنُدقة �لطُّ

رطو�صي  ففي عام 476هـ )1083- 1084م( غادر �لطُّ
ليبد�أ رحلته  �لعمر  �لأندل�ض، وهو يف �خلام�صة و�لع�رصين من 
�إىل �مل�رصق، فذهب �إىل مكة حيث �أدى فري�صة �حلج، و�أقام 
�لتي كانت  بغد�د  �إىل  �لدرو�ض، ثم �صافر  يلقي  �لوقت  بع�ض 
�لإ�صالمي،  �لعامل  يف  �لعلم  مر�كز  �أكرب  من  �حلني  ذلك  يف 
وكان  عنهم،  و�أخذ  عليهم  وتتلمذ  �ملربَّزين  بعلمائها  فات�صل 
هذه  )�نظر  �مللك  نظام  �لوقت  ذلك  �ل�رصق يف  �صوؤون  يتوىل 
�ملادة( وزير �مللكني �ل�صلجوقيني: �ألب �أر�صالن وملك�صاه )�نظر 
مادة ملك�صاه(، وكان نظام �مللك عاملًا يحب �لعلم، ويقدر 
�أهله ويقربهم �إليه ويرعاهم ومينحهم جزيل �لعطاء، وقد �متدح 
رطو�صي �صيا�صة هذ� �لوزير �لعلمية، و�أ�صاد بجهوده �ملوفقة  �لطُّ
ن كل ذلك يف كتابه »�رص�ج �مللوك«،  يف هذ� �ل�صبيل، ودوَّ
وُيْذكر لهذ� �لوزير بالثناء و�لتقدير �أنه من�صئ �ملد�ر�ض يف �لعامل 
معاهد  هي  ع�رصه  �إىل  �مل�صاجد  كانت  �أن  بعد  �لإ�صالمي، 

�لعلم، ُتْعقد فيها حلقاته ودرو�صه.

�ملالية  من  �لكثري  و�أوقف  للتدري�ض  �صتى  معاهد  �صيد  فقد 
لالإنفاق �لد�ئم عليها، و�أطلق عليها ��صم »�ملد�ر�ض« وحملت 
�أكربها  وكانت  »�لنظامية«،  ت�صمى  فكانت  ��صمه  منها  كل 
يد  على  رطو�صي  �لطُّ بها  تتلمذ  �لتي  بغد�د  مدر�صة  و�أ�صهرها 
علمائها من كبار �لفقهاء و�ملفكرين، وعلى ر�أ�صهم �أبو حامد 
�لغز�يل )�نظر مادة �لغز�يل( و�أبو �إ�صحق �ل�صري�زي، ويف �أثناء 
در��صته ببغد�د حفظ �لكثري من �ل�صعر �ل�صويف �لذي �صمعه من 
وغريهما،  �لتميمي  حممد  و�أبي  �ملادة(  هذه  )�نظر  �جلرجاين 
على  و�ملد�ومة  �لله  وعبادة  و�لتق�صف  �لزهد  �إىل  يهدف  وهو 
كتابه  يف  �لز�هدين  �لعلماء  هوؤلء  عن  رو�ه  وقد  ذكره، 
»�رص�ج �مللوك«، ومن �أمثلة هذ� �للون من �ل�صعر �ل�صويف هذه 

�لأبيات:
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باللَّه َربِّك كم ق�رٍص مررت به   
َرب قد كان يعمر بالّلذ�ت و�لطَّ  

طارت ُعقاب �ملنايا يف جو�نبه  
  ف�صاح من بعده بالَوْيِل و�حَلَرِب

وقول �ل�صاعر:

�أّيها �لر�فع �لبناء ُرَوْيًد�  
  لن تذود �ملَنوَن َعْنَك �ملباين

�إن هذ� �لبناء َيْبقى وتْفَنى  
  كل �صيء �أبَقى من �لإن�صان

فل�صفة  �لعر�ق  علماء  بع�ض  من  رطو�صي  �لطُّ و�صمع 
من  �مليت  و�نبثاق  �مليِّت،  من  �حلي  �نبثاق  وفل�صفة  �لتنا�صخ، 
، ولعله �صمع ب�صعر عمر �خليام يف هذ� �ملعنى، �إذ كان  �حليِّ
من معا�رصيه، ومن َثّم كّون فل�صفته �خلا�صة يف �حلياة، و�لتي 
تقوم على �لزهد و�لُعزوف عن �للذ�ت، و�ل�صهو�ت، و�جَلْر�أة 
�صبيل  ويف  و�لعدل،  �حلق  �إحقاق  �صبيل  يف  عظيٍم  كل  على 
يتاأثر مبا �صمع  �لر��صخة مل  �ل�صنية  �لله، ولعقيدته  �أو�مر  تدعيم 

من فل�صفة �لتنا�صخ �ملنحرفة.

رطو�صي �إىل �لب�رصة، حيث تتلمذ   ومن بغد�د ذهب �لطُّ
�أن  بعد  �ل�صام  �إىل  ذهب  هناك  ومن  �لتَّ�ْصرَتي،  �أبي  يد  على 
ق�صى بالعر�ق �ملدة �لو�قعة بني عامي 478 و 480هـ )1085 
�لعمر،  �لثالثني من  بلغ  ُقر�بة عامني، وقد  �أي  – 1087م( 
وبلغ من �لن�صج �لفكري، و�أ�صالة �لر�أي، و�لعلم، ما يوؤهله 
للتدري�ض ونفع �لنا�ض بعلمه، ويف هذه �ملرحلة من حياته �لعلمية 

�لز�هد  باأنه كان  ف عن جد�رة  �أخالقه مبا جعله ُيو�صَ �ت�صمت 
�لعامل، وقد قال �لكثري من �أجلة �ل�صاحلني » �إن �لذي عند �أبي 
رطو�صي من �لعلم هو �لذي عند �لنا�ض و�لذي عنده مما  بكر �لطُّ

لي�ض عند غريه هو دينه«.

وجُتمع �ملر�جع على �أنه ق�صى �لفرتة �لتي ق�صاها يف �ل�صام 
فعال  علمه،  من  و�أفادو�  و�أحبوه،  عليه،  فاأقبلو�  �لنا�ض  يعلِّم 
قدره، وذ�ع �صيته، وقد عا�ض هناك متق�صًفا عابًد� ز�هًد�، �إذ� 
ار من�رصًفا عن �أهل �حلكم و�ل�صلطان،  �أكل ففي �صقٍف من �لَفخَّ

� عليهم يف �لقول، و�إ�صد�ء �لن�صح. ُهم، م�صتدًّ ا بِرَّ ر�ف�صً

فاأخذ  مدر�ًصا  بال�صام  عا�ض  »�إنه  فرحون:  �بن  عنه  وقال   
�لنا�ض عنه �لعلم �لغزير، وكان بينهم �لإمام �لعامل �لز�هد �لَوِرع 
وقدم  بالي�صري،  �لدنيا  من  �لقانع  �ملتق�صف،  �ملتو��صع  �لديِّن 
تقدم �لفقه مذهًبا وخلًقا، وكان �أبي �لنف�ض جمانًبا لل�صلطان، 
ا عنه وعن �أ�صحابه، �صديًد� عليهم، وكان يقول: »�إذ�  معر�صً
باأمر �لآخرة يح�صل  �أمر دنيا و�آخرة فبادر  �أمر�ن،  عر�ض لك 

لك �أمر �لدنيا و�لآخرة«.

وقد �أثارت �رص�حته و�لتز�مه قول �حلق و�إباء نف�صه �صغينة 
بع�ض �حلا�صدين من �أهل بيت �ملقد�ض، ف�صعو� به لدى حاكمها 
ومل ي�صتطيعو� �لنيل منه، و��صتدعاه هذ� �حلاكم فرف�ض �لذهاب 

�إليه.

�أقام  – دم�صق حيث  �ملقد�ض  بيت  – بعد  �أنه ز�ر  ويظهر 
�إىل  وذهب  �ل�صام  مدن  معظم  يف  ف  طوَّ ثم  �لوقت  بع�ض 
�أنطاكية، وكان ذلك خالل عام  ثم  �ل�صمال، فز�ر حلب، 
490هـ )1096م(، ومن ثم يكون قد بلغ من �لعمر �لأربعني 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

576

بعد �أن قطع يف �ل�صام فرتة تقرب من �لع�رص �صنو�ت ق�صاه يف 
حت�صيل �لعلم و�لتدري�ض.

حمنٍة  من  �لتخل�ض  قريبة  وهي  �لإ�صكندرية  على  ووفد 
قا�صمة، فقد كانت �صوؤون �لدولة �لفاطمية �لو�صيكة �لنهيار 
مادة  )�نظر  �صاهن�صاه  �لأف�صل  �ملفو�ض  �لوزير  يد  قب�صة  يف 
�لفاطميني  �خلليفتني  عهد  يف  �لوز�رة  توىل  �لذي  �لأف�صل( 
�مل�صتعلي  �أحمد  �لقا�صم  و»�أبي  بالله«  �مل�صتن�رص  معد  متيم  »�أبي 

بالله«.

فقال  �خلالفة،  على  �لنـز�ع  قام  بالله  �مل�صتن�رص  وفاة  فبعد 
�بنه �لأكرب »نز�ر«: �إن �خلالفة من حقه، ولكن �لوزير �ملفو�ض 
قال:  �ملادة(  هذه  )�نظر  �جلمايل«  بدر  بن  �صاهن�صاه  »�لأف�صل 
»بامل�صتعلي  لقب  �لذي  �أحمد  �لقا�صم  �أبي  �لأ�صغر  لبنه  �إنها 
بالله« وكان طفاًل �صغرًي�، فتم لالأف�صل �ل�صيطرة �لكاملة على 
�حلكم، وقد وقعت هذه �لأحد�ث عقب موت �مل�صتن�رص عام 

487هـ )1094م(.

ويف تلك �ل�صنة نف�صها فّر »نز�ر بن �مل�صتن�رص« مع �أتباعه �إىل 
�لإ�صكندرية، ونادى بنف�صه خليفة فيها، ولكن �لوزير �لأف�صل 
�لتغلب عليه، ثم قتله هو و�أتباعه،  �صاهن�صاه تبعه، و��صتطاع 
وكان »نز�ر« رجاًل كامل �لن�صوج عند موت �أبيه، ومل تكن 
�لعالقة بينه وبني �لأف�صل طيبًة يف �أثناء حياة �مل�صتن�رص بالله، �إذ 
كان ي�صوبها �لكْره �ملتبادل، ومن ثم عمل �لوزير على �إق�صائه 
ليخلو له �جلو، وي�صتمر على متتعه بال�صلطان، و�ل�صيطرة على 

�صوؤون �لدولة.

ح�صارها  ومن  �لنـز�ع  هذ�  من  �لإ�صكندرية  �أ�صاب  وقد 
من  ومنا�رصته كثري  »نز�ر«  �إىل  و�أعيانها  �أهلها  �ن�صمام  ب�صبب 

من  �لنتقام  يف  �أ�رصف  �لأف�صل  �أن  على  عالوة  �لتخريب، 
فتعطلت  علمائها،  من  كبري  عدد  بقتل  �أمر  �أنه  لدرجة  �أهلها 
�لدينية، ومل تقم �صالة �جلمعة يف م�صاجدها، ومن  �ل�صعائر 
رطو�صي لدى و�صوله �إليها �أنها خالية من ت�صاري�ض  ثم وجد �لطُّ
�لعلم فاأخذ يف بثه بني �صكانها، على �لرغم من �لتعب �ل�صديد 
�لذي كان �صائًد� يف جميع �أنحائها، فلم يعباأ بال�صطهاد �لذي 
عن  و�بتعادهم  �ملالكي  للمذهب  �تباعهم  ب�صبب  �لعلماء  يالقيه 
�ملذهب �ل�صيعي مذهب �لدولة �لر�صمي، ومل َيَهب �ل�صلطات 
يف م�رص فبد�أ يدّر�ض، وين�رص �لعلم على �ملذهب �ملالكي قائاًل: 
»�إن �صاألني �لله تعاىل عن �ملقام بالإ�صكندرية قلت له: وجدت 

قوًما �صالِّني فكنت �صبب هد�يتهم«.

وذ�ع �صيته �رصيًعا فاأقبل �لنا�ض على حلقات درو�صه طالبًا 
�صيد�ت  من  ُمو�رِصة  �صيدة  من  تزوج  قليل  وبعد  وعلماء، 
�لإ�صكندرية �أطلقت يده يف �أمو�لها ووهبته د�ًر� من �أمالكها، 
مدر�صة  �ل�صفلى  طبقتها  ومن  م�صكًنا،  �لعليا  طبقتها  من  �تخذ 
وكانت  �ملالكي،  �ل�صنِّي  باملذهب  و�لتم�صك  �لتعليم،  لن�رص 
�لطاهر �بن عوف بن مكي،  �أبي  �إحدى خالت  �ل�صيدة  هذه 
�أ�رصة  �أفر�د  و�أحد  بالإ�صكندرية،  �ل�صهرية  �ملدر�صة  �صاحب 
��صمه  �صالح،  �صيخ  �ملدر�صة  موؤذن  وكان  �لعتيدة،  �لفقهاء 
�أبو �لقا�صم جنا بن علي بن �حل�صن �لرملي، وقد �صار بعد وفاة 
رطو�صي موؤذًنا ملدر�صة �ل�صلفي �لذي يظن �أنه مدفون مب�صجد  �لطُّ

�لقا�صي �صند بن عنان.

ومل يلبث �أن �صافر �إىل �لقاهرة لزيارة »�لأف�صل �صاهن�صاه« 
ومل  �لأف�صل«  »�مللك  لقب  نف�صه  على  َفى  �أ�صْ قد  كان  �لذي 
ه �أو عطائه، و�إمنا لن�صحه َوَوْعِظه  تكن هذه �لزيارة لطلب ِودِّ
وطلب �لرفق بالنا�ض، وفتح �أبو�ب ق�رصه ل�صماع �صكاو�هم، 
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»�رص�ج  كتابه  يف  �لزيارة  هذه  خرب  رطو�صي  �لطُّ ن  دوَّ وقد 
�مللوك« فقال: »فلّما دخلت على ملك م�رص وهو �لأف�صل �بن 
�أمري �جليو�ض )�أي بدر �جلمايل( فقلت: �صالٌم عليكم ورحمة 
� جمياًل،  ردًّ �صلَّمت  ما  نحو  �ل�صالم على  فرّد  �لله وبركاته، 
و�أمرين  جمل�صه،  بدخول  و�أمرين  جزياًل،  �إكر�ًما  و�أكرمني 
وتعاىل  �صبحانه  �لله  �إن  �مللك،  �أيها  فقلت:  فيه،  باجللو�ض 
باذًخا،  منـزًل �رصيًفا  و�أنزلك  �صاخًما،  عالًيا  �أحلَّك حمالًّ  قد 
وملََّكَك طائفة من ملكه، و�أ�رصكك يف حكمه، ومل ير�ض 
�أن يكون �أمر �أحٍد فوق �أمرك، فال تر�َض �أن يكون �أحٌد �أْوىَل 
بال�صكر منك«، ثم ي�صدي �إليه �لن�صح فيقول: »ولي�ض �ل�صكر 
بالل�صان، ولكنه بالفعال و�لإح�صان، فاتق �لله فيما خّولك من 
ل �حلجاب، و�ن�رص �ملظلوم،  هذه �لأمة، فافتح �لباب، و�َصهِّ
و�أماًنا  للملهوف،  ما وّلك، وجعلك كهًفا  �لله على  �أعانك 

للخائف«. وختم ن�صحه بهذ� �لبيت:

و�لنا�ض �أكي�ض من �أن َيْحَمدو� رجاًل  
حتى يرْو� عنده �آثار �إح�صان   

لهذ�  تقبله  �أظهر  �صاهن�صاه  �لأف�صل  �أن  يف  �صٍك  من  وما 
�لن�صح �لقومي و�أ�صمر �حلقد للطرطو�صي لأن �مل�صتبد يكره �لنقد 
�لنفاق  باطنه  �ملديح و�لإطر�ء ولو كان  ل  وُيَف�صِّ �ملخل�ض  �حلّر 

�خلبيث.

�لتدري�ض،  لي�صتاأنف  �لإ�صكندرية  �إىل  رطو�صي  �لطُّ  وعاد 
وكان له �لف�صل يف �أن يتبع �أ�صلوبًا جامعيًّا يف �إلقاء درو�صه، فلم 
ُتْقَت�رَص حلقات تعليمه على �ملدر�صة �لتي �أن�صاأها حتت م�صكنه، 
�إىل  �لعدد  �لكثريي  طالبه  ��صت�صحاب  �إىل  ذلك  تعدت  و�إمنا 
�لب�صاتني و�لأماكن �خللوّية، وهناك كان ُيْلقي درو�صه عليهم، 

وي�صمع منهم ما حفظوه من �لدرو�ض �ل�صابقة، وكان ل يقل 
عن  �لعلمية  �لرتفيهية  �لرحالت  هذه  من  كل  يف  طالبه  عدد 

�أربعمائة طالب.

وكان قا�صي �لإ�صكندرية يف ذلك �لوقت �أبو طالب �أحمد 
�بن حديد �أحد �أفر�د �أ�رصة بني حديد كربى �لأ�رص �ل�صكندرية 
�لقا�صي  مكانًة وعلًما وثروة و�صلطاًنا وجاًها. وكان من�صب 
�ملكانة، عالوًة  �ملدينة يف  َمن�صب حاكم  يلي  �لعهد  يف ذلك 
على ما كان له من �خت�صا�صات دينية، ومالية و��صعة �لنطاق، 
فكان ي�رصف ماليًّا على �ل�رص�ئب و�لأوقاف و�جلزية وعلى د�ر 
�ل�رصب )�ل�صك( وعلى �ملكو�ض، هذ� ف�صاًل عما كان للقا�صي 
�بن حديد من ثروة طائلة متكنه من بذل �لعطايا و�لهبات وفتح 
ق�رصه لكل قا�صٍد، ول�صيما �ل�صعر�ء �لذين يكيلون له �ملد�ئح، 
جميل  ب�صتان  لق�رصه  وكان  بذكره،  �لإ�صادة  يف  ويتمادون 

تزينه نافورة كبرية من �لرخام.

رطو�صي عقب  وكان �بن حديد يطمع يف �أن ي�صعى �إليه �لطُّ
يغدق  ليكون من رجال حا�صيته،  �لإ�صكندرية،  �إىل  و�صوله 
رطو�صي �لز�هد �لورع مل يكن من هذ�  عليه �لنعم، ولكن �لطُّ
�ل�صنف من �لرجال، �إذ كان �لعامل �ملعتّز بف�صل علمه و�ملثقف 
�بن حديد يحياها  �لتي كان  �لباذخة  ياأنف عي�صة �لرتف  �لذي 
رطو�صي كان  هو وحا�صيته من طالبي �ملتعة �ملتملقني، ولعل �لطُّ
ياأخذ على �بن حديد بع�ض ت�رصفاته �ملالية �ملريبة، فاأطلق ل�صانه 
يف نقد هذه �لت�رصفات نقًد� عنيًفا قا�صًيا مما �أوغر �صدر �لقا�صي 

�بن حديد عليه.

رطو�صي قد �أ�صدر فتاوى عديدة تعار�ض بع�ض  وكان �لطُّ
�لنظم �لتي تاأخذ بها �لدولة �لفاطمية، ومنها حترمي �جلنب �لذي 
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ي�صتورده �لروم، وقد �ألَّف يف هذ� �لتحرمي ر�صالة، كما �أفتى 
بالإ�صكندرية  �صائدة  كانت  �لتي  و�لتقاليد  �لعاد�ت  ببطالن 
هذه  نقد  يف  �ألف  وقد  �لإ�صالمي،  �لدين  �أ�صول  مع  متنافية 
�أخرى  جهة  ومن  وحمدثاتها«،  �لأمور  »بدع  كتابه  �لعاد�ت 
و�لأماكن  �لب�صاتني  يف  �لتدري�ض  �إىل  خرج  �إذ�  موكبه  كان 
�لأنظار  ُيْلفت  ذلك  وكان  �لطالب،  من  �ملئات  ي�صم  �خلالية 
ل مناف�صة قوية خطرية للقا�صي �بن حديد وحتدًيا ملركزه  وي�صكِّ
كانو�  رطو�صي  �لطُّ مريدي  �أن  ول�صيما  �ملدينة،  يف  �ملرموق 
و�صارو�  حوله  من  و�  و�نف�صّ �لقا�صي  ق�رص  على  �ملرتددين  من 
تلك  �لأخ�ض  وعلى  رطو�صي،  �لطُّ �أ�صتاذهم  فتاوى  يتناقلون 
�إىل �صمعته  �أ�صاء  �بن حديد كقا�ٍض مما  ت�رصفات  تهاجم  �لتي 

بني �أهل �لإ�صكندرية.

وللق�صاء على هذ� �لتحدي �ملرير جمع �بن حديد كل هذه 
رطو�صي  ًر� �لطُّ �ملاآخذ و�أبلغها �إىل �لوزير �لأف�صل �صاهن�صاه ُم�صوِّ
كرجٍل خطري على �لإ�صكندرية، و�صكانها، ومل يكن �لوزير 
�لأف�صل قد ن�صي ثورة �لإ�صكندرية، ووقوفها يف �صف »نز�ر 
�أخرى  جهة  من  ووجد  جليو�صه،  ومقاومتها  �مل�صتن�رص«  �بن 
�صيا�صة  نقد  على  �لثائر  �لز�هد  �ملغربّي  �لعامل  هذ�  ��صتمر�ر  �أن 
�لقا�صي  بينهم  ومن  و�حلكام،  �ملجتمع،  ونقد  �حلكومة، 
و�لقو�عد  �لنظم،  ونقد  �أحكام،  من  دره  ُي�صْ وما  حديد  �بن 
�ملاأكولت  من  وغريه  �لرومي،  �جلنب  وحترمي  �ملتبعة،  �ملالية 
�ل�صعاب  قيام  يف  �صبًبا  �صيكون  فاإنه  �أوروبا،  من  �مل�صتوردة 
�لنا�ض  �أعني  هيبتها يف  من  وينق�ض  �لدولة،  وجه  �لكثرية يف 
يوؤثر  مما  �لأجنبية،  �ل�صلع  مقاطعة  على  �ل�صعب  �ض  وُيَحرِّ
�ل�رص�ئب  طريق  عن  حت�صلها  �لتي  �ملالية  �لدولة  مو�رد  على 
رطو�صي منذ قابله لأول  و�ملكو�ض، و�لوزير �لأف�صل يعرف �لطُّ

مرة، ويذكر َوْعَظه ون�صحه �لقا�صي �لالذع وجر�أته �لنادرة يف 
قول �حلق، لكلِّ هذ� وجد �لأف�صل وجوب ح�صم �لأمر ب�رصعة 

رطو�صي دون �إبطاء.  فاأر�صل ي�صتدعي �لطُّ

يف  بالف�صطاط  �إقامته  �لأف�صل  �لوزير  حدد  �لقاهرة  ويف 
د �جلنوبي، ومنع �لنا�ض من �لت�صال به، و�لأخذ  �صَ م�صجد �لرَّ
�صهري، و�صمح خلادمه  دنانري كر�تب  ب�صعة  له  عنه، وعنيَّ 

بالإقامة معه.

عن  و�متنع  بالقاهرة،  رطو�صي  �لطُّ �عتقال  طال  ولقد 
�أن  �إىل  �ملعتقل  يف  وظل  �إليه،  �لأف�صل  ير�صله  مما  �صيء  �أكل 
رم�صان  �صهر  من  �لأخري  �ليوم  يف  �صاهن�صاه  �لأف�صل  �غتيل 
�لآمر  �لفاطمي  �خلليفة  من  بتدبري  )1121م(،  515هـ  عام 

باأحكام �لله.

�لطالب  �إليه  و�جتمع  �لإ�صكندرية  �إىل  رطو�صي  �لطُّ وعاد 
ي�صتمعون �إىل درو�صه �ملفيدة، وحتى ل ي�صري �لوزير �لفاطمّي 
�جلديد على �لطريق �خلاطئ �لذي كان �لوزير �لأف�صل ي�صلكه، 
�ل�صيا�صة و�حلكم،  تاأليف كتاب يف فن  �إىل  رطو�صي  �لطُّ بادر 
وما يجب �أن يكون عليه �لر�عي و�لرعية، وقد ��صتغرق تاأليف 
هذ� �لكتاب �حل�صيف �لقيِّم �صنة كاملة، ويالحظ �أن �ملهدي 
�بن ثومرت موؤ�ص�ض دولة �ملوحدين يف �ملغرب )�نظر مادة �بن 
ثومرت( تاأثر مبا جاء بهذ� �لكتاب من �أنه عندما تتلمذ على يد 
رطو�صي طو�ل مدة �إقامته بالإ�صكندرية وطبَّق بع�ض  �ل�صيخ �لطُّ
�ملوحدية  �لدولة  تاأ�صي�ض  على  �لكتاب  ت�صمنها  �لتي  �لنظريات 
يف �ملغرب �لأق�صى )مر�ك�ض(، ويف �صهر �صو�ل عام 516هـ 
�لكتاب  هذ�  �لقاهرة حاماًل  �إىل  رطو�صي  �لطُّ �صافر  )1122م( 
�إىل �لوزير �جلديد »�ملاأمون  لُيْهديه  �لذي �صماه »�رص�ج �مللوك« 
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كاأحد  يديه  بني  وجل�ض  وفادته،  �أكرم  �لذي  �لبطائمي« 
يقبل  دنانري، مل  قدره خم�صة  يومي  بر�تب  له  و�أمر  تالميذه، 
كان  �لذي  �لر�تب  وهو  �ثنني،  �إل  منها  �لز�هد  رطو�صي  �لطُّ
�ألَّف كتاب  �لأف�صل، وقد  �عتقاله يف عهد  مدة  �إليه  ي�رصف 
»�رص�ج �مللوك« با�صم �لبطائمي و�أهد�ه �إليه، وُيعّد هذ� �لكتاب 
من �لطالئع يف هذ� �للون من �لتفكري �لعربي �ل�صيا�صي، ويعترب 
يف  �لأو�ئل  �ملفكرين  �د  ُروَّ من  �ل�صدد،  هذ�  يف  رطو�صي  �لطُّ
�لإ�صالم �لذين حاولو� �لتاأليف يف علم �ل�صيا�صة، وفن �حلكم، 
وهم قليلون منهم �لغز�يل يف كتابه »�لذهب �مل�صبوك يف ن�صيحة 
�مللوك« )�نظر مادة �لغز�يل(، و�بن طباطبا يف كتابه »�لفخري 
يف �لآد�ب �ل�صلطانية«، وعبد �لرحمن بن خلدون »يف �ملقدمة« 

)�نظر مادة �بن خلدون(.

رطو�صي كتابه »�رص�ج �مللوك« �إىل �أربعة و�صتني  م �لطُّ وقد ق�صَّ
للملوك  تقال  �لتي  �ملو�عظ  �لف�صول  و�أو�صح يف هذه  ف�صاًل، 
ومقامات �لعلماء و�ل�صاحلني عند �لأمر�ء و�ل�صالطني، ومنافع 
ه و�خل�صال �لتي يقوم عليها �ل�صلطان، وما  �ل�صلطان، وم�صارِّ
يجب �أن يكون عليه �لوزر�ء، وعالقات �مللوك باجلند، وببيت 

�ملال، و�لأعمال �لتي توؤدي �إىل �إ�صالح �لرعية.

وهو يبد�أ كل ف�صل من ف�صول �لكتاب بتقرير �ملبد�أ �خللقي 
و�لقا�صي،  و�لو�يل  و�لوزير  �مللك  به  يتحلَّى  �أن  يرى  �لذي 
يقتب�صها  �لتي  و�لأمثال  �لق�ص�ض،  بع�ض  ذلك  لتف�صري  ويروي 
من �صري �لأنبياء، و�خللفاء �ل�صاحلني و�مللوك و�حلكماء �ل�صابقني 
من �صتَّى �لأجنا�ض، ويف خمتلف �لع�صور، وهو بذلك يرى 
ولي�ض  �لعنا�رص،  متكامل  و�حد  �صيء  و�لأخالق  �ل�صيا�صة  �أن 
�لع�رص  فال�صفة  عن  يختلف  بذلك  وهو  منف�صلني،  �صيئني 

يف  ويتفق  و�لأخالق،  �ل�صيا�صة  بني  قون  ُيَفرِّ �لذين  �حلديث 
تفكريه مع �لقدماء من فال�صفة �ليونان.

ويعرتف �بن خلدون بف�صل �لأ�صبقية يف هذ� �مل�صمار   
نه يف  رطو�صي، و�إن كان يتعاىل عليه ويفخر مبا دوَّ للعامِل �لطُّ

مقدمته من �آر�ء.

ومل يكن �لهدف من تاأليف كتاب »�رص�ج �مللوك« علميًّا 
و�إمنا  »�بن خلدون«،  مقدمة  �إىل  بالن�صبة  �حلال  بحًتا كما هي 
�أُريَد به �لتاأثري يف �لنفو�ض بالق�صة، و�لأمثال،  كان هدًفا فنيًّا 
رطو�صي �أقلَّ تبحًر�  و�حلكم، و�ملو�عظ �حل�صنة، و�إن كان �لطُّ
يقا�ض  �أن  يجب  ولكن  �لجتماع،  علم  يف  خلدون  �بن  من 
رطو�صي كتابه  ن �لطُّ بالن�صبة �إىل ق�صده، وقد �صمَّ جناح موؤلفه 
جتاربه �ملفيدة و�آر�ءه �لقيمة مما يدل على �صعة �طالعه، ومعرفته 
�ل�صاملة لأ�صول �لفقه و�لت�رصيع �لإ�صالمي و�لتاريخ و�لآد�ب، 
ومن مناذج �أ�صلوبه ما كتبه يف �لف�صل �لذي عقده للدللة على 
هذ�  م�صتهل  يقول يف  فهو  عدلو�،  �إذ�  و�لق�صاة  �لولة  ف�صل 

�لف�صل:

خريه  �أن  كما  رتبة،  �لعادل  �ل�صلطان  رتبة  فوق  »لي�ض 
ه  �رصَّ لأن  رتبة  �جلائر  �ل�صلطان  رتبة  دون  لي�ض  كذلك  َيُعّم، 
ُلح �لبالد و�لعباد، كذلك  يعم، وكما �أنه بال�صلطان �لعادل َت�صْ
بال�صلطان �جلائر تف�صد �لبالد و�لعباد وُتْقرَتَف �ملعا�صي و�لآثام، 
وذلك �أن �ل�صلطان �إذ� عدل، �نت�رص �لعدل يف رعيته، فاأقامو� 
�لوزن بالق�صط، وتعاطو� �حلق فيما بينهم، و�إذ� جار �ل�صلطان 
�نت�رص �جَلْور وعمَّ �لعباد، فرقَّت �أديانهم و��صمحلت ُمروء�ُتهم، 
ُعَفت �لنفو�ض،  فف�َصْت فيهم �ملعا�صي، وذهبت �أمانتهم، َف�صَ
وبخ�صو�  �لباطل،  وتعاطو�  �حلقوق  فمنعو�  �لقلوب،  وقنطت 
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و�أم�صكت  �لربكة...  منهم  َفُرِفَعت  و�مليز�ن...  �ملكيال 
�ل�صماء غْيَثها«.

و�ملهام  �ل�صلطان،  من�صب  خلطورة  �لقيم  و�صفه  ومن 
»�إن �خللق يف �صغٍل عنه وهو م�صغول  �مللقاة على عاتقه قوله: 
�ألف عدو،  يخاف  وهو  و�حًد�   � عدوًّ يخاف  و�لرجل  بهم، 
و�لرجل ي�صيق بتدبر �أهل بيته وعياله �صْيعته وهو مدفوع ل�صيا�صة 
�أهل مملكته، وكلما رتق َفْتًقا من حو��صي مملكته �نفتق �آخر، 

وكّلما مَلَّ منها �صعًثا رّث �آخر...«.

على  بالإ�رص�ف  �حلكومات  قيام  �رصورة  على  يربهن  ثم 
�إن  فيقول  و�لعد�لة،  �لإن�صاف  حدود  يف  �ل�صعوب  �صوؤون 
فاإذ�  �لإن�صاف،  وبُْغ�ض  �لنت�صاف  حب  على  جبلو�  �لنا�ض 
ياأكل  �لبحر  �صلطان عادل �صارو� كال�صمك يف  لهم  يكن  مل 
وي�صم  فو�صى،  �أمرهم  ي�صبح  َثّم  ومن  �صغريهم،  كبريهم 
يف  تتفاوت  �ض  �لِق�صَ من  جمموعة  �مللوك«  »�رص�ج  كتاب 
1289هـ  عام  بالقاهرة  ببولق  طبع  وقد  وتعبريها،  طر�فتها 

وعام 1319هـ.

عددها  بلغ  �أخرى  لفات  موؤ رطو�صي  �لطُّ وللعامل 
�ثنني وع�رصين موؤلًفا، مل يبق منها �صوى ت�صعة �أحدهما كتاب 

»�رص�ج �مللوك« �لآنف �لذكر، �أما �لأخرى فهي: 

« )�نظر مادة �لثعالبي(: وهو  »خمت�رص لتف�صري �لثعالبي• 
من  غريه  فاق  �لذي  �لكبري  �لثعالبي  كتاب  خمت�رص 
�لتفا�صري و��صمه »�لك�صف و�لبيان يف تف�صري �لقر�آن«، 
�مل�صجد  �ض هذ� �ملخت�رص يف  ُيَدرِّ رطو�صي  �لطُّ وكان 
�مل�رصية  �لكتب  وبد�ر  تاأليفه،  �أمت  �أن  بعد  �لأق�صى 

هذ�  من  �لثاين  �جلزء  من  خمطوطة  ن�صخة  بالقاهرة 
�ملخت�رص. 

�لعلوم  �أحد  هو  و�خلالف  �خلالفات«:•   يف  »�لتعليقة 
رطو�صي �أ�صولها يف �صباه على يد �أ�صتاذه  �لتي تلقى �لطُّ
�أبي �لوليد �لباجي، و��صتز�د منها يف �أثناء رحلته يف 
يف  بالإ�صكندرية  �لكتاب  هذ�  و�صع  وقد  �لعر�ق، 

خم�صة �أجز�ء.

�لقريو�ين«:•  وهي  �أبي زيد  �بن  �ل�صيخ  لر�صالة  »�رصح 
ر�صالة يف �لفقه �ملالكي �لذي كان �لقريو�ين من �أكرب 

علمائه.

�لنقد  هذ�  ولعل  للغز�يل«:•   �لدين  علوم  �إحياء  »نقد 
�صديقه  �إىل  بها  بعث  ر�صالة  يف  رطو�صي  �لطُّ ذكره 
ر، �أبدى فيها ر�أيه يف �لغز�يل وكتابه نتيجة  �أبي مَظفَّ
�لعاملان  تقابل  �لكتاب عندما  �لغز�يل يف هذ�  ملناق�صة 

بالإ�صكندرية يف �أثناء زيارة �لغز�يل لها.

»ر�صالة يف حترمي جنب �لروم«:•  وقد �ألفها بالإ�صكندرية، 
�لقا�صي  عليه  �أثارت  �لتي  �لأ�صباب  بني  وكانت من 

�بن حديد، و�لوزير �لأف�صل �صاهن�صاه.

 :» وحمدثاتها•  �لأمور  »بدع  �أو  و�لبدع«  »�حلو�دث 
�ألفه بالإ�صكندرية، وي�صم نقًد� للمجتمع �لإ�صالمي 
هذه  �أن  فيه  ويثبت  فيه،  �نت�رصت  �لتي  و�لبدع 
وقد  و�ل�رصيعة،  �لدين  �أ�صول  مع  تتنافى  �لبدع 
عام  تون�ض  علماء  من  �لطالبي  حممد  �لأ�صتاذ  ن�رصه 

1959م.
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�لعامل  �صادت  �لتي  �لفنت  فيه  وتناول   » �لفنت•  »كتاب 
�لعامل يجتاز  �إذ كان هذ�  �لإ�صالمي يف ذلك �حلني 

مرحلة ت�صودها �لنق�صامات.

«: و�لغالب على �لظن �أنه �ألفه يف  »كتاب بر �لو�لدين• 
�صن �لكهولة بعد �أن تزوج، وقد جتاوز �لأربعني من 

عمره بالإ�صكندرية، ومن �صعره يف هذ� �لكتاب:

ٍة    لو كان َيْدري �لبن �أيَّة ُغ�صَّ
ع �لأبَو�ِن عند ِفر�قه  يتجرَّ  

�أُمٌّ َتهيُج بوجده َحرْي�نًة   
و�أٌَب َي�ِصحُّ �لدمع من �آماِقه   

َدى   �َض �لرَّ يتجرعان لبْينِه ُغ�صَ
ويبوح ما كتماه من �أ�ْصو�ِقِه   

َلَرثى ِلأُمٍّ �ُصلَّ من �أح�صائها   
وبكى لِ�صْيٍخ هاَم يف �آفاقه  

ل �خُلُلق �لأبيَّ بعطفه    ولبدَّ
وجز�هما بالعذب من �أخالقه  

تعبرًي� عن  �إل  �لأبيات مل تكن  �أن هذه  وما من �صكٍّ يف 
قد  »حري�نة«  كلمة  �أن  ويالحظ  نف�صه،  رطو�صي  �لطُّ ُوْجد�ن 
تاأنيث  لأن  »حريى«  �صحتها  �إذ  �للغوية  �لأخطاء  من  تكون 
�إىل  �حلرفني  بقلب  يكون  و�لنون  بالألف  �ملنتهية  �ل�صفات 
�لأربعة ع�رص  �لأ�صماء  »�صكرى« عد�  »�صكر�ن«  فموؤنث  »ى« 

و�صيفان  و�صخنان  وحبالن  و�أليان  وخم�صان  »دخنان  وهي: 
ان وموتان ونديان  و�صحيان و�صوجان وَعالَّن وق�صو�ن وَم�صَّ

ون�رص�ن«.

 وله من �ملوؤلفات �ملعروفة �أو �ملن�صوبة �إليه: ر�صالة يف حترمي 
وحترمي  و�صماعهم،  رق�صهم  يف  �ل�صوفية  على  و�للهو  �لغناء 
ة  �لُعدَّ �لله، ور�صالة  �ملتحابني يف  �ل�صتمناء، ونزهة �لإخو�ن 
�لنهاية يف  �لدعاء، وكتاب  و�ل�صدة، وكتاب  �لكروب  عند 
كتاب  و�خت�صار  �لفنون،  نفائ�ض  وكتاب  �ملالكية،  فروع 
�لله بن جعفر بن حّيان،  �لله لأبي حممد عبد  �أخالق ر�صول 
�لأق�صى،  �ملغرب  تا�صفني يف  �بن  �إىل  بها  �لتي بعث  و�لر�صالة 
يتقي  باأن  تا�صفني  بن  يعقوب  لأبي  اَياه  َو�صَ على  ت�صتمل  وهي 

�لله، و�أن ي�صيع �لعدل بني رعاياه.

بارًز�،  �أديًبا  رطو�صي  �لطُّ كان  وفقهه  علمه  جانب  و�إىل 
يف  ول�صيما  �لر�ئع،  �ملمتع  �ل�صهل  �أ�صلوبه  ذلك  على  يدل 
كتابه »�رص�ج �مللوك«، ويزين هذ� �لأ�صلوب بع�ض �ملح�صنات 
�لبديعية كال�صجع و�جِلنا�ض و�لت�صمني ولكن يف غري �إ�رص�ف، 

وقد خالف يف ذلك كتَّاب ع�رصه. 

رطو�صي �صاعًر� مقالًّ، فروى هو بع�ض ما نظم  وكان �لطُّ
�آخر،  ا  بع�صً موؤرخوه  عنه  وَرَوى  �مللوك«،  »�رص�ج  يف كتابه 
ويدل ما ُعِرف من �أ�صعاره على �أنها متو�صطة �ملقد�ر، فال هي 
باجليدة ول بالرديئة، وتدور مو�صوعاتها حول نظام حياته يف 
�لزهد، و�لعبادة �أو تعربِّ عن �نفعالته، وجتاربه يف �حلياة، وله 
�أنه كان ذ� عاطفة م�صبوبة  �لغزلية مما يدل على  �لق�صائد  بع�ض 
فاأح�ضَّ لوعة �حلب، و�أمل �لفر�ق، ولعل هذ� �للون من �ل�صعر 

قد نظمه وهو يف ريعان �ل�صبان. 
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ومن �صعره يف �لزهد قوله:

�إن لله عباًد� ُفُطنا   
طلَّقو� �لُدْنيا وخافو� �لِفَتنا  

ا علمو�   رو� فيها، فلمَّ فكَّ
�أنها لي�صت حليٍّ َوَطَنا  

ة، و�تخذو�    جعلوها جُلَّ
�صالح �لأعمال فيها �ُصُفنا   

�حلياة  وجتاربه يف  �لنف�صية  �نفعالته  عن  �ملعربِّ  �صعره  ومن 
قوله:

�إذ� ُكْنَت يف حاجٍة ُمْر�ِصاًل  
و�أنت باإجنازها ُمْغَرُم   

فاأْر�ِصْل بِاأْكَمه خاّلبٍة  
َمٌم �أْغَط�ٌض �أبَْكُم  به �صَ   

َوَدْع عنك كل ر�صول �صوى  
ر�صوٍل يقال له �لِدْرَهم   

ومن �صعره �لغزيل �لرقيق قوله:

�أُقلِّب طْريف يف �ل�صماِء ترّدًد�  
لعلِّي �أرى �لنجم �لذي �أنت َتْنظر  

و�أ�ْصَتعر�ض �لركبان من كلِّ وجهٍة  
لعلِّي مِبَْن قد �صمَّ َعْرَفَك �أْظَفر  

و�أ�صتقبل �لأرو�ح عند ُهبوبها   
لعلَّ ن�صيم �لريح عنك ُيَخرب  

و�أم�صي وما يل يف �لطريق ماآرب  
ع�صى نغمة با�صم �حلبيب ُتذكر  

و�أملح َمْن �ألقاه من غري حاجٍة  
ع�صى ملحة من نور وجهك ُت�ْصِفُر    

رطو�صي: �أبو بكر �بن �لعربي )�نظر مادة �بن  ومن تالميذ �لطُّ
َديف )�نظر مادة �ل�صديف(، و�ملهدي  �لعربي(، و�أبو علي �ل�صَّ
�بن ثومرت )�نظر مادة �بن ثومرت( موؤ�ص�ض دولة �ملوحدين يف 

�ملغرب، و�لقا�صي عيا�ض )�نظر هذه �ملادة(.

وقد نبغ من تالميذه عدد من �لعلماء كان لهم �إ�صهام قوي 
يف �حلركة �لعلمية بالإ�صكندرية، وذلك بف�صل ن�صاطه �لعلمي 
�لو�فر �لذي بذله طو�ل حياته، وبرز من هوؤلء �لعلماء ب�صفة 
�لذي  وهو  �صند(  �لقا�صي  مادة  )�نظر  عنان«  بن  »�صند  خا�صة 
رطو�صي يف مدر�صته، و�أبو �لطاهر بن عوف  خلف �أ�صتاذه �لطُّ
�بن مكّي )�نظر مادة �بن مكي( �لذي �تخذ له مدر�صة م�صتقلة، 
و�إىل هذين �لعاملني �جلليلني �نتقلت قيادة �حلركة �لفكرية �لعلمية 
لو�ءها  يحمالن  وظال  رطو�صي  �لطُّ وفاة  بعد  �لإ�صكندرية  يف 

�صنني طويلة.
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عا�ض  �لذي  �لورع  �لثائر  �لز�هد  �لفقيه  عامِلُنا  هو  هذ� 
بالإ�صكندرية، ر��صًيا بالقليل، ُمْنِكًر� للذ�ت، عزيز �لنف�ض، 
عاطر �ل�صرية، كرمي �لأخالق، ملتزًما قول �حلق يف �رص�حة ل 
ي�صوبها �ملََلق، مل يبدها �ل�صلطة و�ل�صلطان ول يدّن�صها �ل�صتجد�ء 
بغية ر�صائهم، وقد و�صفه ياقوت نقاًل عن �أبي �حل�صن �ملقد�صي 
يف كتابه »�لُرَقيَّات«: باأنه »ن�رص �لعلم بالإ�صكندرية وعليه تفّقه 
به �لقا�صي عيا�ض »بالإمام �لورع« ونعته �ل�صيوطي  �أهُلها«، ولقَّ

)�نظر هذه �ملادة( باأنه »�أحد �لأئمة �لكبار«.

ويف ليلة �ل�صبت لأربع بقنَي من �صهر جمادى �لأوىل عام 
�إىل  �لطاهرة  رطو�صي  �لطُّ روح  فا�صت  )1126م(،  520هـ 
بارئها ر��صية مر�صية بالًغا من �لعمر 66 عاًما و�صلَّى عليه ولده 
حممد ودفن يف مقربة »َوْعَلة« �لذي قال �ملوؤرخ �بن خلِّكان: 
�لأخ�رص«،  �لباب  قبليَّ  �جلديد  �لربج  من  قريبة  كانت  »�إنها 
�لهامة، ويقع  �أبو�ب �لإ�صكندرية  �أحد  و�لباب �لأخ�رص كان 
�لأخ�رص  �لباب  ��صم  وماز�ل  �أ�صو�رها،  من  �لغربية  �جلهة  يف 
�لكر�صته  باب  �إىل  �لن�رص  طريق  من  �ملمتد  �ل�صارع  على  يطلق 
باب  وهو  حاليًّا(،  �ل�رصقاوي  �ملنعم  عبد  حممد  )�لدكتور 
�جلمارك رقم 14 )�نظر مادة باب �لكر�صته(، ويف نهاية �صارع 
رطو�صي« حيث �لز�وية  �لباب �لأخ�رص يقع �صارع »�صيدي �لطُّ
و�أكرم  �لإ�صكندرية،  �أَجّل علماء  ت�صم رفات  �لتي  �ملتو��صعة 

�أوليائها جميًعا.

�أقيمت حول  �لتي  �لز�وية  تظل  �أن  �ملوؤ�صف  �ملحزن  ومن 
قربه متو��صعة يف كيانها ل تتفق �إطالًقا، وملا لهذ� �لعامِل �جلليل 
�إبد�ء هذ�  من مكانة علمية ذ�ئعة �ل�صيت. ول�صت �لوحيد يف 
�لأ�صف �ملرير، فقد �صبقني �إليه �ملرحوم �لدكتور جمال �لدين 
�إذ  �لإ�صكندرية،  بجامعة  �ل�صابق  �لآد�ب  كلية  عميد  �ل�صيال 

ذكر يف كتابه »�أعالم �لإ�صكندرية يف �لع�رص �لإ�صالمي« و�صًفا 
�إىل  �لز�وية قائاًل: »�إذ� دخلت هذ� �مل�صجد وجدت  قامًتا لهذه 
�لي�صار مبا�رصة �رصيًحا ل�صيدي علي �لعقباوي )�نظر هذه �ملادة( 
ي �إىل غرفة مهملة �إهماًل عجيًبا،  وبجانب �لقبلة يوجد باب ُيْف�صِ
لالأ�صف بها �رصيحان، �لأول منهما ل�صيدي حممد �لأ�صعد، 

رطو�صي«. و�لثاين هو �رصيح عاملنا �لكبري �صيدي �أبي بكر �لطُّ

�لكبري  �لعامل  هذ�  �رصيح  يرتك  �أن  حقيقة  �ملوؤ�صف  ومن 
مهماًل هذ� �لإهمال، تعلوه وتعلو �ملكان كله �لأتربة، ولي�ض 
به �أي �صاهد �أو لوحة رخامية تثبت ��صمه وتاريخ وفاته، ونبذة 
�إد�رة �لأوقاف مبدينة �لإ�صكندرية،  ق�صرية عن �صريته، فاإىل 
و�إىل حمافظة �لإ�صكندرية، و�أهلها �لكر�م، نتوجه بالرجاء �أن 
يعتنو� بهذ� �مل�صجد وبنظافته وجتديده وباإثبات هذه �للوحة �إحياًء 
لذكرى هذ� �لعامل �لز�هد �لثائر، فهم بهذ� يعنون بناحية جميدة 

من تاريخ �لإ�صكندرية.

�لذكر،  �لآنف  كتابة  يف  �ل�صيال  �لدكتور  نه  دوَّ ما  هذ� 
�لإمام  هذ�  �صاأن  ُيهَمل  �أن  �لعجيب  �لغريب  من  و�أجد 
�خلطط  يف  جاء  فقد  �ل�صنني،  من  م�صى  فيما  حتى  �لكبري 
هذه  )�نظر  مبارك  با�صا  لعلي  �لتوفيقية(  )�خلطط  �جلديدة 
وقام  َخِربًَة،  ف�صارت  �لدهر  عليها  �أْخَنى  �لز�وية  �أن  �ملادة( 
باإ�صالحها  مورو(  مادة  )�نظر  مورو  بر�هيم  �إ �ل�صيد  �ملرحوم 
عام 1270هـ )1853م(، و�أمتت �إ�صالحها و�لدة �خلديوي 
�إ�صماعيل بعد ذلك، ويف زمن علي با�صا مبارك، كانت وز�رة 

�لأوقاف تتوىل �لإنفاق عليها.

يف  �ملتو��صعة  �لز�وية  هذه  يف  �ملغرب  �صالة  �أديت  ولقد 
قدمية  فاألفيتها  )1383هـ(  1963م  عام  مايو  �صهر  �أيام  �أحد 
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يف حاجة ما�صة �إىل �لإ�صالح، وهي مكونة من رحبة لل�صالة 
يقوم �صقفها على �أربعة �أعمدة من �حلجر �جلريي، وعمودين 
من �لرخام، ونو�فذها قليلة وم�صاحتها 15×15 مرًت� تقريًبا، 
وعلى ميني �لد�خل منرب متو��صع ُفِر�َض باحل�صري �لقدمي �ملهلهل، 
وقال موؤذن �لز�وية وحار�صها �إن �حل�صري �لذي تفر�ض به �لز�وية 
يجود بثمنه �خلريون من �مل�صلني �لذين يتربعون بطالء �لز�وية 
�صنويًّا باجلري �مللون، وطالء �أخ�صابها بالدهان �لزيتي، وللز�وية 
�صندرة تكاد �أن تنق�ّض لقدمها، وعلى ي�صار �ملنرب وبعد �لقبلة باب 
يوؤدي �إىل قاعة كبرية بها قبلة �أخرى، وتقوم هذه �لقاعة على 
�أربعة �أعمدة من �حلجر �جلريي، وعلى ميني �لد�خل �رصيحان 
رطو�صي، ولي�ض بالقاعة �إ�صاءة ول  �أحدهما لل�صيخ �لعظيم �لطُّ
ح�صري، �إذ هي عبارة عن جزء مهجور من �لز�وية، وعلى كل 
من �ل�رصيحني �صرت �أخ�رص �أباله �لقدم يكاد يقول للقائمني على 
بعامل جليل عظيم  يليق  �لو�صع ل  �إن هذ�  �لعبادة  �صوؤون دور 
�لإ�صكندرية  م�صايخ  يتجاوز علمه وقدره كافة  و�ل�صاأن  �لقدر 
و�أوليائها �ل�صاحلني �لذين ت�صم �مل�صاجد �لرحبة رفاتهم م�صتملة 
على فخامة �لت�صييد وفاخر �لأثاث، ول ُي�صتطاع معرفة �أي من 

رطو�صي. �ل�رصيحني ي�صم رفات �لطُّ

ويف �صهر دي�صمرب عام 1968م )1388هـ( �أديت �صالة 
�لع�رص يف �لز�وية فوجدتها على �حلالة �لتي و�صفتها من قبل، 
وعلمت من �إمامها �أن �مل�صلني ماز�لو� يتربعون بثمن ح�صريها، 
وطالء حو�ئطها، ودهان �أخ�صابها �صنويًّا، و�أده�صني �أن يهوديًّا 
يدعى »�أبر�مينود�هان« كان �صاحب متجر حديد بجو�ر �لز�وية 
تربع لها »برثيا« قيمتها مائتا جنيه، وملا �أقيم م�صجد حممد كرمي 
بد�خل ق�رص ر�أ�ض �لتني، �نتزع �لرثيا من �لز�وية وعلقت بهذ� 
�مل�صجد �لفخم، فتربع �أحد �ملح�صنني ب�رص�ء »ثريا« �أخرى هي 

�لوحيدة �لآن بالز�وية، ول تدفع وز�رة �لأوقاف من نفقات 
�لز�وية �إل مرتب �لإمام و�ملوؤذن.

و�صكوت هذ� �لإهمال �ملوؤ�صف لل�صيد حمافظ �لإ�صكندرية 
يف 21 دي�صمرب عام 1968م، فاأح�رص مدير ماأمورية �لأوقاف 
وتلقى تقريًر� كتابيًّا من �إمام �لز�وية باحلالة �ملحزنة �لتي و�صفتها 
لتظهر  يلزم  ما  بكل  وتزويدها  �لز�وية  باإ�صالح  �صيادته  و�أمر 
رطو�صي �جلليل، كما �أمر ب�صنع �صرت  باملظهر �لالئق بالعامل �لطُّ
ويكتب  بة  �ملذهَّ باخليوط  ز  ُيَطرَّ �لفاخر  �لأخ�رص  �ل�صوف  من 
عليه تاريخ ميالد ووفاة �لفقيه �لعظيم، ونبذة ق�صرية عن تاريخ 
حياته �لعاطر، و�لأمل وطيد يف �أن تنفذ هذه �لإ�صالحات مبا 

يتفق ومكانة عامل �لإ�صكندرية �لكبري.

رطو�صي �لعامل �لثائر يف عليائه  ومع ذلك فاإين �أتوجه �إىل �لطُّ
�لروحانية و�أقول له: »ل عليك يا �صيدي، ل عليك، �أن ت�صم 
رفاتك �لطاهرة هذه �لز�وية �ملتو��صعة، فقد قمت يف حياتك 
�حلافلة بجالئل �لأعمال، ز�هًد� يف �لدنيا وزخرفها، ل تهمك 
�ملظاهر ول يغريك �جلاه، فاأنت ترقد يف زقاق ت�صغله �لأيدي 
�لعاملة �لكادحة، ت�صمع روحك �لكرمية �أ�صو�ت كفاحهم من 
�أجل لقمة �لعي�ض �ل�رصيفة، فرتّن يف م�صمعك �ل�رصمدّي كاأنها 
�لأنغام �ملو�صيقية �ل�صادرة من �صو�عد �ملكافحني �لذين �أحببتهم 

طو�ل حياتك، ومل تبخل عليهم بعلمك �لغزير.

ولقد عربت عن �إح�صا�صك بجهل �لنا�ض باأقد�ر �لرجال، 
بالدر�هم،  ى  ُتق�صَ �حلاجات  �إن  �صعرك  من  بيتني  يف  وقلت 
ولي�ض بالتبحر يف �لعلوم و�ملعرفة، وكاأنك كنت تتنباأ بالز�وية 
�ل�صغرية �لتي ت�صم رفاتك، ولو كانت لك �أوقاف من �لأثرياء 
�لذين وهبوها ملن كانو� على قليل من �لعلم �ل�صحيح، وكثري 



حرف السني

585

�لأجيال  بالء  هي  �صذ�جة  يف  باخلالق  بالت�صال  �لزعم  من 
يف  �لأخري  مثو�ك  لكان  ذلك  لك  كان  لو  �أقول  �ملا�صية، 
م�صجٍد �صخٍم يقوم على �لأعمدة �لرخامية، و�ل�صو�نية �لهائلة 
وحتلِّيه �لنقو�ض و�لزخارف، ويغطي �رصيحك �صرت من �ملخمل 
�لأخ�رص �ملزيَّن بالنقو�ض �لذهبية على غر�ر �أ�رصحة من هم �أقل 

منك َوَرًعا وزهًد� وعلًما.

و�أمطر  قمنٌي،  بها  فاأنت  �خللد  جنة  مثو�ك  �لله  جعل 
�لعاملني  ُيثيب  من  خري  �إنه  و�لغفر�ن،  �لرحمة  روحك  على 
�لذ�ت يف جميع  و�إنكار  بالزهد،  ��صتهْرت  فقد  �مل�صلحني، 
مر�حل حياتك �لنا�صعة �ل�صفحات، فاأنت �لز�هد �لورع، ومن 
ثم ل يهمك �أي نوع من �ملظاهر �لدنيوية �لتي حجبت عنك يف 

حياتك ويف مماتك.

طو�ل  ر�ئديك  �لدنيا  مباهج  عن  و�لعزوف  �لزهد  وكان 
بعلمك  فتفيدهم  �لنا�ض؛  تعلم  �ل�صام  يف  ع�صتها  �لتي  �لفرتة 
متق�صًفا  هذ�  جانب  �إىل  وتعي�ض  �لنافعة،  ودرو�صك  وفقهك 
من  �َصَقٍف  يف  طعامك  تناولت  �أكلت  �إذ�  ز�هًد�،  عابًد� 
يريدون  �حُلكم و�ل�صلطان  �أ�صحاب  �إليك  و�إذ� �صعى  �لفخار، 
ك �ن�رصفت عنهم، وق�صوت يف قول �حلق، و�إ�صد�ء �لن�صح  بِرَّ
لوجه �لله تعاىل، ولقد �أثارت �رص�حتك و�لتز�مك �لعد�لة يف 
غري َهَو�َدة �أو مهادنة ِحْقد �حلا�صدين و�لنّمامني من �أهايل بيت 
�ملقد�ض؛ ف�صعو� بك لدى حاكمها، فا�صتدعاك، َفاأبَْت نف�صك 
�لكبرية من �أن ُتَلبِّي دعوته، لأنك كنت تعرف مقد�ر قدرك، 
ذوي  على  �لإقبال  يغريها  ل  عالية  علمية  مكانة  من  لك  وما 

�لنفوذ بغية �لُغْنِم �ملادي.

�لأندل�ض«  جزيرة  »�صفة  كتابه  يف  �حلمريي  و�صدق 
من  �أكرث  زهدك  »�إن  �لعطرة:  �صريتك  يتناول  وهو  قال  حني 

علمك«.

ويف �لإ�صكندرية مل ُتِخْفك �صطوة قا�صيها �بن حديد، ومل 
م�صاحبته،  فاأعر�صت عن  �ملدينة،  �أ�رصته يف هذه  تاأبه مبكانة 
�لعطاء  من  لنلت  فعلت  ولو  ركابه،  يف  و�ل�صري  وم�صانعته، 
من  بُْحبوَحٍة  ويف  مغدٍق  رغٍد  يف  ولع�صت  �لكثري،  و�لنعم 
برجولتك وعلمك  �عتز�زك  ولكن  �جلو�نب،  �ملُْخ�رَصِّ  �لعي�ض 
وورعك حال دون �ن�صياعك لهذ� �لنوع من �حلياة �لتي يكتنفها 
ا لفتاو�ه، وت�رصفاته  �خل�صوع و�خلنوع و�لذلة، فقمت معار�صً
�ملالية �ملريبة، فحقد عليك، وو�صى بك لدى �لأف�صل �صاهن�صاه 
ْلت �لعتقال على �ملمار�ة و�لنفاق و�لتملق، وكنت طو�ل  فف�صَّ
�إل حالًل مما يجمعه لك خادمك من  تاأكل  �لعتقال ل  مدة 

نبات �لأر�ض.

 فنم بخرٍي ُجِزيت عن �لإ�صكندرية وعن �أهلها جميًعا خرَي 
�جلز�ء«.

738- �سيدي عبد الرازق – �سارع – بق�سم 
العطارين

739- �سيدي عبد الرازق – حارة – بق�سم 
العطارين

يقوم م�صجد عبد �لر�زق �لوفائي على ربوة، ما من �صك 
ن �جلزء �لغربي من �لتل �ل�صناعي �لذي �أقيم  يف �أنها كانت تكوِّ
�لتل منذ  �أزيل هذ�  �لفرن�صية على م�رص، وقد  يف عهد �حلملة 
عهد قريب، ووجد حتته م�رصح روماين مك�صوف، و�مل�صجد 
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يطل على �صارع �لنبي دنيال من و�جهته �ل�رصقية، و�أمامه مركز 
من  �مل�صجد  ويطل  حديًثا،  �أقيم  �لذي  �حلربية  �لت�صهيالت 

و�جهته �ل�صمالية على �جلهة �ملجاورة ل�صارع �لربدي�صي.

وُعرِثَ حتت هذ� �مل�صجد على �آثار يرجع تاريخها �إىل �لع�رص 
عمود  ينت�صب  �ل�رصقي  �جلنوبي  فبجانبه  و�لروماين  �لبطلمي، 
وقد  �لأ�صود،  �جلر�نيت  من  قاعدة  ذو  �لأحمر  �جلر�نيت  من 
�أن  �لقدمية«  �لفلكي يف كتابه »�لإ�صكندرية  با�صا  ذكر حممود 
� �لتي كانت منازل  هذ� �لعمود كان �أحد �لأعمدة �لكثرية جدًّ
�صارع �ل�صوما )�صارع �لنبي دنيال �حلايل(، و�ل�صارع �لكانوبي 
)�صارع �حلرية �صابًقا و�لآن �صارع �لزعيم جمال عبد �لنا�رص(، 
ر�ئعة  بو�ئك  يف  عليها  تقوم  �ل�صارعني  هذين  منازل  كانت 
عمودين  على  �لعثور  �لفلكي  قول  و�أيَّد  و�ل�صياق،  �لتن�صيق 
عمقها  حفرة  يف  �لر�زق  عبد  �صيدي  م�صجد  عمود  نوع  من 
عبد  �لأمري  �صارع  و�صل  يف  �رُصَِع  عندما  ظهرت  �أمتار  ثمانية 
�لقادر )�صليمان ي�رصي حاليًّا( ب�صارع عبد �ملنعم )�إ�صماعيل مهنا 
حاليًّا(، وكان �لعمود�ن مطروحني يف قاع �حلفرة على �لعمق 
نف�صه �لذي ترتكز فيه قاعدة عمود �مل�صجد مما يدل على �أن هذه 
�جلهة كلها كانت على م�صتوى �ل�صارع �لكانوبي �أي بانخفا�ض 

قدره ثمانية �أمتار عن م�صتو�ها �حلايل.

ول يعرف عن �صيدي عبد �لر�زق �لوفائي �صيء يدل على 
�صرية حياته �لعلمية، �أو �ل�صوفية، وذلك على �لرغم من �صهرة 
�مل�صاجد  �أحد  �أ�صبح  �لإ�صكندرية، وقد  م�صجده بني م�صاجد 
�لثالثة �لتي ُي�صلَّى على �ملوتى يف رحابها، على غر�ر م�صجد 
يف  مبارك  با�صا  علي  ويقول  �للطيف،  عبد  وم�صجد  �لُعَمري 
�لنقيب  �أحمد  �مل�صجد  هذ�  ناظر  �إن  �لتوفيقية«  »�خلطط  كتابه 

جدده �صنة 1280هـ )1863م(.

من  �لرئي�صي  ومدخله  �لعالية،  �مل�صاجد  من  و�مل�صجد 
�صارع �لنبي دنيال، وله �صور يعلوه �حلديد �مل�صبك ويف �ل�صور 
�لرخام  يقوم على عمودين من  باب  بابان من �حلديد، وكل 
و�صطه  رحب،  و�صيد  �إىل  يان  وُيْف�صِ زخرفية،  حلية  فوقهما 
بُِعُلّو  �لرخام  من  �جلانبني  على  �صّلمان  وله  بالنجيل،  مفرو�ض 
19 درجة يوؤديان �إىل ردهة بطول �ل�صلع �ل�رصقي من �مل�صجد 
رخاميني  عمودين  على  يقوم  �لدخول  باب  وو�صطها  مبلَّطة، 
بعاليه زخارف بارزة وكّوتان )طاقتان(، وعلى ي�صار �لد�خل 
باخلط  فوقه  و�لألو�ن  �لرخام  �صكل  على  بزخارفه  �ملحر�ب 

ی  ی  ی   ىئ  ىئ  زب  �لقر�آنية:  �لآية  �ملذهب  �لثلث 
�لدقيقة  �لأرب�صكا  من  كله  �صنع  و�ملنرب  حئرب،  جئ  ی 
�أعمدة  ثمانية  على  يقوم  م�صتطيل  �مل�صجد  و�صحن  �ل�صنع، 
�صخمة مربعة �ل�صكل لها قو�عد مربعة وتيجان مزخرفة، يعلوها 
و�لإيو�ن  �ل�صاهق،  �ل�صقف  �رتفاع  �إىل  ت�صل  تكميلية  �أعمدة 
�لأو�صط على �أربعة من هذه �لأعمدة يعلوه منور مربع له 16 
نافذة لل�صوء و�لتهوية تتدىل من �صقفه ثريا حديثة، ويدل بناء 
و�أنه  كلية،  جتديده  على  �مل�صلحة  باخلر�صانة  �حلايل  �مل�صجد 
�لنقيب عام  �أحمد  ناظره  يبق من معامله �صيء عندما جدده  مل 

1863م.

)�صندرة(  مربعة  �رصفة  �ل�صحن  من  �ل�رصقي  �لركن  ويف 
وي�صعد  »�لأرب�صكا«  �خل�صب  �صياج من  لها  فقط  بني عمودين 
�ملك�صوفة  �ملياه  �ملي�صاأة ودورة  وبجانبها  ب�صلم حلزوين،  �إليها 

�لف�صيحة.

عالية  وهي  مربعات  �مل�صبك  �خل�صب  من  �مل�صجد  ونو�فذ 
وكبرية، ويف �ل�صلع �لغربي من �ل�صحن باب يوؤدي �إىل �رصيح 
�صيدي عبد �لر�زق، و�ل�رصيح و�صط ُم�صاّلة كبرية قائمة على 
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�أربعة عقود من �لبناء، فوقها قبة عالية بنقو�ض بارزة، ولها �أربع 
طاقات زجاجية، وتتدىل منها فوق �ل�رصيح ثريا على �لطر�ز 
قائمة على  ثانية  ُم�صاّلة  �ل�رصيح عن  �لعربي، ويف�صل حجرة 
باب  الة  �ملُ�صَ �لدقيقة، ولهذه  �لأرب�صكا  باب كله من  عقدين 

يوؤدي �إىل �صحن �مل�صجد.

على جتديد  �أنفقت  �لأوقاف  وز�رة  �أن  �صك يف  من  وما 
باأنه  �مل�صجد  هذ�  وميتاز  كبرية،  مبالغ  �لر�هنة  بحالته  �مل�صجد 
�ملوتى يف  لَّى على  ُي�صَ و�أنه  �لكرمي  �لقر�آن  لقر�ء  �ملركزي  �ملقر 

و�صيده �لرحب.

740 –   �سيدي      املتويل – �سارع – بق�سم   العطارين
741 – �سيدي  املتويل – �سارع – بق�سم اللبان

كان  �إبر�هيم  �صيدي  �أن  لل�صعر�ين  �لطبقات  بكتاب  جاء 
�لدين  �رصف  �لأمري  جامع  من  بالقرب  �مل�صلوق  �حلم�ض  يبيع 
�لويّل كان  �أن هذ�  �ل�صو�ين  �أ�صاطري  بالقاهرة، ومن  باحل�صينية 
ير�ه يف  ثم كان  �ملنام،  و�ل�صالم يف  �ل�صالة  عليه  �لنبي  يرى 
مادة  )�نظر  قايتباي  �ل�صلطان  عهد  يف  يعي�ض  وكان  �ليقظة!! 
قايتباي( فوقع غالء يف ذلك �حلني، فكان هذ� �لويّل يعجن 
للفقر�ء �لدقيق يف �لز�وية ويخبزه لهم، ثم ذهب �إىل �لقد�ض، 

وز�ر �رصيح �ل�صيدة مرمي �لعذر�ء.

ويف و�جهة �رصيح �صيدي �ملتويل بالإ�صكندرية، بال�صارع 
�أعده  وقد  �لآن،  �إىل  منه  �لنا�ض  ي�رصب  �صبيل  با�صمه  �مل�صمى 
�حلاج �صيد حممد م�صطفى على نفقته، وذلك ب�صفة وفاء لنذر 
�أن  يتمنى  �صيد  �إذ كان �حلاج  �ملتويل،  �لله �صيدي  نذره لويل 
مهنته  يز�ول  ماز�ل  �أ�صنان  يرثه، وهو طبيب  بطفل  �لله  يرزقه 

بحي �ملن�صية حتى �لآن، وملا �أجنب طفلة �صيد �ل�صبيل يف عام 
1946م.

742 – �سيدي  حممد   وكيع – حارة – بق�سم اجلمرك
با�صا  �أحمد  �ألفه  �لذي  �لأعالم«  »�صبط  كتاب  يف  جاء 
تيمور )�نظر مادة �أحمد تيمور( �أن �بن وكيع كان �أحد �أولياء 
وكيع  بابن  يدعى  وكان  �لإ�صكندرية،  مبدينة  �ل�صاحلني  �لله 
�لتنِّي�صي، وكان م�صهوًر� بورعه وتقو�ه، وتويف بالإ�صكندرية 
393هـ  �صنة  �لأول  جمادى  من   23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  يف 
بكر حممد  �أبي  )1002م(، ولقب »وكيع« جاءه عن جّده 

�بن خلف وكيع.

هذ� ما ذكره �أحمد با�صا تيمور، على حني �أن �بن خلِّكان 
يذكر يف كتابه »وفيات �لأعيان« – وهو �أقدم من كتاب �أحمد 
بن  �حل�صن  حممد  �أبو  هو  وكيع  �بن  �أن   – بعيد  بزمن  تيمور 
 ، علي بن حممد بن خلف بن حيَّان بن �صدقة بن زياد �ل�صبيِّ
بغد�د،  من  جده  و�أ�صل  »�لتنِّي�صي«،  وكيع  بابن  �ملعروف 
�إن  �بن بطوطة  ببلدة »تني�ض«، ويقول  �بن وكيع  وكان مولد 
خر�ب  �لآن  وهي  �صهرًي�،  عظيًما  بلًد�  كانت  »تني�ض«  بلدة 
و�إليها ين�صب �ل�صاعر �ملجيد �أبو �لفتح بن وكيع، وحا�رصه هذه 

�لناحية هي مدينة »بلطني« )�أي بلطيم �لآن(.

وي�صيف �بن خلِّكان �أن �بن وكيع كان من �ل�صعر�ء �ملربزين 
يف زمانه، وله ديو�ن �صعر ي�صم ما نظم من ق�صائد، ثم ذكر 
�بن خلِّكان بع�ض هذه �لق�صائد يف �لغزل �لرقيق �حلا�صية، ويف 
�لأوىل  جمادى  من   23 يف  كانت  وفاته  �أن  �أكد  ثم  �لزهد 
»تني�ض«،  ر�أ�صه  مب�صقط  1003م(   –  1002( 393هـ  عام 
ودفن يف �ملقربة �لكربى يف �لقبة �لتي بنيت له بها، ويالحظ 
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�أن تاريخ �لوفاة �لذي ذكره �أحمد با�صا تيمور هو �لتاريخ نف�صه 
�لذي �أورده �بن خلِّكان، فهل �صيدي حممد وكيع ويّل �لله 
يذكر:  تيمور  �أحمد  �أن  بفارق  �بن خلكان  �لذي ذكره  نف�صه 
�أن وفاته كانت بالإ�صكندرية، و�بن خلكان يقول: �إن �لوفاة 

حدثت يف تني�ض؟

وهل هو �أبو حممد �حل�صن بن علي �أو �أبو �لفتح بن وكيع 
تعد�د  �إىل  يرجع  �لتناق�ض  هذ�  كل  بطوطة؟  �بن  ذكره  كما 

�ملر�جع �لتاريخية وقلة توخيها �لدقة.

وكيع«  »�بن  ��صم  حتمل  حارة  �جلمرك  بق�صم  �أن  ومبا   
وحارة �أخرى حتمل ��صم »�صيدي حممد وكيع« فمن �ملحتمل 
تني�ض،  مبدينة  مات  �لذي  �ل�صاعر  وكيع  لبن  �إحد�هما  �أن 
و�لأخرى لويّل �لله حممد بن وكيع �لذي مات بالإ�صكندرية، 
مولده  تاريخ  ذكر  دون  تيمور  با�صا  �أحمد  ذكره  و�لذي 

ومكانه.

�لتي حتمل  وكان �رصيح �صيدي حممد وكيع يف �حلارة 
��صمه وبقي كذلك �إىل عام 1932، �إذ� �قرتح �ملرحوم �أحمد 
�صديق مدير �لبلدية �لعام نقله �إىل جممع �لأ�رصحة �لذي �أقيم 
�ل�صو�رع  لتو�صيع  �ملر�صي، وذلك  �لعبا�ض  �أبي  م�صجد  بجانب 

�لتي كانت هذه �لأ�رصحة حتول دون ��صتقامتها وتو�صيعها.

743– �سيدي املَُنريِّ – �سارع – بق�سم اللبان 
�أبي �لقا�صم نا�رص �لدين  �أبو �لعبا�ض �أحمد بن  هو �لقا�صي 
، ولد بالإ�صكندرية يف �صهر ذي �لقعدة عام 620هـ  �بن �ملَُنريِّ
)1223م( وكان فقيًها مالكيًّا من تالميذ �أبي �لقا�صم �لقباري 

)�نظر �ملادة �لقباري( �ملقربني �إليه، و�أخذ �لعلم عن �أبيه، وعن 
�بن رو�ج، ثم عن �لقباري.

وتوىل �لتدري�ض مب�صجد �لعطارين ثم توىل �لإفتاء و�لق�صاء 
حياته،  من  فرتة  يف  �لإ�صكندرية  حاكم  نائب  من�صب  وبلغ 
باملدينة،  �مل�صاجد  و�صوؤون  �لأوقاف  نظارة  �إليه  عهدت  كما 
موؤلفاته  ومن  و�لورع،  و�لتقوى  بال�صالح  م�صهوًر�  وكان 
و�صريته  �أ�صتاذه  مناقب  فيه  �أو�صح  �لذي  �لقباري«  »مقامات 
و�أحاديثه، وله كتاب �آخر بعنو�ن »�ل�صياء �ملتاليل يف تعقيب 
�لإحياء للغز�يل«، وهو رّد على �لغز�يل يف كتابه »�إحياء علوم 
�لدين«، وكتاب ثالث يف تف�صري �لقر�آن �لكرمي بعنو�ن »�لبحر 
�لتف�صري«، هذ� عالوة على ر�صالة يف تف�صري  �لكبري يف نخب 
حديث �لإ�رص�ء وكتاب »�لنت�صاف من �لك�صاف« هاجم فيه 

�لزخم�رصي )�نظر هذه �ملادة( �صاحب كتاب »�لك�صاف«.

و�ملَُنريِّ من �أ�رصة �صكندرية عريقة يف �لعلم، �إذ ت�صم – غري 
نا�رص �لدين – علماء �آخرين كان لهم دور مرموق يف �حلركة 

�لفكرية و�لثقافية باملدينة.

فيقول  بالإ�صكندرية  وفاته  تاريخ  �ملوؤرخون يف  ويختلف 
بن  تويف عام 682هـ )1285م( ويقول حممد  �إنه  معظمهم 
�لدهور«:  وقائع  �لزهور يف  »بد�ئع  كتابه  �إيا�ض يف  بن  �أحمد 
�ملن�صور  �مللك  عهد  عام 689هـ يف  وفاته حدثت خالل  �إن 
وعمره  تويف  قد  يكون  �لأول  بالتاريخ  �أخذنا  فاإذ�  قالوون، 
63 عاًما، و�إذ� �أخذنا بالتاريخ �لثاين يكون قد بلغ �ل�صبعني من 

�لعمر عند �لوفاة.
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وللُمَنريِّ م�صجد من م�صاجد �لإ�صكندرية �لعتيدة �لتي تفخر 
�ملدينة ملا ت�صم من روعة وجمال، وهو يقع بجهة �صوق  بها 
�جلمعة بق�صم �للبان حيث يوجد �صارع يحمل ��صم هذ� �لعامل 

�جلليل �لقدر و�ل�صاأن.

�أح�صنها  �لقدمية م�صاحة ومن  �مل�صاجد  �أكرب  و�مل�صجد من 
« وله باب عظيم �لكرب  تن�صيًقا، فمدخله �لرئي�صي يف �صارع »�ملَُنريِّ
ُيقفل من �لد�خل باملز�ليق �خل�صبية على �لطر�ز �لقدمي، ويقع هذ� 
يقوم �صحنه على  �لذي  �مل�صجد  �ل�صمالية من  �جلهة  �لباب يف 
12 عموًد� من �لرخام �لإيطايل، لها قو�عد مربعة، ويعلوها 
�لأربعة  �لو�صط  �لإيو�ن  �أعمدة  تيجان زخرفية جميلة، وفوق 
وتتدىل  و�لتهوية،  لل�صوء  نافذة   12 له  �ل�صكل  مربع  منور 
�لطر�ز  من  قبة  �صكل  على  �ملفّرغ  �لنحا�ض  من  ثريا  �صقفه  من 
�لعربي بها 24 م�صباًحا كهربيًّا، وعلى ميني وي�صار هذه �لرثيا 
منها 18  بكل  �جلميل  �ملفرغ  نوعها  ومن  منها،  �أ�صغر  ثريتان 
منها  نو�فذ كبرية فوق كل  ت�صع  �مل�صجد  م�صباًحا، وب�صحن 
عمود�ن  �ملحر�ب  جانبي  وعلى  �مللون،  �لزجاج  من  نافذتان 
من �لرخام على هيئة �ل�صفرية، تزخرفها نقو�ض برتقالية �للون، 

زبٿ  �لكرمية:  �لقر�آنية  �لآية  تعلوه  �لذي  و�ملحر�ب،  هما 
ة  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹرب، ثم يعلو هذه �لآية كوَّ
)طاقة( م�صتديرة بالألو�ن �لزجاجية، وعلى ي�صار �ملحر�ب �أربع 
لوحات باخلط �لثلث �لبارز بها �آيات قر�آنية، و�ملنرب من �خل�صب 
�لثمني وعلى ميينه حجرة �لإمام، وباجلهة �جلنوبية من �مل�صجد 
�لباب  �صارع  من  �ملتفرع  ي  �ملعرِّ �صارع  على  يطل  كبري  باب 
�صحن  عن  يف�صلها  ردهة  �إىل  �لباب  هذ�  ويوؤدي  �لأخ�رص، 
�مل�صجد جد�ر به نو�فذ، وعلى ميني �لد�خل باب مغلق يوؤدي 
باب �رصيح  �لباب  يلي هذ�  ثم  �لنا�صوري،  �أ�رصة  مد�فن  �إىل 

�صيدي �ملَُنريِّ يف م�صالة كبرية يتو�صطها �ل�رصيح يحيط به �صياج 
من �حلديد �مل�صبك، ويعلوه قبة من �لزجاج، وقد كتب على 
�ملنري،  ��صم  �لذهب  خيوط  من  �لثلث  باخلط  �لأخ�رص  غطائه 
و�ألقابه و�آية �لكر�صي حتتها عبارة تقول: »�إن م�صيد �مل�صجد هو 
وذلك  )�صابًقا(  �لإ�صكندرية  جتار  �رِصُّ  �لنا�صوري  بك  �إبر�هيم 
�آخر  �ل�رصيح حمر�ب  عام 1309هـ )1891م(«، ومل�صالة 
بو�ئك زخرفية عربية  قبة كبرية على  �ل�رصيح  ونو�فذ، ويعلو 

ذ�ت �صكل قو�صي.

ول�صحن �مل�صجد �رصفة )�صندرة( لل�صيد�ت ت�صتوعب ربع 
�ل�صحن  من  �ل�رصقي  �ل�صمايل  �لركن  ويف  �ل�صحن،  م�صاحة 
باب ُيْف�صي �إىل �ملي�صاأة، ودورة �ملياه، وهي مك�صوفة وف�صيحة 
�، ومئذنة �مل�صجد ذ�ت �رصفة و�حدة لالآذ�ن يعلوها عمود  جدًّ

طويل يف نهايته كرة يخرج منها �لهالل �لنحا�صي.

�صغرًي�  كان  �ملنري  �صيدي  م�صجد  �أن  يف  �صك  من  وما 
قبل �أن يهدمه وي�صيد مكانه �مل�صجد �لكبري �حلايل �إبر�هيم بك 

�لنا�صوري خالل عام 1309هـ )1891م(.

744 – �سيدي الوا�سطي – �سارع – بق�سم اللبان
�طلب ترجمته يف »�لو��صطي«.

745 – �سيدي ياقوت – حارة – بق�سم اجلمرك
�لغربي  �لطرف  يف  �لَعْر�ض  ياقوت  �صيدي  م�صجد  يْقبع 
من ميد�ن �أبي �لعبا�ض �ملر�صي، ويقوم �أمامه جمّمع �لأ�رصحة 
�لذي �صيد عام 1932م لي�صم رفات �أولياء �لله �لذين كانت 
�ملجل�ض  لقر�ر  تنفيذ  �ملدينة  �صو�رع  بع�ض  �صعة  يف  �أ�رصحتهم 

�لبلدي بناء على �قرت�ح �أحمد �صديق �ملدير �لعام.
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�أ�صل  ببالد �حلب�صة لأنه من  �لعر�ض ولد  ياقوت   و�صيدي 
�لله، وقد وفد على  عبد  بن  ياقوت  �لكامل  و��صمه  حب�صي، 
�لإ�صكندرية، وتتلمذ على يد �أبي �لعبا�ض �ملر�صي، ولعله ح�رص 
درو�ًصا على يد �أبي �حل�صن �ل�صاذيل �أ�صتاذ �أبي �لعبا�ض، وكان 
على  يقوم  �إذ كان  �لعبا�ض،  �أبي  قلب  �إىل  �لتالميذ  �أحب  من 
جه من �بنته  به �أبو �لعبا�ض �إىل نف�صه ثم زوَّ خدمته طو�ل حياته فقرَّ
�ل�صاذيل )�نظر مادتي �صيدي  �أبي �حل�صن  �ل�صيدة بهجة حفيدة 

�أبي �لعبا�ض و�ل�صاذيل(.

عابًد�  كان  �أنه  على  ياقوت  �صيدي  حياة  ترجمة  وتدل   
ز�هًد� م�صتغرًقا يف �ل�صوفية و�ل�صاذلية، ويقول علي با�صا مبارك 
يف كتابه »�خلطط �لتوفيقية«: �إن م�صجد �صيدي ياقوت كان قد 
تهدم وُهِجر، فجدده �أحمد بك �لدخاخني �صيخ طائفة �لبنائني 

و�أقام  �لدخاخني(  مادة  )�نظر  1280هـ  �صنة  بالإ�صكندرية 
�إماًما  ياقوت  �صيدي  وكان  �أوقاًفا،  عليها  ووقف  �صعائره، 
�صيدي  عن  �أخذ  من  �أجّل  من  وهو  ز�هًد�  عابًد�  �ملعارف  يف 
�أبي �لعبا�ض �ملر�صي، وهو حب�صي ولد ببالد �حلب�صة، وكانت 
يف  وماتت  �لليان،  بن  �لدين  �صم�ض  لالإمام  جها  فزوَّ بنت  له 
حياة زوجها فعند وفاته �أو�صى �أن ُيدفن حتت رجليها �حرت�ًما 
لو�لدها، ومناقب �صيدي ياقوت �صهرية بني �لطائفة �ل�صاذلية، 
يف  ودفن  )1307م(،  707هـ  �صنة  عنه  �لله  ر�صي  وتويف 
م�صجده وقربه م�صهور ُيز�ر، وله مولد كل �صنة »ليلة و�حدة 
يف رم�صان«، ول يعرف تاريخ مولده، ولي�ض له موؤلفات، 
ما  وتقو�ه، وكل  �صهرته على زهده و�صوفيته وورعه  وتقوم 
�لنحو  با�صا مبارك يف كتابه على  نه علي  ما دوَّ يعرف عنه هو 

�ملذكور �آنًفا )�نظر مادتي علي با�صا مبارك و�بن �لليان(.

م�صجد �صيدي ياقوت
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�لذي  �ل�صارع  على  يطل  ياقوت  �صيدي  م�صجد  ومدخل 
به  كبري  �ملدخل  هذ�  وباب  �لغربية،  �جلهة  يف  ��صمه  يحمل 
زخارف حمفورة، وتعلوه �أبنية مقنطرة ذ�ت زخارف بارزة، 
وهو مغلق ويفتح يف �ملنا�صبات فقط، وعلى ميني �لد�خل من 
ة  وفوقه كوَّ �لقي�صاين  من  �لأعلى  �ملحر�ب وجزوؤه  �لباب  هذ� 
)طاقة( مفرغة بالزجاج �مللون، وباأعلى �ملحر�ب �لآية �لكرمية: 

زبٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹرب.

�ملوز�يكو،  من  �أعمدة  �صتة  على  يقوم  �مل�صجد  و�صحن 
وهي مثمنة ذ�ت قو�عد زخرفية وتعلوها تيجان عربية �لزخارف 
�لأو�صط  �مل�صجد  �لبناء، و�إيو�ن  �أعمدة مربعة من  يقوم فوقها 
له  م�صقوف  منور  ويعلوه  �لأعمدة  هذه  من  �أربعة  على  يرتفع 
ثريا كهربية على  �صقفه  �لأربعة وتتدىل من  �أ�صالعه  نو�فذ يف 
�لنمط �حلديث، وي�صتبني من كيان �مل�صجد �لعام �أن �لتجديد 
طر�أ عليه حديثا فغريَّ بع�ض �ملعامل �لتي كان عليها يوم �أن جدده 
�أحمد بك �لدخاخني، �إذ �إن �صقفه �حلايل، وعقود �أعمدته من 
�خلر�صانة �مل�صلحة، وفوق ثلث م�صاحة �ل�صحن �رصفة )�صندرة 
لل�صيد�ت( و�ملنرب من �خل�صب �لثمني على �لطر�ز �لأرب�صكا، 
�أبو�ب  ثالثة  �مل�صجد  �صحن  من  �ل�صمايل  �ل�صلع  ويف 
�إىل  يوؤدي  و�لأو�صط  �لكبرية،  �مل�صالة  �إىل  يوؤديان  �ثنان 
ن�صفها  �لثمني  �خل�صب  من  مربعة  مق�صورة  وهو  �ل�رصيح، 
�لأبي�ض،  �لزجاج  مربعات  من  �لأعلى  و�لن�صف  ق�صبان، 
�حلجرة،  و�صط  وهي  �لز�هية  �جلميلة  بالر�صوم  مزين  و�صقفها 
وبد�خلها قرب ياقوت �لعر�ض، يغطيه �ِصرْت �أخ�رص، وعلى حائط 
�حلجرة �رصيط بالدهان �لأ�صفر كتب عليه �آية �لكر�صي باخلط 

�لفار�صي، وفوق �ل�رصيح قبة كبرية.

و�مل�صالة ف�صيحة وتقوم على �أعمدة من �لبناء، ولها منور 
مربع به نو�فذ من جميع �جلهات، و�مل�صجد باأ�رصه يتخلله عدد 
كبري من �لنو�فذ على �لطر�ز �لعربي، و�ملي�صاأة ودورة �ملياه على 
�صيدي  ميد�ن  �ملطل على  �لباب  �مل�صالة من  �خلارج من  ميني 
�أبي �لعبا�ض يف �جلهة �ل�رصقية من �مل�صجد �لذي لي�ض له مئذنة.

�ل�صعر�ين �لأ�صطورية عند تعر�صه لرتجمة  ومن �صطحات 
�صيدي ياقوت قوله �إن هذ� �لويّل كان ي�صفع يف �لنا�ض وحتى 
يف �حليو�نات!!! وقد جاءته ميامة ذ�ت يوم ت�صكو من موؤذن 
�جلامع  ودخل  معها  م�رص  �إىل  فركب  بالقاهرة  عمرو  جامع 
وقال للموؤذن: �إن �ليمامة �أخربته �أنه يذبح فر�خها فاأقلع �ملوؤذن 
عن فعلته، ويف هذه �لرو�ية خر�فة �صخمة، و�أ�صطورة تنايف 
كتابه  من  جتعل  �لتي  �ل�صعر�ين  �صطحات  على  وتدل  �ملنطق، 

»�لطبقات« موؤلًفا ل يركن �إليه يف كتابه �لتاريخ.

 ومن �أ�صاطري �ل�صعر�ين يف ترجمة ياقوت �لعر�ض �أن لقبه 
يف  �لعر�ض  حملة  �أذ�ن  ي�صمع  كان  �أنه  �إىل  يرجع  »�لعر�ض« 
ي كذلك لأن قلبه كان مل يزل حتت  �مللكوت �لأعلى، �أو �صمِّ

�لعر�ض، وما يف �لأر�ض �إل ج�صده!!!. 

�لكتاب  هوؤلء  ي�صور  كيف  �لكرمي  �لقارئ  �أيها  فانظر 
نفو�ض  يف  �لأثر  �أ�صو�أ  له  كان  مما  حقيقتهم  غري  على  �لأولياء 
عامة �ل�صعوب �لإ�صالمية، ف�صدقو� هذه �خلر�فات �لتي تخالف 
مبادئ �لدين �لإ�صالمي �ل�صمحة �لتي تدعو �إىل �لقوة و�لإدر�ك 
�ل�صحيح �ل�صادق، و�لبعد عن �لتو�كل، ونبذ كل ما يخالف 
و�لرقي  �ملعايل  طلب  عن  بامل�صلمني  ويقعد  و�لو�قع  �حلقيقة 
�حلربي  و�ل�صتعد�د  �لعلمية،  �مليادين  �صتى  يف  �لجتماعي 

و�لت�صحية بالأرو�ح يف �صبيل �لله و�لأوطان.
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746– �سرييزي – �سارع – بق�سم العطارين 
ا( )�رشكة م�رش حاليًّ

هو �ملهند�ض �لبحري �لفرن�صي »�صرييزي Cerisy« �لذي 
بت�صييد د�ر  ��صتقدمه حممد علي من ميناء طولون عندما �هتم 
على  ندعوها(  كنا  كما  �لرت�صخانة  �أو   – )�لرت�صانة  �ل�صناعة 
حلت  �لتي  �لكارثة  عقب  وذلك  �حلديث،  �لأوروبي  �لنمط 
بالأ�صطول �مل�رصي، و�لأ�صطول �لرتكي يف موقفه »نافارين« 
ب�صبه جزيرة �ملورة بجنوب بالد �ليونان يف �أكتوبر عام 1827م 
)1243هـ(، فا�صتعان �صرييزي باحلاج عمر جودة )�نظر هذه 
�ملادة( وبعدد كبري من �لفنيني �لفرن�صيني و�لإيطاليني و�ملالطية، 
وبلغ عدد �لذين يعملون بالرت�صانة من �مل�رصيني 5000 عامل 
ولأ�رصهم  لهم  �أعدت   ،8000 �إىل  ذلك  بعد  �رتفع 
بر�أ�ض �لتني، وبلغت م�صاحة  �ل�صناعة  بالقرب من د�ر  �أكو�خ 
�مليناء  �لرت�صانة يف ذلك �حلني 60 فد�ًنا، وميتد �صاحلها على 
1242هـ  عام  خالل  �إن�صاوؤه  ومت  ميل،  ربع  حو�يل  �لغربي 
)1828م(، و�أخذت توؤدي عملها عام 1247هـ )1831م( 
�لكبرية كان  �حلربية  �ل�صفن  باإنتاج عدد من  �لقيام  فا�صتطاعت 
�لتعديالت  �إن  �أكرثها مزوًد� مبائة مدفع، ويقول كلوت بك 
�أدخلها �صرييزي بك )وقد منحه حممد علي رتبة  �لتي  �ملفيدة 
�لبكوية( على بناء �ل�صفن �مل�رصية يف ذلك �حلني �صبقت وقت 
بزمن طويل، ذلك لأن  �لفرن�صية  �ل�صفن �حلربية  �إدخالها على 
�صرييزي كان له مطلق �حلرية يف �إظهار مو�هبه �لهند�صية و�لفنية 
ومهارته يف بناء �ل�صفن، ومل يهمل هذ� �ملهند�ض تعميق �جلزء 
ا ل�صتقبال  �لكائن �أمام موقع �لرت�صانة من �ل�صاحل ف�صار �صاحِلً
وجلب  �لوقت،  ذلك  يف  �مل�صتخدمة  �حلربية  �ل�صفن  �أكرب 
ملختلف ور�ض �لرت�صانة �لعمال �مل�رصيني من كافة مدن �لقطر 

�مل�رصي وقر�ه فتعلمو� فنون بناء �ل�صفن و�كت�صبو� خربة ومهارة 
ورقي  �لأجانب،  �لعمال  حمل  يحلو�  �أن  بف�صلها  ��صتطاعو� 
�صرييزي بك �إىل رتبة �للو�ء، وملا ��صتقال �صرييزي بك ب�صبب 
�صغط �لدول �لأوروبية وجتار �ل�صفن عليه وكان هوؤلء �لتجار 
يف  خلفه  مل�رص،  �صفنهم  بيع  من  طائلة  �أرباح  على  يح�صلون 
�إد�رة �لرت�صانة: ح�صن بك �ل�صعر�ن )�نظر هذه �ملادة( وحممد 

بك �ل�صتانبويل.

 �أما �ل�صم �جلديد لل�صارع فاطلبه يف )�رصكة م�رص(.

747– �سريين – �سارع – بق�سم حمرم بك 
ا( )من�سور فهمي حاليًّ

�صريين هو و�لد �بن �صريين وكان يعمل �صانًعا يف قدور 
�لوليد  بن  خالد  �أ�رصه  وقد  َجْرَجر�يا،  من  و�أ�صله  �لنحا�ض، 
�أبي بكر  �صبايا �حلرب، ثم تزوج �صفية مولة  و�صار من بني 
�ل�صديق، ورزق منها بولده �لذي عا�رص ح�صن �لب�رصي )�نظر 
�لثانية  �لطبقة  بن �صريين و�حًد� من  �ملادة(، ويعد حممد  هذه 
من رو�ة �حلديث، وقد روى عن �أبي هريرة )�نظر هذه �ملادة( 
وعن عبد �لله بن عمر، وعن �أن�ض بن مالك )�نظر هذه �ملادة( 
و��صتقر  �لنبوية،  �لأحاديث  رو�ة  �أئمة  من  غريهم  وعن 
بالورع  حف�صة  و�أخته  هو  و��صتهر  بالب�رصة،  �صريين  �بن 
و�لتقوى، و�لعزوف عن �لدنيا ومباهجها، وكان يعترب حجة 
يف تاأويل �لروؤيا، ولذلك فاإن كثرًي� من �لكّتاب �ملتاأخرين دّونو� 
ر�صائل يف هذ� �ل�صدد، ون�صبوها �إليه مثل �لر�صالة �لتي عنو�نها 
»منتخب �لكالم يف تف�صري �لأحالم«، وقد طبعت هذه �لر�صالة 
بالقاهرة عام 1285هـ )1868م(، ثم طبعت مرة �أخرى عام 
1312هـ )1894م(، كما طبعت على هام�ض كتاب »تاأثري 
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�لأنام يف تعبري �ملنام« لعبد �لغني �لنابل�صي، وكتاب »�جلو�مع« 
�لذي طبع بالقاهرة عام 1310هـ )1892م(.

وتويف �بن �صريين بالب�رصة عام 110هـ )728م(.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)من�صور فهمي(.

العطارين  بق�سم   – �سارع   – �سيزار   –748
ا( )اإمام اإبراهيم حاليًّ

بق�صم  �أن  ومبا  »لقي�رص«  �لإفرجني  �ل�صم  هو  �صيز�ر 
�ملتعلقة  ترجمته  فاطلب  قي�رص،  ��صم  يحمل  �صارًعا  �لعطارين 

بهذ� �ل�صم.

و�نظر ترجمة �ل�صم �جلديد لل�صارع يف )�إمام �إبر�هيم(.

749– �سيف االإ�سالم – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

)�نظر  �لوليد  بن  خالد  هو  �لإ�صالم  ب�صيف  لقب  من  �أول 
�للقب  عليه هذ�  �أطلق  �ل�صحابي، وقد  �ملخزومي  �ملادة(  هذه 
�لبطويل �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم، و�طلب ترجمة حياته، 

وفتوحاته، و�أعماله �حلربية �لبطولية يف )خالد بن �لوليد(.

لقب  �لفذة  �لبحرية  �صهرته  قلدته  �لذي  �لثاين  �لرجل  �أما 
»�صيف �لإ�صالم« فهو �لأمري �ل�رصقي �ملعروف يف �لتاريخ با�صم 

)�أ�صد �لبحر(.

ففي عام 890هـ )1485م( ولد بامل�رصق غالم مل يحدد 
�لتاريخ بكيفية قاطعة فيما بعد �إىل �أية �أمة ينت�صب! �أهو عثماين 

�جلن�صية؟ �أم هو عربي �لقومية؟ �أم هو عثماين عربي مًعا؟ وذلك 
من  �لقادمني  �لفاحتني  ل�صلطان  �لعربي  �ل�رصق  خ�صع  �أن  بعد 

�ل�صمال.

ذلك  �أن  هو  وباإجماع،  �لتاريخ  يف  �لثابت  �أن  غري 
�صريته  ذكر  ومالأ  �لرجال،  عظماء  من  بعد  فيما  �صار  �لغالم 
بالحرت�م  �ملاليني  حتيطه  قوميًّا  بطاًل  �أ�صبح  �إذ�  �لدنيا،  �صمع 
بك  �رصف  �لرحمن  عبد  �لعثماين  �ملوؤرخ  ويلقبه  و�لتقدي�ض، 
»بنل�صون �لعثمانيني«، ويقول �لأديب �لرتكي علي ر�صا �صيفي 
يف �لكتاب �لذي �أ�صدره عن حياته »�إن �صخ�صيته �لعظيمة فاقت 
جميع �صخ�صيات �لعظماء يف زمانه، �إذ هو يف�صل جميع قو�د 

�لإمرب�طور »�صارل كان« يف �ملقدرة �لع�صكرية«.

و�أنه كان �إىل جانب ذلك حر �لطبع، كرمي �ل�صمائل، ل 
تبهره �ملنا�صب �لعالية يف �لدولة، يعامل �أ�رص�ه معاملة �إن�صانية، 

فهو رجل �لبحر بكل ما يف هذه �لكلمة من معنى.

ويقول �ملوؤرخ �لليبـي �ملعا�رص عمر �لباروين »�إن �أعمال هذ� 
�لبطل �لعظيم، وخا�صة مو�فقته على تاأ�صي�ض �أول مقربة م�صيحية 
يف قاعدته، و�ل�صماح للم�صيحيني باإقامة �صعائرهم �لدينية بكل 
�أ�صقف  كارت�صولو«  ماريا  »نيقول  �لأ�صقف  وت�رصيحه  حرية، 
ت�صعرنا  �لأعمال  هذه  جميع  �أ�رصه،  بعد  من  قطانيا  مدينة 
بت�صاحمه يف �ل�صوؤون �لدينية، ول�صيما يف مثل ذلك �لدور من 

�لتاريخ �لذي ��صتهر بالتع�صب �لديني.

ولقد عا�رص �صيف �لإ�صالم )�أ�صد �لبحر( �ل�صلطان �صليمان 
�لقانوين، و�لإمرب�طور �صارل كان »�صارل �خلام�ض«، و�لقائد 
»�أندريا  �جلندي  و�لأمري�ل  باربارو�ض،  �لدين  خري  �لبحري 
دوريا«، وجو�ن لفاييت رئي�ض منظمة مالطة �لذي كان ميتاز 
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�لبحرية  �لأ�صاطيل  يف  وبخربته  �إفريقيا  ل�صمال  �لدقيقة  مبعرفته 
وب�صجاعته �لنادرة.

�لبحر  �صاطئ  على  �مل�رصق  �لبحر« يف  »�أ�صد  مولد  وكان 
�لبحرية  �ملعارك  من  كبرًي�  عدًد�  وخا�ض  �ملتو�صط،  �لأبي�ض 

طو�ل عمره �ملديد، وخرج منها �صاملًا منت�رًص�.

متو��صع  بيت  يف  ون�صاأ  ولد  �أنه  على  حياته  �صرية  وتدل 
�رصيف، فاأبوه كان مز�رًعا ويدعى »ويل« و�أمه كانت تنت�صب 
مولًعا  �لبحر«  »�أ�صد  وكان  »موؤمنة«،  و��صمها  �لبيت  �آل  �إىل 
�ل�صهام،  ورمي  كامل�صارعة،  �لقوى  باألعاب  �صنه  منذ حد�ثة 
�أنه �إذ� ��صتدت �صو�عد �ل�صبان بادرو�  وكانت �لعادة يف زمانه 
»باللوند«،  يدعون  �لذين  �لبحر  فر�صان  لفرق  �لن�صمام  �إىل 
ويف م�صتهل حياته �لبحرية خدم مدة يف �إحدى �ل�صفن �حلربية 
�لأمريية حيث تعلم �لفنون �لبحرية، و�صار من �أمهر �ملد�فعني، 

ومن �أقدر �لأدلء يف �لبحر.

ولإ�صباع طموح نف�صه �لد�فق ��صرتى بال�صرت�ك مع بع�ض 
جناًحا  �أحرز  ما  و�رصعان  ريا�صتها،  توىل  خا�صة  �صفينة  رفاقه 
�أكرب،  �صفينة  �إىل �رص�ء  به  مما حد�  �لقر�صنة،  فنون  مبهًر� يف 
رهبته يف عر�ض  وقويت  �لبحر«  »�أ�صد  �صهرة  ذ�عت  ثم  ومن 
�لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط وطوله، لدرجة �أن ��صمه �صار معروًفا 

عند جميع رجال �لبحر يف ذلك �لعهد.

يف  �لقر��صنة  زعيم  �إىل  ذلك  بعد  �لبحر«  »�أ�صد  و�ن�صم 
ارة  �لبحَّ روؤ�صاء  وكبري  باربارو�ض«  �لدين  »خري  �حلني  ذلك 
 »Metellin دون منازع، وقد ولد خري �لدين بجزيرة »متلني
حو�يل عام 888هـ )1516م(، وكان يف �أول �أمره قر�صاًنا 
�لأول  بباربارو�ض  �مللقب  يعقوب  بن  وج  عرُّ �أخيه  قيادة  حتت 

ملهارته  فائقة  �صهرة  �كت�صب  وقد  �ل�صقر�ء(  �للحية  ذي  )�أي 
�أ�صهم بن�صيب مرموق يف توطيد �حلكم  �أن  و�صجاعته، وبعد 
حاكًما  �صار  �أن  وبعد  �لعربي،  �إفريقيا  �صمال  يف  �لرتكي 
�إىل  �لأول  �صليمان  �ل�صلطان  ��صتدعاه  �جلز�ئري،  �لقطر  على 
�لأ�صتانة، وعينه وزيًر� للبحرية �لعثمانية، وتويف خري �لدين يف 
4 من يوليو �صنة 953هـ )1546م( بالًغا من �لعمر 63 عاًما، 

ودفن بامل�صجد �لذي تبناه يف »بيوك دره«.

وعندما �صار خري �لدين باربارو�ض وزيًر� للبحرية �لعثمانية 
باإخ�صاع  للدولة  جديًد�  ن�رًص�  يحرز  �أن  �لبحر«  »�أ�صد  وجد 
جمهورية  مع  �صلح  معاهدة  تركيا  عقد  عقب  »�جلنوبيني« 
�لبندقية »فيني�صيا«، وخالل هذه �لأعمال �لبحرية �جلريئة وقع 
جزيرة  مدن  باإحدى  خ�صومه  قب�صة  يف  �أ�صرًي�  �لبحر«  »�أ�صد 
قور�صيقا حيث باغته �أمري �لبحر �جلنوبي »�أندريا دوريا« بعدد من 
�ل�صفن يفوق عدد �صفنه بكثري، �إذ كان لدى »�أ�صد �لبحر« �ثنتا 

ع�رصة �صفينة، وكان لدى خ�صمه �صبعني �صفينة.

و�أرغم هذ� �لبطل �لبحري على �لقيام بالتجديف على غر�ر 
ذ�ق  �صنو�ت  �أربع  �حلالة  تلك  على  وظل  �لعاديني،  �لأ�رصى 

خاللها �ألو�ًنا قا�صية من �لعذ�ب و�لتنكيل.

فرن�صا  ملك  �لأول«  »فر�ن�صو�  ��صتنجد  �لأثناء  هذه  ويف 
بال�صلطان �صليمان �لقانوين، ليعاونه على ��صرتد�د قلعة »ني�ض« 
�لكائنة يف جنوب فرن�صا من �لإمرب�طور �صارل �خلام�ض �إمرب�طور 
�إ�صبانيا، فاأمده �صليم باأ�صطول كبري بقيادة خري �لدين باربارو�ض، 
�أ�صطوله قبالة مرفاأ جنوه،  �أمر باإر�صال  ويف طريقه �إىل »ني�ض« 
و�صوب �ملد�فع على �ملدينة، ومل يقبل »باربارو�ض« �أية جزية 
�صوى فك �أ�رص �صديقه »�أ�صد �لبحر«، وكان له ما �أر�د، وليثاأر 
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�إيطاليا  من خ�صومه �لألد�ء طفق »�أ�صد �لبحر« يهاجم �صو�طئ 
»نابويل«  مدينة  وحط  �لعذ�ب،  مر  �أهلها  ويذيق  و�إ�صبانيا، 
�لبحر«  »�أ�صد  عرف  �لبطولية  �حلمالت  هذه  وعقب  باأ�رصها، 
بلقب جديد هو »�صيف �لإ�صالم«، ثم ��صتوىل بعد ذلك على 
�ملهدية بتون�ض مما �أثار حفيظة �لإمرب�طور �صارل - كان )�صارل 
�لعثمانية،  �لأ�صاطيل  على  �أوروبا  �أ�صاطيل  فاألَّب   - �خلام�ض( 
فحا�رصت �ملهدية مدة طويلة دون جدوى، وعقب �صقوطها 

��صتطاع »�أ�صد �لبحر« �لهرب باأ�صطوله من جزيرة حربة، حيث 
»�أندريا  �جلنوبي  �لبحر  �أمري  وعزم  و�أ�صطوله  فرقته  ينظم  ظل 
دوريا« على �أ�رص »�أ�صد �لبحر« ولكنه ��صتطاع �لت�صلل ب�صفنه من 
�صمال �جلزيرة �إىل جنوبها، باأن �صق فيها قناة ب�رصعة مذهلة، 
وتويف هذ� �لبطل �لبحري يف طر�بل�ض �لغرب، ودفن بجو�ر 
�مل�صجد �لكبري �لذي بناه هناك، وذلك يف حو�يل عام 973هـ 

)1565م( بالًغا من �لعمر نحو 80 عاًما ميالديًّا.
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املن�سية  بق�سم   – حارة   – ال�ساذيل   –750
�سارع – بق�سم العطارين  751– ال�ساذيل – 
�لطريقة  يتبع  مت�صوف  كل  على  �ل�صاذيل  لقب  يطلق 
�ل�صاذلية �لتي �أن�صاأها »�أبو �حل�صن �ل�صاذيل«، ومن َثمَّ قد تكون 
�أتباع  من  رجلني  �إىل  ن�صبة  �ل�صارع  وهذ�  �حلارة  هذه  ت�صمية 
�أن  ول�صيما  �جلهتني،  بهاتني  يقيمان  كان  �ل�صوفية  �لطريقة 
كثرًي� من حار�ت مدينة �لإ�صكندرية و�أزقتها و�صو�رعها �صميت 
باأ�صماء �لبارزين من �صكانها، �أو من مالك �ملنازل �لقائمة على 
حافتيها، ويف حالت كثرية با�صم �أول �لبانني �أو �ملقيمني بها 

ولو كانو� من �ل�صيد�ت �خلامالت �لذكر.

�أحد   – خا�صة  ب�صفة   – به  عرف  �ل�صاذيل  لقب  �أن  غري 
�إحدى  �نت�صار  يف  عميق  �أثر  لهم  كان  �لذين  �ل�صوفيني  كبار 
ون�صبو�  �لنا�ض  فقد�صه  �لإ�صالمي،  �لعامل  يف  �ل�صوفية  �لطرق 
�إليه �لكر�مات و�لأعمال �خلارقة للماألوف، كروؤية �لنبي عليه 
�ل�صالة و�ل�صالم يف �ملنام، وتلقي �لأو�مر منه بل وتلقي بع�ض 
�لأو�مر من �لله جّل جالله مبا�رصة، فارتفعو� مبقامه �إىل مرتبة 
�آفات  �ملز�عم وماتز�ل من  �ملر�صلني، وقد كانت هذه  �لأنبياء 
�ملجتمع �لعربي �لإ�صالمي مما �أدى �إىل تغلغل �لتو�كل يف كيان 

هذ� �ملجتمع.

يزيل  �أن  �لله  �إىل  �حلا�رص  �لع�رص  يف  �ملفكرون  وي�رصع 
و�ل�صعوب  �لعربية  �لأمة  لت�صري  �ل�صدور  عن  �ملخيف  كابو�صه 
دون حلاقها  يحول  معوق  دون  �حل�صارة  طريق  �لإ�صالمية يف 
�لف�صاء  وغزو  �لذرة  عهد  يف  ول�صيما  �ملتح�رصة  بالأم 

�لر�هن.

حممد  �أر�صلها  �لتي  �لعلمية  �لبعثات  تاريخ  يف  وجند  هذ� 
علي �إىل فرن�صا عام 1844م )1260هـ( ��صم ح�صن �ل�صاذيل 
ن فيما يلي ترجمة �ل�صيخ  �أفندي، وقد ر�أيت من �ملالئم �أن �أدوِّ

�ل�صويف وطالب �لبعثة �إمتاًما للفائدة: 

1( اأب� احل�سن ال�ساذيل: و��صمه �لكامل تقي �لدين �أو نور �لدين 
�لزرويلي  �ل�رصيف  �لله بن عبد �جلبَّار  �أبو �حل�صن علي بن عبد 
�بن  مادة  )�نظر  �ل�صكندري  �لله  �بن عطاء  �ل�صاذيل، ويذهب 
ن�صبه  و�صل  �أن  �إىل  و�ملنن«  »�للطائف  كتابه  يف  �لله(  عطاء 
باخلليفة علي بن �أبي طالب وفاطمة �لزهر�ء بنت �لنبي �لكرمي، 
فيذكر بعد جده عبد �جلبَّار �صل�صلة من �جلدود �لآخرين لي�صل 
هوؤلء  ت�رصد  �صل�صلة  وهي  علّي،  �لإمام  بن  باحل�صن  ن�صبه 
تاريخ  )1196م(  عام 593هـ  �إىل  �حل�صن  وفاة  منذ  �جلدود 
�لتاأكد  �ل�صهل  لي�ض من  �أنه  �ل�صاذيل، وما من �صك يف  ميالد 
من حقيقة هذه �لأن�صاب �ملتعاقبة طو�ل هذه �ملدة �لتي ��صتغرق 
مكة  من  �ل�رصيفة  �لنبوية  �أرومتها  لتت�رصب  قرون  �صتة  م�صيها 
�ل�صاذيل،  �ل�صيخ  ولد  حيث  �لأق�صى  �ملغرب  �إىل  و�ملدينة 
ا و�أن �لتاريخ يذكر �ل�صك �لقوي يف �نت�صاب عبيد �لله  خ�صو�صً
�لنبوية  �لدوحة  �إىل  �لفاطمية يف تون�ض  �لدولة  �ملهدي موؤ�ص�ض 
وذلك عند مبايعته خليفة للفاطميني عام 297هـ )909م( �أي 
فاإن  تقريًبا، وعلى كل حال  قرون  بثالثة  �ل�صاذيل  ميالد  قبل 

هذه �ل�صلة من �لإن�صان منحته لقب �ل�رصيف.

ل  �لنا�ض  من   � جدًّ كثرية  �آلًفا  فاإن  �أخرى  جهة  ومن 
باحل�صني  �أو  باحل�صن  ن�صبهم  و�صل  يف  تذكر  �صعوبة  يجدون 
�إىل  باأية �صلة  �أن�صابهم  �أن متّت  »�ل�رصيف« دون  لقب  ليحملو� 
ميلك  �لإ�صالمية  �لبلد�ن  من  كثري  ففي  �ملحمدي،  �لبيت  �آل 
هوؤلء �لنا�ض حجًجا يكتبها �ملخت�صون يف هذ� �لعمل �ل�صاذج 
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�أ�صطرها  يف  ت�رصد  وهي  �لعائلة«،  »�صجرة  منها  كل  ت�صمى 
�إىل  ي�صل  �أن  �إىل  و�أجد�دهم،  �آبائهم  مبوجب  جتري  �أ�صماء 
�أحد �أحفاد علي بن �أبي طالب وفاطمة �لزهر�ء، وماز�لت هذه 
�حلجج تدبّج وتباع ملن يريدون �أن يظلمو� �أ�صباط �لنبي بحمل 
�أن�صابهم �ملجهولة يف �أ�صولها �ل�صحيحة �حلقيقية، ومن �لع�صري 
� �أن يحتفظ �أفر�د �لأ�رصة �ملتعاقبون باأ�صماء و�ألقاب �لغابرين  جدًّ
من �أجد�دهم �أكرث من قرن �أو قرن ون�صف على �أبعد تقدير، 
فكيف ي�صتطاع �لحتفاظ باأ�صماء �لأجد�د �صتة قرون �أو �أكرث، 

�للهم �إل �إذ� كانت من باب �لخرت�ع و�لتخمني؟

�إن  فنقول  �ل�صاذيل،  �حل�صن  �أبي  �صرية  �إىل  �لآن  ولنعد 
593هـ  عام  »ُغمارة«  بقرية  ولد  �أنه  يقولون  �ملوؤرخني  بع�ض 
على  »�ِصْبتة«  ميناء  من  بالقرب  تقع  قرية  وهي  )1196م(، 
بالريف  طارق  جبل  برزخ  عند  �ملتو�صط  �لأبي�ض  �لبحر 
�ملر�ك�صي، بينما يذكر �آخرون �أنه ولد يف �صاذلة وهي مو�صع 
بال�صاذيل،  ي  �صمِّ ثم َّ  ومن  �لتون�صي،  بالقطر  زعفر�ن  بجبل 
�لت�صمية �لأخرى  �لت�صديق لأن  �إىل  �أدعى  �لأخري  �لقول  وهذ� 
ب�صاذلة،  مولده  تنفي  ل  »�لزرويلي«  وهي  عليه  �أطلقت  �لتي 
�أهله من مر�ك�ض »�ملغرب �لأق�صى«  �إذ قد يكون �صببها نزوح 
�إىل تون�ض، قبل �أن يولد بوقت ق�صري �أو طويل، وتنتمي هذه 
�لأق�صى،  �ملغرب  قبائل  �إحدى  »عمو�ن«،  قبيلة  �إىل  �لأ�رصة 
وهي �لقبيلة نف�صها �لتي ينتمي �إليها »عبد �لرحمن �لقنائي« �أ�صهر 
�أولياء �ل�صعيد �مل�رصي، وماز�ل �رصيحه مو�صع تقدي�ض �لنا�ض 
�لقبيلة  هذه  �إىل  �ل�صاذيل  و�نتماء  �ملادة(  هذه  )�نظر  قنا  مبدينة 
�أرومة  �أ�صل بربري مغربي ولي�ض من  باأنه من  ي �لحتمال  يقوِّ

عربية خال�صة تدل على عروبته �لأ�صيلة.

ون�صاأ �أبو �حل�صن يف قرية »غمارة« ويف كنفها تلقى علومه 
�لأوىل وحفظ �لقر�آن �لكرمي، ولال�صتز�دة من �لعلم رحل �إىل 
ا عن �ملدن �لكربى يف �ملغرب �لأق�صى مثل فا�ض،  تون�ض معر�صً
�لتي  �لقزوين ومر�ك�ض و�ِصْبَتة وغريها من �ملدن  حيث جامعة 
و�لفقهاء و�ملفكرين، ويرجع  �لعلماء  �لعديد من  ت�صم  كانت 
�ملذهب  �أن  �إىل  �لبلد�ن  من  غريها  على  تون�ض  تف�صيله  �صبب 
�ل�صيعي كان قد ب�صط �صيطرته على �صمال �إفريقيا �ملغربي بقيام 
�لدولة �لفاطمية يف ربوعه خالل �لقرن �لر�بع �لهجري، وبقيام 
�ملركز  �لعر�ق  على  �صيادتها  وب�صط  �ل�رصق  �لبويهية يف  �لدولة 
�لقرن  ذلك  يف  �لأركان  �ملتد�عية  �لعبا�صية  للدولة  �لرئي�صي 

نف�صه.

�ملذهب  بد�أ  �لهجريني  و�ل�صاد�ض  �خلام�ض  �لقرنني  ويف 
و�لبويهية  �لفاطمية  �لدولتني  �صعف  �إثر  �صيادته  ي�صتعيد  ِـّي  �ل�صن
وقيام دولة �صنّية هدفها �لأ�صا�صي �لق�صاء على �ملذهب �ل�صيعي 
و�ل�صالجقة  �لأتابكة  دولة  �صادت  �ل�رصق  ففي  كان،  �أينما 
و�لأيوبيني و�ملماليك يف م�رص و�ل�صام، ويف �ملغرب �صيطرت 
دولة �ملوحدين يف �ملغرب و�لأندل�ض، وكان معظم �صكان هذه 
ـّي  �ل�صن �ملذهب  �ملحافظة على قو�عد  يغالون يف  �ل�صنية  �لدول 
�لفل�صفية خروًجا  �لآر�ء  ن�رص  �إىل  �لر�مية  ويرون يف �حلركات 
حتت  �ل�صيعي  �ملذهب  �صيطرة  �إعادة  �إىل  وجنوًحا  �ل�صنَّة  على 
وي�صمحون  به  ياأخذون  �ل�صيعيون  كان  �لذي  �لتفل�صف  �صعار 

بتدري�صه مع علوم �لأو�ئل.

�لإ�صالمي  �لعامل  �نق�صام  حدث  نف�صه  �لع�رص  هذ�  ويف 
�إىل دول عديدة، ف�رصف �هتمام بع�صها عن �لبع�ض �لآخر، 
�لأوروبيني  �لإ�صالمي مما جر�أ  �لعامل  �أثنائه �صعف  وحدث يف 
�لأندل�ض  �ل�صليبيني وغزو  بو��صطة  �ل�صام  �مل�صيحيني على غزو 
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بو�صاطة �لطاحمني �إىل �إعادة هذه �لبالد �إىل �ل�صلطان �مل�صيحي 
�ملتفككة  �ل�صعيفة  �لإ�صالمية  �لدويالت  على  �لنهائي  بالق�صاء 

�لرو�بط يف �صبه �جلزيرة �لإ�صبانية.

�حلياة  ن�صطت  �جل�صام  بالأحد�ث  �ملليء  �جلو  هذ�  ويف 
�لروحية وقويت �حلركة �ل�صوفية وكرث عدد �ملت�صوفني ب�صبب 
�لإ�صالمية  �لأقطار  حماية  عن  بالعجز  �ملعرتفة  �ملتخاذلة  �لروح 
من هجمات �ملغريين �لأجانب، ومن َثّم ركن �ملتعلمون من 
كنفها  �لإح�صا�ض يف  بغية  �لعليا  �لروحانية  �لقوة  �إىل  �مل�صلمني 
بالطمئنان �لنف�صي وجلوؤو� – مع �لأ�صف �ل�صديد – �إىل �لتدين 
فيهما  يلتم�صون  و�لزهد  �لعبادة  �لكلي يف  �جلامح و�ل�صتغر�ق 
و�ل�صطر�ب  �لقلق  عو�مل  �لله  رحاب  يف  وين�صون  �ل�صكينة 
بع�ض  و�أخذ  �ل�صوفية  �حلركة  ن�صطت  َثمَّ  ومن  و�لفزع، 
�ل�صوفيني ميار�صون حياة روحية خال�صة، و�أخذ �لبع�ض �لآخر 

يخلط �لت�صوف بالفل�صفة و�لروح بالفكر.

�أفدح  جرَّ  قد  �لتدين  يف  �لغلو  هذ�  �أن  يف  �صك  من  وما 
�لويالت على �لإ�صالم و�مل�صلمني لأن هذ� �لغلو �لتديني �رصف 
�ملاليني يف �لعامل �لإ�صالمي بوجه عام ويف �لعامل �لعربي ب�صكل 
بقوة  بالدهم  من  �لأعد�ء  لطرد  �جلهادية  �لروح  عن  خا�ض 
�ل�صالح و�لكفاح �لد�ئب، وجرَّ بهم �إىل �ل�صت�صالم لظروف 
�لدهر دون �أن يتغلبو� عليها بال�صمود و�ل�صرب و�جلهاد يف �صبيل 
مل  �ملت�صوفني  هوؤلء  معظم  �أن  ويقيني  و�أوطانهم،  دينهم 
يفقهو� �لت�صوف على حقيقته �لفل�صفية، وماز�لو� يجهلون هذه 
�حلقيقة، فاأدى ذلك �إىل ما ت�صكو منه �لأمة �لعربية و�لإ�صالمية 

من بدع وتو�كل يتفاقم �رصرها على مر �ل�صنني.

فقد كان بني �صحابة ر�صول �لله رجالن ينطبق على زهدهما 
�لنقي وتقو�هما �خلال�صة لله وحده وكفاحهما �لبطويل يف �صبيل 
خنوع  �أو  تو�كل  غري  يف  كلمته  و�إعالء  �لإ�صالمي،  �لدين 
�لغفاري  َذّر  �أبو  هما  �لورعان  �لرجالن  وهذ�ن  ��صتكانة،  �أو 
وحذيفة، و�إذ� رددنا كلمة »�صويف« �إىل �لكلمة �ليونانية وهي 
»�صويف« �أي �حلكمة، وقد تكونت منها ومن لفظ »فيلو« �أي 
�ل�صديق �أو �ل�صاحب، كلمة »فيلو�صوف« �أي فيل�صوف، فاإن 
هذ� �ملعنى ينطبق على �لرجل �حلكيم �ل�صائب �لر�أي �جلاد يف 
كل مر�حل �صلوكه، ولي�ض على �لرجل �مل�صتغرق يف �لعبادة 
و�لزهد و�لن�رص�ف عن �لدنيا وعن كل ما يتطلبه وطنه و�أهله 
من جهوده و�أعماله �خلرية �ملثمرة، ويالحظ �أن كلمة »�صويف« 
باملفرد مل تطلق لأول مرة �إل يف �لن�صف �لثاين من �لقرن �لثامن 
�لهجري على »جابر بن حيَّان« �لذي عا�رص هارون �لر�صيد يف 
معظم �صنو�ت حياته، وجابر بن حيَّان من �أهل �لكوفة وكان 
حيَّان(،  بن  جابر  مادة  )�نظر  بالكيمياء  �مل�صتغلني  من  �صيعيًّا 

وكان يف �لوقت نف�صه من �أ�صحاب �لفل�صفة.

باللغة  �حلكمة  كلمة  �إىل  »�صويف«  كلمة  �إرجاع  ويوؤيد 
�مل�صيحيني،  بني  �لآن  حتى  منت�رص  »�صوفيا«  ��صم  �أن  �ليونانية 
ويطلق على م�صجد �إ�صطنبول �جلامع ��صم »�آيا �صوفيا« لأنه كان 
يف �لأ�صل كني�صة »للقدي�صة �صوفيا Sainte Sophie« �لأرملة 
بت حتى �ملوت يف عهد �لإمرب�طور �لروماين  �مل�صيحية �لتي ُعذِّ
»�أدريان« فاأُدخلت يف زمرة �ل�صهد�ء �لن�صارى، ويقول معظم 
�ل�صوف،  من  م�صتقة  �ل�صويف  كلمة  �إن  �مل�صلمني  �ملفكرين 
و�لت�صوف يف عرفهم م�صدر �لفعل �خلما�صي �مل�صوغ من كلمة 
�صوف للدللة على لب�ض �ل�صوف، ومن ثمَّ كان �ملتجرد حلياة 
لتثبيت  تخريج  �لقول  هذ�  �أن  ويعني  �صوفيًّا،  ي�صمى  �ل�صوفية 
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ن  �لزعم باأن �لكلمة عربية ولي�صت يونانية، مع �أن �لتحليل �ملدوَّ
�لتي  �حلكمة  �تباع  وهو  �حلقيقي  معناه  �إىل  �لت�صوف  يردُّ  قبل 
ياأباهما  �أمر�ن  �ل�صعوذة، وهما  �أو  �لدجل  �إىل  ل جتر �صاحبها 
�لإ�صالم �لذي هو دين �لفطرة �لنقي من كل �خلزعبالت �لتي 
�لكر�مة  �لر�صد ويح�ّض على  �إىل  يهدي  �صاأنه كدين  حتط من 
و�ل�صجاعة و�جلهاد و�لعلم �ل�صحيح و�لقوة يف �حلق و�لبتعاد 
عن �خلنوع �أو �خل�صوع �أو �ل�صتكانة للتفرغ �لكلي للزهد و�لتعبد 
بالعمل  �أرز�قها  من  و�لأكل  �لأر�ض  مناكب  �ل�صعي يف  دون 

وعرق �جلبني يف غري تو�كل �أو ��صت�صعاف.

يتحدثون  �أنا�ًصا  �لفقهاء و�ملتكلمون روؤيتهم  �أ�صخط  ولقد 
�لباطن، يف حني  ق�صائه  �إىل  و�لحتكام  �ل�صمري  ن�صد�ن  عن 
�أن �رصيعة �لقر�آن �لكرمي حتا�صب على �لأعمال �لظاهرة وتعاقب 
�لنا�ض على �آثامهم، ول حيلة لها مع �لنفاق يف �لدين، ومن 
لالإ�صالم  �لأوىل  �لع�صور  �حلكماء يف  �لفقهاء  هوؤلء  َثمَّ عمل 
على �أن يو�صحو� للنا�ض �أن حياة �ل�صوفية موؤدية بهم ل حمالة 
�إىل �لزيغ لأنهم يقولون �إن �لنيَّة مقدمة على �لعمل، و�إن �ل�صنة 
خري من �لفر�ض، و�إن �لطاعة خري من �لعبادة، وكانت فرق 
�خلو�رج �أول �لفرق �لإ�صالمية �لتي ظهرت عد�وتها لل�صوفية.

َـّة بعد ذلك على �إنكار �لت�صوف و�أخذ  ثم �أجمع �أهل �ل�صن
�أ�صحابه  وي�رصف  �لفكر  يغذي  �أنه  �لت�صوف  على  حنبل  �بن 
�لله،  مع  �خللوة  طلب  على  ويحملهم  �لعبادة،  ظاهرة  عن 
حنبل  �بن  تالميذ  بع�ض  وجعل  �لفر�ئ�ض،  �إغفال  في�صتبيحون 
و�لظاهرية  �ملعتزلة  �أما  �لروحانية،  �لزنادقة  من  طائفة  �ملت�صوفة 
�لنظرية على  �لناحية  يقوم من  �لله لأنه  �لع�صق يف  في�صتنكرون 
�لت�صبيه، ويقوم من �لناحية �لعملية على �ملالم�صة و�حللول وهو 

ما ي�صتنكره �لدين �لإ�صالمي ويترب�أ منه.

ما ور�ء  متاهات علم  ينزلق يف  �أن  للت�صوف  وكان لبد 
�لفرد  �جلوهر  م�صائل  يف  �لبحث  مثل  )�مليتافيزيقا(  �لطبيعة 
بل  �لبحث  روحانية  تنكر  �أبحاث  وهي  و�لتفاق،  و�ملادية 
مما  �لعددية،  و�لوحدة  �لوجودية  �لوحدة  بني  وتخلط  بقاءها 
�أدى �إىل �نزلق �ل�صوفية يف زندقة �حللولية، ومن ذلك قولهم 
�إن �لنفو�ض �ملقبلة على �لله ت�صتطيع �أن تت�صل باحل�رصة �لإلهية!! 
وزعمهم �أن �ل�صويف يتو�صل �إىل خماطبة �لله يف حالة دخوله 
نف�ض  �أعماق  �لتغيري يف  �إىل  يوؤدي  �لذي  �لكلي  �لوجد  مرحلة 
�لعبد في�صله �إىل �لذ�ت �لإلهية �إدماًجا، وهذ� �لزعم يجعل لله 

�صبحانه وتعاىل �أولياء يف �لأر�ض و�صو�هد.

لأنه  للدين  ومنافاته  وقوعه  ل�صتحالة  مردود  زعم  وهو 
لي�ض  �إذ  �لإلهية،  �لذ�ت  على  �لفاين  �لإن�صان  ج�صم  ِـُّب  يغل

لذ�تني �أن يتحيز� مكاًنا بعينه يف وقت و�حد.

يف  �لكبري  �خلالف  تعديل  يف  �لإ�صالم  علماء  حار  وقد 
�ل�صّنة  �أهل  �ملت�صوفة ومذهب  �لوحدة عند  �لعقيدة بني مذهب 
و�أنه  �لإ�صالم  يف  دخيل  �لت�صوف  �أن  �إىل  فذهبو�  �ل�صحيح، 
�ليونان  �أفالطونية  من  و�إما  �ل�صام،  رهبانية  من  �إما  ماأخوذ 

�جلديدة، و�إما من زر�د�صتية �لفر�ض و�إما من فيد� �لهنود.

يدل  �لهجري  �لثالث  �لقرن  حتى  »�ل�صويف«  لفظ  وكان 
�لثائرين  من  طائفة  وعلى  بالكوفة،  �ل�صيعة  َـّاد  زه بع�ض  على 
�لزندقة لمتناع بع�ض من  بالإ�صكندرية، كما كان يدل على 

�أُطلق عليهم لقب »�ل�صويف« عن �أكل �للحم.

»�ل�صوفية« عام 199هـ )814م(  �جلمع  وظهرت �صيغة 
�حلني،  ذلك  يف  �لإ�صكندرية  �جتاحت  �لتي  �لفتنة  �أخبار  يف 
من  مذهب  على  �لعهد  ذلك  حتى  تدل  �ل�صيغة  هذه  وكانت 



حرف الشني

603

مذ�هب �لت�صوف �لإ�صالمي يكاد يكون �صيعيًّا ن�صاأ يف �لكوفة، 
�للحم  ياأكل  ل  وكان  �أئمته،  �آخر  �ل�صويف  »َعْبَدك«  وكان 

وتويف يف بغد�د عام 210هـ )825م(.

وكانت �لعالمة �لد�لة على �ل�صويف عند معتنقي �ل�صوفية 
وُيْخفى  �لِعّزة  بعد  وُيَذّل  �لغنى  بعد  يفتقر  »�أن  هي  �لقد�مى 
و�ل�رصيعة  �لقر�آن  مع  تتعار�ض  �ل�صفات  وهذه  �ل�صهرة«،  بعد 
�ل�صعي  على  يح�ض  �لإ�صالم  �إذ  �لتعار�ض،  كل  �لإ�صالمية 
و�لك�صب �حلالل لتاأدية �لزكاة للمحتاجني ويح�ض على �لعزة 
على  ويح�ض  و�خلنوع  �لذلة  عن  وينهى  و�ل�صلوك  �لنف�ض  يف 
باأعمالهم  ي�صتهرون  �أكفاء  قادة  �مل�صلمني  بني  ليكون  �ل�صهرة 
م�صتوى  رفع  �صبيل  ويف  �لله،  �صبيل  يف  وبطولتهم  �ل�صاحلة 

�ملجتمع �لذي يعي�صون يف كنفه.

�لإلهامية  �لعلوم  يوؤثرون  �لت�صوف  �أهل  �أن  �لعجيب  ومن 
�ليقينية  و�مل�صاهدة  �حلقيقية  �ملعرفة  ويعدونها  �لتعليمية  دون 
على  يحر�صو�  مل  ولذلك  �خلطاأ،  �إمكان  معها  ي�صتحيل  �لتي 
در��صة �لعلم وحت�صيل ما �صنفه �مل�صنفون و�لبحث عن �لأقاويل 
بتقدمي  �لدرجة  �إىل حت�صيل تلك  �لطريق  �إن  قالو�  بل  و�لأدلة، 
�ملجاهدة وحمو �ل�صفات �ملذمومة وقطع �لعالئق كلها و�لإقبال 
هذ�  تفكري  يرتقي  كيف  ولكن  تعاىل!!  �لله  على  �لهمة  بكل 
�ملعرفة  وحت�صيل  �لتعليم  يف  �لتعمق  دون  �لنا�ض  من  �ل�صنف 
درجة  �أعلى  �إىل  به  و�لرتفاع  �لإدر�ك  لتثقيف  بالدرو�ض 
م�صتطاعة؟؟ �أُرقي �لإن�صان يف مد�رج �حل�صارة ياأتي بالنقطاع 
�إىل �لعبادة و�لزهد وترديد �لأذكار و�لأور�د دون تو�صيع �أفق 
�لعقل �لب�رصي بالعلوم و�ملعارف يف �صتى �ملجالت �لفكرية؟؟ 
�لإن�صان خاماًل  بقاء  �إىل  �صبياًل  �ل�صلوك  بهذ�  �لتم�صك  لي�ض  �أََو 
�حلا�رص  �لوقت  يف  ول�صيما  للمجتمع،  منه  فائدة  ل  جاهاًل 

�لذي هو ع�رص �لعلم يف �أرقى معارفه؟؟ �إل �أن �أتباع هذ� �لطريق 
�لعربي  �ملجتمع  َيْبتلي  ما  لأق�صى  و�لذلة  �جلهل  �إىل  �ملوؤدي 

و�لإ�صالمي باأفدح �ل�رصر يف �حلياة �لإن�صانية.

ويقول �ملرحوم �لأ�صتاذ م�صطفى عبد �لر�زق �صيخ �جلامع 
�لأزهر �لأ�صبق يف تعليقه على كلمة »ت�صوف« يف د�ئرة �ملعارف 
�لإ�صالمية، �إن �ملت�صوفة تعر�صو� للكالم يف حقائق �ملوجود�ت 
�لعلوية و�ل�صفلية على وجه ل يفهمه من مل ي�صاركهم يف �أذو�قهم 
ومو�جدهم، ثم قالو�: »�إن �أهل �ملجاهدة يدركون كثرًي� من 
�لو�قعات قبل وقوعها!!! ويت�رصفون بهممهم وقوى نفو�صهم 
يف  وتوغلو�  �إر�دتهم!!!  طوع  وت�صري  �ل�صفلية  �ملوجود�ت  يف 
كالمهم  و�ختلط  �لإ�صماعيلية!!!  مبذ�هب  متاأثرين  كله  ذلك 
وت�صابهت عقائدهم وظهر يف كالمهم �لقول بالقطب ومعناه 
ر�أ�ض �لعارفني، وهو بعينه ما تقوله �لر�ف�صة، وبلغ تاأثرهم بهذه 
�ملذ�هب �ملفرطة من مذ�هب �لت�صيع �أنهم ملا �أر�دو� �أن يجعلو� 
لبا�ض خرقة �لت�صوف �أ�صاًل لطريقتهم رفعوه �إىل علّي – ر�صي 

�لله عنه«.

يعطينا  ما  �لر�زق  عبد  لالأ�صتاذ  �لقيم  �لتحليل  هذ�  ويف 
فكرة و��صحة عن �أهل �لت�صوف، فهم يزعمون �أن �لتعمق يف 
ت�صوفهم يجعلهم علماء بالغيب وعلم �لغيب عند �لله وحده، 
فاإدر�كهم للكثري من �لو�قعات قبل وقوعها – كما يّدعون – 
�لذين  و�ملر�صلني  �لأنبياء  �صفوف  من  �أرفع  �صف  ي�صعهم يف 
يقرون �أن علم �لغيب من خ�صائ�ض خالق �لوجود، و�أما تاأثر 
معرفة  من  يدعون  فيما  فظاهر  �لإ�صماعيلية  مبذ�هب  �ملت�صوفة 
درجة  �أقطابهم  وبلوغ  �لله  عند  علمها  �لتي  �لروحانية  للعلوم 

�صماوية عليا تقربهم من �صاحب �لعر�ض �لو�حد �لقهار.
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وي�صتطرد �لأ�صتاذ عبد �لر�زق فيقول: »�إن للمت�صوفة �ألفاًظا 
موهمة �لظاهر، �صدرت عن كثري من �أئمتهم يعربون عنها يف 
��صطالحهم بال�صطحات، و�ل�صطح لفظة ماأخوذة من �حلركة، 
يقال ي�صطح �إذ� حترك، وهي عبارة م�صتغربة يف و�صف َوْجٍد 
�أ�رص�ر  حركة  فهي  وغلبته،  غليانه  ل�صدة  وهاج  بقوته  فا�ض 
بعبار�ت  وجدهم  عن  فعربو�  َوْجُدهم  قوي  �إذ�  �لو�جدين 
ي�صتغرب �صامعها، ومن ذلك ما ُيروى عن �أبي يزيد �لب�صطامي 
مرة  »رفعني  �لله:  عن  قال  �أنه  )875م(  261هـ  �صنة  �ملتوفى 
يحبون  خلقي  �إن  يزيد  �أبا  »يا  يل:  وقال  يديه«،  بني  فاأقامني 
�أنانيتك،  و�ألْبِ�ْصني  بوحد�نيتك،  »َزيِّني  فقلت:  يروك«،  �أن 
ر�أيناك،  قالو�  خلقك  ر�آين  �إذ�  حتى  ـَديِّتك  �أح �إىل  و�رفعني 
هذ�  عن  وحكي  هناك!!!«،  �أنا  �أكون  ول  ذ�ك  �أنت  فتكون 
�إىل وحد�نيته ف�رصت  ما �رصت  »�أول  قال:  �أنه  ا  �أي�صً �ل�صويف 
طرًي� ج�صمه من �لأحدية وجناحه من �لدميومة، فلم �أزل �أطري 
�إىل هو�ء مثل ذلك  �لكيفية ع�رص �صنني حتى �رصت  يف هو�ء 
ميد�ن  �أن �رصت يف  �إىل  �أطري  �أزل  فلم  مرة،  �ألف  �ألف  مائة 

�لأزلية فر�أيت فيها �صجرة �حلادية« )�نظر مادة �لب�صطامي(.

فهذه �لأقو�ل �لتي ترددت على ل�صان �أبي يزيد �لب�صطامي 
�أنبياء  من  �أكرب  منهم  جتعل  �ملت�صوفة  كبار  من  غريه  ول�صان 
�خلالق  �لله جل جالله وكاأنه منهم، ويدعون على  يخاطبون 
�ملهيمن �لقدير �أقو�ًل ل يقبلها عقل ول ي�صت�صيغها ذوق علمي 
من  �حلظ  وقليلي  �لعامة  وجد�ن  �إىل  تنفذ  ولكن  ح�صيف، 
غري  يف  بقائليها  ويوؤمنون  �صحيحة  �أنها  فيعتقدون  �لثقافة، 
�لنفوذ  بهذ�  �لنا�ض  من  �لب�صطاء  على  هوؤلء  في�صيطر  حتفظ، 
نظرة  �حلياة  �إىل  �لنظر  عن  بهم  يقعد  �لذي  �ملوهوم  �لروحاين 
يف  تفيدهم  ل  �لتي  لالأوهام  في�صت�صلمون  حقيقية،  فاح�صة 

�ل�صلوك �لعلمي �ملنتج �ملفيد.

وقد �أ�صاب �لأ�صتاذ عبد �لر�زق يف قوله عندما تعر�ض ملا 
يزعمه �ل�صوفيون يف �لوقت �لر�هن من كر�مات لالأولياء: »�إنه 
ل يريد �لتعر�ض لدور �لنحطاط �لذي �نتهى �إليه �لت�صوف يف 
�لعهود �ملتاأخرة بعد �صدر �لإ�صالم وفجره و�صحاه، وهو �لدور 
�لذي مازلنا ن�صهده و�لذي جعل من طريقة �لإخال�ض و�لزهد 

و�لورع و�لعرفان و�خلري �أد�ة غ�ض ومطامع وجهل وف�صاد«. 

�لعبادة  على  ينطبق  كان  �لت�صوف  معنى  �أن  و�لو�قع 
�خلال�صة لله �صبحانه وتعاىل، م�صفوعة بالورع و�لزهد يف �لدنيا 
وزخرفها مع �لعمل �ل�صالح يف �صبيل �لله ويف �صبيل �لإن�صانية، 
من  �لكمال  درجات  �أرقى  �إىل  �مل�صلم  بالإن�صان  �لو�صول  بغية 
حيث �جلهاد و�لإنتاج �ملثمر �ملفيد يف جميع �أطو�ر �حلياة، يف 
غري ��صتغالل �أو ج�صع �أو تعدٍّ على حقوق �لغري �أو �لو�صول �إىل 
�ل�صيطرة على �لنفو�ض �ل�صاذجة، مبز�عم يرف�صها �لعقل و�لعلم 
ا قاطًعا، بل يترب�أ منها �لدين �لإ�صالمي �حلنيف دين �لفطرة  رف�صً

�لإن�صاين.

وما  �لت�صوف  �لب�صري يف  �لعقل  ير�ه  ما  هذه هي خال�صة 
يتمناه كل م�صلم يف ع�رص �لعلم و�حل�صارة �لر�هن من رجوع 
�لله  �إىل  �صبيلها  تخل�ض يف  �لتي  �لعبادة  �حلقة يف  �لو�قعية  �إىل 
بالعمل  �لإ�صالمي  �لعامل  �إىل رفعة  دنياها  تعاىل، وتخل�ض يف 
و�لعلم �جلاد �ملتطور بغية �للحاق بركب �لأم �لر�قية دون �لنظر 
�لتخلف، حتى نق�صي  �إىل عو�مل  �إىل �خللف ودون �لركون 
على �أطماع �لطامعني فيما لدى �لعرب و�مل�صلمني يف كافة بقاع 
�ملادية، و�إن  �لقيمة  �لرثو�ت جزيلة  �أرز�ق مغدقة  �لأر�ض من 
كان ولبد من �أن يكون بيننا مت�صوفون، فليكونو� على مثال 

اد �صدر �لإ�صالم. �أبي ذرٍّ �لغفاري وحذيفة من زهَّ
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�صنو�ت  �أو�ئل  يف  �ل�صاذيل  �حل�صن  �أبو  كان  وعندما 
ن�صاأته، كان باملغرب �لعربي �أبو مدين �لتلم�صاين �لذي �أُ�صفي 
�لغوث، و�أبو مدين هو �صعيب بن �حل�صني  عليه لقُب �لقطب 
بالأندل�ض وق�صى معظم  �أبو مدين( ولد  )�نظر مادة  �لأندل�صي 
تربته،  طي  ودفن يف  ومات  �جلز�ئري  بالقطر  �ل�صوفية  حياته 
�لعلم،  لتح�صيل  فا�ض  �إىل  نزح  �لكرمي  �لقر�آن  �أن حفظ  وبعد 
ثم حتول بكليته �إىل �لت�صوف حتى بلغ مرتبة »�لقطب �لغوث« 
عند �ملت�صوفة، وذلك بعد �ت�صاله بال�صويف �مل�صهور عبد �لقادر 
�لكيالين )�نظر مادة عبد �لقادر �لكيالين( و��صتكمال در��صته 
�ل�صوفية على يديه يف مكة ويف �لعر�ق، و��صتقر »�أبو مدين« 
كانت  وملا  مريديه،  تعليم  يف  و�أخذ  باجلز�ئر،  بجاية  مبيناء 
�ملوحدين عقدو�  دولة  فقهاء  تخالف مذ�هب  �ل�صوفية  تعاليمه 
�لنية على �غتياله فاأر�صل �ل�صلطان �ملوحدي »�أبو يو�صف يعقوب 
�أبو مدين لل�صفر  �مللقب باملن�صور« ي�صتدعيه �إىل فا�ض، فخرج 
فر�صًخا  يبعد  �أتباعه ولكنه تويف يف مكان  �إليها يف ركب مع 
و�حًد� عن مدينة تلم�صان عام 594هـ )1197 – 1198م( 
ودفن ح�صب و�صيته برباط �لعبَّاد بالقرب من هذه �ملدينة وماز�ل 
قربه يز�ر حتى �لآن، ومن تالميذ �أبي مدين �لفيل�صوف �ل�صهري 

»�بن �لعربي« )�نظر هذه �ملادة(. 

وكانت �لدولة �ملوحدية يف �ملغرب �لأق�صى ترعى يف �أول 
قيامها �حلياة �لفكرية وت�صجع �لعلماء و�ملفكرين، ومن �أمر�ئها 
يو�صف  يعقوب  »�أبو  برعايتهم  �لعلمية  �حلركة  خ�صو�  �لذين 
)1163م(  عام 559هـ  �حلكم  توىل  �لذي  �ملوؤمن«  عبد  �بن 
باأخبار  وتويف عام 580هـ )1184م( وكان على علم غزير 
وقد  و�لإ�صالم،  �جلاهلية  وماآثرهم يف  �أيامهم  وتاريخ  �لعرب 
وكان  ومعرفته،  �إدر�كه  حميط  لتو�صيع  �صديدة  عناية  وّجه 

حمبًّا للعلماء وللفال�صفة بوجه خا�ض، فقرب �إليه عدًد� كبرًي� 
منهم فعا�ض يف بالطه �لفيل�صوف �ملغربي �بن �لطفيل )�نظر هذه 
�ملادة(، وهو �أحد من حاولو� �ملزج بني �لفل�صفة و�لت�صوف، 
وقدم لأبي يعقوب �صديقه �بن ر�صد )�نظر هذه �ملادة( فقربه �إليه 

ووله ق�صاء �إ�صبيلية.

ولكن �ملجتمع �لإ�صالمي �ملغربي يف ذلك �حلني مل ير�ض 
عن �صيا�صة �خلليفة �ملوحدي �أبي يعقوب يو�صف ذلك، لأن هذ� 
على  و�ملحافظة  �ل�صنِّي  باملذهب  �لتم�صك  �صديد  �ملجتمع كان 
قو�عده و�أ�صوله ونبذ كل ما يخالف هذه �لقو�عد و�لأ�صول، 
وقد ��صتجاب �خلليفة �أبو يو�صف بن �أبي يعقوب يو�صف لرغبات 
�ملجتمع فا�صطهد �لفال�صفة و�تهم �بن ر�صد بالزندقة وحاكمه 
مدين«  »�أبي  ��صتدعاء  يف  و�أر�صل  )1194م(،  591هـ  عام 
باأن يكبل  �أمر  �أنه  �ل�صوفية، ويقال  تعاليمه  للق�صاء عليه وعلى 
باحلديد وير�صل �إليه مقيًد� ولكنه تويف قرب تلم�صان كما تقدم 

�لقول.

ويف هذ� �جلو �لقامت بالن�صبة للمفكرين ول�صيما �لفال�صفة 
عن  �لرحيل  �إل  �أئمتهم  من  �لكثري  و�صع  يف  يكن  مل  منهم، 
�لذي  �لعربي  �بن  �لدين  �لأق�صى ويف مقدمتهم حميي  �ملغرب 
ترك �لأندل�ض و�ملغرب عام 598هـ )1201م( بعد �أن �صاهد 
�لت�صوف  يف  و�أ�صتاذه  ر�صد  �بن  �لفل�صفة  يف  �أ�صتاذه  ماأ�صاة 

�أبي مدين )�نظر هاتني �ملادتني(.

�ل�صاذيل  �حل�صن  �أبو  بادر  �لفكري  �ل�صطهاد  هذ�  و�إز�ء 
مكفولة  �لفكر  حرية  كانت  حيث  تون�ض  �إىل  �لذهاب  �ىل 
�أبي  �أمثال  �ملت�صوفة  كبار  بع�ض  يقيم  وحيث  ما،  حد  �إىل 
�حل�صن  �أبو  �ملهدي، وقد عا�رصهم  و�أبي حممد  �لباجي  �صعد 
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و�أن  ا  �لتون�صية خ�صو�صً �لبالد  �ل�صوفية يف  �لتعاليم  تلقيه  طو�ل 
تعاليم �أبي مدين �لروحية �ل�صوفية كانت ت�صيطر على �لأذهان 
و�لندماج  �لزهد  على  و�لإقبال  �لت�صوف،  �إىل  �مليل  وتغذي 
حد  على  �لله،  يف  �لندماج  �إىل  �لو�صول  بغية  �لروحانية  يف 
ظن �ملغرقني يف �لت�صوف، ويف هذ� �لو�صط �مل�صبع بال�صوفية 
بهذ�  يقنع  ولكنه مل  �لت�صويف،  تعليمه  وتلقى  �حل�صن  �أبو  ن�صاأ 
�ل�رصق  �إىل  �لرحيل  على  فعزم  �لروحاين،  �لعلم  من  �لقدر 
�أيدي �صيوخ  لتاأدية فري�صة �حلج ثم �ل�صتز�دة من �لتعليم على 
عام  هذه  رحلته  بد�أ  وقد  �مل�صهورين،  �ل�صوفيني  �مل�رصق 
615هـ )1218م( وهو يف �لثانية و�لع�رصين من �لعمر، وقد 
و�لعر�ق  �ل�صام  ز�ر  وبعد �حلج  �لإ�صكندرية،  برحلته على  مر 
و�لزهاد  �لعّباد  ول�صيما  �إليهم  و��صتمع  علمائهما  عن  و�أخذ 
و�ملت�صوفة، ويف �لعر�ق �ت�صل �ت�صاًل وثيًقا بال�صيخ �أبي �لفتح 
�لو��صطي )�نظر مادة �لو��صطي( �أكرب تالميذ �لرفاعي )�نظر هذه 
للو��صطي  وكانت  )1221م(  618هـ  عام  وذلك  �ملادة(، 
منـزلة رفيعة عند �لر�فعية، مما جعلهم ير�صلونه �إىل م�رص لن�رص 
عام  �لإ�صكندرية  �إىل  فو�صل  ربوعها،  يف  �لرفاعية  �لطريقة 
630هـ )1232م(، و�أقام بها مدة يعظ �لنا�ض ويدعوهم �إىل 
طريقته، وكان يلقي درو�صه يف م�صجد �لعطارين )�نظر مادة 
وعلمائها  �ملدينة  فقهاء  وبني  بينه  وقامت  �لعطارين(،  م�صجد 
مت�صك  ب�صبب  كثرية  وفقهية  علمية  وخ�صومات  م�صاجالت 
يقبل  �لذي ل  �ملالكي  �ل�صني  باملذهب  �لعلماء و�لفقهاء  هوؤلء 
و�لقول  و�ل�صطط  �لإبهام  �إىل  �ملوؤدية  �لفل�صفية  �ل�صوفية  �لنـزعة 
بالكر�مات و�لو�صول بالعبادة و�لزهد �إىل �ملر�تب �لعلوية �لقريبة 
من �لله يف وحد�نيته �لتي ل تقبل �ل�رصكاء يف عليائها وتنـزهها 
عن �أي نوع من �لإ�رص�ك يف فرديتها �لإلهية �لتي ل يد�نيها �أحد 
632هـ  عام  بالإ�صكندرية  �لو��صطي  وتويف  �ملخلوقات،  من 

)1234م( وماز�ل �رصيحه قريًبا من �رصيح �لذي يعزى خطاأ 
لأبي �لدرد�ء �ل�صحابي �ملتوفى يف دم�صق عام 31هـ )651م( 

)�نظر مادة �صيدي �أبي �لدرد�ء(. 

وقد حزن �ل�صيخ �أحمد �لرفاعي يف �لعر�ق لوفاة �لو��صطي 
�أحمد  �إر�صال  على  �لعر�قيون  �ل�صوفيون  و�أجمع  �حلزن  �أ�صد 
م�رص  �لرفاعية يف  طائفة  ليتزعم  �لبدوي(  مادة  )�نظر  �لبدوي 
له طريقة  �أن�صاأ  �لبدوي  وذلك عام 635هـ )1237م( ولكن 

�صوفية خا�صة هي �لطريقة �لأحمدية �أو �ل�صطوحية.

وعلى �ل�صيخ �أبي �لفتح �لو��صطي تعلم �أبو �حل�صن �ل�صاذيل 
طو�ل �إقامته بالعر�ق و�عرتف له بالعلم �لغزير ول�صيما يف �ملعرفة 

�لروحانية �ل�صوفية.

وتنقل �ل�صاذيل بعد ذلك يف بلد�ن �ل�رصق ل يطلب �لعلم 
فقط و�إمنا �لبحث عن »�لقطب �لغوث« �لذي هو قطب �لأقطاب 
عند �ملت�صوفة و»�لقطب �لغوث« يف عرفهم رجل عظيم و�صيد 
ما خفي من  تبيني  �لنا�ض عند �ل�صطر�ر يف  �إليه  يحتاج  كرمي 
�لعلوم �ملبهمة و�لأ�رص�ر، ويطلبون منه �لدعاء لأنه م�صتجاب 
�لدعاء لو �أق�صم على �لله لأبره، ول يكون �لقطب قطًبا غوًثا �إل 
�إذ� �جتمعت فيه جميع �صفات �لأقطاب �لذين هو رئي�صهم، 
يف  �إن�صان  �أرقى  �ملت�صوفة  عند  �لغوث  �لقطب  يكون  وهكذ� 
�أحد  كاأنه  طلب  له  يرد  ل  �لله،  عند  م�صتجاب  لأنه  �لوجود 

�لأنبياء �ملر�صلني �أو �أرقى درجة منهم.

�لو��صطي فيما يجول  �أ�صتاذه  �ل�صاذيل  �أبو �حل�صن  وملا فاحت 
�ملغرب  وطنه  �لغوث يف  �لقطب  باأنه  �لو��صطي  �أخربه  بخاطره 
ون�صحه بالعودة �إىل بالده ليلتقي به، وبعد رحلة طويلة يقول 
وهو  عنه،  يبحث  �لذي  �لغوث  �لقطب  لقي  �أنه  �حل�صن  �أبو 
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»عبد �ل�صالم بن م�صي�ض«، وكان �بن م�صي�ض – ح�صب قول 
�ل�صاذيل – يتعبد يف قمة جبل، فاغت�صل �ل�صاذيل وخرج من 
�أجد�ده  �أ�صماء  وذكر  با�صمه  فناد�ه  فقرًي�  �إليه  وطلع  علمه!!! 
ون�صبه �إىل �أن و�صل بهذ� �لن�صب �إىل ر�صول �لله عليه �ل�صالم!!! 
ويف هذه �لرو�ية ما يدل على �أن �بن م�صي�ض من علماء �لغيب!! 
ومل ل؟ و�لقطب �لغوث ل يحجبه عن خفايا �لغيب و�أ�رص�ره 
ولي�ض  بطن،  وما  �لنا�ض  عند  ظهر  ما  فيعرف  حجاب،  �أي 
ت�صديق ذلك بع�صري على �أذهان �ملغرقني يف روحانية �لت�صوف 

�لعميق �لغور �لعامل باأ�رص�ر �لكون �أر�صية كانت �أو �صماوية.

 ول�صيما �إذ� كان من ب�صطاء �لعقول �لذين نرى �لآلف 
�لعربية و�لإ�صالمية، وقد  �لأقطار  بل �ملاليني منهم يف جميع 
نكبت كلها ب�رصور �ل�صتعمار على مر �لقرون فطم�صت هذه 
نتيجة تركهم يف �جلهل  �ملتفتح  �إدر�كهم  �ل�رصور �خلبيثة على 
�ل�صتعمار  قيود  من  �خلال�ض  �أن  �صك يف  من  وما  يعمهون، 
�لأقطار  هذه  معظم  على  �حلرية  �صم�ض  وبزوغ  و�ل�صتغالل 
�لدين  تخالف  �لتي  �ملعتقد�ت  قريًبا على  �لله  �صاء  �إن  �صيق�صي 
غري  يف  �ل�صبيل  �صو�ء  �إىل  �لهادي  �ل�رص�ئع  �لنا�صع  �لإ�صالمي 

تو�كل �أو �صعف �أو ت�صديق للبدع.

وي�صتمر �ل�صاذيل يف و�صف �أول مقابلة له مع �بن م�صي�ض 
ب�صريته ور�أى  �لله على  فتح  �أن  �إىل  �أياًما  �أقام عنده  �أنه  فيقول 
لبن م�صي�ض خو�رق عاد�ت، وكر�مات، و�بن م�صي�ض �أحد 
�أقطاب �ل�صوفيني �لأربعة يف �ملغرب �لعربي، وقد دفن يف جبل 
»�إعانة  وله كتاب  عام 626هـ )1228م(  دز�ن  قرب  �لعامل 

�لر�غبني يف �ل�صالة« وهو خمطوط يف لندن.

�لله  حب  �لغوث«  »�لقطب  �أ�صتاذه  عن  �ل�صاذيل  و�أخذ 
و�لفناء يف هذ� �حلب و�أو�صاه باأن يدمن على �ل�رصب و�ملحبة 
وكاأ�صهما مع �ل�صكر و�ل�صحو وكلما �أفاق �أو ��صتيقظ ي�رصب 
�ملحبة وعن  بجماله عن  يغيب  به، وحتى  �صكره  يكون  حتى 
نور جماله وقد�ض  له من  يبدو  �ل�رصب و�ل�رص�ب و�لكاأ�ض مبا 
�لأحاجي  على  يدل  ما  �جلمل  هذه  ويف  وجالله،  كماله 
و�لت�صبيه �لغام�ض من �صكر و�رص�ب ويقظة بعد �ل�رصب وغياب 
عن �حلياة �لو�قعية، وكل ذلك ليفنى �لُعبَّاد يف �لذ�ت �لإلهية 
فناًء مطلًقا يف غيبوبة روحانية ت�صتلزم �لغياب �لو�قعي عن �لدنيا 
ب�صيء  �لإن�صانية  تفيد  ل  �لتي  �لغيبوبة  هذه  يف  �لوقت  و�صياع 

عملي ي�صع لبنة يف كيان ح�صارتها ورقيها �ملادي و�ملعنوي.

ر �ل�صاذيل نف�صه من حب �لدنيا ومن �لإقبال على  وملا طهَّ
�خللق – كما �أو�صاه �بن م�صي�ض طو�ل تتلمذه على يده مبدينة 
حبه  يف  وفني  �لله  �أحب  �أن  وبعد   – �لأق�صى  باملغرب  فا�ض 
»�لقطبانية«  بور�ثة  وقميًنا  للولية،  �أهاًل  و�صار  نف�صه  و�صفت 
�لروحي  �لأ�صتاذ  هذ�  �أمره  م�صي�ض  �بن  �أر�د  كما  �ل�صوفية، 
�لتون�صية،  �لبالد  �إىل  و�ل�صفر  �لأق�صى  �ملغرب  عن  بالرحيل 
�لغيبية لبن م�صي�ض ذكر يف �صرية  �إحدى �لكر�مات  ولإثبات 
�ل�صاذيل �أن هذ� �لقطب �لغوث تنباأ له مبا �صيحدث يف م�صتقبله، 
فخاطبه قائاًل: »�رحل �إىل �إفريقية )�أي تون�ض كما كان �لعرب 
ي�صمونها منذ �لفتح �لإ�صالمي( و��صكن بها بلدة ت�صمى �صاذلة، 
فاإن �لله ي�صميك �ل�صاذيل، وبعد ذلك تنتقل �إىل مدينة تون�ض، 
بالد  �إىل  تنتقل  ذلك  وبعد  �ل�صلطنة،  قبل  من  عليك  ويوؤتى 
�مل�رصق وترث �لقطبانية«، ولي�ض يف ذلك �لتنبوؤ كر�مة فبع�ض 
كتاب �ل�صري بل معظمهم يذكرون �أن �أبا �حل�صن ولد يف �صاذلة 
كما تقدم �لقول، �أما رحيله �إىل �ل�رصق بعد �لإقامة يف تون�ض 
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�بن م�صي�ض ليكون كر�مة من  �أقحم على  بالفعل ثم  فاأمر وقع 
كر�ماته �خلارقة للعادة.

و�صافر �أبو �حل�صن �إىل تون�ض – تنفيًذ� لأمر �أ�صتاذه – ولدى 
َـّابًا ُيدعى �أبا �حل�صن �لأبرقي من �أهل �صاذلة  و�صوله �إليها لقي حط
له  ظهرت  �لطريق  ويف  عليها،  فدله  تون�ض  مدينة  من  �لقريبة 
كر�مات �ل�صاذيل فقـّبل يده وحلت به �لربكة، فاأقبلت �لدنيا 
منذ  تظهر  �ل�صاذلة  �لكر�مات  بد�أت  وهكذ�  �لرزق،  يف  عليه 
هذه �لق�صة �ل�صاذجة، �إذ �إن �لتعرف على قرية �صاذلة مل يكن 
بالع�صري على �ل�صاذيل �لذي ولد يف �أح�صانها وعرف �لكثري عن 
مكانها من و�لديه و�أقاربه، ولكن كان لبد من بزوغ �صم�ض 
�لكر�مات عقب �إمتام مدة �لتتلمذ على يد �لأ�صتاذ �بن م�صي�ض 
لتحيط �ل�صاذيل بهالة باهرة من �لروحانية �لربانية متهيًد� لدخوله 
يف حيز �لقطبية �لغوثية فيما بعد، وكان لبد من �أن ُيغدق �لله 

على �لأبرقي بف�صل �لكر�مات �ل�صاذلية �لباهرة.

يدعى  ب�صيخ  �لرو�ية  تاأتي  �ملنتظر  �لدخول  لهذ�  وتدعيًما 
ي�صمى  كبري  �صويف  من  يطلب  وجتعله  �حلبيبي  �صالمة  �بن 
�أبا حف�ض �جلا�صو�ض �أن يكون من تالميذه، فين�صحه باأن ينتظر 
قدوم �أ�صتاذه �حلقيقي من �ملغرب، فارتقب ح�صوره بني فقر�ء 
�صبقت  وهكذ�  و�صاحًبا،  �صيًخا  و�تخذه  لقيه  حتى  �ملغاربة 

�لدعاية وفادة �ل�صاذيل على تون�ض.

 ومل ي�صكن �ل�صاذيل بقرية �صاذلة نف�صها، بل جلاأ �إىل غار 
يف جبل زغو�ن �ملطل عليها تاأ�صًيا باأ�صتاذه �بن م�صي�ض، و�تخذ 
ي�صاركه يف كل  ز�هًد�  متق�صًفا  فيه  يتعبد  رباًطا  �لغار  هذ�  من 
وذ�عت  بالغار  �ل�صاذيل  �إقامة  وطالت  �حلبيبي،  تلميذه  ذلك 
�صهرته و�آمن �لنا�ض بوليته على غر�ر كل زعماء �ملت�صوفة �لذين 

ي�صتهر �أمرهم بعد فرتة �لن�صوك بالنقطاع يف غار �أو يف متاهة 
من متاهات �لبيد�ء، ومن ذلك �حلني عرف بال�صاذيل وق�صده 
يغادر  �أخذ  َثمَّ  ومن  �ملجاورة  و�لبلد�ن  �لأماكن  من  �ملريدون 
�صومعته ويذهب �إىل مدينة تون�ض يعظ وين�رص دعوته وطريقته 
�ل�صنني  مر  على  منها  تفرعت  و�لتي  »بال�صاذلية«  عرفت  �لتي 
و�لعرو�صية،  �لوفائية،  �أهمها:  من خم�ض ع�رصة طريقة  �أكرث 

و�جلزولية، و�لهفونية.

درو�صه  بها  تلقى  فقد  عليه  غريبة  تون�ض  مدينة  تكن  ومل 
يف  �لوقت  بع�ض  بها  و�أقام  �لطفولة  مرحلة  يف  وهو  �لأوىل 
و�لفقهاء،  �لعلماء  بع�ض  �أرجائها  �ل�صباب، وناظر يف  مرحلة 
ثم وفد عليها يف هذه �ملرحلة من حياته وهو مكتمل �لرجولة، 
�لوجد  حالت  يف  �لدخول  على  قادر  بال�صوفية،  �لعلم  و�فر 
لتعاليمه  �مللتم�صني  �إقبال  ��صتد  ولذلك  بالكر�مات،  و�لإتيان 

وبركاته على حلقات وعظه، ون�رص طريقته.

وكرث عدد مريديه و�أتباعه ف�صار �إذ� �صار �أو تنقل م�صو� يف 
ركابه باملئات، وي�صف »�ملناوي« يف كتابه »�لكو�كب �لدرية« 
موكبه فيقول: »�إذ� ركب �ل�صيخ �أبو �حل�صن مت�صى �أكابر �لفقر�ء 
وت�رصب  ر�أ�صه  على  �لأعالم  وتنت�رص  حوله،  �لدنيا  و�أكابر 
�لكا�صات بني يديه«، وهذ� �لو�صف ينطبق متاًما على ما يحدث 
حتى �ليوم يف مو�كب �لعارفني بالله من زعماء �لطرق، فتنت�رص 
حولهم �لر�يات �ل�صود�ء �أو �حلمر�ء �أو �خل�رص�ء �أو �مللونة وتدق 
�أمامهم »�لباز�ت« �أي �لكا�صات و�لطبول، وزيد عليها �لرق�ض 
�خلليع عند �أولد �أبي �لغيظ، ويبت�صم �لعقالء من زمننا �لر�هن 
هم  »ها  �صاخنة:  مر�رة  يف  ويقولون  �ملوكب  هذ�  مرور  عند 
م قد �أتو�«، فمتى تتخل�ض فئات �لأمة من  م – ت�صِّ �أ�صحاب َت�صَّ
�ل�صياع و�نت�صار  �إىل  �إل  �لتي ل توؤدي  �ل�صاخبة  هذه �ملو�كب 
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�لعاد�ت �لتي ل يقرها �لدين �لإ�صالمي ول تر�صى عنها �رصيعة 
وت�صديق  �لتو�كل  �إىل  مدعاة  لأنها  عليه  �لله  �صلو�ت  حممد 

�لبدع.

وكان من نتائج هذه �ملو�كب �لد�لة على �لبدع �أن �طرد 
منوها وتنوعت �أ�صكالها فتفرع منها مو�كب �صيدي عبد �ل�صالم 
من  كبرية  جمموعة  ت�صم  �لتي  عي�صى  �بن  و�صيدي  �لأ�صمر 
�أبناء �لطريقتني وهم  �صاربي �لدفوف �لرحبة، يتقدمهم بع�ض 
ويقلد  يتطورن(  )�أي  �لكلي  �لوجد  يف  �لدخول  يت�صنعون 
�ملتوح�صة  �حليو�نات  بع�ض  �أو  �ل�صاذج  بالزئري  �لأ�صود  بع�صهم 
وهم يطوحون بالروؤو�ض يف حركات غاية يف �لعنف تتدىل من 
و�صط روؤو�صهم �صعور طويلة تتو�فق يف هز�تها تطويح �لروؤو�ض 
�لدبو�ض يف خده  �لآخر  �لبع�ض  �لأبد�ن، ويدخل  وحركات 
�لأمين ليخرج من �خلد �لأي�رص، وهو يزجمر بني تكبري زمالئه 
يف �لطريقة، و�لدبو�ض عبارة عن كرة من �لنحا�ض لها دليات 
تخرج من حولها وتنتهي بقطع نحا�صية م�صتديرة، ويف �لكرة 
يخرتق  �لذي  وهو  �صنتيمرًت�،   50 بطول  �لنحا�ض  �لدبو�ض 
خدي �ملنطور �ل�صديد �لوجد �لذي ل ي�صعر بالأمل بف�صل كر�مة 
�ملناظر  هذه  ومن  عي�صى،  �بن  �صيدي  �أو  �ل�صالم  عبد  �صيدي 
�ملوؤملة �تخذ �ملئات بل �آلف من �لرجال و�لن�صاء و�لأطفال خرق 
و�ملحال  �ملقاهي  رو�د  �أمام  بالدبابي�ض  �صدورهم  �أو  وجوههم 
�لعامة، يف مناظر موؤذية متجها �لأذو�ق، ويدعو �لنا�ض �لله �أن 
يقرب وقت �ختفائها من �لبالد هي، و�لنوم فوق �ل�صيوف �أو 
�للوحات �ملليئة بامل�صامري، �أو و�صع �للهب يف �لأفو�ه، وكل 
�ل�صالمية و�لعي�صوية و�لرفاعية  �أخذت عن طرق  �ل�صعوذة  هذه 
�لتي ماز�ل مريدوها ميار�صون هذه  �إليها...  و�لأحمدية وما 
�لألو�ن من �لأعمال �لتي تعزى �إىل كر�مات �لأولياء �أ�صحاب 

لة، �إذ ياأتي بها  هذه �لطرق، وهي ل متّت �إىل �لكر�مات بِ�صِ
ويف  بل  �لعامة،  �ملحال  و�أمام  �لطرقات  يف  �ملت�صولون  �لآن 
مركبات �لرت�م دون رقيب �أو ح�صيب، وهذ� ما جره �لت�صوف 

غري �لنقي على �لأمة �لعربية و�لإ�صالمية من ويالت.

�حلافلة  �ل�صاذيل  مو�كب  تثري  �أن  �لطبيعي  من  وكان 
لدخولها  تون�ض  يف  �ل�صنيني  و�لعلماء  �لفقر�ء  �صخط  �ل�صاخبة 
يف طائفة �لبدع، وكان هذ� �ل�صخط �لغا�صب للحق ولأ�صول 
للكر�هية  فتعر�ض  �ل�صاذيل،  على  �ل�رص  جر  يف  �صبًبا  �ل�رصع 
مدينة  يف  وعاملها  �جلماعة  قا�صي  من  ول�صيما  �لالذع  و�لنقد 
تون�ض �أبي �لقا�صم �بن �لرب�ء �لذي لحظ �أن �لنا�ض ينف�صون من 
نِّي �لقائل بالكتاب و�ل�صنة، ويهرعون  حوله، وهو �لو�عظ �ل�صُّ
�إىل حلقات �ل�صاذيل ومو�كبه، يلتم�صون �لربكات من �لو�يل 
�لقطب، فلم ي�صع �بن �لرب�ء �إل �أن ينبه �صلطان تون�ض �أبا زكريا 
بد�أ  �لذي  �حلف�صي  �لو�حد  عبد  حممد  �أبي  بن  زيد  �أبي  �بن 
على  �أن خرج  بعد  و�لذي  )1227م(،  عام 624هـ  حكمه 
�ملوؤمنني و�أ�ص�ض  �أمري  لنف�صه لقب  �لعبا�صية و�تخذ  �لدولة  طاعة 
بالده،  �إىل  �لأندل�صي  �لعربي  �لرت�ث  ونقل  �حلف�صية  �لدولة 
ا، وبعد �أن زود د�ر  ف�صارت تون�ض مركًز� عمر�نيًّا وثقافيًّا هامًّ
�لقيمة،  �لكتب  من  بنحو 36.000 كتاب  �لتون�صية  �لكتب 
و�جلز�ئر  وبجاية  ق�صطنطينية  على  جيو�صه  ��صتولت  �أن  وبعد 
هذه  كل  بعد  به،  �أهله  ل�صتنجاد  تلبية  و�لأندل�ض  وتلم�صان 
َـّابة )بونة( عام 647هـ  �لأعمال �ملجيدة و�فته �ملنية يف ميناء عن

)1249م(.

�إىل هذ� �ل�صلطان �حلف�صي �ملثقف توجه �بن �لرب�ء بالتنبيه 
حمذًر� من نفوذ �ل�صاذيل �ملطرد على عامة �ل�صعب مما قد يوؤدي 
ن�صل  �أنه من  �عتماًد� على  به  باإقامة ملك خا�ض  ��صتطاعته  �إىل 
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علّي بن �أبي طالب وفاطمة �لزهر�ء، وذلك على غر�ر ما فعل 
�تهم  �أخرى  ومن جهة  تون�ض،  دولتهم يف  �إقامة  �لفاطميون 
�بن �لرب�ء �ل�صاذيل بالزندقة و�لإحلاد و�خلروج على �لدين، مما 

قد يوؤثر على غري �ملثققني من �ل�صعب في�صلون �صو�ء �ل�صبيل.

�لفقهاء  ح�رصه  �جتماًعا  �حلف�صي  زكريا  �أبو  وعقد 
يرد  وهو  �ل�صاذيل  �حل�صن  �أبا  ي�صتجوبون  و�أخذو�  و�لعلماء، 
عليهم، وما من �صك يف �أن ح�صافة �أبي زكريا �أبت �أن تبني 
�ل�صاذيل يف ذلك �حلني، وقد �لتف حوله �آلف �ملريدين �لذين 
ي�صتطيعون �إحد�ث �ل�صطر�ب �ل�صديد يف �أمور �لدولة، فف�ض 
�ن�رصف  ثم  �لوقت،  بع�ض  لديه  �ل�صاذيل  و��صتبقى  �لجتماع 
وقد عزم على �لرحيل من تون�ض لياأمن ترب�ض �بن �لرب�ء به ومينع 
�لفتنة �لتي قد تن�صب بني �أتباعه ومريديه وبني �لفقهاء و�لعلماء 
َـّة �ل�صليمي �لعقيدة، ول�صيما �أن �لعامة  و�أن�صارهم من �أهل �ل�صن
ونافع  خري  هو  ما  كل  على  ياأتون  �ل�صعوب  من  �ملثقفني  غري 
�لكر�مات  �أ�صحاب  تاأثري  حتت  وقعو�  هم  �إذ�  �لأوطان،  يف 
�لتي يتقبلها �لعامة دون متحي�ض عقلي نا�صج لتبيان �صحتها �أو 

زيفها.

� من مغادرة �لقطر �لتون�صي لتاأدية فري�صة   ومل ير �ل�صاذيل بُدًّ
�حلج ويقال �أنه وعد �أبا زكريا �حلف�صي بالعودة �إىل تون�ض بعد 

ق�صاء حاجته.

وقد و�صل �ل�صاذيل �إىل �لإ�صكندرية يف عهد �مللك �لكامل 
طو�ل  م�رص  حكم  �لذي  �لكامل(  مادة  )�نظر  �لأيوبي  حممد 
�لفرتة �ملو�فقة بني عامي 576 و636هـ )1180 – 1238م( 
بقالدة  �لإجنليز  ملك  �لأ�صد  قلب  ريكاردو�ض  قلده  و�لذي 
�لفر�صان �ل�صليبيني يف عكا، ملا كان بينه وبني �أبيه �مللك �لعادل 

)�نظر مادة �لعادل( من �ل�صد�قة، وعلى �أيامه، مت ت�صييد �لقلعة 
بالقاهرة.

�لإ�صكندرية وقد  �إىل  �ل�صاذيل  �مللك و�صل  �أيام هذ�   يف 
�صبقه �إىل �لقاهرة ر�صول يحمل ر�صالة من �لفقيه �أبى �لرب�ء مذيلة 
بتوقيع عدد من �ل�صهود �لعلماء، توجه نظر �مللك �لكامل �إىل 
�أن �ل�صاذيل يوؤكد �أنه �رصيف علوي، ومن ثم فهو ي�صعى �إىل 
�إعادة ملك �لفاطميني �ل�صيعيني، وجاء يف �لر�صالة �أن �ل�صاذيل 

�صو�ض على �لتون�صيني بالدهم وكذلك �صيفعل مب�رص.

ومعلوم �أن �لأيوبيني �صنيو �ملذهب وقد ق�صو� على �ملذهب 
�ل�صيعي و�لدولة �لفاطمية يف م�رص، ويخ�صون �حلركات �ل�صيعية 
�لتي تبغي �إعادة �حلكم �لفاطمي �إىل �ل�صلطة، و�إز�ء هذه �لر�صالة 
بادر �مللك �لكامل �إىل �إ�صد�ر �أمره باعتقال �ل�صاذيل عند و�صوله 
�لفور،  على  �لقاهرة  �إىل  حمرو�ًصا  و�إر�صاله  �لإ�صكندرية  �إىل 
و�لعلماء،  �لفقهاء  من  جمع  �أمام  وحوِكم  �لقلعة  �إىل  فحمل 
وتاأكيده  �لفاطمي،  �ل�صيعي  �حلكم  �إعادة  �إىل  �لطموح  ولنفيه 
باأنه لن يقيم مب�رص �إل وقت عبوره �ىل �لأر��صي �حلجازية �أُخِلي 

�صبيله.

ل  تون�ض،  �إىل  �ل�صاذيل  عاد  �حلج  فري�صة  �أد�ء  وبعد 
ر�أ�صهم  وعلى  مريديه،  كبار  لي�صطحب  ولكن  فيها  ليقيم 
�صيدي  مادة  )�نظر  �ملر�صي«  عبا�ض  »�أبي  �ملقربني  تالميذه  �أحد 
�أبو �لعبا�ض( �لذي كان قد خرج عام 640هـ )1242م( من 
�ِصْبتة هو وو�لد�ه و�أخوه قا�صدين �حلج، فغرقت �صفينتهم يف 
�لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط وجنا هو و�أخوه من �لغرق و�أقاما بتون�ض 
وتعرف �أبو �لعبا�ض على �ل�صاذيل ولزمه منذ عودته �إىل تون�ض 
عام  �لإ�صكندرية  �إىل  نهائيًّا  ومريديه  هو  رحيله  عند  و�صاحبه 
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�ل�صاذيل  �إىل  تعزى  �لتي  �لكر�مات  ومن  )1244م(  642هـ 
�أنه  �أي  �صنني«  ع�رص  منذ  �إيّل  ُرِفعت  »لقد  �لعبا�ض:  لأبي  قوله 
�ت�صل به روحيًّا عندما بلغ �أبو �لعبا�ض �ل�صابعة ع�رصة من عمره، 
وقول  )1219م(  616هـ  عام  كان  �لعبا�ض  �أبو  ميالد  لأن 
 ،� �تخاذه مكانة رفيعة جدًّ �إليه« يدل على  »ُرِفَع  �أنه:  �ل�صاذيل 
لدرجة �أن �أولياء �لله يرفعون �إىل مقامه �ل�صامي ليمنحهم قبوله 
�لت�صال  هذ�  قبول  �لعقول  على  �ل�صهل  من  ولي�ض  �لرباين، 
�لروحي بني �ل�صاذيل وبني �لفتى �أبي �لعبا�ض عرب �لأثري، ومن 
تون�ض �إىل ميناء �ِصْبتـة بالريف �ملر�ك�صي حيث كان �أبو �لعبا�ض 
يتمتع بال�صباب بني �أفر�د �أ�رصته ول يفكر �إطالًقا �أن ي�صري وليًّا 

من كبار �أولياء �لله.

ولكي يكون نزوح �ل�صاذيل �إىل م�رص بكر�مة عظيمة بعد 
عام  و�نتهيا  �أموره  ت�صفية  ق�صاهما يف  عامني  تون�ض  �إقامته يف 
»ر�أيت  قال:  �حل�صن  �أبا  �أن  �لرو�ة  يقول  )1244م(  642هـ 
�لنبي �صلى �لله عليه و�صلم يف �ملنام فقال يل: يا عليَّ �نتقل �إىل 

�لديار �مل�رصية فاإنك تربي فيها �أربعني �صديًقا«.

ولبد من وقفة عند قول �لرو�ة يف روؤية �أبي �حل�صن �ل�صاذيل 
للنبي �لكرمي يف �ملنام، وهو قول يكرث ذكره يف �صري �ل�صوفيني 
بنوع خا�ض، ولو رجعنا �إىل �صبب حدوث �لأحالم من ناحية 
علم �لنف�ض �لتجريبي ل�صتطعنا �أن نرجع هذ� �ل�صبب �إىل عمل 
�لعك�صية  �أرجاعه  ت�صدر  �لذي  �لإن�صان  يف  �لع�صبي  �جلهاز 
و�ملكت�صبة )�أي �لأعمال �لغريزية و�لتقليدية( عن �خلاليا �لع�صبية 
�ملنت�رصة ماليينها �لهائلة �لعدد يف جميع �أجز�ء �جلهاز �لع�صبي، 
�بتد�ًء من مركزها �لرئي�صي يف مناطق �ملخ و�ملخيخ، و�خلاليا 
ج�صمها  �أعلى  يف  فر�صاة  ذ�ت  �لأوىل  نوعني:  على  �لع�صبية 
و�صاق يف �أ�صفله و�أهد�ب يف نهاية �ل�صاق، و�لثانية ذ�ت ج�صم 

��صتغر�قه  �صبب  يكون  �لنوم  يف  �لإن�صان  ��صتغرق  فاإذ�  فقط، 
�نف�صال خلية �لو�صل ذ�ت �جل�صم فقط عن �خللية ذ�ت �لفر�صاة 
و�ل�صاق و�لأهد�ب، �أما �إن كان �لإن�صان يف حالة �لنعا�ض فاإن 
� بخلية �لو�صل �لتي  فر�صاة �خللية تبقى مت�صلة �ت�صاًل خفيًفا جدًّ
�أمامها وتبقى �لأهد�ب هذه �خللية نف�صها مت�صلة بلم�ض خفيف 
�صارًيا  �لع�صبي  �لتيار  ي�صتمر  �لذي حتتها وهكذ�  �لو�صل  جتلب 
يف �صعف يف �جلهاز �لع�صبي، وعندها حتدث �لأحالم �لتي ل 

حتدث �أبًد� يف حالة �ل�صتغر�ق يف �لنوم �لعميق.

 ويف �لأحالم يرى �لإن�صان ما قد يكون قد ر�آه يف �ليقظة 
�أو يركب على ما يكون قد ر�آه �صوًر� خيالية �أخرى، ويتكون 
�ليقظة،  عقب  يتذكره  �لذي  �حللم  �ل�صور  هذه  جمموع  من 
�لظاهرة  هذه  تف�صري  يف  و�مل�صعوذون  �لدّجالون  متادى  وقد 
�لنف�صية وجعلو� من �أنف�صهم علماء بالغيب، وعلم �لغيب عند 
هوؤلء  من  هائل  عدد  وماز�ل  هو،  �إل  يعلمه  ول  وحده  �لله 

�لدّجالني يحتالون على ب�صطاء �لعقول بابتز�ز �أمو�لهم. 

ي�صاف �إىل ذلك �أن روؤية ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم 
على حقيقته ل تتاح يف �ملنام �إل ملن ر�آه عني �لروؤية، �أي ملن 
كان من معا�رصيه من �أهل مكة و�ملدينة، �أما قول �لنبي �لكرمي: 
فاإنه مق�صور على �لذين  ا«،  �ملنام فقد ر�آين حقًّ »من ر�آين يف 

كانو� يف زمنه.

ومن ثم ل ي�صع �لباحث عن �حلقيقة �ملنطقية من ناحية علم 
�لنف�ض �لتجريبي �إل �أن ي�صك يف �صحة قول �لرو�ة باأن �ل�صاذيل 
ر�أى ر�صول �لله فاأمره بالرحيل �إىل م�رص لريبي �أربعني �صديًقا.

�ل�صاذيل،  على  غريبة  ومعاملها  �لإ�صكندرية  تكن  ومل 
باأحيائها  و�أعجب  منه،  �إىل �حلج وعودته  ذهابه  ز�رها يف  �إذ 
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يف  �لإقامة  ف�صل  ولهذ�  �لرملية؛  �ملرت�مية  و�صو�طئها  وبحرها 
�صاحبوه،  �لذين  �ملريدين  من  �لكبري  �لعدد  وذلك  هو  كنفها 
ويف مقدمتهم �أبو �لعبا�ض �ملر�صي، وخادمه �لأمني �أبو �لعز�ئم 
�حل�صن  �أبو  و�لأخو�ن  �لقرطبي،  وحممد  �صلطان،  �بن 

�لله �لبجائي. و�أبو عبد 

ويقول كّتاب �صريته �أنه دخل هو و�أتباعه �لإ�صكندرية من 
�ل�صو�ري،  �أن مرو� بعمود  باب �صدرة )�نظر هذه �ملادة( بعد 
�إذ  للمدينة،  �لعربي  �لفتح  �إىل عهد  ترجع  �لباب  وت�صمية هذ� 
وجد �لعرب عند هذ� �لباب �ِصْدرة وهي �صجرة �لنبق فاأطلقو� 
عليه ��صم »باب �ل�صدرة« ثم ُحرِّف �ل�صم ف�صار »باب �صدرة« 

دون �أد�ة �لتعريف.

�لغابر  �لزمن  يف  يدعى  وكان   – �لدكة  كوم  حيِّ  ويف 
لإقامته،  م�صكًنا  �ل�صاذيل  �حل�صن  �أبو  �تخذ   – �لدما�ض  كوم 
�ل�صوفية، فكان  �أما حلقات درو�صه ومو�عظه و�رصح طريقته 
يعقدها مب�صجد �لعطارين )�نظر هذه �ملادة( �لقريب من م�صكنه 
وبالليل كان يعقد جمال�صه يف د�ره، وكان من بني تالميذه – 
غري �أبي �لعبا�ض �ملر�صي – �أبو �لقا�صم �لقباري و�بن �ملنري )�نظر 
�لأ�صمر،  �لدين  ومكني  �ملنري(  و�صيدي  �لقباري  مادتي 
�أولد  له  �لدين جربيل، ويف �لإ�صكندرية تزوج وولد  و�أمني 
�لله  �أحمد، و�أبو �حل�صن علي، و�أبو عبد  �لدين  منهم �صهاب 

حممد �رصف �لدين، وقد كان يقطـن بدمنهور.

و�حلق يقال �إن �أبا �حل�صن �ل�صاذيل مل يكن يفهم �لت�صوف، 
بعد �لن�صك و�لتق�صف �لذي �أخذ نف�صه به يف �أول مر�حل حياته 
�ل�صوفية – كما ذكر من قبل – �أقول مل يكن يفهم �لت�صوف 
للزهد  و�نقطاع كلي  بطالة وخمول  �أنه  على  �ملرحلة  هذه  بعد 

�مل�صعوذين  وبع�ض  معا�رصيه  من  �ملت�صوفة  غر�ر  على  و�لعبادة 
حتى �ليوم، بل كان يفهمه على �أنه �صفاء يف �لنف�ض، وتقوى 
خال�صة لله، وحب له، وتعلق به، و�رتفاع �لروح يف �لقول 
و�لعمل عن �لدنايا، وهذ� �ملفهوم للت�صوف ل يقعد بالإن�صان 
عن �ل�صعي وطلب �لرزق �حلالل دون �لتظاهر بالفقر �لذي هو 
نوع من �لدعاء، و�تباًعا لهذ� �ملفهوم كان �ل�صاذيل يعي�ض حياة 
منعمة رغدة، فكان يلب�ض �لفاخر من �لثياب ويركب �أح�صن 
�أ�صحاب  بع�ض  يرتديها  �لتي  �ملرقعة  �ملالب�ض  ويذم  �جلياد، 
�حلقرية �صوًتا  �ملالب�ض  لأنه كان يجد يف هذه  �لطرق، ذلك 
يقول عن �صاحبها: »�أنا فقري فاأعطوين �إح�صاًنا، ومن َثمَّ كان 
يقول: »لي�صت �ل�صوفية بالرهبانية ول باأكل �ل�صعري و�لنخالة، 

و�إمنا بال�صرب على �لأو�مر و�ليقني يف �لهد�ية«.

�لرو�يات  بع�ض  �حل�صن يف  لأبي  يعزى  �لناحية  هذه  ويف 
�إبر�هيم يف بع�ض �لرو�يات  و�إىل خوجلي بن عبد �لرحمن بن 
�لأخرى، وكان مثل �صيخه �أبي �حل�صن يلب�ض �لثياب �لفاخرة، 
�حلب�صي يف  �لزباد  ويجعل  ويتعطر،  �لهندي،  بالعود  ويتبخر 
�لطريقة  من  فقرًي�  رجاًل  �أن  لأحدهما  يعزى  وثيابه،  حليته 
�لقادرية دخل �إىل �أحدهما وقال له: »يا �صيدي ما ُعبـَِد �لله بهذ� 
�أو خوجلي  �أبو �حل�صن  �ل�صيخ  فاأم�صك  �للبا�ض �لذي عليك«، 
�بن عبد �لرحمن مبالب�ض هذ� �لرجل �خل�صنة من �ل�صعر وقال: 
»ول ُعبـَِد �لله بهذ� �للبا�ض �لذي عليك، لبا�صي يقول للنا�ض �أنا 
�إليكم  �أنا فقري  غني عنكم فال تعطوين، ولبا�صك يقول للنا�ض 

فاأعطوين«.

�صلوك  غريَّ  �ل�صاذيل  �أن  �لق�صة  هذه  �إىل  بالن�صبة  ويالحظ 
حياته �ل�صوفية �ملتق�صفة �لنا�صكة بعد �أن لب�ض �خلرقة على يدي 
غار  للتعبد يف  �لنا�ض  عن  �نقطاعه  وبعد  م�صي�ض،  �بن  �أ�صتاذه 
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ِد  بجبل زعو�ن بالقرب من قرية �صاذلة بتون�ض، فالت�رصبل بالرُبَ
�جلميلة �لثمينة، وركوب خري �جلياد يدل على �أنه �ن�رصف �إىل 
�لولية  له  د�نت  �أن  بعد  طعامها  وطيب  ومالذها،  �لدنيا  متع 
وليته  يف  منازعته  يخ�صى  ل  �ل�صاحلني  كبار  من  و�أ�صبح 
�ل�صاذلية ودخول �لآلف  �ل�صوفية بعد ��صتتباب �لأمر لطريقته 

من �ملريدين يف زمرة رجاله �ملخل�صني!!

وهو  عنه،  �لإجابة  يطلب  �صوؤ�ل  �لذهن  �إىل  يتبادر  وهنا 
�حلياة  هذه  يف  �ل�صري  يتطلبه  �لذي  �ملغدق  �لإنفاق  له  �أين  من 
�أين له �حل�صول على �ملو�رد �ملالية �لالزمة  �لرغدة �ملمتعة؟ من 
لهذه �لعي�صة �لر��صية؟ �أكانت له حرفة �أو جتارة تدّر عليه ربًحا 
جزياًل ي�صد مطالب هذه �حلياة؟ ومل يذكر كّتاب �صريته ما يدل 
على ذلك �أو يدعو �إىل �لحتمال باأن �أ�رصته كانت من �أغنياء 
�ملغرب �لأق�صى مما يجعلها قادرة على مّده بر�تب �صهري يي�رصِّ 
ا و�أننا نعرف �أنه �أجنب �أولًد� تتطلب  له ذلك �لإنفاق خ�صو�صً
تربيتهم �لكثري من �ملال!! وقد خرج من �ملغرب �لأق�صى �صبه 

مطرود!! 

ل ي�صع �لباحث يف هذ� �ل�صدد �إل �أن يذهب يف �لظن �إىل 
مريديه وتالميذه  تاأتيه عن طريق دفع  �ملالية كانت  �أن مو�رده 
�صهريًّا  �أو  يوميًّا  جمعها  يف  متعاونني  �لنفقات  هذه  �ملت�صوفني 
على غر�ر من نر�ه حتى �لآن بالن�صبة �إىل مو�رد م�صايخ �لطرق 
عليها، وهي  �حل�صول  يكدون يف  �لذين ل  �ملختلفة  �ل�صوفية 
�لتي تفر�ض على �ملريدين و�إخو�ن  تتدفق عليهم من �لإتاو�ت 
�أو من نذور �لأولياء �لذين يزعمون هوؤلء �مل�صايخ  �لطريقة، 
�أنهم من ن�صلهم عرب �لأجيال �ملن�رصمة، و�أمثلة ذلك كثرية يف 

نقباء م�صاجد كبار �لأولياء يف �لقطر �مل�رصي.

�حل�صن  �أبي  �صيخنا  ركاب  يف  �ل�صري  �إىل  �لآن  ولنعد 
�ل�صاذيل لرن �أنه كان يدعو �أتباعه �إىل �لعمل و�ل�صعي يف طلب 
�لرزق، ويكره �ملريد �لعاطل �لذي يركن �إىل �لبطالة، ويرتزق 
من �صوؤ�ل �لنا�ض، وكان يرى يف �لعمل نوعني من �لعبادة، 
وليجعل   – �لعمل  �أي   – بال�صبب  »عليكم  ملريديه:  يقول  �إذ 
�أحدكم مكوكه �صبحته �أو حتريك �أ�صابعه يف �خلياطة �أو �ل�صفر 
�صبحته«، وما كان له �أن يدعو �إىل غري ذلك و�عتماد معي�صتهم 
�أجل  من  و�لكفاح  و�لعمل  بالكد  �أرز�ق  من  يك�صبون  ما  على 
كانو�  �لذين  �لب�صطاء  �لكرماء  �مل�رصيون  وهم  �لعي�ض،  لقمة 
م�صيافني على مر �لقرون �خلالية وماز�لو� على هذ� �ل�صلوك من 

�حلياة حتى �لآن، ول�صيما �إز�ء �لأولياء �أو �أدعياء �لولية.

�لإ�صكندرية  مدينة  على  وعظه  يف  �ل�صاذيل  يقت�رص  ومل 
د�ئم  فكان  �مل�رصي،  �لقطر  رقعة يف  �أكرب  ي�صمل  و�إمنا جعله 
�لرحالت �إىل �ملدن �مل�رصية �لكربى، فرتدد على مدينة دمنهور 
حيث زّوج �بنته رقـّية �إىل �ل�صيخ علي �لدمنهوري )�نظر مادة 
�لوجه  دول  ومعظم  و�ملن�صورة  دمياط  ز�ر  ثم  �لدمنهوري(، 
�حلج،  �إىل  �لكثرية  رحالته  �أثناء  وذلك يف  �لكربى،  �لقبلي 
�لقاهرة، ويف جميع هذه  تردد كثرًي� على  �أخرى  ومن جهة 
�ملدن كان يعقد حلقاته �ملعتادة للوعظ ون�رص دعوته �إىل �لطريقة 
يف  بالقاهرة  حلقاته  يعقد  كان  �أنه  �ملر�جع  وتذكر  �ل�صاذلية، 
�لتي  �لكاملية  مدر�صة  يف  �أو  �لرو�صة  بجزيرة  �ملقيا�ض  م�صجد 
بوجه  �حلديث  لتدري�ض  �لأيوبي  حممد  �لكامل  �ل�صلطان  بناها 

خا�ض.

وكان يرتدد على حلقات وعظه عدد من م�صاهري �لعلماء 
�لذين كانت �لقاهرة تعمر بهم من �أمثال عز �لدين عبد �ل�صالم 
�لقوي  �جلريء  �لعامل  �ل�صالم(  عبد  بن  �لعّز  مادة  )�نظر 
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وتقي �لدين �بن دقيق �لعيد �أحد كبار �لق�صاة، وحميي �لدين 
�بن �رص�قة من �أعالم �ملدر�صة �لكاملية، و�بن عمرو عثمان بن 
�حلاجب )�نظر مادة �بن �حلاجب( وهو من �أبرز علماء �لع�رص 
بالنحو وعلم �للغة �لعربية، ومكني �لدين �لأ�صمر �صيخ �لقر�ء 
�ل�صام وحمدثها يف  و�بن �صالح )�نظر هذه �ملادة( وهو مفتي 
�ملنذري(  مادة  )�نظر  �ملنذري  �لعظيم  وعبد  �لوقت،  ذلك 
كانت  ما  وكثرًي�  �لكاملية،  �ملدر�صة  و�صيخ  �لعظيم  �ملحدث 
م�صائل  يف  علمية  وم�صاجالت  مناق�صات  وبينهم  بينه  تقوم 
�ل�صوفية �ملختلفة ول�صيما فيما كان يقوله خا�صة باقرت�به من �لله 
عن طريق �لت�صوف على طريقته �ل�صاذلية، وما من �صك يف �أن 

هذه �ملناق�صات كانت تنطوي على معار�صة هوؤلء �لعلماء.

�أو  مريديه  على  يقروؤها  �ل�صاذيل  كان  �لتي  �لكتب  و�أهم 
ي�رصحها لهم يف �حللقات �لتي كان يعقدها، وكلها من �لكتب 
�لرتمذي  �لله  عبد  بن  ملحمد  �لأولياء  ختم  كتاب  �ل�صوفية، 
)�نظر مادة �لرتمذي( وهو من علماء �لقرن �لثالث �لهجري، 
�لقرن  علماء  من  �ملكي  طالب  لأبي  �لقلوب  قوت  وكتاب 
مادة  )�نظر  �لق�صريي  �لقا�صم  لأبي  �لق�صريية  و�لر�صالة  �لر�بع، 
وتاريخهم،  �ل�صوفية  علوم  �لر�صالة  هذه  وتتناول  �لق�صريي( 
مادة  )�نظر  �لغز�يل  حامد  لأبي  �لدين«  علوم  »�إحياء  وكتاب 
�خلام�ض،  �لقرن  رجال  من  و�لغز�يل  و�لق�صريي  �لغز�يل( 
وكتاب �ل�صفاء يف �لتعريف بحقوق �مل�صطفى للقا�صي عيا�ض 

)�نظر هذه �ملادة( وهو من رجال �لقرن �ل�صاد�ض.

ومن �مل�صلَّم به عند موؤرخي �صرية �ل�صاذيل �أن ب�رصه كّف 
بعد ��صتقر�ره بالإ�صكندرية باأربعة �أعو�م، �أي خالل عام 646هـ 
)1248م( على وجه �لتقريب، وعندما دخل عليه �أبو �لعبا�ض 
�ملر�صي عقب فقد�نه ب�رصه �صاأله عن عمره فقال �أبو �لعبا�ض �أنه 

�أعو�م  عليك ع�رصة  »بقيت  قائاًل:  �ل�صاذيل  فرد  �لثالثني،  بلغ 
وترث �ل�صديقية )�لقطبانية( من بعدي«!! �أو لي�ض يف هذ� �لقول 
طو�ئف  عن  �لكهنوتية  �لرتب  يف  �لتدرج  ر�ئحة  منه  ي�صم  ما 
�لرهبان �مل�صيحية �لتي متنح رجالها �لدرجات حتى ي�صلو� �إىل 
�لكاثوليكي؟؟  »�لبابا«  يختار  �لكر�دلة  ومن  »�لكردنالية«  مرتبة 
كيف حتدد مدة �لتقوى و�لتعبد �ل�صايف باأربعني �صنة؟! و�لدين 
�لله  عند  �لنا�ض  �أكرم  �إن  يقول  �ل�صمح  �حلنيف  �لإ�صالمي 
�أتقاهم، دون حتديد لل�صن �أو نوع �لعبادة �لتي ميار�صها ما د�مت 
�لإ�صالم  �أن  �إل  �لأمني؟؟  ر�صوله  و�صنة  �لله  يف حدود كتاب 
دين �لفطرة �لقومي ل يقّر هذ� �لتحديد �لزمني لل�صاحلني من عباد 
�لله �ملخل�صني ول ير�صى عن منح �لقطبانية ملن يختارهم �أحد 
لكل  �لعبادة  يف  �لتفوق  مينح  لأنه  �ل�صوفية،  �لطو�ئف  �صيوخ 
من يخل�ض �لقلب و�لروح لعبادة �خلالق �لأحد، ويعمل عماًل 
كلمته  و�إعالء  �حلق  �صبيل  �لله ويف  �صبيل  ويجاهد يف  �صاحًلا 
مهما كان �صن رجولته، ماد�م قد نال حظه من �لعلم و�ملعرفة 

ليقدر على تويل �ملر�كز �لقيادية يف �أمته ووطنه.

يركن  ل  ب�رصه  وفقده  عينيه  مر�ض  �صبب  يف  وحتى 
�ل�صاذيل �إىل تعليل هذ� �ملر�ض مبا ي�صيب �لأعني من �لأمر��ض 
يف  �لأولياء  �أحد  »لقي  �أنه  يزعم  و�إمنا  �لقدم،  منذ  �ملعروفة 
�لويل  جعل  �لتوحيد  يف  كالًما  عليه  فيعر�ض  �صياحاته  �إحدى 
ي�صيح ويفقد �حلياة«، ثم يقال لأبي �حل�صن �ل�صاذيل: »يا علي 
مِلَ فعلت ذلك؟ لتعاقنب بذهاب ب�رصك« فاإن �صحت هذه �لرو�ية 
يكون �ل�صاذيل قد قال يف �أمر �لتوحيد كالًما ل ي�صح �أن يقال 
يف �صاأن هذه �لعقيدة �لتي هي �أ�صا�ض �لإ�صالم �لأول ودعامته 
�لله  �أولياء  من  ويِلّ  عن  ي�صدر  �أن  ي�صح  ل  ما  وهذ�  �لقوية، 

يحمل �لقطبانية �ل�صوفية �لغوثية.
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�ل�صليبية  �حلملة  و�صلت  )1249م(  647هـ  عام  ويف 
فرن�صا،  ملك  �لتا�صع  لوي�ض  �مللك  بقيادة  دمياط  �إىل  �لكربى 
و�رتد �مللك �ل�صالح جنم �لدين �أيوب �إىل �ملن�صورة بجيو�صه ثم 
تويف، فاأخفت زوجته �صجرة �لدّر )�نظر مادتي �مللك �ل�صالح 
و�صجرة �لدر( خرب وفاته، و��صتدعت �بنه تور�ن�صاه من ح�صن 
بني  �ملعنوية  �لروح  لرفع  �ملن�صورة  �إىل  �لعلماء  وذهب  كيفا، 
ومن  �لله،  �صبيل  يف  �ملقد�ض  �لقتال  على  هم  وح�صِّ �جلنود 
بينهم �ملفتي عز �لدين بن عبد �ل�صالم وجمد �لدين �لق�صريي، 
وحميي �لدين بن �رص�قة، وجمد �لدين �لأخميمي )�نظر مادة 

�لأخميمي( و�ل�صاذيل.

)�نظر  �ل�صكندري  �لله  عطاء  �بن  �ل�صاذيل  تلميذ  ويقول   
هوؤلء  �أن  �لأ�صمر  �لدين  نقاًل عن مكني  �لله(  عطاء  �بن  مادة 
�لعلماء �أخذو� يتكلمون يف خيمة مبع�صكر �جلنود �مل�رصيني فيما 
�لبالد،  من  �لأعد�ء  لطرد  �لدفاعية  �لعقيدة  لتقوية  فعله  يجب 
بالأ�رص�ر  »يتكلم  طفق  بر�أيه  لالإدلء  �ل�صاذيل  دور  جاء  وملا 
�ل�صوفية �لعجيبة و�لعلوم �لروحانية �جلليلة«، فانظر �أيها �لقارئ 
يف هذ� �لأمر �لغريب، جنود �لأعد�ء تدن�ض �أر�ض م�رص وحتتل 
�لعجيبة  �ل�صوفية  بالأ�رص�ر  يتكلم  �ل�صاذيل  و�ل�صيخ  دمياط، 
يف وقت ل ي�صح فيه �إل �لكالم �ل�رصيح �ملفهوم �لذي ي�صع 
�خلطط �ملفيدة �ملوؤدية �إىل دفع �جلنود �إىل �جلهاد �ملقد�ض لإنقاذ 
�لوطن!!! ويختتم �بن عطاء �لله هذه �لرو�ية �لغريبة بقوله: »�إن 
�ملفتي عز �لدين بن عبد �ل�صالم خرج من �صدر �خليمة وفارق 
مو�صعه وقال: »��صمعو� هذ� �لكالم �لغريب، �لقريب �لعهد من 
�بن  �لعامِل  �أن  �ملنطق  مع  يتفق  �لذي  و�ل�صحيح  �لله«، 
�لكالم  هذ�  من  ��صتيائه  لإظهار  �خليمة  من  �ل�صالم خرج  عبد 

�لغريب �لذي ل يفيد يف تلك �لظروف �حلرجة �لقا�صية.

كان  �أنه  �صريته  موؤرخو  يذكر  �أن  �لغر�ئب  �أغرب  ومن 
كثري �لأحالم يلتم�ض يف عامل �لروح خمرًجا لتلك �لأزمة �إىل 
هذه  يف  �ل�صاذيل  ويقول  بالن�رص،  وب�رّصه  �لله  ر�صول  �أتاه  �أن 
ذي  من  �لثامن  ليلة  كانت  فلما  باملن�صورة،  »كنت  �لروؤية: 
�أمر  يف  �لله  و�أدعو  �مل�صلمني...  باأمر  م�صغوًل  بِتُّ  �حلجة 
ف�صطاًطا  ر�أيت  �لليل،  �آخر  كان  فلما  و�مل�صلمني،  �ل�صلطان 
عليه  وتزدحم  نور  يعلوه  �ل�صماء،  يف  عالًيا  �لأرجاء  و��صع 
فقلت:  م�صغولون،  عنه  �لأر�ض  و�أهل  �ل�صماء  �أهل  من  خلق 
ملن هذ� �لف�صطاط؟ فقالو�: لر�صول �لله عليه �ل�صالم«، وبعد �أن 
تقدم �إىل �لر�صول �لكرمي يف جمع من �لعلماء �لذين كانو� معه 
�ل�صلطان  �إىل  باأن يكتب  وياأمره  بالن�رص  �لنبي  يب�رصه  باملن�صورة 
بذلك، فانظر يا رعاك �لله كيف كانت �لعقول حُت�َصى بالأوهام 
فتلهيهم  ب�صحتها،  �جلازم  �لعتقاد  �إىل  �لعامة  ب�صطاء  فت�صوق 
عن �حلقائق �لتي تاأخذ بيدهم يف �صبيل �لرقي و�لعلم و�لبتعاد 
عن ت�صديق ما ل يتفق و�ملنطق �ل�صحيح، و�ملعرفة �خلال�صة من 
�ل�صو�ئب �ملمقوتة �لتي جرت على �لعقول �لإ�صالمية �رص �لبالء 

و�أفدح �لنكبات �لإدر�كية.

جهادهم  بف�صل  �ل�صليبيني  على  �مل�رصيني  �نت�صار  وبعد 
�لبطويل �ملظفر ولي�ض بف�صل �أحالم �ل�صيخ �ل�صاذيل �لوهمية، 
لل�صوفية  وتب�صريه  وعظه  وتابع  �لإ�صكندرية  �إىل  �ل�صاذيل  عاد 
�ل�صاذلية، يق�صده �لكبار ليكونو� من مريديه، ويق�صده �ل�صغار 
�صفاعته لدى رجال  �لعامة لطلب  بركاته، ويق�صده  ملتم�صني 

�لدولة لق�صاء مطالبهم.

 ويظهر �أن كرثة و�صاطته لق�صاء مطالب من يلجوؤون �إىل 
�لو�صاطة  بهذه  يربمون  �لدولة  �لأمور يف  �صفاعته جعلت ولة 
»جهل  يقول:  �أن  �لعيد  دقيق  بن  �لدين  تقي  بال�صيخ  حد�  مما 
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تردده يف  لكرثة  �ل�صاذيل  �حل�صن  �أبى  �ل�صيخ  بقدر  �لأمر  ولة 
�لو�صاطة  كرثة  باأن  �لظن  �إىل  بذ�هب  ول�صت  �ل�صفاعات«، 
�لنحو  هذ�  على  كرثتها  ولكن  �لله،  وجه  لغري  ى  توؤدَّ كانت 
وترّبم ولة �لأمور بها يجعلها عر�صة لالحتمال لأنها تدخل يف 

نطاق �ملح�صوبية.

مل  �لذي  �ل�صاذيل  �صوفية  من  ب�صيء  �لعلم  ي�صتفد  ومل   
�إىل كيانه  لبنة  ي�صيف  �أي كتاب  �لعربي  �لثقايف  للرت�ث  يقدم 
�لعام، �إذ كل ما و�صل �إىل �لنا�ض من بعده ل يعدو �أن يكون 
�أن كتبه هي  كالًما نقله مريدوه و�أ�صحابه عنه، وكان يقول 
�أ�صحابه، فهل �لعامل �لو��صع �لأفق �لغزير �ملعروفة يكتفي بنقل 
ن �آثاره �لعلمية يف كتب ُيرجع �إليها  �لأ�صحاب عنه دون �أن يدوِّ

لتزيد �ملطلعني علًما و�إدر�ًكا؟ 

�أنه  و�أهم ما نقل عنه: �لأحز�ب، فقد قال مدونو �صريته 
: »�للهم �إنا ن�صاألك ل�صاًنا رطًبا بذكرك،  كان يذكر يف حزب �لرَبِّ
وقلًبا منعًما ب�صكرك، وبدًنا هيًِّنا ليًِّنا بطاعتك، و�أعطنا من ذلك 
ب�رص،  �أذن �صمعت ول خطر على قلب  ر�أت ول  ما ل عني 
علمته  ما  و�صلم ح�صب  عليه  �لله  �صلى  ر�صولك  به  �أْخرِب  كما 
لأوليائك،  �لغنى  �صبب  و�جعلنا  �صبب،  بال  و�أَِعنَّا  بعلمك، 
قدير«،  �صيء  كل  على  �إنك  �أعد�ئك،  وبني  بينهم  وبرزًخا 
عنه  مريدوه  رو�ها  �لتي  و�لأدعية  �لأحز�ب  ت�صتمر  وهكذ� 
ولي�ض من �ل�صهل – من وجهة �لتحقيق �لتاريخي – معرفة ما 
ا �أو و�صعها تالميذه ومريدوه  �إذ� كان �ل�صاذيل هو و��صعها حقًّ
�أو موؤلف يطمئن  بعد وفاته، لأنها مل تدون بخطه يف ر�صالة 

�ملّطلع عند �لرجوع �إليه.

طريق  عن  �صنة  كل  �حلج  �إىل  يذهب  �ل�صاذيل  وكان   
�إىل  بعده  وما  رجب،  �صهر  طو�ل  مبكة  ويجاور  �ل�صعيد، 
�ل�صعيد  طريق  عن  �لإ�صكندرية  �إىل  يعود  ثم  �حلج،  �نق�صاء 
عام  ويف  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لر�صول  قرب  زيارة  بعد 
�إىل  و�صل  وملا  كعادته  �حلج  �إىل  خرج  )1258م(  656هـ 
حميرثة �أ�صابه مر�ض �صديد فاأح�ض بدنّو �أجله، فجمع �أ�صحابه 
�لتقوى و�ل�صالح،  �ل�صاذلية مع  بالطريقة  بالتم�صك  و�أو�صاهم 
�أحد  وهو  �لبحر«  »حزب  بتزويد  خا�صة  ب�صفة  �أو�صاهم  كما 
�أحز�به، ويف هذ� �ملكان من �ل�صحر�ء �ل�رصقية �مل�رصية �ملوؤدي 
بارئها،  �إىل  روحه  فا�صت  �لأحمر،  �لبحر  على  عيذ�ب  �إىل 
عليه  و�صلى  �ل�صنة،  تلك  من  �صو�ل  �صهر  يف  ذلك  وكان 
�لقوم يوؤمهم �أبو �لعبا�ض �ملر�صي، وكانت وفاته يف �أيام �مللك 
�ملن�صور نور �لدين علي بن �مللك �ملعز �أيبك �لرتكماين، وفوق 
قربه �لذي ماز�ل �لنا�ض يزورونه ويعظمونه �أقام �أحد �صالطني 
�أن �مل�صت�رصق »دي �صا�صي«  �لغريب  �ملماليك قبة عالية، ومن 
يوؤكد �أنه دفن يف ناحية »خُما« باليمن، ولكن �بن بطوطة ذكر 
�أنه ز�ر قربه يف حميرثة، ووجد عليه قربّية  يف كتاب رحلته 
مكتوبًا فيها ��صمه ون�صبه مت�صاًل باحل�صن بن علي – ر�صي �لله 
عنهما، وكان عمره وقت وفاته حو�يل 63 عاًما، وكان �آدم 
�لعار�صني،  خفيف  �لقامة،  طويل  �جل�صم،  نحيف  �للون، 

طويل �أ�صابع �ليدين.

 وي�صتخل�ض من �صرية �ل�صاذيل �أنه كان �صيًخا �صوفيًّا �صائًحا 
و�لأحز�ب،  �لأدعية  وقر�ءة  بالذكر  �لله  يف  �لفناء  �إىل  يدعو 
وكان يعلِّم مريديه �لزهد يف �لدنيا و�لإقبال على �لله، ويحثهم 
على �لذكر يف كل وقت، ويف كل مكان، ويف كل حال، 

و�صلك �صبيل �لت�صوف، وكانت عقيدته �لتوحيد. 
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ول  �خلانقاه  ول  �خللوة،  يعرفون  ل  �لأولون  ومريدوه 
�لذكر �ل�صاخب، ول �أي �رصب من �رصوب �ل�صياع �لفكري 
يف �لوجد �ل�صديد )�أي �خلروج عن جادة �ل�صو�ب(، وكان 
�لله  عطاء  بن  �لدين  تاج  م�رص  يف  �لكثريين  تالميذه  �أ�صهر 
�ل�صكندري و�أبا �لعبا�ض �ملر�صي )�نظر مادة �صيدي �أبي �لعبا�ض( 
�إىل  يرجعون  �إفريقيا  غربي  �صمال  يف  �لطرق  �صيوخ  ومعظم 

طريقته.

يف  �أو  بانتظام  تقر�أ  �لتي  �لأحز�ب  من  عدًد�  خلَّف  وقد 
�أحو�ل خا�صة وهي:

�لإخوة،  وحزب  �لأزهرية،  للجماعة  �لَغزيِّة  �ملقدمة 
وحزب  �لكبري،  و�حلزب  �لبحر،  وحزب  �لرّب،  وحزب 
وحزب  �لن�رص،  وحزب  �لأعد�ء،  عيون  على  �لطم�ض 
�لفتح  و�صالة  �لأنو�ر،  حزب  �أو  �لفتح  وحزب  �للطف، 
و�ملغرب، و�أور�د �صتى و�أفكار، وو�صية كتبها �إىل تالميذه، 

وتن�صب �إليه ق�صيدة �صوفية.

�لله  عطاء  �بن  تلميذه  كتاب  يف  مذكورة  �أقو�له  و�أكرث 
وُتْذكر  )1294م(،  694هـ  عام  �ألفه  �لذي  �ل�صكندري 
يف  لل�صاذيل  و�أدعية  قبل،  ذكرت  �لتي  غري  �أخرى  �أحز�ب 
بيان  على  ي�صتمل  �لذي  �ملفاخر،  وكتاب  �للطائف،  كتاب 
منها  ويوؤخذ  �ملريد،  يجتازها  �أن  لبد  �لتي  للمقامات  مف�صل 

�أنها تهدف �إىل �أن يفنى هذ� �ملريد يف �لذ�ت �لإلهية!!

وتقوم طريقته �ل�صوفية على �أ�صول خم�صة هي: تقوى �لله 
يف �ل�رص و�لعالنية، و�تباع �ل�صّنة �ملحمدية يف �لأقو�ل و�لأفعال، 
و�لإعر��ض عن �خللق يف �لإقبال و�لإدبار، و�لر�صا عن �لله يف 

�لقليل و�لكثري، و�لرجوع �إىل �لله يف �ل�رص�ء و�ل�رص�ء.

�أنها  لو  �لنبيلة  �ملبادئ  �أقوم  من  �خلم�صة  �لأ�صول  وهذه   
ن  ُدوِّ �لذي  �لتحليل  ولكن  �ل�صامية،  ومر�ميها  مبعناها  طبقت 
قبل ملفهوم �ل�صوفية عند �ل�صاذيل و�أتباعه ُيظِهر مدى �لتناق�ض 

يف �لقول و�لتطبيق عند �أبي �حل�صن �ل�صاذيل.

�ملق�صود من  باملعنى  يوؤ�ص�ض طريقة  �أن  �ل�صاذيل  ُيِرْد   ومل 
هذ� �لتعبري، و�إمنا كان يريد من تالميذه �أن مي�صو� فيما كانو� 
عليه من ِحَرف ومهن وعمل قبل �لتتلمذ على يده، و�أن يقرنو� 
عليه  �صبياًل، وقد عر�ض  لذلك  ��صتطاعو�  ما  بالذكر  �أعمالهم 
بالبقاء  فاأمرهم  جولته،  يف  لي�صحبوه  �أعمالهم  ترك  بع�صهم 
فيما هم عليه، وكان �لت�صول عند �ل�صاذلية مذموًما، وكانو� 
ل يقبلون عون �حلكومات لأماكن �جتماعهم، ومل يكن يف 
ذهن �أبى �حل�صن �ل�صاذيل ول يف ذهن خليفته �أبي �لعبا�ض �ملر�صي 
�إقامة �لزو�يا �أو ما ي�صبهها، وقد قال مرتجمو �صرية �أبي �لعبا�ض 
�ملر�صي مادحني »�إنه مل ي�صع حجًر� على حجر قط«، ويوؤيد 
�أبي �لعبا�ض �ل�صخم �لفخم بق�صم  �أن مكان م�صجد  هذ� �لقول 
لدينا، نحن  معروًفا  قايتباي كان  بالقرب من ح�صن  �جلمرك 
�أبناء فجر �لقرن �لع�رصين، باملز�ر �أي �ملكان �خلايل �لذي كان 
�ل�صوفية  �إىل درو�صه  لي�صتمعو�  فيه  �لعبا�ض يزورونه  �أبي  مريدو 

ومو�عظه بعد �أن �صار خليفة �أبي �حل�صن �ل�صاذيل.

ولي�ض من مبادئ �ل�صاذلية �لأوىل رف�ض �ملنا�صب �لكبرية 
ذ�ت �لرزق �لو�فر، ول �لعزوف عن حياة �لرتف و�لرفاهية، 
�ل�صاذلية  بالطريقة  �ملتم�صكني  متبعة عند  �ملبادئ  وماز�لت هذه 
�لهدف  هو  وحده  �لله  يف  �لفناء  �أن  �صك  من  وما  �حلقة، 
�لأ�صمى لل�صاذلية، وطريقة �لو�صول �إىل هذه �لدرجة �لروحية 
�لعالية ترتكز يف �لإكثار من تالوة وترديد �لأذكار و�لأدعية 
�ل�صاذيل  �حل�صن  �أبا  �إن  ويقال  حمدد،  وبعدد  معينة  �صيغ  يف 
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�أتباعه وي�صمح  كان ير�عي يف �إر�صاده حاجات كل مريد من 
تاأثرًي�  �أقوى  �أن طريقته  �إذ� كان يرى  �آخر،  باأن يتبع �صيًخا  له 
يف تربيته روحانيًّا، وهكذ� يكون �لفناء يف �لله بالذكر �لطويل 

�مل�صتغرق و�صياع �لوقت عبًثا.

ويوؤكد �ل�صاذليون و�صيوخهم �أنهم �صنيون مت�صددون ولذ� 
َـّة، ومع ذلك فاإن �بن تيمية  كانو� ينكرون كل ما يخالف �ل�صن
وجه �إليهم �لنقد �لالذع �ل�صديد ولكن �ليافعي )�نظر هذه �ملادة( 
تيمية، ولكن رده مل يكن  �بن  �أ�صحاب  نقد  �ملوؤرخ رد على 

مدعًما باحلجج �لقوية مثل نقد �بن تيمية.

و�لأمور �لثالثة �جلوهرية �لتي يعتقد �ل�صاذلية �أنهم �خت�صو� 
بها هي �أنهم جميًعا مثبتون يف �للوح �ملحفوظ!!! �أي �أنهم منذ 
�لفناء يف  �لطريقة، و�أن �ُصْكر  �لأزل قد قدر لهم �صلوك هذه 
�لله يعقبه �صحو، �أي �أن �ل�ُصْكر ل ي�صتمر معهم فيمنعهم من 
مز�ولة �أعمالهم يف �حلياة، و�أن �لقطب يف كل �لع�صور و�حد 
�لله  �أعلى من خملوقات  �ل�صفات  بهذه  َثمَّ فهم  منهم!!! ومن 

وعباده. 

مل  لأنها  ذلك  �ل�صاذلية  �لطريقة  �نت�صار  تتبع  �لع�صري  ومن 
 � تتخذ لجتماعاتها م�صاجد �أو زو�يا، غري �أنه من �ملحتمل جدًّ
�أن �أول جماعاتها تكونت يف تون�ض، ولكن �أبا �لعبا�ض �ملر�صي 
�حل�صن  �أبي  خليفة  وكان  �صنة،   36 �لإ�صكندرية  يف  مكث 
وتويف بها عام 686هـ )1287م(، ومل ير وجه و�ليها ول 
�أر�صل �إليه ول �أقام حجًر� على حجر، على �أن علي با�صا مبارك 
– �جلزء  �لتوفيقية  )�خلطط  كتابه  يذكر يف  �ملادة(  هذه  )�نظر 
�لعبا�ض، وما من  �أبي  با�صم  بالإ�صكندرية م�صجًد�  �أن  �ل�صابع( 
با�صم  م�صجًد�  يذكر  كما  �صيدو�  �لذين  هم  تالميذه  �أن  �صك 

�ل�صكندري  �لله  عطاء  �بن  با�صم  وثالًثا  �لعر�صي  ياقوت  تلميذه 
�ملتوفى عام 709هـ )1309م( وهو موؤلف كتاب �للطائف، 
ويالحظ علي با�صا مبارك �أن �ملغاربة هم �أكرث من يرتددون على 

م�صجد �أبي �لعبا�ض.

�لعربي  �ملغرب  بالد  يف  خا�ض  بنوع  �ل�صاذلية  و�نت�رصت 
ول�صيما يف �جلز�ئر كما �نت�رصت يف جهات �أخرى من �لعامل 

�لإ�صالمي ولأتباعها زو�يا عديدة يف كثري من �لبلد�ن.

�صيخه  مثل  كتًبا  �ملر�صي  �لعبا�ض  �أبو  �ل�صيخ  يوؤلف  ومل 
�لله  عطاء  �بن  تالميذهما  �أحد  ولكن  �ل�صاذيل  �حل�صن  �أبي 
كتاب  هما:  كتابان  منها  ُطبِع  كثرية  كتًبا  �ألّف  �ل�صكندري 
»�للطائف و�ملنن يف مناقب �ل�صيخ �أبي �لعبا�ض و�أ�صتاذه �ل�صيخ 
�لأرو�ح«،  وم�صباح  �لفالح  »مفتاح  وكتاب  �حل�صن«،  �أبي 
وهو على هام�ض لطائف �ملنن لل�صعر�ين، �أما تلميذ �أبي �لعبا�ض 
وهناك  �ملناقب،  كتابًا يف  �ألف  فقد  �لعر�ض«  »ياقوت  �ملر�صي 
كتاب ي�صتمل على ترجمة لأبي �حل�صن �ل�صاذيل �ألفه بعد ذلك 
حممد بن قا�صم �حلمريي بن �ل�صباغ با�صم »درر �لأ�رص�ر« وهو 
�قتبا�ض من كتاب »�ملفاخر �لعلية يف �ملاآثر �ل�صاذلية« لبن عّياد، 
ويذكر �ل�صيوطي )�نظر هذه �ملادة( يف كتابه »بغية �لدعاة« �أحد 
�ل�صكندري«  �إبر�هيم  بن  �ل�صاذليني هو »د�ود بن عمر  �ملوؤلفني 

�ملتوفى عام 733هـ )1332م( )�نظر مادة �صيدي د�ود(.

 2( ح�سن ال�ساذيل اأفندي: وكان من تالميذ مدر�صة �لأل�صن 
�أن كان رفاعة بك �لطهطاوي )�نظر مادة رفاعة بك،  وقت 
بتفوق،  فيها  در��صته  �أمَتَّ  وملا  لها،  ناظًر�  �لطهطاوي(  ومادة 
�ختري لل�صفر �إىل فرن�صا بني طالب �لبعثة �لر�بعة �لتي �أر�صلت يف 
عهد حممد علي عام 1844م )1260هـ( للتخ�ص�ض يف علم 
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مدة  طو�ل  �ل�صهري  مرتبه  وكان  )�حلقوق(،  �مللكية  �لإد�رة 
�لبعثة 25 قر�ًصا، وبد�أ در��صته هناك و�أمتها يف 16 نوفمرب عام 
�أن بعثته ��صتغرقت �أكرث من خم�ض  1849م )1266هـ( �أي 
�صنو�ت، وعاد �إىل م�رص يف تلك �ل�صنة وُعنيِّ �أ�صتاًذ� لالإد�رة 
�مللكية يف مدر�صة �لأل�صن، وقال عنه �صالح جمدي بك يف 
عام  �أ�صدره  �لذي  �لوطن«  خادم  مبناقب  �لزمن  »حلية  كتابه 
لطالب  �لكتاب  هذ�  تعر�ض يف  عندما  )1292هـ(  1875م 
مدر�صة  من  بك  رفاعة  يد  على  تخرجت  �لتي  �لأوىل  �لدفعة 
هوؤلء  من  »�إن  ياأتي:  ما  �ل�صاذيل  ح�صن  عن  قال  �لأل�صن، 
�لإد�رة  تعلم  �لذي  �ل�صاذيل  �أفندي  ح�صن  �ملرحوم  �لطالب 
ول  �لتدري�ض،  طرق  يجيد  وكان  باري�ض،  مبدينة  �لإفرجنية 

يعرف تاريخ ومكان مولده �أو تاريخ ومكان وفاته. 

752– ال�سا�سي – �سارع – بق�سم حمرم بك 
وتلقبه  �ل�صا�صي،  �أحمد  بن  بكر حممد  �أبو  �لكامل  ��صمه 
�ملر�جع �لتاريخية بفخر �لإ�صالم وفقيه بغد�د �لكبري، وقد تتلمذ 
على يد �أبي �إ�صحاق �ل�صري�زي �لذي كان �إمام وقته يف جميع 
زمانه  �صعر�ء  من  �ل�صعر�ء  �أحد  و�صفه  و�لذي  �لعر�ق،  بلد�ن 

بقوله:

تر�ُه من �لذكاِء نحيَف ِج�ْصمٍ 
َعَلْيِه ِمْن َتَوقُّدِه دليُل   

�إذ� كان �لفتى �صخم �ملعاين  
فلي�ض ي�صريُه �جل�صُم �لنحيُل  

�لتدري�ض باملدر�صة  �ل�صاذيل در��صته، وتوىل  �أمت  �أن  وبعد 
»�لنظامية« �لكربى ببغد�د �لتي �أن�صاأها »نظام �مللك« )�نظر هذه 

�ملادة( �نتهت �إليه ريا�صة �لطائفة �ل�صافعية، وله موؤلفات و�صفت 
باأنها ح�صنة، وقد ُعنيِّ يف �لفقه بالعر�ق بعد �أ�صتاذه �أبي �إ�صحق 
504هـ  عام  �لنظامية  باملدر�صة  �لتدري�ض  وتوىل  �ل�صري�زي، 

)1110م(.

�لورع  �لعامل  �لفقه،  يف  �ل�صا�صي  تالميذ  من  وكان 
�صيدي  مادة  )�نظر  �لطرطو�صي  رندقة  �أبي  بن  بكر  �أبو  �لتقي 
�حلج  فري�صة  تاأديته  بعد  �لعر�ق  �إىل  عندما ذهب  �لطرطو�صي( 

وقبل ��صتقر�ره مبدينة �لإ�صكندرية. 

753– �سافعي )الدكتور( – �سارع – بق�سم 
مينا الب�سل

�طلب ترجمته يف »�لدكتور �صافعي«.

754– ال�سافعي – �سارع – بق�سم حمرم بك
هو �لإمام �أبو عبد �لله حممد بن �إدري�ض �ل�صافعي �لقر�صي 
�ملُطّلبي �صاحب �ملذهب �لذي ي�صمى بلقبه، وهو �أحد �ملذ�هب 
�لفقهية �لأربعة وينتهي ن�صبه �إىل �ملطلب بن عبد مناف، ومن 
و�ل�صالم يف جّده  �ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  مع  يلتقي  فهو  َثمَّ 
عبد مناف، و�أمه فاطمة بنت عبد �لله بن �حل�صن بن �حل�صني بن 

علي بن �أبي طالب.

ويجد موؤرخو �صرية �لإمام �ل�صافعي ع�رًص� يف حتديد �ل�صنني 
�ملتعلقة بحو�دث حياته، �إذ �مل�صادر �لتي ي�صتطاع �لرجوع �إليها 
�، ولقد كان �مل�صعودي )�نظر هذه  يف هذ� �ل�صدد نادرة جدًّ
�ملادة( �ملتوفى عام 363هـ )973م( �أول موؤرخ ذكر �ل�صافعي 
هذ�  يف  �إليها  �لطمئنان  ميكن  �لتي  و�لوثائق  م�صنفاته،  يف 
�صفر  �صهر  يف  �ملوؤرخة  مكة  يف  بيتيه  وقف  حجة  هي:  �ملقام 
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يف  �ملوؤرخة  وو�صيته  818م(،  عام  )�أغ�صط�ض  203هـ  عام 
بيته  )فرب�ير عام 819م(، وحجة وقف  �صعبان عام 203هـ 
يف �لف�صطاط، وعلى �لرغم من حذف �لأ�صماء و�لتو�ريخ منها 

فاإنه مما ل �صك فيه �أنها تخ�ض �ل�صافعي وتن�صب �إليه قطًعا.

�لتي كتبت عنه يف تو�ريخ متاأخرة، �عتمدت  و�لرت�جم 
يف �ل�رصد على »�ملناقب« �لتي دّونها د�ود �لظاهري �ملتوفى عام 
270هـ )883م(، و�ل�صاجي �ملتوفى عام 307هـ )919م(، 
و�بن �أبي حامت )�نظر هذه �ملادة( �ملتوفى عام 327هـ )938م( 
من  �لق�ص�ض  من  كثري  ي�صوبها  �ملناقب  هذه  ولكن  وغريهم، 
ذلك �أن �خلطيب �لبغد�دي نقل عن �بن عبد �حلكم ق�صة مولد 
�لإمام �ل�صافعي �لتي تزعم �أن هذ� �ملولد يقرتن بظهور كوكب 

�مل�صرتى فوق م�رص.

ها�صميًّا،  كان  فقد  قري�ض،  قبيلة  �إىل  �لإمام  وينت�صب 
وكانت �أمه من قبيلة �أزد �ليمنية، كما جاء يف بع�ض �لرو�يات 
وهي  �لأخرى  �لرو�يات  بع�ض  تذكر  كما  علوية،  كانت  �أو 

�لأ�صح.

ويقول كثري من �ملوؤرخني �أن مولده كان خالل عام 150هـ 
)767م( بحّي �ليمن يف مدينة غزة بفل�صطني )�نظر مادة غزة( 
وتويف ولده وهو يف �ملهد فعنيت �أمه برتبيته عناية فائقة و�أر�صلته 
�أعو�م،  �أهله، وكان عمره وقتئذ ع�رصة  ليرتبى بني  �إىل مكة 
�لعي�ض، ويف مكة  وكانت حياة طفولته �صيقة �حلال، رقيقة 
ورو�يته،  �حلديث  وجمع  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ  على  �أكّب 
�ل�صافعي  �إن  �لكربى«  »�لطبقات  كتابه  يف  �ل�صعر�ين  ويقول 
و�لفقهاء يف  �لعلماء  �إىل  �جللو�ض  من  ي�صتفيده  ما  يكتب  كان 
�لعظام، ونحوها لعجزه عن �رص�ء �لورق حتى مالأ منها خبايا، 

وقد تلقى �لعلم على كبار رو�ة �حلديث �أمثال �صفيان بن ُعيينة 
�لبادية حتى  �إىل  �لزجني وغريهما، ثم رحل  وم�صلم بن خالد 
�أف�صح  قبيلة هذيل، وكانت  فلزم  ل�صانه عجمة  تكون يف  ل 
�أ�صعارهم  حفظ  كما  �لف�صحى،  لهجتهم  وحفظ  �لقبائل، 

لدرجة �أنه �صار من رو�تها.

وعندما بلغ �لع�رصين من عمره �أُِذن له بالإفتاء، وكان يف 
�لوقت نف�صه يقر�أ ويحفظ �ملوطاأ ��صتعد�ًد� لاللتقاء بالإمام مالك 
بتقوى  �أو�صاه  �ملنورة  �ملدينة  يف  به  �لتقى  فلما  �أن�ض،  �بن 
�لله و�جتناب �ملعا�صي لكيال يطفئ نور �خلالق يف قلبه، ومن 
ذلك �لتاريخ لزم �لإمام مالك مدة ت�صع �صنو�ت تلقى عليه يف 
برحالت  يقوم  نف�صه  �لوقت  يف  وكان  �ملدينة،  فقه  خاللها 
�أهلها و�صوؤونهم  �أحو�ل  للتعرف على  �لعربية  �لبلد�ن  �أنحاء  يف 

�لجتماعية.

وعقب وفاة �لإمام مالك )�نظر هذه �ملادة( عاد �ل�صافعي 
�إىل مكة ثم ذهب �إىل جنر�ن، وكانت تابعة لليمن فتوىل فيها 
عماًل مّكنه من ن�رص لو�ء �لعدل بني �لنا�ض يف �رص�مة وحزم، 
كان  وملا  �لولة،  م�صانعة  �أو  �لنفاق،  �أو  �مللق  ي�صتهوه  فلم 
ماآربها،  لق�صاء  �لظلم  �إىل  متيل  �لتي  �لنفو�ض  ير�صي  �لعدل ل 
فقد  �خل�صي�ض،  �ل�صنف  هذ�  من  �لولة  �أحد  بنجر�ن  وكان 
و�تهامه  به  و�لو�صاية  ود�صه  �لو�يل  هذ�  لكيد  �ل�صافعي  تعر�ض 
�أن  �لو�صاية  هذه  على  وترتب  علوي،  باأنه  �لعبا�صيني  لدى 
�أح�رص �خلليفة هارون �لر�صيد �لإمام �ل�صافعي ووجه �إليه �لتهمة 
فانربى يد�فع عن نف�صه و�أقنع �لر�صيد برب�ءته، و�أثبت له علمه 
وفقهه، وهكذ� ��صتطاع �ل�صافعي �لنجاة من و�صاية و�يل جنر�ن 
باليمن و�ل�صتقر�ر بالعر�ق مدة من �لزمن جمع يف خاللها �لعلم 
بفقه �لعر�قيني، ومن َثمَّ �جتمع يف �صدره فقه �ملكيني و�ملدنيني 
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و�لعر�قيني جميًعا، ونقل عن �لقا�صي حممد بن �حل�صن تلميذ 
�أبي حنيفة فقه �حلنفية وما دّون يف كتبهم.

�أكرث  ��صتغرقت  بالعر�ق  �إقامته  �أن  �لرو�ة  بع�ض  ويذكر 
من عامني �أخذ يفكر بعد �نق�صائهما يف �أمر �آخر غري �لفتاوى 
و�ل�صو�ب  �حلق  ملعرفة  مقايي�ض  �جلزئية، وهو و�صع  و�لفروع 
و�لعر�قيون يف  بها �حلجازيون  يقول  �لتي  �ملت�صاربة  �لآر�ء  من 
�أحد  ببطالن  �أن يحكم  �ملختلفة، وذلك دون  �لفقهية  �لأمور 

�لنظرين جمله من غري ميز�ن دقيق �صابط.

يف  �رصع  �حل�صيف  �ملنطقي  �لتفكري  هذ�  �أ�صا�ض  وعلى 
�لقيا�صي، ويف  و�صع مناهج �ل�صتنباط، لتكون مبثابة �مليز�ن 
�صبيل �لو�صول �إىل ذلك، تو�فر على �لأحكام يعرف نا�صخها 
و�لتثبت  �ل�رصيعة  من  مكانها  يحدد  �ل�صّنة  ومن�صوخها، وعلى 
طرق  على  و�لتعرف  غريه،  عن  ومتييزه  �صحيحها،  من 
�ل�صتدلل بها، ومقامها من �لقر�آن �لكرمي، وحتديد �صو�بط 
�لجتهاد و�لأبعاد �لتي ُتر�صم للمجتهدين فال يتجاوزونها لياأمنو� 

من �ل�صطط.

�لغور،  �لعميق  �ل�صائب  �لتفكري  هذ�  و�صع  �أجل  ومن 
طالت مدة �إقامته مبكة بعد �لرجوع �إليها من �لعر�ق، ويف �أثنائها 
�جتمع بفقهاء �ملدينة وباأحمد بن حنبل )�نظر مادة �بن حنبل( 

وغريه من فقهاء �لعر�ق فاأخذو� عنه �أ�ص�ض منهجه �لقيم.

ويالحظ �أن ذلك �لع�رص كان ع�رص و�صع �ملناهج، ففي 
غ�صونه و�صع �أبو �لأ�صود �لدوؤيل مناهج �لف�صحى وقو�عدها، 
و�جلاحظ  ومناهجه،  �لعرو�ض  قو�عد  �أحمد  بن  و�خلليل 
مناهج �لنقد �لأدبي هو و�ملرّبد وغريهما، ومن َثمَّ مل يكن من 

�مل�صتغرب و�صع �ل�صافعي منهج �ل�صتنباط و�أ�صوله.

ويف �صنة 195هـ )810م( عاد �إىل �لعر�ق ليعلن منهجه 
وقد �كتمل علمه و�صار هذ� �ملنهج ي�صتمل على قو�عد عامة، ل 
حلوًل جزئية ول فتاوى و�أق�صية خا�صة، وجميع هذه �لقو�عد 
و�لأ�ص�ض �ملتينة مدّونة يف كتب تت�صمن �ل�رصوح �ملتعلقة بكل 
َثمَّ  ومن  �لقو�عد،  هذه  من  ��صتنبطها  �لتي  و�لفروع  منها، 
فدّونو�  تالميذه  على  �لكتب  هذه  مُيلي  �أن  �ل�صافعي  ��صتطاع 
�لر�صالة �ملو�صحة ملنهجه كما دّونو� كتاب »�لأم« �مل�صتمل على 
�لفروع وعلى مناهج �أخرى مثل كتاب جماع �لعلم، وكتاب 
تلميذه  �لكتب  هذه  معظم  دّون  وقد  �ل�صتح�صان،  �إبطال 
حو�يل  �ملرة  هذه  يف  ببغد�د  �إقامته  و��صتغرقت  �لزعفر�ين، 
�صنتني رجع عقبها �إىل مكة ثم عاد مرة ثالثة �إىل بغد�د خالل 
عام 198هـ )813م(، ونزح بعد �صهر �إىل م�رص، فو�صلها 
يف �أو�ئل عام 199هـ )814م(، وما من �صك يف �أن �ل�صبب 
�لفار�صية  �ل�صيطرة  تغلغل  كان  م�رص  �إىل  �صفره  يف  �لأ�صا�صي 
قام  �لذي  �لرهيب  �لنـز�ع  �إبان  ول�صيما  �لعبا�صية  �خلالفة  على 
عربي  فالأمني  و�ملاأمون،  �لأمني  �لر�صيد:  هارون  ولدي  بني 
يريد �صيطرة �لعروبة على مهام �حلكم و�ملاأمون من �أم فار�صية، 
�أخرى  �لفار�صية، ومن جهة  بال�صبغة  �أن ي�صبغ �خلالفة  ويريد 
و�أبعد  �ملعتزلة  – فقهاء  �خلالفة  �إليه  �آلت  – وقد  �ملاأمون  قرب 
�لفقهاء و�ملحدثني، وما كان لل�صافعي وهو �لعربي �لقر�صي �أن 
ير�صى باملقام يف ظل �ل�صيطرة �لفار�صية، ويف د�ر خالفة تبعد 

�لفقهاء وتقرب �ملعتزلة.

وقد �ختار �ل�صافعي م�رص لوجودها و�صط �لعامل �لإ�صالمي 
بني �مل�رصق و�ملغرب �لذي ي�صم �لأندل�ض �لعربية، ي�صاف �إىل 
ول�صيما  مرموقة،  علمية  مبكانة  تتمتع  كانت  م�رص  �أن  ذلك 
باإقامة تالميذ �لإمام مالك يف كنفها، ومن جهة �أخرى كان 
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مثوى  فاأكرم  عبا�صيًّا  قر�صيًّا  عربيًّا  �حلني  ذلك  يف  م�رص  و�يل 
�ل�صافعي، و�أجرى عليه ح�صة من بيت �ملال بو�صف كونه من 

�آل �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم.

و�أقام �ل�صافعي بالف�صطاط و�أخذ يلقي درو�صه يف جامعها، 
و�ت�صمت هذه �لدرو�ض بطابع خا�ض، �إذ �رصع يف �إلقائها على 
�أبعادها،  �لتي و�صعها، وحدد  باملو�زين  �لفقه  يزن  تالميذه، 
�إىل خمالفته  و��صطر  مالك،  �لإمام  وفقه  �لعر�قيني  فقه  فوزن 
�أ�صتاذه  من  كان  َثمَّ  ومن  تالميذه،  �أحد  �أنه  من  �لرغم  على 
مبنـزلة �أر�صطو من �أفالطون، وقد قال �أر�صطو حني �ُصِئل عن 
للحق  �صد�قتي  ولكن  �صديقي  �أفالطون  »�إن  �خلالف:  هذ� 

�أوثق«.

وهم  �ملطر  نزول  يطلبون  �لنا�ض  بع�ض  �أن  علم  وحينما 
�إىل  بادر  بها،  وت�رصًعا  تربًكا  مالك  �لإمام  قلن�صوة  يرفعون 
ب�رص  �أ�صتاذه  �أن  للنا�ض  ليثبت  مالك«  »�ختالف  كتابه  �إعالن 
مثلهم ي�صيب ويخطئ، ومل يكن من �ملع�صومني �ملنـزهني عن 
�خلطاأ، وتعدى نقده لالآر�ء، ووزنها مبيز�ن �لعقل و�ملنطق �إىل 
نقد �آر�ئه �لقدمية نف�صها، وهكذ� جند له طائفتني من �ملوؤلفات 
يف  كتبه  و�لأخرى  �لعر�ق  يف  كتبه  على  ت�صتمل  �إحد�هما 

م�رص، ولكن دون �أن يغري من مذهبه �صيًئا.

وقد كان �ل�صافعي و��صع �لأفق، قوي �لإدر�ك، حا�رص 
تفكريه  يف  يقف  ل  �لفهم،  بعيد  �لفكرة،  عميق  �لبديهة، 
�لبيان،  قوي  وكان  كاماًل،  �حلق  �إىل  ي�صل  حتى  حد  عند 
�لب�صرية، قوي  نافذ  �لل�صان و�لبيان،  �لتعبري، ف�صيح  و��صح 
ي�صتطيع  �لذي  �لأريب  للُمناظر  �لفر��صة، وهي �صفات لزمة 
جذب �خل�صوم �إليه، ولالأ�صتاذ �حل�صيف �لذي يو�ئم بني طاقة 

�لقدر  وتبيان  �لتدري�ض،  يف  طاقته  وبني  �لفهم  يف  تالميذه 
غاية  ا  خمل�صً �ل�صافعي  وكان  �لعلمية،  �حلقائق  من  �ملنا�صب 
�لإخال�ض يف طلب �حلقائق يف كل �أطو�ر �لعلم، فاإذ� ��صطدم 
�آر�ءه �خلا�صة  �أعلن  �آر�ء،  �أَلَِفه �لنا�ض من  �إخال�صه للحقائق مبا 
يف ت�صميم وقوة، وي�صتنتج من ذلك �أن �لنا�ض يف ع�رصه كانو� 
بني متع�صب لعلّي بن �أبي طالب، وناقم عليه، فاأعلن يف غري 
مو�ربة �أنه يف�صل �أبا بكر �ل�صديق على علّي، فبادر �لنا�ض �إىل 
�تهامه مبنا�صبة �لعلويني �لعد�ء، كما �تُّهم – من جهة �أخرى – 

باأنه ر�ف�صي من �ل�صيعة، ويف ذلك يقول:

ا ُحبُّ �آِل حممٍد   �إن كان رْف�صً
فلَي�ْصهد �لثََّقالِن �أنَّى ر�ف�صي

نا�رصي  �أئمة  من  �ل�صافعي  �لإمام  �أن  يف  �صك  من  وما 
�ملحمدية  �ل�صّنة  ن�رص  وقد  �أهله،  مذهب  �أقام  و�أنه  �حلديث، 
على خ�صومها، و��صتنبط منها �لأحكام، وقد �أدى ذلك �إىل 
رجوع كثري من �لعلماء عن �ملذ�هب �لتي كانو� يعتنقونها �إىل 
مذهبه، ويف م�رص رحل �لنا�ض �إىل درو�صه من كافة �لأقطار 

�لإ�صالمية.

ومن �أقو�له �ملاأثورة:

»�إذ� �صح �حلديث عندي فهو مذهبي، و�أظلم �لنا�ض لنف�صه 
ينفعه،  ل  من  مودة  يف  ورغب  يكرمه،  ل  ملن  تو��صع  من 
�ملاء  �أن  �لعلم ما نفع، ولو علمت  �لعلم ما ُحفظ و�إمنا  ولي�ض 

�لبارد ينق�ض مروءتي ما �رصبته«.

�ليمن  �أبعد حد، فقد قدم من  �إىل  �ل�صافعي كرمًيا  وكان 
بع�رصة �آلف دينار، ف�رصب خباءه خارج مكة، وكان �لنا�ض 
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ياأتون �إليه، فما برح حتى فرقها كلها، وما �صاأله �أحد �صيًئا �إل 
�حمّر وجهه حياًء من �ل�صائل.

باحلناء  حليته  يخ�صب  كان  �أنه  �لجتماعية  �صفاته  ومن 
فتبدو حمر�ء قانية، ويجعلها مرة �أخرى �صفر�ء �تباًعا لل�صّنة، 
وكان مقت�صًد� يف لبا�صه ذ� هيبة ووقار، وقد نق�ض على خامته 

»كفى �لله ثقة ملحمد بن �إدري�ض«.

وكان رحمه �لله كثري �لعلل، ومنها د�ء �لبو��صري �لد�مية 
�لتي كانت تنغ�ض عي�صته باآلمها �مل�صتمرة.

وقد دخل عليه �لربيع ليلة وفاته، ف�صاأله عن حاله فاأجاب: 
»�أ�صبحت من �لدنيا ر�حاًل، ولإخو�ين مفارًقا، ولكاأ�ض �ملنية 
ثم  و�رًد�«،  �لكرمي  وعلى  مالقًيا،  �أعمايل  ول�صوء  �صاربًا، 

بكى.

وتويف �لإمام �ل�صافعي بالقاهرة ليلة �جلمعة من �صهر رجب 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )819م(  204هـ  �صنة  �ملغرب  بعد 
54 عاًما ميالديًّا، وماز�ل �رصيحه قائًما بها بالقر�فة �لكربى.

ومن �صعره يف �حلكم قوله:

ا عن كلُّ َعْيٍب كلْيلٌة   وَعنْيُ �لر�صَ
كما �أنَّ َعنْي �ل�ُصْخِط ُتْبِدي �ملَ�صاِوَيا

تي   فاإن َتْدُن منِّي َتْدُن ِمنك مودَّ
و�إْن َتْناأ عنِّي َتْلَقني عنَك ناِئَيا

ِكالنا َغنِيُّ َعْن �أِخْيه حياَتُه  
ونحُن – �إذ� ِمْتَنا – �أ�صدُّ تغانَِيا  

�ل�صافعي  �ملذهب  ظهور  �أن  �لطبقات  �أ�صحاب  ويوؤكد 
وغلب  بالعر�ق  ظهر  ثم  بها،  �أتباعه  فكرث  مب�رص،  �أوًل  كان 
على �أهل بغد�د وخر��صان ونور�ن و�ل�صام و�ليمن، ثم تغلغل 
فيما ور�ء �لنهر، ويف بالد فار�ض و�حلجاز وبع�ض بالد �لهند، 
بعد عام  �لعربي و�لأندل�ض  �إفريقيا  �صمال  بعد ذلك يف  ودخل 
300هـ )912م(، وقد قال عبد �لرحمن بن خلدون )�نظر 
مما  �أكرث  مب�رص  �ل�صافعي  مقلدي  »�إن  خلدون(:  �بن  مادة 
بالعر�ق وخر��صان وما ور�ء  �نت�رص  وكان مذهبه قد  �صو�ها، 
�لنهر، وقا�صم �ل�صافعية �حلنفية يف �لفتوى و�لتدري�ض يف جميع 
�لأم�صار، وعظمت جمال�ض �ملناظر�ت بينهم، و�صحنت كتب 
بدرو�ض  كله  ذلك  در�ض  ثم  ��صتدللتهم،  باأنو�ع  �خلالفات 

�مل�رصق و�أقطاره«.

ثم �نت�رص �ملذهب �ل�صيعي يف م�رص �إبَّان عهد �لفاطميني، 
ثم عاد �إليها �ملذهب �ل�صافعي يف زمن �صالح �لدين �لأيوبي �إىل 
�أن �نتهى �لأمر �إىل �رص�ج �لدين �لبلقيني �صيخ �لإ�صالم مب�رص، 
وهو �أكرب �ل�صافعية فيها وكبري �لعلماء، بل و�أكرب �لعلماء من 

�أهل م�رص.

وملا �أخذت �لدولة �لأيوبية يف �إنعا�ض مذهب �ل�صنة يف م�رص 
ببناء �ملد�ر�ض للفقهاء وغري ذلك من �لو�صائل جعلت للمذهب 
�ل�صافعي �حلظ �لأكرب من عنايتها، فخ�صت به �لق�صاء لكونه 

مذهب �لدولة، وكان بنو �أيوب كلهم �صافعية.

�لأيوبية  �لدولة  �لبحرية  �لرتكية  �لدولة  خلفت  وعندما 
�أخذ  �أن  �إىل  �ل�صافعي  �ملذهب  على  �لق�صاء  يف  �لعمل  ��صتمر 
�لظاهر بيرب�ض بنظام �لق�صاة �لأربعة، فكان لكل قا�ٍض �لتحدث 
فيما يقت�صيه مذهبه بالقاهرة و�لف�صطاط وميز �لقا�صي �ل�صافعي 
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بتن�صيب �لنو�ب يف �صائر بالد �لقطر، وكانت له �ملرتبة �لأوىل 
بينهم، ثم يليه �لقا�صي �ملالكي فاحلنفي فاحلنبلي، وملا ��صتوىل 
�لعثمانيون على �حلكم �أبطلو� نظام �لق�صاة �لأربعة، وح�رصو� 
�لدولة  مذهب  يزل  ومل  مذهبهم،  لأنه  �حلنفي  يف  �لق�صاء 
�لر�صمي حتى �ليوم، �إل �أن ذلك مل يوؤثر يف �نت�صار �ملذهبني 
ويف  �ل�صعيد  يف  ول�صيما  �ل�صكان،  بني  و�ملالكي  �ل�صافعي 
�لوجه �لبحري، وكانت م�صيخة �لأزهر – وهي ريا�صة �لعلماء 
1137هـ  عام  منذ  �ل�صافعية  علماء  يف  حم�صورة   – �لكربى 
�لعبا�صي عام  �ل�صيخ حممد �ملهدي  �أن تولها  �إىل  )1724م( 
1287هـ )1870م( ثم مل تنح�رص بعد ذلك يف مذهب من 

�ملذ�هب �لأربعة.

زرعة  �أبو  �لقا�صي  �ل�صام  يف  �ل�صافعي  �ملذهب  و�أدخل 
حممد بن عثمان �لدم�صقي وتبعه �لق�صاة من بعده، و�نت�رص هذ� 
�لقفال  �إ�صماعيل  �لنهر عن طريق حممد بن  �ملذهب فيما ور�ء 

�لكبري �ل�صا�صي �ملتوفى عام 365هـ )975م(.

�لوزير  �أقام  م�رص  يف  �لفاطمية  �لدولة  عهد  �أو�خر  ويف 
ني �ل�صافعي �بن �ل�صالر مدر�صة بالإ�صكندرية للعامل �حلافظ  �ل�صُّ
�أول مدر�صة لل�صافعية يف  �ل�صلفي( فكانت  �ل�صلفي )�نظر مادة 
�ل�صلفي  وظّل  باأ�رصه،  �مل�رصي  �لقطر  ويف  بل  �لإ�صكندرية 
يدر�ض بها �حلديث قر�بة 60 عاًما، ويقول �بن �إيا�ض يف »بد�ئع 
باأل  �أو�صى  �ل�صافعي  �لإمام  على  �ملر�ض  ��صتد  »وملا  �لزهور«: 
يغ�صله �إل �أمري �لبلد«، وكان يف ذلك �حلني حممد بن �ل�رّصي 
عام  رجب  �صهر  من  �جلمعة  ليلة  تويف  فلما  �حلكم،  عبد  بن 
204هـ )819م( ح�رص حممد بن �ل�رصي فذكرت له و�صية 
»عليه  فقيل:  دين؟«،  وعليه  �لإمام  تويف  »هل  فقال:  �لإمام 

»هذ�  وقال:  �ل�رصي  �بن  عنه  فق�صاها  درهم«،  �ألف  �صبعون 
ين �لذي عليه لأق�صيه عنه«. غ�صلي �إياه، و�إمنا كنى عن �لدَّ

وقيل �إن �لإمام �أو�صى باأن ت�صلي عليه �ل�صيدة نفي�صة ر�صي 
�لله عنها، فلما مات �أح�رصو� نع�صه عندها، ف�رصبت لها �صتارة 
و�صلت عليه من خلفها، ثم حمل من عندها ودفن يف تربته.

طلب  يف  �لأر�ض  يف  �صاح  ملا  �ل�صافعي  �لإمام  �إن  وقيل 
�حلديث، وق�صد �لتوجه �إىل نحو م�رص �أن�صد يف حلقة درو�صه 

قبل �أن يدخل �إىل م�رص هذين �لبيتني من نظمه حيث قال:

و�إينِّ �أرى نف�صي تتوُق �إىل م�رص 
ومن دونها عر�ُض �ملهاِمِه و�لقْفِر  

فو�للَِّه ما �أدري: �ألِلِِّعز و�لِغَنى 
�أُ�صاُق �إليها، �أم �أُ�صاُق �إىل قربي  

�أيام  فكان �لأمر كذلك ودفن مب�رص، وكانت وفاته يف 
�خلليفة �ملاأمون.

قليل  �خللق،  ح�صن   – عنه  �لله  ر�صي   – �لإمام  وكان 
�أن�ض  بن  مالك  �لإمام  عا�رص  وقد  �لنف�ض،  �صخّي  �لغ�صب، 
ر�صي �لله عنه، وقر�أ عليه �ملوطاأ يف �ملدينة �ل�رصيفة، وعا�رص 

ا �لإمام �أحمد بن حنبل. �أي�صً

ومما يحكى عن �لإمام �ل�صافعي �أنه قال: »كنت يف �مل�صجد 
جال�ًصا، و�إذ� بل�ضٍّ قد �رصق نعلي من غري علمي، ثم م�صى �إىل 
بيتي فقال للجارية �إن �لإمام قد �رُصِق نعله، ومل يجد ما مي�صي 
فيه، فاأر�صلو� له نعاًل حتى يجيء به �إىل �لبيت، فبينما �أنا جال�ض 
ومعها  �مل�صجد  باب  من  �أقبلت  قد  �جلارية  و�إذ�  �مل�صجد،  يف 
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نعل، فقلت لها: وما هذ�؟ فقالت: قد جاء �إلينا رجل، وقال: 
�إن �لإمام قد �رُصِق نعله ومل يجد ما يجيء به �إىل �لبيت، فاأتو� 
�إليه بنعل غريه، فعلمت �أن �لقائل للجارية هو �لل�ض، فتعجبت 

من لطافة هذ� �لل�ض، �إذ مل يدعني �أجيء �إىل بيتي حافًيا.

جنة  مثو�ه  وجعل  �لعظيم،  �ل�صافعي  �لإمام  �لله  رحم 
�لفردو�ض ثو�بًا، ملا �أرى للفقه �لإ�صالمي من نفع عميم.

755 – �سافعي رحمي – �سارع – بق�سم حمرم بك
�صويف  بني  مديرية  مو�ليد  من  رحمي  �صافعي  كان  �إذ� 
فاإن له �صلة وثيقة مبدينة �لإ�صكندرية �لتي توىل من�صب وكيل 
حمافظتها مرتني، و�صافعي رحمي هو �صافعي يعقوب رحمي 
�بن يعقوب بن �أحمد بن �صامل، وينتهي ن�صبه �إىل �ل�صيد مو�صى 
)1669م(  1080هـ  عام  م�رص  �إىل  تون�ض  من  هاجر  �لذي 
�أعمال مديرية بني �صويف )حمافظة  ِمْيدوم من  بناحية  و��صتقر 
بني �صويف حاليًّا(، وقد ولد �صافعي رحمي بهذه �لناحية يف 
�ل�صيد  وجلده  )1254هـ(،  1828م  عام  �صبتمرب  من   20
مو�صى �رصيح يز�ر حتى �لآن، وذلك بو�صف كونه من �أولياء 

�لله �ل�صاحلني.

مبدر�صة  ثم  »بو�ض«،  بكّتاب  �لأّويل  تعليمه  تلقى  وقد 
1840م  عام  ببولق  �ملهند�صخانة  فمدر�صة  زعبل،  �أبي 
)1256هـ( حيث ظّل بها �أربع �صنو�ت، �ختري عقبها ليكون 
�أحد �أع�صاء �لبعثة �لعلمية �لر�بعة، فاأحلق باملدر�صة �حلربية �مل�رصية 
1844م  عام  بفرن�صا  باري�ض  مبدينة  علي  حممد  �أن�صاأها  �لتي 
�لذي  �لفرن�صية  �حلربية  ريا�صة وزير  )1260هـ( وجعلها حتت 

كانت له �صلطة تعيني ناظرها و�أ�صاتذتها.

وبد�أ �صافعي رحمي در��صته �حلربية بهذه �ملدر�صة يف م�صتهل 
�فتتاحها يف ذلك �لعام نف�صه، وكان مرتبه �ل�صهري طو�ل مدة 
�لبعثة 250 قر�ًصا، ويف �أول دي�صمرب عام 1846م )1263هـ( 
�لتخرج برتبة  �لثامن يف  �لنهائي، وكان ترتيبه  �أدى �لمتحان 
�ملالزم �لثاين ثم �أحلق مبدر�صة »�صومري saumur« للفر�صان، 
مدة  للمر�ن  �لفرن�صي  باجلي�ض  بعدهما  �لتحق  عامني  بها  وظل 
عام �آخر، وقد منحه ملك فرن�صا رتبة �ليوزبا�صي )�لنقيب( مع 
لتفوقه يف   »la légion d’honneur �ل�رصف  و�صام »جوقة 

مناورة حربية جتريبية.

ويف �صهر يوليو عام 1848م )1265هـ( عاد �إىل م�رص 
من  �صباطها  جميع  وكان  للفر�صان،  �لأوىل  بالفرقة  و�أحلق 
�لأتر�ك �لأُميني �لذين يجهلون �لكتابة و�لقر�ءة، ومن عجائب 
ذلك �لعهد �أن هذ� �جلندي �لنابه �أُق�صي عن �لمتحان لنيل رتبة 
و�لأجانب  �لأتر�ك  �لتي كان  �ملح�صوبية  ب�صبب  �لر�ئد؛ وذلك 

يحظون برعايتها يف ِفَرق �جلي�ض، بل ويف �لوظائف �لعامة.

يف  �جلبال  بك�صف  ذلك  بعد  رحمي  �صافعي  وكلف 
�ل�صحر�ء �ل�رصقية عرب �ملنطقة �لو�قعة بني �ل�صوي�ض و�أ�صو�ن فقام 
مت�صمًنا  مهمته  تقريًر� عن  وقّدم  قيام،  �لفني خري  �لعمل  بهذ� 

نتائج مفيدة.

وعقب ذلك ُعنيِّ مدر�ًصا ملادتي �حل�صاب و�لهند�صة ل�صباط 
هذه  )�نظر  �لأول  �صعيد  عهد  ويف  �خلام�صة،  �لفر�صان  فرقة 
�ملادة( ُعنيِّ مهند�ًصا لق�صم �مل�صاحة مبديريتي بني �صويف و�لفيوم 
مار�ض  �صهر  �ل�صوي�ض خالل  قناة  �صق  ثم مهند�ًصا يف م�رصوع 
عام 1855م )1272هـ( حتت ريا�صة لينان بك �لفرن�صي )�نظر 

مادة لينان با�صا(.
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مديرية  رّياح  �إن�صاء  م�رصوع  ريا�صة  ذلك  بعد  وتوىل 
�لبحرية، وكان ماأخذه من �لنيل يف جنوب �لقناطر �خلريية، 
يف  مبارك(  با�صا  علي  مادة  )�نظر  مبارك  علي  مع  ��صرتك  ثم 
ق�صرًي�  وقًتا  �أن عمل  وبعد  يو�صف،  بحر  مياه  �متد�د  م�رصوع 
يف �صق قناة �ل�صوي�ض مرة �أخرى عاد �إىل وظيفة مبدينة دمياط 
)�نظر هذه �ملادة( كماأمور لأق�صامها �لهند�صية، فقام بت�صميم 
�ل�صحي  �صبطيتها وحمجرها  وديو�ن  مباين حمافظتها  وت�صييد 

وجمركها، ثم ر�صم ب�صو�طئها خريطة دقيقة �صاملة.

�خلديوي  �لنافعة  �لهند�صية  �لأعمال  هذه  خرب  بلغ  وملا 
�لر�ئد،  رتبة  منحه  �لأول(  �خلديوي  مادة  )�نظر  �إ�صماعيل 
ع�رص  خم�صة  نف�صه  �لوقت  يف  �ل�صوي�ض  قناة  �رصكة  ومنحته 
هذ�  على  له  مكافاأة  م�رصي(  جنيه   600 )�أي  فرنك  �ألف 

�مل�رصوع �لهند�صي �لذي كانت يف �أ�صد �حلاجة �إليه.

ويف �صهر مار�ض عام 1868م )1285هـ( ُعنيِّ مهند�ًصا 
بديو�ن �لأ�صغال، و�ختاره �خلديوي �إ�صماعيل ملر�قبة �لأعمال 
مهند�ض  وظيفة  �صغل  ثم  خلا�صته،  �لتابعة  بالعمار�ت  �ملتعلقة 
وُعنيِّ  �لأزبكية،  حديقة  و�أن�صاأ  فخطط  �خلديوية  �خلا�صة 
�ل�صوي�ض ونال رتبة  قناة  �لوظيفة ع�صًو� يف جلنة  وهو يف هذه 

�لبكبا�صي )�ملقدم(.

ثم �ختري �أميًنا جلمرك دمياط ووكياًل ملحافظتها، فز�د يف 
عهده �إير�د �جلمارك زيادة مطردة �لنمو بف�صل مر�قبته �حلازمة 
�ملحكمة وتدبريه �ل�صائب، ونال من �أجل ذلك رتبة �لقائمقام 
)�لعقيد( عام 1869م )1281هـ( ثم رتبة �لأمري�لي )�لعميد( 

يف �لعام �لتايل.

�لأمن  فا�صتتب  لالإ�صماعيلية،  حمافًظا  ذلك  بعد  وُعنيِّ 
نقل  )1288هـ(  عام 1871م  �صبتمرب  عهده، ويف 23  يف 
وكياًل ملحافظة �لإ�صكندرية، وبعد �أن تقلب يف وظائف عدة 
ُعنيِّ ناظًر� للمدر�صة �لتجهيزية بالقاهرة، ومدر�صة �ملهند�صخانة 
وكياًل  عاد  ثم  بعد(  فيما  �حلقوق  )مدر�صة  �لإد�رة  ومدر�صة 
ع�صًو�  ثم  )1294هـ(  1877م  عام  �لإ�صكندرية  ملحافظة 

مبجل�ض ��صتئناف م�رص بعد عامني.

ويف عهد �خلديوي توفيق )�نظر مادة توفيق �لأول( ُعنيِّ 
حمافًظا لر�صيد يف 8 من �أغ�صط�ض عام 1897م )1296هـ(، 
ا للمالحات و�ملحاجر و�ملعادن ونال رتبة �ملتمايز،  ثم مفت�ًصا عامًّ
وبقي يف هذه �لوظيفة �لأخرية �إىل �أن �أحيل على �لتقاعد يف �أول 
�إبريل عام 1888م )1306هـ( بعد �أن ق�صى �أربعني عاًما يف 
خدمة �حلكومة كان فيها مثاًل وقدوة ح�صنة للموظف �ملخل�ض 
�ملجّد يف خدمة وطنه، وو�فته �ملنية يف 26 من دي�صمرب عام 

1902م )1320هـ( بالًغا من �لعمر 74 �صنة.

ومن �آثاره �لفكرية مذكر�ته �ملكتوبة بخط يده �لتي بقيت 
حمفوظة لدى ولده حممد �صدقي با�صا )�نظر هذه �ملادة( �لذي 
كان وزيًر� لالأوقاف، وقد دّون يف هذه �ملذكر�ت خال�صة 
علومه و�أحو�ل حياته وما وقع له من �أحد�ث خالل �لوظائف 
�لتي �صغلها، وكان م�صهوًر� طو�ل حياته بكرم �لأخالق وطيبة 

�لقلب و�ل�صتقامة و�لتقى.

اجلمرك بق�سم   – زقاق   – ال�سامي   –756
�لتحق  ثم  �مل�رصية،  باملد�ر�ض  تعلم  �ل�صامي،  هو حممد 
مبدر�صة �لطب ووقع عليه �لختيار ليكون من بني طالب �لبعثة 
�لطبية �لتي �أر�صلها عبا�ض �لأول �إىل بالد �لنم�صا، ف�صافر �إليها 
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�أكتوبر عام 1850م )1267هـ(، وكان مرتبه  يف 31 من 
من  تخرج  لأنه  فقط،  قر�ًصا   50 �لبعثة  مدة  طو�ل  �ل�صهري 
�ل�صابط،  تلميذ  �أي  »�لأ�صبري�ن«  برتبة  �مل�رصية  �لطب  مدر�صة 
م�رص  يف  عنه  بالإنابة  �ل�صئيلة  �لقرو�ض  هذه  يقب�ض  وكان 
عبد �ملنعم �أحمد رئي�ض �ل�صو�قي بحد�ئق وحقول �لقلعة، وظل 
�إىل  �لطبي وعاد  تعليمه  �أمت  �أن  �إىل  در��صته  مثابًر� على  �ل�صامي 
�لوطن يف 22 من يناير عام 1855م )1272هـ( فتكون مدة 
بعثته قد ��صتغرقت خم�ض �صنو�ت، وعقب رجوعه ُعنيِّ طبيًبا 

باجلي�ض �مل�رصي يف عهد �صعيد �لأول.

ول يعرف تاريخ �أو مكان وفاته.

757– ال�سبا�سي – �سارع – بق�سم حمرم بك
لعله حممد �ل�صبا�صي بك �لذي له �صارع با�صمه بق�صم حمرم 
بك نف�صه، وتاأتي ترجمته يف �ملادة �لتالية »�ل�صبا�صي« مبا�رصة. 

وماز�ل بالإ�صكندرية �أفر�د �أ�رصة حتمل لقب �ل�صبا�صي، وقد 
�ت�صلت ببع�ض �أفر�دها علَّني �أعرف �صيًئا عن �صاحب ��صم هذ� 
�ل�صارع، فلم �أح�صل على �صيء يدل على �أ�صل هذه �لأ�رصة، 
وما �إذ� كانت متّت بالن�صب و�لقر�بة �إىل �لطبيب �مل�صهور حممد 

بك �ل�صبا�صي )�نظر مادة �ل�صبا�صي بك(.

758 – ال�سبا�سي بك – �سارع – بق�سم حمرم بك
�أ�صل �أ�رصة حممد �ل�صبا�صي من �صبا�صي �مللح مبديرية �لغربية 
)حمافظة كفر �ل�صيخ حاليًّا(، وكان جماوًر� بالأزهر، فوقع 
عليه �لختيار لتعلم �لطب مبدر�صة �أبي زعبل �لتي �أ�ص�صها حممد 
علي عام 1242هـ )1826م( لت�صع 1200 مري�ض، وكان 
�أول ناظر لها كلوت بك )�نظر هذه �ملادة(، وبعد �أن �أمت حممد 

�ل�صبا�صي تعليمه بهذه �ملدر�صة �صافر مع �أع�صاء �لبعثة �لطبية �إىل 
فرن�صا وبد�أ در��صته يف �صهر نوفمرب عام 1832م )1248هـ(، 
ثالثة جنيهات، وبعد  �لبعثة  �ل�صهري طو�ل مدة  مرتبه  وكان 
�إىل م�رص عام 1838م )1254هـ( فُعنيِّ  �أمت در��صته عاد  �أن 
�لت�رصيح  يدر�ض  وكان  �مل�رصية،  �لطب  مبدر�صة  مدر�ًصا 
بعيادة  �لوظيفة  هذه  على  عالوة  وكلف  و�لتح�صري،  �خلا�ض 
بر�عة يف  �ملر�ن  مًعا فز�ده هذ�  �لع�صكرية و�مللكية  �مل�صت�صفيات 
فنِّه، وقد �أدى للحكومة خدمات مفيدة، ويف عهد �خلديوي 
�إ�صماعيل �ختارته �رصكة قناة �ل�صوي�ض )�نظر هذه �ملادة( طبيًبا 
بعدها  �عتزل  عدة  �صنو�ت  �ل�رصكة  خدمة  يف  وبقي  ملوظفيها 
�خلدمة ب�صبب �ل�صيخوخة، ومنح رتبة �لبكوية، ولزم بيته �إىل 
�أن �أدركته �لوفاة يف 14 من يونية عام 1894م )1312هـ( 
بالًغا من �لعمر ت�صعني عاًما، ومن ثّم يكون ميالده يف حو�يل 

عام 1804م )1219هـ(.

يف  �لوحيد  »�لتنقيح  كتاب  �ل�صبا�صي  حممد  �ألف  وقد 
)1262هـ(  1845م  عام  وطبع  �جلديد«،  �خلا�ض  �لت�رصيح 
1848م  عام  وطبع  �لتح�صري«  قو�عد  يف  »�لتنوير  وكتاب 

)1265هـ(.

759– �سحاتة عي�سى – حارة – بق�سم الرمل
760 – �سحاتة   عي�سى – حارة – بق�سم حمرم بك

�أو  قد يكون �ل�صمان لرجلني من �صكان هاتني �حلارتني 
�لتعرف  �أ�صتطع  �لقائمة على جانبيهما ومل  �لعقار�ت  �أ�صحاب 
على �صريتيهما، غري �أن هناك »�صحاتة عي�صى« �آخر، كان �أحد 

�أع�صاء بعثة علمية بفرن�صا، وفيما يلي ملخ�ض �صريته:
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ودخل  م�رص،  مبد�ر�ض  و�لعلوم  �لقر�ءة  مبادئ  تعلم 
مدر�صة �ل�صو�ري �مل�رصية، ثم �ختري منها لل�صفر �إىل فرن�صا يف 
بعثة علمية عام 1844م )1260هـ( و�لتحق باملدر�صة �حلربية 
�مل�رصيني،  لتعليم  بباري�ض  علي  حممد  �أن�صاأها  �لتي  �مل�رصية 
تعيني  �صلطة  له  وَخوَّ �لفرن�صية،  �حلربية  لوزير  ريا�صتها  وجعل 
ناظرها و�أ�صاتذتها، وبد�أ در��صته بهذه �ملدر�صة يف �أول دي�صمرب 
عام 1846م )1263هـ( ثم �أمّت در��صته �حلربية مبدر�صة �أركان 
مدة  �لتخرج  بعد  �لفرن�صي  باجلي�ض  و�لتحق  �لفرن�صية،  �حلرب 
�أو�ئل عهد عبا�ض �لأول،  �إىل م�رص يف  للتمرين، وعاد  عام 
و�لتحق بخدمة �جلي�ض �مل�رصي حتى و�صل �إىل رتبة �لأمري�لي 
)�لعميد(، ويف عهد �إ�صماعيل ق�صمت �ملدر�صة �حلربية �إىل �أق�صام 
هي: مدر�صة �مل�صاة، ومدر�صة �لفر�صان، ومدر�صة �ملدفعية، 
�أركان �حلرب، وجعل  �حلربية، ومدر�صة  �لهند�صة  ومدر�صة 
�إد�رة  رئي�ض  �إىل  �أموره  يف  يرجع  خا�ض  ناظر  مدر�صة  لكل 
�أركان  ناظًر� ملدر�صة  �ملد�ر�ض، وقد ُعنيِّ �صحاتة عي�صى  هذه 
�حلرب، وعني »مري�صري بك Mircher Bey« رئي�ًصا لإد�رة 

هذه �ملد�ر�ض وكان ذلك عام 1865م )1282هـ(.

ول يعرف تاريخ ميالده ول تاريخ ومكان وفاته.

761 – ال�رشقاوي – حارة – بق�سم مينا الب�سل
موطن  كان  من  كل  بها  ُيكنى  كنية  �ل�رصقاوي  لفظة 
�لآن(،  �ل�رصقية  )حمافظة  �ل�رصقية  مديرية  �لأ�صلي  �أ�رصته 
ولعل هذه �حلارة �صميت با�صم �أحد �صكانها �لقدماء، �أو �أحد 
غري  �ملحافظة،  هذه  �إىل  بالأ�صل  ينتمون  ممن  عقار�تها  مالك 
�أنه �إمتاًما للفائدة، �أذكر هنا ترجمة طالب يدعى حممد حممد 

�ل�رصقاوي، وفيما يلي بع�ض تف�صيالت هذه �لرتجمة:

�مل�رصية  �لطب  مدر�صة  دخل  ثم  م�رص  مكاتب  يف  تعلم 
بق�صم �ل�صيدلة، فاأمت در��صته بها وتخرج برتبة مالزم �أول، ثم 
للتخ�ص�ض  فرن�صا عام 1847م )1264هـ(  �إىل  لل�صفر  �ختري 
�لبعثة  مدة  طو�ل  �ل�صهري  مرتبه  وكان  �لأقرباذين،  علم  يف 
بتوكيل دروي�ض  قر�ض  لعائلته 100  منه  قر�ض خ�ص�ض   300

زيد�ن، وقد عاد �إىل م�رص و�صغل من�صًبا طبيًّا فيها.

وتويف بعد مر�ض ع�صال مل ي�صف منه، وكانت وفاته يف 
24 من ربيع �لثاين عام 1279هـ )1862م(.

العطارين  بق�سم   – ممر   – �رشيف   –762
ا( )�سادق عمارة حاليًّ

�طلب ترجمة �رصيف يف كلمة »�رصيف«. 

و��صم �ملمر �جلديد يف »�صادق عمارة«. 

763– �رشيف – �سارع – بق�سم حمرم بك 
)اخلديوي االأول �سابًقا(

وهو �صارع و�حد ممتد يف �أق�صام �ملدينة �خلم�صة.

764– �رشيف – �سارع – بق�سم العطارين
كرموز بق�سم   – �سارع   – �رشيف   –765
اللبان بق�سم   – �سارع   – �رشيف   –766
767– �رشيف - �سارع – بق�سم مينا الب�سل

1823م  عام  بالقاهرة  ولد  �رصيف،  حممد  هو 
1826م  عام  يف  كان  مولده  �إن  وقيل  )1239هـ(، 
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ِقَبل  �ملوفد من  )1242هـ(، وكان و�لده وقتئذ قا�صي م�رص 
�صلطان تركيا، ومن َثمَّ فهو تركي �لأ�صل، ورحل و�لده �إىل 
تركيا وتوىل ق�صاء مكة بعد ع�رص �صنو�ت من ذلك �لتاريخ، 
ولدى مروره مب�رص ��صتبقى حممد علي حممد �رصيف و�أحلقه 
رجال  كبار  و�أبناء  �أبناوؤه  كان  حيث  باخلانقاه  �لعايل  باملكتب 

حكومته يتلقون �لعلم.

لتعلم  فرن�صا  �إىل  بعث  )1260هـ(  1844م  عام  ويف 
حممد  �أن�صاأها  �لتي  �مل�رصية  �حلربية  باملدر�صة  �حلربية  �لفنون 
علي بباري�ض، ليتعلم يف كنفها �مل�رصيون وكانت حتت ريا�صة 
و�أ�صاتذتها،  ناظرها  يعني  كان  �لذي  �لفرن�صية  �حلربية  وزير 

�ل�صنة،  تلك  من  �أكتوبر  من  بها يف 16  در��صته  فبد�أ �رصيف 
ويف �أول دي�صمرب من عام 1846م )1263هـ( �جتاز �رصيف 
فمنح  �لتخرج  يف  �خلام�ض  ترتيبه  وكان  �لنهائي،  �لمتحان 
�لفرن�صية  �أركان �حلرب  �لتحق »مبدر�صة  �لثاين ثم  رتبة �ملالزم 
École d’État-Major« فظل بها �صنتني ثم �نتظم يف �صلك 

�جلي�ض �لفرن�صي للمر�ن مدة �صنة �أخرى، عاد بعدها �إىل م�رص 
عام 1849م )1266هـ( وكان ذلك يف �أو�ئل حكم عبا�ض 
)�نظر  �لفرن�صاوي  با�صا  �صليمان  حرب  باأركان  فعني  �لأول، 
فتوثقت  �مل�رصي،  �جلي�ض  �رصد�ر  كان  �لذي  �ملادة(  هذه 
ذلك  من  و��صتهر  �بنته،  �رصيف  وتزوج  �ملودة  ر�بط  بينهما 

�صارع �رصيف با�صا بق�صم �لعطارين
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�لفرن�صاوي، ويف عهد �صعيد �لأول ُعنيِّ  با�صا  �حلني ب�رصيف 
قائًد� بفرقة �حلر�ض، وترقى يف �ل�صلك �لع�صكري حتى و�صل 
�إىل رتبة �للو�ء، ثم ترك �جلي�ض وُعنيِّ مديًر� لديو�ن �خلارجية 
�ملن�صب  هذ�  ي�صغل  عام 1858م )1275هـ( وظل  يناير  يف 
عهد  يف  ُعنيِّ  �إذ  )1278هـ(  1861م  عام  يناير  من   9 �إىل 
�إد�رة  وتوىل  �لأحكام،  ملجل�ض  رئي�ًصا  �إ�صماعيل  �خلديوي 
�لد�خلية  وديو�ن  )1280هـ(،  1863م  يف  �ملعارف  ديو�ن 
�إىل 9 من  �ملن�صب  �لعام نف�صه، وبقي يف هذ�  و�خلارجية يف 
يناير عام 1866م )1283هـ(، ثم �أ�صندت �إليه ريا�صة جمل�ض 
�ل�صورى �لذي �صكله �إ�صماعيل وجعل �أع�صاءه من كبار رجال 
حكومته، وناط به �لنظر يف جميع �مل�رصوعات �لتي كان يرى 
تاأ�صي�ض جمل�ض  نف�صه  �ملجل�ض  �أع�صاء هذ�  قرر  تنفيذها، وقد 
ولئحة  �أع�صائه  لنتخاب  لئحة  وو�صعو�  �لنو�ب،  �صورى 
�صورى  جمل�ض  حّل  وقد  و�أعماله،  وظائفه  حدود  تو�صح 
�لنو�ب حمل �ملجل�ض �ملخ�صو�ض �بتد�ًء من 18 نوفمرب من عام 
وكان  له،  رئي�ض  �أول  �رصيف  وكان  )1283هـ(  1866م 
)1284هـ(  1876م  عام  ويف  �إن�صائه،  يف  �لأوىل  �ليد  له 
�خلارجية، وقد  نظارة  �ملعارف مع  نظارة  �إ�صماعيل  �إليه  �أ�صند 
ناب عن م�رص يف 18 من مايو عام 1873م )1290هـ( يف 
�أغ�صط�ض  و�إجنلرت�، ويف 4 من  �لربيد بني م�رص  �تفاقية  توقيع 
عام 1877م )1294هـ( وّقع عن م�رص معاهدة �إبطال جتارة 
�لرقيق بعد �أن و�صع ن�صو�صها فيفيان �لإجنليزي، ويف 7 من 
�إبريل 1879م )1297هـ( �ألّف �أول وز�رة بريا�صته، و�حتفظ 

فيها بنظارة �لد�خلية و�خلارجية.

يف  ذلك  وكان  �لثانية،  وز�رته  �ألّف  توفيق  عهد  ويف 
26 من يونية عام 1879م )1297هـ(، ثم ��صتقال و�صكلت 

بريا�صة  ذلك  بعد  �صكلت  ثم  نف�صه،  توفيق  بريا�صة  �لوز�رة 
�لعر�بية  �لثورة  �أن قامت  �إىل  با�صا �لذي ظل يف �حلكم  ريا�ض 
جديد،  من  با�صا  �رصيف  ريا�صتها  وتوىل  فاأ�صقطتها  �لوطنية، 

و�حتفظ بوز�رة �لد�خلية.

مر�جعة  �أمر  وفرن�صا يف  �إجنلرت�  قن�صال  تدخل  �أن  ومبجرد 
��صتقال  �لنو�ب مليز�نية �حلكومة  ُعيِّنت من جمل�ض  �لتي  �للجنة 
�رصيف وخّلفه يف ريا�صة �لوز�رة حممود �صامي �لبارودي با�صا 
�لوز�رة،  لريا�صة  با�صا  قليل، وعاد �رصيف  بعد  ��صتقال  �لذي 
قاد  �أنه  با�صا  ل�رصيف  وُيذكر  با�صا،  ر�غب  �إ�صماعيل  و�أعقبه 
يف  �ملويلحي  �ل�صالم  عبد  تزعمها  �لتي  �لد�صتورية  �حلركة 
�ملالية،  �لربملان، وقام هذ� �حلزب بو�صع خطة لالإ�صالحات 
1879م  عام  �إبريل  يف  وز�رته  بتاأليف  با�صا  ل�رصيف  فعهد 
�ل�صليمة، وُيذكر  �لعنا�رص �مل�رصية  )1279هـ( وكانت ت�صم 
رئي�ًصا  وعّينه  �حلكم  توفيق  توىل  حينما  �أنه  ا  �أي�صً با�صا  ل�رصيف 
�أعد  )1279هـ(  1879م  عام  يونية  من   26 يف  للوزر�ء 
د�صتوًر� فرف�صه توفيق، فا�صتقال �رصيف �إثر ذلك وخّلفه ريا�ض 

با�صا.

و��صرتك �رصيف عند ذ�ك يف تاأليف �حلزب �لوطني بحلو�ن 
نوفمرب  �صهر  �لر�بع من  با�صا يف  ريا�ض  بياًنا �صد  �أ�صدر  �لذي 
�ملجيدة يف  �لعر�بية  �لثورة  قامت  وملا  1879م )1279هـ(، 
�رصيف  كان  )1299هـ(  1881م  عام  �صبتمرب  من  �لتا�صع 
رجل �لدولة �لوحيد �لذي وثق فيه �حلزب �لع�صكري ثقة �أدت 
�إىل �أن يعهد �إليه �خلديوي بتاأليف �لوز�رة �جلديدة يف 15 من 
ملو�زنة  �لبالد  �أعيان  من  جمعية  �رصيف  جمع  وقد  �صبتمرب، 
�لنفوذ �لع�صكري بالنفوذ �ل�صعبي، وعقدت هذه �جلمعية �أوىل 
جل�صاتها يف �ل�صاد�ض و�لع�رصين من �صهر دي�صمرب، و�رصعان ما 
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�ن�صم �لوطنيون باجلمعية �إىل �لع�صكريني يف مناه�صة �خلديوي 
توفيق وز�رته �لتي كان �لر�أي �أنها و�قعة حتت �لنفوذ �ل�صيا�صي 
�رصيف  وكان  �لعظمى،  �لأجنبية  للدول  �ملايل  و�لإ�رص�ف 
غري ر�غب يف �لتعاون مع �ملجل�ض عند �لت�صويت على تعديل 
�لقو�نني �خلا�صة بامليز�نية؛ ولذلك ��صتقال يف يناير عام 1882م 
�صامي  حممود  �لوز�رة  ريا�صة  يف  وخلفه  )1300هـ(، 
�لعا�رص  ويف  �لبارودي(،  �صامي  مادة  )�نظر  با�صا  �لبارودي 
من �أغ�صط�ض من �لعام نف�صه وعلى �أثر وقوف �خلديوي موقًفا 
للوز�رة  رئي�ًصا  با�صا  �رصيف  �أ�صبح  �لعر�بية  �حلركة  من  معادًيا 
بعد  �ملن�صب  هذ�  يف  وظل  1882م(  عام  �أغ�صط�ض   18(
ولكن  �مل�صوؤوم،  �لإجنليزي  و�لحتالل  �لعر�بية  �حلركة  خيانة 
عندما طلبت يف  �لإجنليزية وممثلها يف م�رص  بالوز�رة  ��صطدم 
يف  �أن  �رصيف  ر�أى  �إذ  �ل�صود�ن،  عن  �جلالء  حقرية  �صفاقة 
هذ� �جلالء خطًر� �صيا�صيًّا و�قت�صاديًّا على م�رص، ومن ثم قدم 
��صتقالته يف دي�صمرب عام 1883م )1301هـ( �حتجاًجا على 
هذ� �لت�رصف �ل�صتعماري �جلائر، فقبلت ��صتقالته، و�صكلت 
�ل�صود�ن،  عن  �جلالء  قبل  �لذي  با�صا  نوبار  بريا�صة  �لوز�رة 
ولية  �ل�صود�ن  �أن  با�صا  �رصيف  ��صتقالة  كتاب  يف  جاء  وقد 
عهدة  تكون  �أن  يف  م�رص  فو�صت  �لعليا  �لدولة  ممتلكات  من 
لديها، و�أن �إجنلرت� طلبت �أن ننفذ ن�صائحها دون مناق�صتها مع 
�أن مقرتحاتها خمالفة لفحوى �لنظم �لثورية �ل�صادرة يف 28 من 
�أغ�صط�ض �صنة 1878م )1296هـ( �لتي ن�ض فيها على: »�أن 
�خلديوي يجري �أحكام �لبالد با�صرت�كه مع �لنظار، وبناء على 
ذلك نطلب قبل ��صتعفاءنا لأنه ل ميكن لنا و�حلالة هذه �أن ندير 

�لبالد على �أ�صول �صورية«.

وقد بَرَّ �رصيف با�صا مب�صمون كتابه ومل يتولَّ ريا�صة �لوز�رة 
بعد ذلك وعا�ض بعيًد� عن �ل�صيا�صة، وقد �أ�صابه مر�ض �لكبد 
»جر�تز  مدينة  �إىل  �أو�خرها  يف  ذهب  �أعو�م  ثالثة  منه  وعانى 
يف  نحبه  فق�صى  �لوفاة  �أدركته  وهناك  لال�صت�صفاء،   »Graz

ومات  �رصيًفا  فعا�ض  )1305هـ(  1887م  عام  �إبريل  �أو�ئل 
�لعام  �إبريل من  �لقاهرة يف 27  �إىل  نقل جثمانه  �رصيًفا، وقد 

نف�صه، وكان قد نال رتبة �مل�صري.

�ملدينة  من  �أق�صام  خم�صة  يف  �ملمتدة  �خلم�صة  و�ل�صو�رع 
جعله  �لذي  نف�صه  »�ل�صوما«  �صارع  هو  �رصيف  ��صم  وحتمل 
مدينة  خمطط  �ملادة(  هذه  )�نظر  »دينوقر�ط«  �ملهند�ض 
�ل�صارع  هذ�  جعل  �لأكرب،  �لإ�صكندر  عهد  يف  �لإ�صكندرية 
�لرئي�صي ميتد من باب �لبحر �ملطل على �مليناء �ل�رصقي �إىل باب 
�لغرب بجهة �ملك�ض، ثم �أطلق على هذ� �ل�صارع ��صم »�ل�صوما« 
كنفه  يف  دفن  »�صوتري«  �لأول  بطليمو�ض  لأن  �جل�صد،  �أي 
جثمان �لإ�صكندر �لأكرب )�أي جده(، ويقول بع�ض �ملوؤرخني 
قبور  به  كانت  �حلايل(  دنيال  �لنبي  )�صارع  �لأول  جْزَءه  �أن 

�لبطاملة �إىل جانب قرب �لإ�صكندر.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�خلديوي �لأول«. 

بق�سم   – �سارع   – با�سا  �رشيف   –768
ا( العطارين )�سالح �سامل حاليًّ

وترجمة  »�رصيف«،  كلمة  يف  با�صا  �رصيف  ترجمة  �نظر 
�ل�صم �جلديد لل�صارع يف »�صالح �صامل«.
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بق�سم   – �سارع   – الر�سي  ال�رشيف   –769
اللبان 

مو�صى  بن  �حل�صيني  طاهر  �أبي  بن  حممد  �حل�صن  �أبو  هو 
مو�صى  طريق  عن  طالب،  �أبي  بن  علي  بن  �حل�صني  �صليل 
لقِّب هو  �لكاظم )�نظر مادتي �لإمام علي و�لكاظم( ومن ثم 
نقيب  و�لده  وكان  �ملو�صوي،  بلقب  �ملرت�صى  علّي  و�أخوه 
من  علّي  �أحفاد  �لبيت  �آل  من  �لأ�رص�ف  نقيب  )�أي  �لطالبيني 
وقد  بغد�د،  يف  بويه  بني  عهد  يف  �لزهر�ء(،  فاطمة  زوجته 
ولد �ل�رصيف �لر�صي ببغد�د عام 359هـ )970م(، ويت�صح 
�، ويقول  مبكرة جدًّ �صن  ن�صج عقليًّا يف  �أنه  �صرية حياته  من 
معا�رصه »�لثعالبي« )�نظر هذه �ملادة( �إنه نظم �ل�صعر ومل يتجاوز 
�أقدم ق�صائده خالل  �أنه نظم  �لعا�رصة بعد، ويدل ديو�نه على 
ع�رصة  �خلام�صة  يف  كان  حني  �أي  )984م(،  364هـ  عام 
�أن  نقلو� عنه،  �لذين  �لثعالبي و�ملوؤرخون  من عمره، ويوؤكد 
بل  منازع،  �لطالبيني غري  �صعر�ء  �أعظم  �لر�صي كان  �ل�رصيف 
و�أعظم �صاعر �أجنبته قري�ض، و�إذ� علم �أن �لق�صائد �لتي نظمت 
يف عهده وكانت دون �أ�صعاره بكثري، على �لرغم من �أن هذ� 
كان  �لثعالبي  قول  �أن  لنا  تبني  بال�صعر�ء،  حافاًل  كان  �لعهد 

�صادًقا بعيًد� عن �ملغالة.

 – ن�صبه  و�رصف  منـزلته  لعلو   – �لر�صي  �ل�رصيف  وكان 
هالة  به  �لنا�ض، وكانت حتيط  بني  رفيعة  �أبية ومكانة  نف�ض  ذ� 
�ل�صادق  و�حلب  و�لتق�صف  و�لعفة  و�لورع  و�جلاللة  �لهيبة  من 
لأهله، وكان ل�صتقامته يف �أمور �لدنيا و�لدين يرى يف نف�صه 
�صاحب ف�صل عظيم، وهذ� ما جعله مييل �إىل �لفخر يف �صعره 

و�لتحدث بكرم �أخالقه و�لإ�صادة بعلو ن�صبه وح�صبه.

وكان ع�رصه ع�رص تناف�ض يف �لآد�ب و�لعلوم بني �لدولة 
�ل�رصيف  فقر�أ  طاعتها،  على  خرجت  �لتي  و�لدول  �لعبا�صية 
�لر�صي كتب �لأو�ئل يف �لعلم و�لأدب، وحذق �للغة �لعربية 
يف  و�صنف  �لإ�صالمي،  �لدين  علوم  على  و�طلع  وفروعها 
ذلك كتًبا عالوة على ما �ألف من كتب يف �لأدب و�لتاريخ، 
وكان �هتمامه �لفائق بالأدب و�للغة من �أعمق �لعو�مل �لنف�صية 
�لتي جعلت منه �أحد كبار �ل�صعر�ء �لعرب ويتفوق على �صعر�ء 
و�أدباء زمانه، ثم �إن مقد�ر ما نظم من �صعر يف حياته �لق�صرية 
�أربعة  ي�صم  �لأ�صيل كان  ديو�نه  �أن  يعد عجيًبا، ذلك  �لأجل 

جملد�ت.

و�ِصْعر �ل�رصيف �لر�صي من �أمتع ما نظم يف �ل�صعر �لعربي 
�لنفي�صة  للمعاين  وجمعه  و�جلر�ض  �ملعاين  حيث  من  و�أجزله 
�لزمان و�لأيام،  و�لفل�صفية و�صور �لجتماع ونقده و�صكوى 
وق�صائده �لطويلة �لكثرية تزخر بالتاأمل يف �حلياة �رصح دو�خل 

�لنفو�ض.

فلم يكن يركن �إىل �خليال �لبحت يف �إن�صاده، ومل ينـزع 
�إىل ت�صيد �ملعاين بغية �إظهار بر�عته يف نظم �لكالم و�لت�رصف 
يف �نتقاء �ملعاين، ومن ثم مل يكن �صاعًر� فنيًّا فح�صب، و�إمنا 
�كت�صبها  �لتي  و�لِعرَب  باحِلَكم  �ملليئة  نف�صه  �صورة  يريك  �صاعر 
بعو�مل  �لفل�صفي، و�ملزدحمة  �ل�صعر  من جتاربه و�طالعه على 
معظم  كان  ولذلك  نف�صها،  �حلياة  وعلى  �لنا�ض  على  �لتهكم 
�صعره تعبرًي� �صادًقا عما يجي�ض يف وجد�نه من �إباء وعزة وفخر 

بقومه وحب للف�صيلة ومكارم �لأخالق.

يف  و��صحة  تتمثل  �حلميدة  �ل�صجايا  هذه  �أن  هو  و�لو�قع 
و�لرثاء  �لفخر  ق�صائد  فيه  تكرث  �لذي  ل�صعره  �لعامة  �ل�صفات 
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و�ل�صكوى و�لقليل من ق�صائد �ملدح، وقد �أجاد يف كل هذه 
وقوة  �طالعه  د�ئرة  ب�صعة  له  ت�صهد  �إجادة  �ل�صعر  من  �لألو�ن 

خياله وخ�صبه.

�لنا�ض  �أخالق  و�لتاأمل يف �حلياة و�أ�رص�رها، و�لتمعن يف 
�ملتباينة تكرث معانيها يف ق�صائده، كما تكرث �ملعاين �لتي لها ميول 
�لتي تو�صح خيالءه،  �إىل �لأ�رص�ف و�خلو��ض و�إظهار �لأنفة 
وجّر هذ� �لتعمق يف طرق هذه �ملعاين �إىل �لبتعاد عن �خليال 
و�ل�صكوى،  �لرثاء  يف  �صعره  �أح�صن  كان  ولذ�  �ل�رصف، 
�أكرث  للمعنى  خا�صة  عناية  يعطي  �أنه  �صاعريته  خ�صائ�ض  ومن 
من عنايته باللفظ و�ل�صنعة، ومن ثم خرج �صعره ر�صيًنا، و�فر 
�ملعاين، و��صع �لتاأمل، دقيق �خليال، ي�صتمل على طائفة كبرية 
�ملتنبي  �لطيب  �أبي  �صعر  يف  ما  ت�صبه  �لتي  �لفل�صفية  �لآر�ء  من 
من �حِلَكم �لفل�صفية �لعر�صية، ويظهر �أن �صاعرنا قد قر�أ �صعره 
و�أعجب به وعمد �إىل حماكاته يف هذ� �لجتاه، و�إن كان ميزج 
�أ�صلوب �صهل ر�صيق  �أنو�ع �صعره يف  هذه �حلكم يف كثري من 

ميتاز بالرقة و�صال�صة �لعبارة و�لقوة مثل قوله:

ِة �لدهِر �عتباٌر لعاقلٍ  ويف �ِصدَّ
ِة �لُدنيا ُغروٌر لِو�ِثِق ويف لذَّ  

و�أكرُث من �صاورَتُه غرُي حازٍم  
و�أكرُث من �صاحبَت غرُي �ملو�فِق

�إذ� �أنَت فتَّ�ْصَت �لقلوَب َوَجْدَتها 
قلوَب �لأعادي يف ُج�صوِم �لأ�صاِدِق   

وعندي من �لود �لذي ل ي�صوبُهُ 
حِلاُظ �ملُر�ِئي �أو كالُم �ملنافِق   

�أغالُِط نف�صي بعَد َمْر�أى وَم�ْصَمعٍ 
ول �أنظُر �لدنيا بعنِي �حلقائِق  

وما َجْمِعَي �لأمو�َل �إل غنيمٌة  
ملن عا�َض بَْعدي و�تهاٌم لر�زقي

 و�أكرث ما عني به �صاعرنا هو �أن يكون من �ل�صعر�ء ذوي 
كان  �أنه  منه  في�صتبني  �أ�صلوبه  و�أما  �ل�صائب،  و�لتفكري  �لر�أي 
�لتكلف  ي�صوبه  ل  بليًغا  �أ�صلوبه  فجاء  �لغث؛  من  �جليد  يعرف 
ول �لق�صد، كان يحلو له حماكاة بع�ض من �صبقه من فحول 
ون�صجه  تفكريه  على  غلب  �لذي  �ملتنبي  ول�صيما  �ل�صعر�ء 
من  يخال  حتى  �صعر  من  كثري  يف  ذلك  ظهر  وقد  للكالم، 

يقروؤه �أنه نقله عن �ملتنبي نقاًل مثل قوله:

خطوٌب ل يقاِوُمها �لبقاءُ 
و�أْحو�ٌل َيِدبُّ لها �ل�رص�ُء   

حُّ به �صقيمٌ  وَدْهٌر ل َي�صِ
حُّ و�لأياُم د�ُء؟ وكيف َي�صِ   

و�أمالٌك َيَرْوَن �لقتل ظلًما 
ويف �لأقو�ِل لو َقَنعو� �لِفد�ُء   
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وجنده يف بع�ض �لأحيان يقلد �بن �لرومي �أو �لبحرتي يف 
�ل�صهولة و�لرقة و�لبتعاد عن �لتكلف وجفاء �ل�صنعة مثل مدحه 

للطائع لله �إذ يقول:

همٌة كال�صماِء بُْعًد� وكالريــــ  
ـــح ُهُبوبًا يف كلِّ �رصٍق وغْرِب 

ونز�ٌع �إىل �لُعال يفطُم �لعيـــ 
ـــ�ض على �لِوْرِد بنَي ماٍء وُع�ْصِب  

ُربَّ بوؤ�ٍض غد� عليَّ بُِنْعَمى  
وبعاٍد �أف�صى �إيلَّ بقرِب  

و�إذ� قلََّب �لزمان َلبيٌب 
�أب�رَص �جَلدَّ حرَب عقٍل وُلبِّ   

و�ملدقق يف �أ�صلوبه يجد �أنه مزيج من �لتقليد و�لبتكار على 
غر�ر �لكرثة من �ل�صعر�ء و�لكّتاب، �إذ �إن �لعقل �لب�رصي ل يخلق 
فكًر� �أو خياًل من �لعدم، و�إمنا ي�صتعر�ض ما ر�أى من �صور، 
ن منها �صورة �أو فكرة يطبعها  وما �صمع من �آر�ء و�أفكار، ويكوِّ
ا  بطابعه �خلا�ض فت�صبح من لزومياته، وتالحظ يف �أ�صلوبه �أي�صً
�ل�صهولة و�ل�صعوبة، و�إن كان �أكرثه يت�صم بال�صال�صة �لفطرية، 
�أ�صلوبه �لو�صوح و�لغمو�ض، و�لو�صوح يف �صعره �أغلب  ويف 
�ل�صدر �لذي  �ل�صكوى و�صيق  �لغمو�ض، ومن �صعره يف  من 
كان ينتابه يف كثري من �لأوقات فريكن �إىل �لتنفي�ض عن بوؤ�ض 
نف�صه، و�صيق �لدنيا يف عينيه فيندب حظه و�أيامه �ملا�صية ويعلل 

�لنف�ض بالآمال �أحياًنا قوله:

وما كلَّ �أياِم �مل�صيِب مريرٌة  
ول كلُّ �أياِم �ل�صباِب عذ�ُب   

هُ  ُل ما ل َيْبُلُغ �لُعْمُر بع�صَ �أُوؤَمِّ
كاأنَّ �لذي بَْعَد �مل�صيِب �صباُب   

�إذ� �صئُت قلَّْدُت �لزماَن و�صاَفَحْت
حِلاِظي �أموًر� كلُُّهنَّ ُعجاُب   

و�إذ� بث �صكو�ه وتوجعه �حت�صن قيثاره و�أخذ ين�صد:

فاأيَن ِمَن �لدهِر ��صتماع ُظالمتي  
�إذ� نظَرْت �أيَّاُمُه يف �ملظامِل 

ومل �أْدِر �أنَّ �لدهَر يخف�ُض �أهَلهُ 
�إذ� �صكنْت فيهم نفو�ُض �ل�رص�غِم   

رْبُ �أنَّني  �صاأ�صرِبُ حتَّى يعَلَم �ل�صَ
ملكُت به َدْفَع �خلطوِب �لهو�جِم  

و�لو�قع هو �أن هذه �ل�صكوى �ملريرة كانت ت�صدر عن فوؤ�د 
�لر�صي  �ل�رصيف  فقد كان  �لعلل،  عليه  و�أحَلّت  �ملر�ض  �أ�صناه 
�صعيف �لبنية يدل على ذلك قوله يف �إحدى ق�صائده �أن �ل�صيب 
بد�أ يخط ر�أ�صه عند بلوغه �حلادية و�لع�رصين، ولعل من �أ�صباب 
�صري�ز  يف  �صجيًنا  ظل  �لذي  �أبيه  على  �ن�صغاله  �صحته  �عتالل 
نتيجة حماباة  بغد�د  �صاد  �لذي  ب�صبب �ل�صطر�ب  زمًنا طوياًل 
لل�صيعة حماباة ظاهرة، وما جنم عن ذلك من  �لبويهيني  �أمر�ء 
غيظ �أهل �ل�صّنة، وكان �أبوه قد �عتزل من�صب نقيب �لطالبيني 
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م �ل�رصيف �لر�صي بتوليته هذ� �ملن�صب �جلليل،  يف �لعر�ق فُكرِّ
)998م(،  388هـ  عام  �ملن�صب  توىل  �إنه  �لثعالبي  ويقول 
تقليده  �أمر  ي�صكره على  �لدولة  بهاء  �إىل  ولكن مقدمة ق�صيدته 
�لنقيب كانت  من�صب  توليه  برب�ءة  م�صحوبة  �حلج  قافلة  قيادة 
خالل عام 379هـ )989م(، ويف �ل�صنة �لتالية �أنعم عليه بهاء 
�لدولة بلقب �لر�صي وبلقب �ل�رصيف بعد ذلك بثالث �صنو�ت 

�أي يف ذي �لقعدة عام 401هـ )1010م(.

ومن �آثار مر�صه �ملزمن على نف�صه �لكئيبة �إتقانه �لرثاء �إىل 
�أبعد حد حتى �صارت �ملر�ثي �أف�صل �أ�صعاره و�أجمعها للمعاين 
لكل  يقال  �لذي  �لعام  �لكالم  من  لي�صت  لأنها  �لفل�صفية، 
�إىل  �أقرب  هي  و�إمنا  �لف�صائل،  تعد�د  باب  من  ول  �إن�صان، 
�ملو�عظ منها �إىل غريها من �رصوب �ملر�ثي، وقد كان مت�صائًما 
حتى يف مر�ثيه �لتي ميزجها عادة بال�صخط على �حلياة وباحلكم 

و�لأمثال، فا�صمعه وهو يرثي و�لدته فيقول: 

�أبْكيِك لو نفَع �لَغليَل بُكائي 
و�أقوُل لو َذَهَب �ملقاُل بد�ئي   

ًيا  و�أعوُد بال�صرب �جلميل تعزِّ
لو كان بال�صرِب �جلميِل َعَز�ئي   

طوًر� ُتكاِثُرين �لدموُع وتارةً 
�آوي �إىل �أْكروَمتي وَحَيائي  

ما كنُت �أْذَخُر يف ِفد�ِك َرِغْيبةً 
لو كان يرِجُع َميٌِّت بفد�ِء  

لو كاَن يدَفُع ذ� �حلمام بقوةٍ 
ٌب ور�َء لو�ئي �صْت ُع�صُ لتكدَّ  

قوٌم �إذ� مرو� باأغباِب �لرَثى 
كحلو� �لعيون باأثمد �لظلماء   

مي�صوَن يف َحَلِق �لدروَع كاأنَّهم 
مُّ �جلالِمِد يف غدير �ملاِء �صُ  

قد كنُت �آمُل �أن �أكون لك �لِفد� 
مما �أملَّ، فكنِت �أنِت فد�ئي  

على  ت�صيطر  �ل�صاكية  �لروح  هذه  جند  غزله  يف  وحتى 
ي�صوب  ل  رقة  يف  يغني  �لقيثار  فيحت�صن  �ل�صاعري  وجد�نه 

�صفاءها فح�ض �أو هجر:

قال يل �صاحبي غد�َة �لَتَقْينا  
ماِء َنَت�َصاكي َحرَّ �لُقلوِب �لظَّ  

تني باأنَك يف �لوْجـ  ْ كنَت خريَّ
ـــد عقيدي و�أنَّ د�َءَك د�ئي   

ما ترى �لّنِفر و�لتجميل للبيـْ 
ـن فماذ� �نتظاُرنا للبكاِء  

مل يُقْلها حتى �نثنْيُت ملا بي  
ِل ِرد�ئي ى دمعي بف�صْ �أتلقَّ  
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�لرنان  و�جلر�ض  �لعذبة  �ل�صال�صة  من  �لأبيات  هذه  ويف 
باأنه يقر�أ �صعًر�  �لبديع ما يجعل قارئها يح�ض  �لتعبري  و�لرقة يف 

حديًثا من �أرق ما نظم يف هذ� �للون من �ل�صعر �لعربي.

ومن هذ� �للون �لغزيل �حللو ت�صبيب باحلبيبة وو�صفها يف 
�أ�صلوب غاية يف روعة �ملعاين وبديع �لقول:

يا ظبيَة �لباِن َتْرَعى يف خماِئِلهِ 
َليهنِِك �ليوَم �أنَّ �لقلَب مرعاِك   

�ملاُء عنَدِك َمْبذوٌل ل�صاربِه  
ولي�َض ُيْرويك �إل َمْدمعي �لباكي   

هبَّْت لنا من رياِح �لَغْوِر ر�ئحٌة  
قاد َعَرْفناها بريَّاِك بعَد �لرُّ

نا َطَرٌب   ثم �نَثَينا �إذ� ما هزَّ
حاِل َتَعلَّلنا بذكر�ِك على �لرِّ  

�َصْهٌم �أ�صاَب ور�ميِه بذي �صلٍم  
َمْن بالعر�ِق، َلَقْد �أبَْعْدت َمْرماِك

مي من ُمَلحٍ  حكْت حلاُظِك ما يف �لرِّ
يوَم �للقاِء، وكان �لف�صُل للحاكي  

نا   كاأنَّ طْرَفِك يوَم �جِلْزِع ُيخرِبُ
مبا َطَوى عنِك من �أ�صماِء قتالِك

�أنِت �لنعيُم لقلبي و�لعذ�ُب له  
ِك يف قلبي و�أْحالِك  فما �أَمرَّ

عندي ر�صائُل �صوٍق ل�صُت �أذكرها 
لْول �لرقيُب لقد بلَّْغُتها فاِك  

�لعالية  لنف�صيته  دقيق  و�صف  يفخر  حني  �صعره  ويف   
و�صلوكه �حلميد يف �حلياة وبعده عن �لفح�ض ومت�صكه بالوقار 

وعزة �ل�رصيرة فيقول:

لغرِي �لُعال منِّي �لقِلَى و�لتجنُب  
وَلْول �لُعاَل ما كنُت يف �حلبِّ �أرَغُب 

�إذ� �للَّه مل  يْعِذْرَك فيما تروُمهُ 
فما �لنا�ُض �إل عاذٌل وموؤنُِّب   

قَّها  ًة ما ��ْصرَتَ ملكُت بِِحْلمي َفْر�صَ
ِمَن �لدهِر مفتوُل �لذر�عني �أغلُب   

فاإْن َتُك �ِصنِّي ما تطاول باُعها  
ُب فِلي ِمْن ور�ء �ملجد قلٌب ُمذرَّ

�ٌض  فح�صبَِي �أينِّ يف �لأعادي ُمبغَّ
بَُّب و�أينِّ �إىل ُغرِّ �ملعايل حُمَ  

وللحكِم �أوقاٌت، وللجهِل ِمْثُلها 
ولكنَّ �أيامي �إىل �حللِم �أقرُب   
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ي�صوُل عليَّ �جلاهلوَن، و�أْعَتلي 
وُيْعِجُم يّف �لقائلوَن، و�أُْعِرُب  

ًة، وَيزيُدُهمْ  َيَرْوَن �حتمايل ُغ�صَّ
ُب  ْغٍن �أنَّني َل�ْصُت �أْغ�صَ لو�عج �صِ  

و�أُْعِر�ض عن كاأ�ض �لندمي كاأنها 
ومي�ض غماٍم غائر �ملُْزِن ُخلَّب  

وقوٌر، فال �لأحلاُن تاأ�رُص َعْزمتي 
ول متكُر �ل�صهباُء بي حنَي �أ�رصُب  

ول �أعرُف �لَفْح�صاَء �إل بو�صِفها 
ُب ول �أنِطُق �لعْور�َء و�لقلُب ُمْغ�صَ  

حتلَُّم عن كرِّ �لقو�ر�ِض �صيَمتي 
ِم باملدِح ُمطنُِب كاأنَّ ُمعيَد �لذَّ  

اٌة يْقرُع �جلهَل باحِلجا  ل�صاين َح�صَ
ُه �ملتوثَُّب �إذ� ناَل منِّي �لعا�صِ  

ول�صُت بر��ٍض �أن مت�ضَّ عز�ئمي 
ُف�صالُت ما ُيْعِطي �لزماُن وي�ْصُلُب   

غر�ئُب �آد�ٍب حباين بحفظها  
ب زماين، و�رَصُْف �لدهِر نَِعم �ملوؤدِّ

يف  �لر�صي  �ل�رصيف  �صعر  من  �ملختارة  �لنماذج  وهذه 
من �رصوف  و�ل�صكوى  �ل�صعر�ء  فحول  بع�ض  وتقليد  �حلكمة 
�لعذب  و�لغزل  �حلزين  �ل�صادق  و�لرثاء  �لع�صال  ملر�صه  �لزمان 
�حللو �جلر�ض و�ملعاين و�لفخر �لنبيل، تو�صح �صاعريته �لفذة يف 
جالء وتدل على نف�صيته وقر�رة وجد�نه �لعامر باخلالل �حلميدة 

و�لف�صائل �ملثلى.

�ل�صافية  �ل�صاعرية  هذه  �أثر  جند  �أن  �لع�صري  من  ولي�ض 
من  كثري  �صعر  يف  �ملعامل  و��صح  �لتدفق،  �لغزيرة  �لينبوع، 
ب�صفة  ماثاًل  وجنده  �ل�صو�ء،  على  و�ملحدثني  �لقد�مى  �ل�صعر�ء 
�إ�صماعيل  �ل�صعر�ء �ملحدثني يف م�رص  �صاعرية �صيخ  خا�صة يف 
فحول  �إىل  �لتاأثري  هذ�  نقل  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر  �صربي 
تالميذه: �أحمد �صوقي وحافظ �إبر�هيم وخليل مطر�ن وحممد 

عبد �ملطلب و�أحمد ن�صيم.

ولقد ��صتد �ملر�ض على �ل�رصيف �لر�صي خالل عام 403هـ 
)1012م( ��صتد�ًد� خطرًي� حتى يئ�ض �لنا�ض من �صفائه، ولكنه 
تعافى بعد �صهرين و��صتطاع �أن يبعث بق�صيدة مدح �إىل �صلطان 
�لدولة �لذي حل حمل بهاء �لدولة يف �حلكم، وكانت ق�صيدته 
�صهر  موؤرخة يف  �لدولة  �صلطان  نظمها يف مدح  �لتي  �لأخرية 
يف  �لر�صي  �ل�رصيف  وتويف  )1013م(،  404هـ  عام  �صفر 
من   26( عام 406هـ  من حمرم  �ل�صاد�ض  �لأحد  يوم  �صباح 
�لعمر حو�يل 47 عاًما، ودفن  بالًغا من  يونية عام 1016م( 
مبنـزله يف حي �لأنباب يف �صاحية �لكرخ من �صو�حي بغد�د، 

وكان �ملنـزل و�لقرب قد تهدما يف عهد �بن خلكان.

وقد جمع �أ�صدقاوؤه ق�صائده �لكثرية، وماتز�ل خمطوطات 
مبدينة  �إحد�هما  مطبوعتان  ن�صختان  ومنها  حمفوظة  ديو�نه 
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جملدين  يف  بريوت  يف  و�لأخرى  و�حد،  جملد  يف  مبباي 
�ل�رصيف  وكان  �لربيطاين،  �ملتحف  يف  خمطوطان  ومنها 
قالها  �لتي  �ملر�ثي  ول�صيما  بنظم  ق�صيدة  كل  يوؤرخ  �لر�صي 
�أ�صبحت  ولذ�  ع�رصه،  �صخ�صيات  من  بارزة  �صخ�صيات  يف 
�لر�صي  و�ل�رصيف  هامة،  تاريخية  قيمة  ذ�ت  �لق�صائد  هذه 
�صاحب �لف�صل يف م�صنفه يف �رصح �لقر�آن �لكرمي هما: »معاين 
�لقر�آن«، و»جماز�ت �لقر�آن«، كما كان له �لف�صل يف جمع 
كتاب )نهج �لبالغة( �ملحتوي على كثري مما ن�صب �إىل �لإمام 
�لبليغة، مما يح�صب  �أبي طالب من �خلطب و�لر�صائل  علي بن 

من �لطر�ز �لأول يف بالغة �لكالم. 

770– �سعبان هريدي )الدكتور( – �سارع 
- بق�سم باب �رشقي

�نظر ترجمته يف »�لدكتور �صعبان هريدي«.

بق�سم   - �سارع   – القوتلي  �سكري   –771
الرمل )امللكة فريدة �سابًقا( 

ولد �صكري �لقوتلي يف حو�يل عام 1891م )1309هـ( 
ب�صوريا، وعندما بلغ �ل�صابعة ع�رصة من عمره �أُر�ِصل �إىل �لآ�صتانة 
�أي يف  �لعليا، وكان ذلك خالل عام 1908  لإمتام در��صته 
�لد�صتور  �لعثماين، وهو  �لد�صتور  فيه  �لذي �صدر  نف�صه  �لعام 
�لذي ق�صى على حكم �ل�صلطان عبد �حلميد �ل�صتبد�دي و�أْحيا 
�لأمة  مب�صتقبل  �إميانهم  من  و�صاعف  �لعرب  نفو�ض  يف  �لثقة 

�لعربية �مل�صتقلة.

وبعد �أن ق�صى خم�ض �صنو�ت من �لدر��صة عاد �إىل دم�صق، 
ويف �أثناء �إقامته بالآ�صتانة ��صتطاع �أن يوؤ�ص�ض هو و�إخو�نه �لعرب 

جمعية وطنية �أطلقو� عليها ��صم جمعية �لعربية �لفتاة، وملا عاد 
�إىل دم�صق �أخذ يدعو لها ويب�رص مببادئها، و�أخذ �إخو�نه يبثون 
�أهد�ف  �لعربي و�صارت  �لوطن  �أقطار  �إليها يف جميع  �لدعوة 

�جلمعية �لأ�صا�صية �لدعاية �إىل �لتحرر و�لوحدة.

بالأحر�ر  تنكيله  �لرتكي  �ل�صفاح  با�صا  جمال  بد�أ  وعندما 
�لقوتلي  �صكري  �صجن  منهم،  �ملفكرين  و��صطهاد  �لعرب، 
�لبا�صا«  »خان  �صجن  يف  �لثانية  �ملرة  يف  �عتقاله  وكان  مرتني 
�لأمة  ورجال  �لبالد  �صباب  من  كبرية  جماعة  مع  بدم�صق 

�لأحر�ر.

�لد�لة  �جلمعية  وثائق  �لقوتلي  �صكري  لدى  كانت  وملا 
على �أ�صماء �أع�صائها، وكان يرى �لتعذيب �لذي كان �إخو�نه 
به  ينتهي  �أن  خ�صي  زنز�نته،  نافذة  من  وذلك  له،  يتعر�صون 
�لتعذيب �إىل �لإف�صاء يف �صاعة من �صاعات �ل�صعف مبا �وؤمتن 
عليه من �أ�رص�ر، مما يوؤدي �إىل �إعد�م ما ل يقل عن ثالثمائة �صاب 
من خرية �صباب �لعرب، فقرر �لنتحار و��صتطاع �أن يح�صل 
من �صجانه على �صفرة حالقة قطع بها �رصيان يده �لي�رصى، غري 

�أن �ل�صجان هرول �إىل �لطبيب �لذي �أنقذ �لقوتلي من �ملوت.

�لثورة  لهيب  �ندلع  �مل�صت�صفى  يف  �صكري  كان  وبينما 
من  لديهم  من  باإعد�م  �صيقومون  �أنهم  �لثو�ر  و�أعلن  �لعربية، 
�لعرب،  باأحر�ر  �لتنكيل  هوؤلء يف  ��صتمر  �إذ�  �لأتر�ك  �أ�رصى 
�ل�صجن  �صكري  وغادر  �حلياة  قيد  يف  منهم  بقي  عمن  فاأفرج 
ليعاود ن�صاله يف �صكل �آخر... ولكن �حلرب �لعاملية �لأوىل 

�نتهت وترك �لأتر�ك �لبالد �لعربية.

�أمل  فتجدد  �صورية  على  ملًكا  �حل�صني  بن  في�صل  وتوج 
�لعرب يف �إقامة دولة م�صتقلة حتقق �أمنيات �لعاملني يف حركة 
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�لبعث �لعربي �لقومي، ومن َثمَّ بادر هوؤلء �لأحر�ر �إىل تاأ�صي�ض 
�لفتاة«  »�لعربية  جلمعية  �متد�د  كان  �لذي  �ل�صتقالل،  حزب 
ملتابعة �لن�صال يف �صبيل حترير �أجز�ء جديدة من �لوطن �لعربي 
تاألفت  �لتي  في�صل  حكومة  يف  �لقوتلي  �أ�صهم  وقد  �لكبري، 

عام 1920.

�لعربية  �لدولة  هذه  ��صتقالل  حتقق  ما  �رصعان  ولكن 
ماأ�صاة  بعد  و�حتلتها  �صوريا  �لفرن�صية  �جليو�ض  �جتاحت  حني 

مي�صلون.

وكان �صكري �لقوتلي من �ملتحم�صني ل�صتقالل �لعرب، 
نف�صه  علي  وكتب  �ل�صعبية  للمقاومة  �أمالكه  عن  تنازل  وقد 
�لفرن�صيون  دخل  وملا  �حل�صني،  بن  زيد  لالأمري  �صلمه  ا  �صكًّ
�صوريا �صادرو� جميع هذه �لأمالك وفر�صو� عليها غر�مة حربية 

كبرية.

من  �لكثريين  مع  �جلديد  �ل�صتعمار  �لقوتلي  قاوم  وقد 
بالإعد�م،  �لفرن�صية  �لعرفية  �ملحكمة  عليه  �ملنا�صلني فحكمت 
�لعفو  �صدور  �إىل  فيها  وبقي  م�رص  �إىل  �لفر�ر  ��صتطاع  ولكنه 
�إىل  فعاد  �ل�صيا�صيني،  جميع  عن   1924 �صنة  خالل  �لعام 
دم�صق ثم ُحِكم عليه بالإعد�م مرة �أخرى ل�صرت�كه يف �لثورة 
ا مغادرة �لبالد للتنقل بني  �ل�صورية، و��صتطاع يف هذه �ملرة �أي�صً
�ل�صعب  ون�رصة  وطنه،  لتاأييد  د�عًيا  وم�رص  و�حلجاز  فل�صطني 
�إىل دم�صق يف عام  فعاد  �ل�صوري، حتى �صدر عفو جديد، 
1931 و�أ�صهم بجهود مثمرة يف تكوين عدد من �ل�رصكات، 
لقت�صاديات  نو�ة  كانت  �لتي  �لوطنية  �مل�رصوعات  �إقامة  ويف 

�صوريا.

�ل�صوري  �ل�صعب  �ل�صيا�صية و�أ�رصب  �لأحد�ث  تو�لت  ثم 
�لأمر  و�نتهى  بال�صتقالل،  مطالًبا   1936 عام  يف  يوما   58
�إعالن  �إىل  ثم  باري�ض  يف  �ل�صورية  �لفرن�صية  �ملفاو�صات  �إىل 
��صتقالة ها�صم �لأتا�صي من ريا�صة �جلمهورية يف �صنة 1936، 
�لعاملية  �حلرب  ن�صبت  �أن  �إىل  �ملقاومة  على  �حلال  و��صتمرت 

�لثانية يف �أو�خر عام 1938.

وتزعم �لقوتلي �حلركة �ملنادية بانتز�ع �ل�صتقالل من فرن�صا 
�ل�صوري يف حكم  �ل�صعب  بحق  �لدولة  هذه  �عرتفت  �أن  �إىل 
بالده، وعندها �نتخب �لقوتلي رئي�ًصا للجمهورية يف 11 من 
�أغ�صط�ض عام 1943 وكان قد �نتخب ع�صًو� باملجل�ض �لنيابي 

عام 1942.

ولتم�صك فرن�صا ببقاء �إد�رة �جلي�ض و�صلطانه يف يديها مع 
على  �ل�صعب  �صيادة  من  تنق�ض  �لتي  �لأخرى  �ل�صلطات  بع�ض 
�لتي  �ملنا�صل معركة �جلالء  �ل�صوري  �ل�صعب  مقدر�ته، دخل 
�لفرن�صي  ��صتمرت حتى عام 1945 �لذي وقع فيها �لعتد�ء 
�لغا�صم على دم�صق، �إذ �رصبت بالقنابل �ملدمرة و�حلارقة لإخماد 
ا – على  �لثورية، ومل يو�فق �لقوتلي – وكان مري�صً �حلركة 

عقد معاهدة �صلح مع فرن�صا متلي فيها �رصوطها �ملجحفة.

و�تفقت  �ملتحدة  �لأم  هيئة  �إىل  �ل�صورية  �مل�صاألة  و�نتقلت 
�صوريا ولبنان على عر�ض م�صكلتهما على جمل�ض �لأمن، وبعد 
مناق�صة عنيفة قرر هذ� �ملجل�ض يف عام 1946م وجوب جالء 
�جليو�ض �لأجنبية عن �صوريا ولبنان يف �أ�رصع وقت ممكن، ويف 
�إبريل من ذلك �لعام نف�صه �رتفع �لعلم �ل�صوري على  17 من 
وقد  �صوريا،  يف  يحتلها  �لفرن�صي  �جلي�ض  كان  �لتي  �لثكنات 
جتدد �نتخاب �لقوتلي رئي�ًصا للجمهورية يف عام 1948م ويف 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

640

عام 1955م، ثم �أ�صهم يف حتقيق �لوحدة بني م�رص و�صوريا 
با�صم �جلمهورية �لعربية �ملتحدة عام 1958م ولكنه �صار من 

�أن�صار �لنف�صال �لذي حدث بعد �أقل من عامني.

رئي�ًصا  �لقوتلي  كان  1948م  فل�صطني  حرب  ويف 
للجمهورية �ل�صورية، فلم تبخل حكومته على �ملجاهدين مبال 
�أو رجال، فكانت �لوحيدة �لتي وفت بالتز�ماتها كاملة، كما 
�أعلن ذلك �ل�صيد عبد �لرحمن عز�م �أمني �جلمعية �لعربية �لعام، 
وقد �أر�صلت �صوريا فوجني من �جلنود لفك �حل�صار عن �لقو�ت 

�مل�رصية يف �لفالوجة. 

772– �سكور با�سا – �سارع – بق�سم العطارين 
ا(  )الرائد �سامح الرفاعي حاليًّ

1855م  عام  �لإ�صكندرية  مبدينة  �صكور  يو�صف  ولد 
)1272هـ( وملا بلغ �صن �ل�صباب، �صافر �إىل فرن�صا، و�لتحق 
م�رص،  �إىل  عاد  ثم  بها،  علومه  و�أمت  »ليون«  مدينة  مبد�ر�ض 
بالقاهرة  ين  �لدَّ ل�صندوق  �لأعلى  �ملجل�ض  لالمتحان يف  فتقدم 
نظارة  �ملنا�صب يف  بع�ض  �إليه  �أ�صند  �لمتحان  وبعد جناحه يف 
�حلكومة  �إليه  عهدت  �أن  �إىل  ترقيته،  �طردت  حيث  �ملالية 
�إن�صائه عام  بالإ�صكندرية لدى  �لبلدي  �ملجل�ض  بتنظيم  �مل�رصية 
�إد�رته �صار مديًر�  تنظيم  �أمت  �أن  1891م )1309هـ(، وبعد 
�أول مدير له، وقد ترك �خلدمة خالل  �ملجل�ض، وكان  لهذ� 
�جلعة  »�لبرية«  �رصكة  �إد�رة  وتوىل  )1326هـ(  عام 1908م 
بالإ�صكندرية وكان ��صمها »�رصكة برية �لأهر�م«، ويف ذلك 

قال �ل�صاعر �إ�صماعيل �صربي هذين �لبيتني:

ور َهْل �لَعلـْ  �أْيَن �َصكُّ
ـياُء يف ُحبٍّ َنَفْتُه   

ُة �لَيوْ  �أكَلْتُه �لبِرْيَ
بَْتُه؟ َم ُتَرى �أْم �رَصِ   

 وما من �صك يف �أن يو�صف �صكور �لذي نال رتبة �لبا�صاوية 
�صورية  �أ�رصة  من  كان  �لبلدي،  �ملجل�ض  �إد�رة  توليه  قبيل 
�أفر�د تلك �لأ�رص –  ��صتقرت مبدينة �لإ�صكندرية وكان معظم 
�لفرن�صية  �ملد�ر�ض  �لعلم يف  – يتلقون  منها  �مل�صيحية  ول�صيما 
و»�جلزويت«  »�لفرير«،  مد�ر�ض  مثل  باملدينة  �لنت�صار  �لذ�ئعة 
�لفرن�صي  ثوب  يت�رصبلون  كانو�  تخرجهم  وبعد  وغريها، 
�لعربية، ومل  �لأ�صلية  متاًما عن جن�صيتهم  �لأجنبي وينف�صلون 
�مل�رصية  �لثورة  قيام  بعد  �إل  �لبغي�صة  �لنـزعة  هذه  على  يق�ض 
�لعروبة  �صفة  �أعلت  �لتي  )1372هـ(  عام 1952م  يوليو  يف 
�ل�صام ل  �أهل  �إخو�ننا  ف�صار  �لعربي،  �لوطن  �أقطار  يف جميع 
ياأنفون من  �ل�صخيفة ول  �لعنجهية �لأجنبية  �إىل تلك  يجنحون 

�لعرت�ف بعروبتهم �ملجيدة يف �ل�رص و�لعالنية.

ول يعرف تاريخ وفاة �صكور با�صا و�إن كنت قد �صمعت 
عام  �أكتوبر  يف  �لإ�صكندرية  ببلدية  بالتوظف  عهدي  �أول  يف 
ودفن  بالإ�صكندرية  حدثت  وفاته  �أن  )1330هـ(  1912م 

مبد�فن باب �رصقي.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�لر�ئد �صامح �لرفاعي«. 

773 – �سمبوليون – �سارع – بق�سم باب �رشقي 
 Jean-François �صمبوليون  فر�ن�صو�  »جان  ولد 
عام  بفرن�صا   »Figeac »فيجاك  ببلدة   »Champollion

1790م، وكان �أحد هوؤلء �لرجال �لذين ل يرهقهم �لعمل 
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بلغ  �لعلمية، فعندما  �أهد�فهم  �إىل  �ملتو��صل، ما د�م يو�صلهم 
�ل�صابعة ع�رصة من عمره �أي يف عام 1807م قدم �إىل جمعية 
�لفنون و�لعلوم مبدينة »جرينوبل Grenoble« بحثه �لذي تناول 
فيه جغر�فية م�رص �لقبطية، ويف �صن �حلادية و�لع�رصين عندما 
كان �أ�صتاًذ� بكلية �لآد�ب بجامعة هذه �ملدينة نف�صها ن�رص موؤلفه 
عن »م�رص يف عهد �لفر�عنة«، وملا بلغ �حلادية و�لثالثني كان 
قد حل رموز حجر ر�صيد �لهريوغليفية، �لذي حمله �لكابنت 
»بو�صار Bouchard«، �أحد �صباط حملة بونابرت �إىل باري�ض 
مع بع�ض �لآثار �مل�رصية �لأخرى و�حلجر من �لبازلت �لأ�صود 

�رتفاعه 113�صم، وعر�صه 75�صم، و�صمكه 27�صم.

حل  �إىل  �صمبوليون  فيه  تو�صل  �لذي  نف�صه  �لوقت  ويف 
�لفرن�صية  �لرموز  هذه  ترجمة  يتلو  و�أخذ  ر�صيد  حجر  رموز 
يف معهد �لفنون و�لعلوم بباري�ض ويتلو كتابة �ملر�صل �إىل »م. 
د��صييه M. Dacier« ب�صاأن �للغة �لهريوغليفية �مل�رصية كانت 
بع�ض �لقو�رب ت�صق طريقها يف نهر �ل�صني �إىل مكان �ملعر�ض 
�لذي خ�ص�ض لأجز�ء قرب »�صيتي �لأول« �لذي �كت�صفه »بلزوين 
Belzoni« )�نظر هذه �ملادة( وحمله �إىل باري�ض لعر�صه، مما 

�لآثار  مكت�صفي  من  �لأوىل  �ل�صفوف  يف  وو�صعه  �صيته  �أذ�ع 
�لتي  �لبعثة  علماء  �إهمال  من  »�صمبوليون«  ويعجب  �مل�رصية، 
و�إغفال  �لقيم  �لقدمي  �لأثر  لهذ�  م�رص  يف  نابوليون  �صاحبت 
تقديره �لأثري �لعلمي �لذي جعل �أهل باري�ض بل و�أهل فرن�صا 
�مل�رصية  �لأثرية  للك�صوف  �لبالغ  �هتمامهم  يوجهون  جميًعا 
وللح�صارة �مل�رصية و�أطو�رها �ملختلفة على مر �لقرون �لغابرة.

ولقد قامت �صجة كربى حول قيام �صمبوليون بحل رموز 
عامل  �أن  ذلك  من  �لهريوغليفية،  �للغة  ومعرفة  ر�صيد  حجر 
�لطبيعيات »توما�ض يوجن T. Young« �لإجنليزي )�نظر مادة 

�أنه �صبق �صمبوليون يف هذ� �مل�صمار وتبعه يف هذ�  يوجن( زعم 
�لزعم كل من »�صبون و�صيفارث وكالبروث«.

و�أخذ �أخو �صمبوليون �لأكرب على عاتقه �لدفاع عن حقوق 
�أخيه، وقام عدد من �أع�صاء معهد �لفنون و�لعلوم بالن�صمام �إىل 
ج ر�أ�صه باإكليل �لغار وهو مايز�ل يف  خ�صوم �صمبوليون �لذي ُتوِّ
عهد �ل�صباب، ومن َثمَّ رف�صت �أكادميية �ملخطوطات و�لآد�ب 

عدة مر�ت قبول �صمبوليون بني �أع�صائها.

و��صتدت �خل�صومة نحو �لأخوين و�ُصِعَي بهما لدى �مللك 
هذه  ر�أ�ض  على  وكان  فرن�صا،  ملك  ع�رص«  �لثامن  »لوي�ض 
يزهو  �صمبوليون  وكان   »Jomard »جومار  �ل�رصيرة  �ل�صعاية 
�حل�صد  بعامل  نف�صه  »جومار«  فدعا  »بامل�رصي«  نف�صه  بتلقيب 
لدى  يوجن  توما�ض  و�صار  يبارى«  ل  �لذي  »�مل�رصي  و�حلقد 

خ�صوم �صمبوليون �مل�رصي �ل�صميم.

عنه  �لدفاع  فرتك  للياأ�ض  ي�صت�صلم  مل  �صمبوليون  ولكن 
لأخيه �لأكرب و�أخذ هو يف �لبحث عما يوؤيد نظريته فيما يتعلق 
�صهور على  ثالثة  �مل�رصية، ومل مي�ض غري  �لهريوغليفية  باللغة 
 Frédéric »فريدريك كاّيوو  قويًّا يف  عوًنا  ذلك حتى وجد 
Cailliaud« �لذي قدم له – عالوة على عدة �صور ن�صخها 

عن �لنقو�ض �لفرعونية على �لآثار – مومياء من �لع�رص �لبطلمي 
مغطاة بالكتابات �لهريوغليفية ومعها ترجمتها باللغة �لهري�طيقية 
على  �صمبوليون  �لكتابات  هذه  �صاعدت  وقد  و�لدميوطيقية، 

�إمتام �أبحاثه وتاأكيد �صحتها.

�مل�صتغلني  ومن  جغر�فيًّا،  كاّيوو«  »فريدريك  كان  و�إذ� 
باجليولوجيا )علم طبقات �لأر�ض(، فاإن ذلك مل مينع حممد 
علي من تكليفه بالبحث يف �صحر�ء �لعرب عن مناجم �لزمرد 
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�لتي كان �لفر�عنة ي�صتغلونها و�لتي و�صفها �لكتاب �لعرب يف 
كثري من �لإعجاب، ولقد ذهب »كاّيوو« من �إدفو �إىل جهة 
�لفر�عنة  تركها  �لتي  �حلالة  على  �ملناجم  ووجد  �لأحمر  �لبحر 
عليها، ومل يجد فيها ما ي�صجع على ��صتغاللها لن�صوب مو�ردها 
تقريًبا، ويف عام 1816م حاول – �صحبة »دروفيتي« )�نظر 
هذه �ملادة( – فتح �ملدخل �لرئي�صي ملعبد �أبو �صمبل )�نظر هذه 

�ملادة( دون جدوى.

وقدم »كاّيوو« �إىل �صمبوليون كذلك قائمة باأ�صماء �مللوك 
�لفر�عنة ح�صب �أزمنة توليهم �حلكم وتو�صح �أ�صماءهم �مللوكية 
�لتي لقبو� بها، وقد �أدت هذه �لقائمة خدمة جليلة ل�صمبوليون 
�صحيحة،  ترجمة  �لهريوغليفية  �حلروف  ترجمة  على  عاونته 
�إىل ترجمة  �أول من تو�صل  �لأثري  �لعامل  َثمَّ يكون هذ�  ومن 

�للغة �مل�رصية �لقدمية.

ويف عام 1827م قدم �صمبوليون �إىل ملك فرن�صا »�صارل 
�لعا�رص« مذكرة حدد فيها �ملهام �لتي �صيقوم بها خالل رحلته �إىل 
م�رص، وهي ترتكز يف تكملة �ملعلومات �لتي يعرفها �لفرن�صيون 
عن م�رص �لقدمية وذلك بكيفية علمية ثابتة ت�صمل �لفنون �ملعمارية 
ياأتي  �أن  و�لطقو�ض �لدينية و�لفنون، و�ل�صناعات �ملختلفة قبل 
فتذهب  �حلالية  �لقدمية  �لآثار  على  �لعمر�ين  �لتجديد  �أو  �لزمن 

�ملعلومات �ملتعلقة بها �إىل �لفناء دون �لإفادة منها.

�إىل  �لعا�رص  �صارل  �مللك  �ن�صم  �لرغم من خ�صومه  وعلى 
على  يح�صل  �أن  �صمبوليون  ��صتطاع  َثمَّ  ومن  نظره،  وجهة 
�ملو�فقة على �رص�ء جمموعة �لآثار �لتي �كت�صفها قن�صل �إجنلرت� 
يف م�رص »�صالت Salt« و�أن يقوم بعر�صها يف 15 من دي�صمرب 
�أطلق  بباري�ض يف جناح خا�ض  عام 1827م مبتحف »�للوفر« 

�لعا�رص  �صارل  �ملاك  بافتتاحه  وقام  �مل�رصي«  »�جلناح  ��صم  عليه 
بنف�صه.

�لفرن�صية  �حلكومة  و�فقت  عام 1828م  يونية  �صهر  ويف 
من  نخبة  ر�أ�صها  وعلى  م�رص  �إىل  »�صمبوليون«  بعثة  �صفر  على 
علماء �لآثار، وتلبية لرغبة »�لغر�ندوق دي تو�صكان« �ن�صمت 
»روزيليني  �مل�صت�رصق  بريا�صة  �لفرن�صية  �لبعثة  �إىل  �إيطالية  بعثة 
Rosellini«، ويف 18 من �أغ�صط�ض عام 1828م و�صلت 

ق�صارى  بذل  »دروفيتي«  ولكن  �لإ�صكندرية،  �إىل  �لبعثتان 
�إجنلرت�  قن�صل  مناف�صه  �إن  �إذ  �لبعثتني،  �أعمال  لإحباط  جهده 
»�صالت« كان قد مات عام 1826م وكان ياأمل �أن يظل �صيد 
�ملوقف يف كل ما له �صاأن باحلفريات و�لآثار يت�رصف فيها على 
�لبعثتني مما يحد من �صلطانه �ملطلق يف  هو�ه دون رقابة هاتني 
وروزيليني  �صمبوليون  �إىل  يكتب  �أخذ  َثمَّ  ومن  �ل�صبيل،  هذ� 
فرن�صا  �أن  ول�صيما  مالئم  غري  �لظرف  باأن  �ملادة(  هذه  )�نظر 
كانت قد �نحازت �إىل جانب �ليونان مما �أدى �إىل حتطيم �أكرث 
قطع �لأ�صطول �مل�رصي يف موقعة نافارين ب�صبه جزيرة »�ملوره« 

يف جنوب �لبالد �ليونانية.

غري �أن �صمبوليون مل ي�صت�صلم للهزمية وطلب مقابلة حممد 
�إ�صد�ر  �لبا�صا  رف�ض  �أن  وكان  �إليه  »دروفيتي«  فقدمه  علي 
�لفرمانات �خلا�صة بالتنقيب، وبعد �أن �ت�صل �صمبوليون بالوزر�ء 
يف هذ� �ل�صدد و�فق حممد علي على رحلة �لبعثتني �لعلمية �إىل 
�ملحفورة  �لنقو�ض  ترجمة  �صمبوليون  من  وطلب  �لبالد  د�خل 
رحل  ذلك  �إثر  وعلى  بالإ�صكندرية،  كليوباتر�  م�صلتي  على 
�صمبوليون �إىل �لقاهرة، وبعد �أن و�صف لأخيه يف �لكتب �لتي 
�أر�صلها �إليه تباًعا ما ر�آه بالعا�صمة من �حتفالت باملولد �لنبوي 
تتخللها �لأذكار، كما تتخللها �ملالهي �ل�صاخبة ومنها �ملاجنة، 
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�أن  و��صتطاع  دندرة  �آثار  بزيارة  وبد�أ  �ل�صعيد،  �إىل  �لرحلة  بد�أ 
��صتمر  ثم  عليها،  �ملحفورة  �لنقو�ض  من  زمن وجودها  يحدد 
يف رحلته فز�ر �لو�دي �لكبري و�إ�صنا و�لكاب ويف و�دي �لفيلة 
لحظ �لتخريب �لذي قام به �لل�صو�ض و�لذي �أحدثته في�صانات 

نهر �لنيل على عظمة �لآثار �لفرعونية �لعظيمة.

ويف �أول يناير عام 1829م و�صل �إىل و�دي حلفا وكتب 
فخور  »�إنني  يقول:   »M. Dacier د��صييه  »م.  �مل�صيو  �إىل 
�لآن، فقد تابعت يف رحلتي نهر �لنيل من م�صبه �إىل �ل�صالل 
�إىل  يدعو  �صبب  �أي  هناك  لي�ض  �أنه  �إبالغكم  و�أ�صتطيع  �لثاين 
تعديل ما دّونته �صابًقا ب�صاأن �حلروف �لهجائية �لهريوغليفية فهي 

�صحيحة كل �ل�صحة«. 

و�أكب �أول �لأمر على بحث �لآثار �مل�رصية �لتي ترجع �إىل 
على  �ملحفورة  �لنقو�ض  بحث  ثم  و�لروماين  �لبطلمي  �لعهدين 

�ملعابد و�لق�صور و�لقبور �لفرعونية.

وعلى �لرغم من �لدو�ر �لذي ي�صيبه �أحياًنا، وعلى �لرغم 
من �حلرمان و�جلوع و�حلمى و�أوجاع د�ء �ملفا�صل �لذي كان 
من  �لرغم  على  حمفة،  يف  يحمل  �أن  على  فريغمه  يعاوده، 
كل هذ� مل يتو�ن يف �ل�صري قدًما يف �أبحاثه �لأثرية، ففي معبد 
ليلج  بطنه  �خلارجية، وزحف على  �صمبل« خلع مالب�صه  »�أبو 
فعل  �، وهكذ�  عالية جدًّ درجة حر�رة  �ل�صغري يف  �لباب  من 
و�حًد�  يرتك  مل  و�ل�صعيد،  �لنوبة  معابد  جميع  �صمبوليون يف 
على  �لأقدمون  �أو  �لفر�عنة  كتبه  ما  رموز  يحل  �أن  دون  منها 
حو�ئطها، مما ي�رصح عاد�ت وتقاليد �لع�صور �لتي �أقيمت فيها، 
وحالة بناتها �لجتماعية و�لعمر�نية، ومما تقدم يت�صح �أن هذ� 
�لعامل �لأثري مل يق�رص يف رفع �لنقاب عن �لوجه �لذهبي مل�رص 

�لتاريخية  وعظمته  بجماله  وبهرو�  �لأوروبيون  فر�آه  �لقدمية، 
وح�صارته �ملده�صة.

ومن جهة �أخرى مل يق�رص يف ت�صحيح �لنظريات �لعلمية 
�لتي قال بها من �صبقه فكان يبدي معلوماته يف عر�ض ل يحتمل 
�لتاريخية  �لأ�صول  ثّم و�صع  �لتاأويل �خلاطئ، ومن  �أو  �ل�صك 
من  �لرغم  على  �حلقيقية، وذلك  مو��صعها  �مل�رصية يف  لالآثار 
عن  يكف  ل  »دروفيتي«  كان  �لتي  �لد�صائ�ض  ومن  �ملر�ض 
ملنع  بفرن�صا  معارفه  لدى  و�ل�صعي  �مل�صمومة  �أ�رص�رها  مالحقة 

�لنفقات �لالزمة ل�صتمر�ره على �لعمل يف م�رص.

ومن �لأعمال �خلالدة �لتي قام بها �لو�صول باأبحاثه �لعلمية 
�لدقيقة �إىل حتديد �صخ�صية رم�صي�ض �لثاين وف�صلها عن �صخ�صية 
رم�صي�ض �لثالث، وكان �ملوؤرخون �لإغريق يجعلون من �مللكني 
�صخ�صية و�حدة يطلقون عليها ��صم »�صيزو�صرتي�ض« )�نظر هذه 
�لأ�رصة  ملوك  �صخ�صيات  حتديد  يف  �لف�صل  له  وكان  �ملادة( 
�لفرعونية �لثامنة ع�رصة و�لتا�صعة ع�رصة و�لع�رصين، ويف �إز�حة 
ملوك  من  �لقدمية  �مل�رصية  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  عن  �ل�صتار 
�لأ�رصى  وعن  و�نت�صار�تهم  �حلربية  معاركهم  وعن  وعظماء 
من يهود و�صوريني ونوبيني وعن مالب�صهم ومالب�ض �لكهنة من 

جلود �لفهود وعن �أعياد وحفالت م�رص �لقدمية.

ثم ذهب  �لقاهرة  �إىل  �صمبوليون  عاد  عام 1829م  ويف 
�إىل �لإ�صكندرية حيث قابله حممد علي بالرتحيب �حلار فقدم 
�إليه مذكرة تت�صمن �ملعلومات �لأولية عن تاريخ م�رص و�ملطالبة 
ب�رصورة �لعمل على �إنقاذ �لآثار �مل�رصية و�صيانتها من �لتلف �أو 
�أماكن  تبني  بقائمة  م�صحوبة  �ملذكرة  هذه  وكانت  �ل�صياع، 
�لأبنية �لأثرية �لتي كانت موجودة يف عام 1829م ومن بينها 
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�ل�صالل �لأول  �لنيل بني  �ملقامة على �صفتي  �لنوبة و�ملعابد  �آثار 
و�ل�صالل �لثاين.

�إىل  �صمبوليون  �أبحر  بالإ�صكندرية  �أ�صبوعني  �لإقامة  وبعد 
يناير عام 1830م،  �أول  �إىل ميناء طولون يف  فرن�صا وو�صل 
د��صييه  »م.  ور�عيه  �صديقه  �إىل  كتب  �مليناء  هذ�  ومن 
M. Dacier« يقول: »�إين �أعلم �أن �لقدماء ميثلون م�رص ببقرة 

حلوب، وقد حلبها حممد علي و�صاقها للعمل من �ل�صباح �إىل 
�مل�صاء، وهكذ� ترون يا �صيدي ماذ� �صنعت ن�صائح »دروفيتي« 
�ل�صعوب، فم�رص بحالتها  �أدعياء رعاة  وجومار و�أمثالهما من 
�رصيحة  مدوّية  لأقولها  و�إين  و�لرحمة،  �لرعب  تثري  �لر�هنة 
�إيّل  �لبا�صا  �لذي قدمه  بالذهب  �ل�صيف �ملحلى  �لرغم من  على 
كهدية تعرب عن ر�صائه وتقديره«، ويت�صح من هذ� �لقول �أن 
»دروفيتي« كان ي�صيطر على حممد علي، ويحثه على ��صتغالل 

�ل�صعب �مل�صكني يف غري رحمة.

ففي  باري�ض،  �إىل  عودته  بعد  م�رص  �صمبوليون  ين�ض  ومل 
مار�ض عام 1830م عني – على �لرغم من د�صائ�ض خ�صومه 
وحقدهم – �أ�صتاًذ� ملادة �لآثار �مل�رصية يف »كولدچ دي فر�ن�ض« 
)كلية فرن�صا(، و�رصعان ما �أخذ يف حت�صري ما يلزم لن�رص موؤلفه 
ت�صتطع  مل  �ملعتلة  �صحته  ولكن  و�لنوبة«،  م�رص  »�آثار  �لكبري 
�ملقاومة و�لتغلب على عناء �ل�صهر وم�صارعة �لهموم و�حتمال 
�لرئتني ومات متاأثًر� مبر�صه يف  �ل�صديد، فاأ�صيب بد�ء  �لربد 

4 من مار�ض عام 1832م، بالًغا من �لعمر 42 عاًما.

»�آثار  موؤلفه  باإمتام  مب�رص  �لبعثة  يف  م�صاعدوه  قام  وقد 
 Nestor لهوت  »ن�صتور  �لر�صام  م�صاعده  و�لنوبة« وقام  م�رص 
�لتي  �لآثار  بع�ض  لر�صم  مرتني  م�رص  �إىل  بال�صفر   »L’Hôte

قام  �ل�صباب  �لر�صام يف عنفو�ن  �ملوؤلف، وملوت هذ�  ت�صمنها 
بد�أه  ما  بتكملة  با�صا(  مارييت  مادة  )�نظر  »مارييت«  �أخته  �بن 
�أما �أجرومية »�صمبوليون« �لهريوغليفية فقد ظهرت يف  خاله، 

عام 1835م بعد موته بثالثة �أعو�م.

�إىل  �لأق�رص  م�صالت  بنقل  �أو�صى  �لذي  هو  و�صمبوليون 
باري�ض، وتنفيًذ� لذلك �أر�صل ملك فرن�صا �صارل �لعا�رص �لبارون 
»تايلور Taylor« ليطلب �لإذن من حممد علي بنقلها، وكان 
ملك  �لبا�صا على طلب  فو�فق  �إبريل عام 1830م،  ذلك يف 
فرن�صا، كما و�فق على نقل م�صلة كليوباتر� وحال قيام �لثورة 
�لنقل مت يف عهد �مللك »لوي�ض  يف فرن�صا دون ذلك، ولكن 
من  �لغبية  �مل�صلة  وو�صلت  �صمبوليون،  �إ�رص�ف  حتت  فيليب« 
بف�صل   1833 عام  دي�صمرب  يف  باري�ض  �إىل  �لأق�رص  م�صالت 

  .»Lebas حتياطات �ملهند�ض »ليبا�

 774– �سم�س    الدولة – �سارع – بق�سم حمرم بك
�ثنان ممن ذكر �ملوؤرخون �صري  يحمل لقب �صم�ض �لدولة 

حياتهم وهما:

ب�سم�ض  )امللقب  الب�يهي  الدولة  فخر  بن  طاهر  اأب�   )1
على  و�لًيا  به  نودي  �لدولة  فخر  �أبوه  تويف  فعندما  الدولة(: 
همذ�ن وكرمان�صاه، وكان �صغري �ل�صن، وملا كرب �أخوه جمد 
�لدولة �لذي خلف �أبوه فخر �لدولة يف �مللك ر�أى �أن ينحي �أمه 
�صيدة عن �لو�صاية عليه ودبر موؤ�مرة لذلك مع �لوزير �أبي علي 
بن علي بن �لقا�صم عام 397هـ )1006م( وفكر يف �ل�صتعانة 
بالزعيم �لكردي بدر بن ح�صنويه، ولكن بدًر� خرج �إىل �لري 
و�صلمت  �ل�صجن،  يف  �لدولة  مبجد  وزّج  �لدولة  �صم�ض  مع 
عقب ذلك مقاليد �حلكم ل�صم�ض �لدولة �لذي مل يكن كيِّ�ًصا 
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لنّي �لعريكة مثل جمد �لدولة، وعندما �أطلق �رص�ح جمد �لدولة 
نودي به حاكًما مرة �أخرى، ومن ثم عاد �صم�ض �لدولة �إىل 

همذ�ن.

ويف عام 405هـ )1014 – 1015م( قتل �جلنود بدر بن 
ح�صنويه، فا�صتوىل �صم�ض �لدولة على جزء من �أمالكه، وملا 
حاول حفيد بدر وهو طاهر بن هالل بن بدر منازعته، هزمه 
�أبوه طاهر بن هالل يف هذه �لأثناء م�صجوًنا  و�صجنه، وكان 
باأمر من �صلطان �لدولة، فبادر �إىل �إطالق �رص�حه و�إر�صاله على 
�لدولة،  �صم�ض  �حتلها  �لتي  �لأر��صي  ل�صرتد�د  جي�ض  ر�أ�ض 
�ملعركة  هذه  يف  وقتل  )1015م(  405هـ  عام  هزم  ولكنه 
و��صتوىل �صم�ض �لدولة على مدينة �لري وعندها فّر جمد �لدولة 
و�أمه، وملا �أر�د تعقبهما ثار عليه �جلنود فاأجرب على �لعودة �إىل 

همذ�ن وعاد جمد �لدولة و�أمه �إىل �لري.

�لرتك  عليه  ثار  – 1021م(  عام 411هـ )1020  ويف 
�أ�صفهان ومتكن بف�صل  باأبي جعفر بن كاكويه و�يل  فا�صتنجد 

جندته من طرد �لأتر�ك �مل�صاغبني من �ملدينة.

على  �لدولة  �صم�ض  خلف  )1022م(  عام 412هـ  ويف 
�أيدي  يف  �صقطت  همذ�ن  ولكن  �لدولة«  »�صماء  �بنه  �حلكم 
�لكاكويهيني يف مدى عامني وكان ذلك خالل عام 414هـ 

)1024م(.

2( ت�ران �ساه بن اأي�ب بن �سادي بن مروان )امللقب بامللك 
املعظم �سم�ض الدولة(: هو �أخو �ل�صلطان �لنا�رص �صالح �لدين 
)�نظر مادة �صالح �لدين( وكان يكربه �صنًّا وكان �صالح �لدين 
يكرث �لثناء عليه ويرجحه على نف�صه، ثم بلغه �أن رجاًل باليمن 
يدعى عبد �لنبي بن مهدي يزعم �أن ملكه �صينت�رص حتى ميلك 

�لأر�ض باأ�رصها، وكان قد ملك كثرًي� من بقاع �ليمن و��صتوىل 
على معظم ح�صونها ودعا لنف�صه يف خطبة �جلمعة.

وكربت  ثبتت  قد  �لدين  �صالح  �ل�صلطان  �أقد�م  وكانت 
قو�ته �لع�صكرية يف م�رص، فجهز �أخاه �صم�ض �لدولة بجي�ض، 
ف�صافر �إىل �ليمن يف �صهر رجب عام 569هـ )1173م( وهزم 
عبد �لنبي �ملهدي وقتله و��صتوىل على معظم �لبالد ووزع �لعطايا 
له �لأمور هناك  ��صتقامت  �أريحيًّا، وملا  و�ملنح، وكان كرمًيا 
كره �ملقام بها لأنه من بالد �ل�صام �أ�صاًل، وهي كثرية �خلري�ت 
فكتب لأخيه �صالح �لدين ي�صتاأذنه يف �لعودة �إىل �ل�صام وي�صكو 
�صالح  عليه  فرّد  حاجاته،  ملعظم  �فتقار  من  يقا�صيه  وما  حاله 
فاأح�رص  كبرية،  مملكة  وهي  �لأمو�ل  كثرية  �ليمن  باأن  �لدين 
�أر�ِصل هذ� �لكي�ض من �لنقود  �أخيه وقال ملتويل خز�نته  ر�صول 
�إىل �ل�صوق ل�رص�ء كذ� وكذ� من �لفاكهة و�أر�ِصل هذ� �لكي�ض 
�لثلج، وكان �صاحب خز�نته يرد يف  �لآخر ل�رص�ء قطعة من 
كل مرة �إن هذ� ل يوجد باليمن، فالتفت �إىل �لر�صول وقال له: 
»ماذ� �أ�صنع باملال �إذ� مل �أنتفع به يف مالذي، وما �أ�صتهي من 
نعم �لدنيا؟ �إن �ملال ل يوؤكل و�إمنا هو و�صيلة يبلغ بها �لإن�صان 
ما يريد«،  فعاد �لر�صول �إىل �صالح �لدين و�أخربه �لأمر، فاأذن 
ل�صم�ض �لدولة بالعودة �إىل �ل�صام، وكان �ل�صلطان على ح�صار 
حلب فو�صل �إىل دم�صق عام 571هـ )1175م(، وملا رجع 
�صالح �لدين �إىل م�رص ��صتخلف �صم�ض �لدولة بدم�صق فاأقام بها 

ردًحا من �لزمن ثم �نتقل �إىل م�رص.

وتويف �صم�ض �لدولة يف �صهر �صفر عام 576هـ )1180م( 
مبدينة �لإ�صكندرية ونقلت �أخته �صت �ل�صام بنت �أيوب جثته �إىل 
�ملدينة،  بظاهر  �أن�صاأتها  �لتي  �ملدر�صة  يف  دفنت  حيث  دم�صق 
ودفنت هي بعد وفاتها بجانب قرب ولدها ح�صام �لدين بن عمر 
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�بن ل�صني، وقرب زوجها نا�رص �لدين �أبي عبد �لله حممد بن 
�أ�صد �لدين �صريكوه �صاحب ِحْم�ض.

يكاتب  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لفا�صل  �لقا�صي  وكان 
�صم�ض �لدولة عندما كان باليمن وبال�صام وير�صل �إليه بق�صائده 

�لتي تفي�ض بال�صوق �إليه.

 وكان �أخوه �صالح �لدين قد �أر�صله لفتح بالد �لنوبة قبل 
�إر�صاله �إىل �ليمن وذلك عام 568هـ )1172م( فوجدها قليلة 
�لرقيق،  من  �لكثري  ومعه  �لقاهرة  �إىل  ورجع  فرتك  �لأرز�ق 
�لديون  من  وعليه  مات  ولكنه  �إقطاعات  �أخيه  من  له  وكانت 
�أنه كان ينعم  مائتا �ألف دينار فق�صاها عنه �صالح �لدين لعلمه 
بها على من ي�صتحقونها من خل�صائه ومن �ملحتاجني �إىل �لعون 

�ملادي.

كرموز بق�سم   – �سارع   – ال�سمو�س   –775
�ل�صمو�ض جمع �صم�ض، و�ل�صم�ض جنم من ماليني �لنجوم 
�ملوجودة يف �لكون، وهي و�صط بني �لنجوم، فال هي بلغت 
من �لكرب حجم �لنجوم �لعمالقة، ول هي بال�صغرية �إىل �حلد 
�صيء  �أنها كل  غري  �لكونية،  �لنجوم  �أقز�م  �إىل  ي�صمها  �لذي 
بالن�صبة �إىل �لب�رص، فحياة �لإن�صان متوقفة على �ل�صوء و�حلر�رة 
�صعيد  �إىل  �لأر�صي  �لعامل  لتحول  ولولهما  منها،  �ملنبعثني 

قاحل ل حياة فيه.

�ل�صك  يقبل  ل  مبا  �ت�صح  �ل�صم�ض  خو��ض  وبتحليل 
 1.385.000 �ل�صم�ض  قطر  ويبلغ  وليدتها  �لأر�ض  �أن 
�أما  �ملر�ت،  ماليني  �لأر�ض  من  �أكرب  �أنها  �أي  كيلومرت، 
خو��صها �ملغناطي�صية فتتفق متاًما مع خو��ض �لأر�ض، وتدور 

�أن  غري  �ل�رصق،  �إىل  �لغرب  من  �لأر�ض حول حمورها  مثل 
دور�نها يختلف عن �لأج�صام �ل�صلبة، �إذ �إن خط ��صتو�ئها يتم 
دورة كاملة حول حمورها يف خم�صة وع�رصين يوًما ون�صف 
�ليوم، وت�صتغرق �لدورة �لكاملة لقطبيها �أكرث من ذلك بت�صعة 
بالبقع  ي�صمى  ما  مالحظة  من  �لظاهرة  هذه  وت�صتبني  �أيام، 
حول  حركتها  �أثناء  وت�صويرها  روؤيتها  ي�صتطاع  �لتي  �ل�صم�صية 
�أول من لحظو�  �ل�صينيني كانو�  �أن  ويظهر  �ل�صم�ض،  �صطح 
�ملائة  يف  ذلك  وكان  �ملجردة،  بالعني  �ل�صم�صية  �لبقع  وجود 
�أول  �لعامل جاليليو كان  �أن  �مليالدي، غري  �لتاريخ  �لثانية من 
من نبه �لأذهان �إىل وجودها، وذلك يف �لقارة �لأوروبية عام 
�لذي  جمهره  خالل  من  �صاهد  عندما  )1019هـ(  1610م 

�خرتعه يف ذلك �حلني، وهو ما �أطلق عليه ��صم �لتل�صكوب.

بني  �لكائنة  �ملنطقة  يف  عادة  �ل�صم�صية  �لبقع  وترتكز 
خطي عر�ض 35ْ  جنوبًا و�صماًل من خط �ل�صتو�ء يف قر�ض 
هيئة  يف  �لعالية  �لعر�ض  خطوط  من  م�صارها  وتبد�أ  �ل�صم�ض، 
ثم  متعاك�صة  قطبية  مغناطي�صية  ذ�ت  مزدوجة  د�ئرية  دو�مات 
تتحول �إىل �أ�صكال ملتوية عندما تبد�أ يف �لنحد�ر �صوب خط 
�ل�صتو�ء �ل�صم�صي، وتختفي هذه �لدو�مات بعد �أ�صابيع قليلة، 
ويرتفع ن�صاط �لبقع �ل�صم�صية �إىل �أعلى حد، كل �إحدى ع�رصة 
�صنة على وجه �لتقريب وذلك عندما ت�صل درجة حر�رة �ل�صم�ض 
�إىل �أعلى من �ملعدل �ملعتاد، ومن َثمَّ يزد�د تبخر �ملياه وذوبان 
�جلليد يف جهات كثرية على �صطح �لأر�ض، مما يرتتب عليه 
�أمطار غزيرة يف مناطق خمتلفة قد ي�صاحبها عو��صف  هطول 
مغناطي�صية متكررة قد حتدث �أحياًنا تغيري�ت فجائية يف حركة 
�إبرة �لبو�صلة وت�صبب تاأثري�ت �صعيفة يف �ملوجات �لال�صلكية، 
ن �لبقع �ل�صم�صية منطقة �أبرد مما حولها يف �لعادة، كما  وتكوِّ
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تكون مركًز� ملجال مغناطي�صي قوي، وقد يندفع منها على جو 
فتحدث  بالكهرباء  �مل�صحونة  �جلزيئات  بع�ض  �لعلوي  �لأر�ض 

�ل�صطر�بات �جلوية و�لطبيعية �لآنفة �لذكر.

وبتحليل �ل�صوء ��صتطاع �لعلماء معرفة �لرتكيب �ل�صم�صي 
و�لوقوف على عنا�رصه وذلك من خالل �لطيف، وثبت لهم 
�لتي تتكون  �لعنا�رص  تو�فق متاًما  �ل�صم�ض  �أن كثرًي� من عنا�رص 
وظهر  �لثقيلة،  �لعنا�رص  بع�ض  عد�  فيما  �لأر�صية  �لكرة  منها 
�لطيفية  �لألو�ن  حتليل  يف  تظهر  ل  �لثقيلة  �لعنا�رص  هذه  �أن 
ومما  نف�صها.  �ل�صم�ض  باطن  �إىل  ت�رصبها  ب�صبب  قزح(  )قو�ض 
�لعلماء  عنه  قد ك�صف  »�لهيليوم«  عن�رص  �أن  هو  ذكره  يجدر 
يف �لكوكب �ل�صم�صي قبل �أن يكت�صف على �لأر�ض ب�صنو�ت 
عدة، ومع وجود �لعنا�رص �لثقيلة يف �ل�صم�ض فاإن كثافتها ل 
باأكرث من مرة ون�صف، وهذ� ما يوؤكد  �ملاء  تزيد على كثافة 
�أن �ل�صم�ض لي�صت �صلبة يف تكوينها، و�أنها ماز�لت يف �حلالة 
�لغازية، ولكن لبد من �أن تكون طبقتها �لد�خلية و�قعة حتت 

� ب�صبب �ل�صد �لناجم عن جاذبيتها �لهائلة. �صغط مرتفع جدًّ

ولل�صم�ض �صطح حمدد حتديًد� ظاهًر� على �لرغم من �أنها 
�ل�صوئي،  �لنطاق  ��صم  �ل�صطح  هذ�  على  �أطلق  وقد  غازية، 
يف  ا  �نخفا�صً �أكرث  �لغاز  من  طبقات  �خلارج  من  به  ويحيط 
درجة �حلر�رة ولكنها ماتز�ل متوهجة وت�صمى بالنطاق �للوين، 
ت�صمى  �للهب  �أل�صنة من  تربز  �لغازية  �لطبقات  ومن ور�ء هذه 
بالنتوء�ت، وقد ي�صل �رتفاع بع�صها �إىل �أكرث من 80.000 
كيلومرت، ومتتد منطقة �أخرى يطلق عليها ��صم منطقة �لإكيل 

�ل�صم�صي �آلف من �لكيلومرت�ت بعد �ملنطقة �ل�صابقة.

�أثناء  �ل�صم�ض  حول  تظهر  �لتي  �لبي�صاء  �لهالة  وتعزى   
ذ�ت  �حلبيبات  على  �صوئها  �نعكا�ض  �إىل  �لكلي  �لك�صوف 
�جل�صم �جلزئي �لتي تنت�رص حول قر�ض �ل�صم�ض، ويكون طيف 
يف  تظهر  ل  و��صحة  خطوط  بع�ض  على  م�صتماًل  �لهالة  هذه 
�أوقات  لل�صم�ض يف غري  �لعادي  لل�صوء  �لطيفي  �لتحليل  نتائج 
�لغريبة لي�صت  �أن هذه �خلطوط  �إىل  �لعلماء  �لك�صوف، ومييل 
عنا�رص جديدة �صم�صية و�إن كان من �ملحتمل �أن تكون نتيجة 
حالتها  غري  يف  �لعادية  �ل�صم�صية  للعنا�رص  ذّر�ت  لوجود 

�ملاألوفة.

�إىل  �خلارجي  �ل�صم�ض  �صطح  يف  �حلر�رة  درجة  وت�صل 
حو�يل 40.000 درجة مئوية وت�صل عند �ملركز �لد�خلي �إىل 
حو�يل �أربعني من �لدرجات، وقوة �إ�صاءة �ل�صنتيمرت �ملربع من 
�صطح �ل�صم�ض ت�صاوي 50.000 �صمعة، ومتد هذه �مل�صاحة 
�لأر�ض بطاقة تعادل قوتها قوة ت�صعة من �خليل يف �ل�صاعة ومن 
�صطح  �إىل  ي�صل  �ل�صم�ض ل  من  �ملنبعثة  �لكلية  �حلر�رية  �لطاقة 
�لأر�ض �صوى جزء من بليونني ومائتي مليون، وتبلغ هذه �لطاقة 
�لكلية ما يو�زي خم�صة ماليني من �خليل يف �ل�صاعة، وذلك 
لكل ميل مربع من �صطحها، وماز�لت �جلهود تبذل ل�صتطاعة 
�لإفادة من هذه �لطاقة �لهائلة وحتويلها �إىل حركة �آلية �أر�صية، 
ويح�صن يف هذ� �ل�صدد �لقول باأن بع�ض هذه �ملحاولت كللت 
و�أقيمت  �لطعام  لطهو  �ل�صم�صية  �لأفر�ن  فاخرتعت  بالنجاح 
و��صتخد�مها  �لطاقة،  تلك  من  �أجز�ء  لكبت  �ملر�كز  بع�ض 
يف �لأغر��ض �لأر�صية �ملختلفة، وتقوم هذه �ملحاولت على 
�أ�صا�ض �ل�صتعانة باملر�يا لرتكيز �حلر�رة على غاليات بخارية، 
�أن  �لتطوير، وما من �صك  �لتجارب يف مرحلة  وماتز�ل هذه 
�إىل  يوًما  �ملعرفة و�أنه �صي�صل  �لعلم لن يقف عن هذ� �حلد من 
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�ملتعلقة  �لأغر��ض  يف  �لكلية  �ل�صم�ض  طاقة  ��صتعمال  معرفة 
و�إن  ملعي�صته و�صحته،  �لر�حة  �أ�صباب  وتهيئة  �لإن�صان  برفاهية 
كان �لإن�صان مل ي�صتفد من طاقة �ل�صم�ض �حلر�رية حتى �لآن 
حيوي  ن�صاط  �إىل  فتحولها  �لطاقة  هذه  ت�صتخدم  �لنباتات  فاإن 

مفيد وذلك عن طريق عملية �لتمثيل �ل�صوئي.

ولقد بحث �لعلماء منذ كثري من �لأعو�م عن م�صدر �لطاقة 
�صتبقى  �أو  معني  زمن  بعد  �صتخمد  �لطاقة  هذه  وهل  �ل�صم�صية 
على مر �لقرون �لقادمة؟ وقد طر�أ هذ� �لت�صاوؤل نتيجة ملا لوحظ 
للمعدل  يكفي  ل  لل�صم�ض  �لد�خلية  �حلر�رة  من  �ملخزون  �أن 
�لذي متدنا به بحالة م�صتمرة �إل ملدة ب�صعة �آلف من �ل�صنني، 
�لأر�ض  بتاريخ  �خلا�صة  �حلديثة  �جليولوجية  �لنظريات  �أن  غري 
�أثبتت �أنها كانت حت�صل على كميات من �حلر�رة ل تقل عن 
بع�ض  وظن   ،� جدًّ طويلة  �أحقاب  منذ  وذلك  �حلايل  �ملعدل 
�ل�صم�ض  ب�صطح  �لعدد  �لكثرية  �ل�صهب  �رتطام  قوة  �أن  �لعلماء 
قد يكون عن�رًص� من عنا�رص تزويدها بالطاقة �حلر�رية، ولكن 
يكفي،  لن  ذلك  �أن  �لفلكية  �حل�صابات  �أو�صحت  ما  �رصعان 
ومن جهة �أخرى قام فر�ض �آخر يقول �أن �ل�صم�ض تنكم�ض يف 
و�أن  زمني  عام  كل  يف  ياردة  و�صبعني  خم�ض  مبعدل  �حلجم 
�حلركة �لد�ئبة ملادتها نحو �ملركز تكفي لتوليد �لطاقة �لالزمة. 
غري �أن هذه �لنظرية مل تو�ئم تقدير�ت علماء �لـجيولوجيا لعمر 
�لأر�ض. هذ� عالوة على �أن كيفية حتول �لطاقة �حلر�رية �إىل 
طاقة �صوئية مل تلق تف�صرًي� �صحيًحا حتى �لآن. ولدى �كت�صاف 
�لر�ديون بو�صاطة �مل�صيو »كوري« وزوجته و�كت�صاف �لعنا�رص 
كبرية  حر�رية  طاقة  وت�صع  ذ�تيًّا  تتحلل  �لتي  �لأخرى  �مل�صعة 
م�صتمرة، خال بع�ض �لباحثني �أنها مفتاح �ل�رص، ولكن �رصعان 
ما �أو�صحت �لأبحاث �أنه من غري �ملحتمل �أن يكون بال�صم�ض 

كميات كافية من هذه �لعنا�رص لتف�صري هذ� �لإمد�د �ل�صخم من 
�لطاقة �حلر�رية �لتي ت�صدر عن �ل�صم�ض.

و�جتهت �لأنظار بعد ذلك �إىل نظرية »�أين�صتاين« عامل �لذّرة 
�مل�صهور، وهي �لنظرية �لتي تفرت�ض �أن �ملادة و�لطاقة ما هما �إل 
�صيء و�حد، و�أنه ي�صتطاع حتويل �إحد�هما �إىل �لأخرى، وقد 
ثبتت هذه �لنظرية علميًّا يف �لقنابل �لذرية وعلى �أ�صا�ض نظرية 
�أين�صتاين ميكن �لقول باأن �ملادة يف �ل�صم�ض قد تتحول �إىل طاقة 
مبعدل  �ل�صم�ض  حتتفظ  لكي  �أنه  ذلك  ومعنى  د�ئمة،  حر�رية 
�أربعة  يعادل  ما  �لكلية  كتلتها  تفقد  �أن  يجب  �حلايل  �إ�صعاعها 
�لكمية  ولي�صت هذه  �لو�حدة،  �لثانية  �لأطنان يف  من  ماليني 

مزعجة بالن�صبة �إىل حجم �ل�صم�ض �لهائل.

و�لعتقاد �حلديث هو �أنه من �جلائز �أن يكون يف �ل�صم�ض 
عمل م�صتمر يتحول عن طريقه غاز �لهيدروجني �لذي يكون 
معظم كتلة �ل�صم�ض �إىل هيليوم وتنطلق من هذ� �لتحول كميات 
�صخمة من �لطاقة �حلر�رية، وهذ� �لعمل نف�صه هو �لذي يحدث 

عند �نفجار �لقنبلة �لذرية.

ويالحظ �أن �أقرب �لنجوم جميًعا �إىل �لأر�ض جنم غام�ض 
مليون  عنا مبقد�ر 25  يبعد  �إذ  �لقنطوري«،  »بالأقرب  يعرف 
للكرة  �جلنوبي  �لن�صف  �أق�صى  يف  يقع  وهو  �لأميال،  من 
�إىل �لأر�ض  �لنجوم  �أقرب  بُعد  �أن  يت�صح  َثمَّ  �ل�صماوية، ومن 
يعادل بُعد �ل�صم�ض عنا مبا يقرب من 270.000 مرة، ومل 
�ل�صوء  قلة  �إىل  بالنظر  قريب  منذ  �إل  �لنجم  هذ�  عن  يك�صف 
�لذي ينبعث منه، ومن َثمَّ يت�صح �أن �لنجوم تبعد عن �لأر�ض 
ومنها  �ل�صيارة  �لكو�كب  بخالف  �صا�صعة  ف�صائية  مب�صافات 

�ل�صم�ض و�لقمر.
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وتدور  �لقوية  �ل�صم�صية  �جلاذبية  قب�صة  يف  �لأر�ض  وتقع 
�ل�صنة، ولو كانت �لأر�ض  حول �لكوكب �ل�صم�صي مرة يف 
�ل�صم�ض  جذب  قب�صة  �أثر  لقت�رص  �لتكور  كاملة  �صكلها  يف 
�لالنهائي،  �لف�صاء  يف  منطلقة  �لنفالت  من  منعها  على  فيها 
ولكن �لأر�ض كما هي لي�صت تامة �لتكور، �إذ هي �أقرب �إىل 
�صكل �لكمرثى، كما ثبت ذلك يقيًنا لرجال �لف�صاء �لرو�ض 
على  �لهبوط  �حلا�رص  �لوقت  يف  يحاولون  �لذين  و�لأمريكان 
�صطح �لقمر، ومن َثمَّ فالأر�ض منبعجة قلياًل عند خط �ل�صتو�ء 
وجذب �ل�صم�ض هذ� �جلزء �ملنبعج يغري �جتاه حمور �لأر�ض يف 
�لف�صاء ببطء ولكن با�صتمر�ر، ونتيجة ذلك قطب �ل�صماء – 
 – �لأر�ض  حمور  نحوها  ي�صري  �لتي  �ل�صماء  من  �ملنطقة  وهو 
�صنة  �إىل 35800  لإمتامها  يحتاج  د�ئرة  �ل�صماء يف  يدور يف 

وتعرف هذه �لظاهرة مببادرة �لعتد�لني.

ا يجذب �لأر�ض  �أي�صً ولي�ض هذ� كل ما يف �لأمر فالقمر 
حمور  »بتمايل  يعرف  �رصيع  �صغري  ترنح  عنه  ين�صاأ  جذبًا  �إليه 
عن  �لناجتة  وهي  �تئاًد�  �لأكرث  �حلركة  �إىل  ي�صاف  �لأر�ض« 

جذب �ل�صم�ض.

وكل هذه �حلركات تكّون �ل�صبب يف �أن حمور �لأر�ض 
كان فيما م�صى يتجه يف �جتاه خمالف لجتاهه �حلايل، فالإن�صان 
�لذي عا�ض منذ 5000 �صنة كان يرى �ل�صماء تدور حول نقطة 
كوكب �لتنني، و�صريى �لإن�صان بعد 5000 �صنة �أن �ل�صماء 

تدور لل�صبب نف�صه حول نقطة يف كوكب قيفاو�ض.

وعلى ذكر �ل�صم�ض ومقد�رها يح�صن معرفة �أن �لقمر يبدو 
يف �ل�صماء مت�صاوي �حلجم مع �ل�صم�ض تقريًبا، وعند ك�صوف 
�ل�صم�ض يغطي �لقمر قر�صها متاًما، وتف�صري ذلك هو �أن �ل�صم�ض 

مرة،   400 بحو�يل  �لأر�ض  عن  �لقمر  بُعد  يعادل  بُعد  على 
و�أن قطرها يعادل قطر �لقمر بنحو 400 مرة، ويعادل قطر 
�لأر�ض بحو�يل 109 من �ملر�ت �أي 1.385.000 كيلومرت 
كما تقدم، ومعنى ذلك �أن �ل�صم�ض �أكرب من �لأر�ض 109 من 
�ملر�ت يف كل �جتاه، �أي يف �لطول و�لعر�ض و�لرتفاع، ومن 
 1.300.000 �ل�صم�ض  ت�صتوعب  �أن  �مل�صتطاع  من  فاإنه  َثمَّ 

�أر�ض يف حيزها �لكلي.

وت�صري �لأر�ض بنا حول �ل�صم�ض فتتم �لدورة �لكاملة مرة 
يف  �للحظات  من  حلظة  كل  يف  تكون  وبذلك  عام  كل  يف 
�جلانب �لآخر من �ل�صم�ض �ملقابل بال�صبط للمو�صع �لذي كنا 
تكون  �لأ�صا�ض  هذ�  �أ�صهر، وعلى  ب�صتة  �للحظة  هذه  قبل  فيه 

على بُعد 186.000.000 ميل من ذلك �ملو�صع.

ومتثل �أمو�ج �لبحر �صوء �ل�صم�ض، وهو مزيج من �أ�صو�ء 
�ل�صوء  �أمررنا  �إذ�  يت�صح  و�لربهان على ذلك  �لألو�ن،  كثرية 
وتبني  باملاء،  مملوء  زجاجي  �إبريق  من  �أو  من�صور  خالل  من 
خالل  من  �ل�صوء  مترر  عندما  �لظاهرة  هذه  نف�صها  �لطبيعة  لنا 
ومن  قزح،  قو�ض  لنا  فتخرج  �صيًفا،  �ملنهمر  �ملطر  قطر�ت 
�ملعلوم �أن �صوء �ل�صم�ض يتاألف من �أمو�ج و�أن �لألو�ن �ملختلفة 
عن  ين�صاأ  �لأحمر  فال�صوء  �لطول،  متباينة  �أمو�ج  عن  تن�صاأ 
�أمو�ج طويلة و�لأزرق عن �أمو�ج ق�صرية، و�لأمو�ج �ملختلفة 
نة ل�صوء �ل�صم�ض ت�صطر �إىل تذليل �لعقبات �لتي تعرت�صها  �ملكوِّ
�أمو�ج �لبحر �إىل مغالبة حاجز �لأمو�ج  يف �جلو، كما ت�صطر 
يف �ملو�ين لتخطيها، وتلك �لعو�ئق تفعل يف �أمو�ج �ل�صوء ما 
نة  �ملكوِّ �لطويلة  فاملوجات  �لبحر،  يف  �لأمو�ج  حاجز  يحدثه 
للون �لأحمر ل تتاأثر كثرًي�، على حني �أن �ملوجات �لق�صرية 
�إذ�  وذلك  �جلهات،  تت�صتت يف جميع  �لأزرق  للون  �ملكونة 
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�صادفت يف �جلو ذّر�ت من �لرت�ب حتولها عن طريقها ثم حتولها 
�أن  �إىل  وهكذ�  �لثاين،  طريقها  عن  �لرماد  من  �أخرى  ذّر�ت 
ت�صل �إىل �أعيننا عن طريق ي�صبه يف تعرجه طريق ومي�ض �لربق، 
وينتج عن ذلك �أن �ملوجات �لزرقاء تلج �إىل �لأعني من جميع 
�أما  �جلو،  زرقة  لنا  ُيظهر  �لذي  �ل�صبب  هو  وهذ�  �جلهات، 
�ملوجات �حلمر�ء فتاأتي �إىل �لأعني م�صتقيمة ل تتاأثر باملعوقات 
�جلوية وتلج فيها مبا�رصة، وبهذه �لأ�صعة �حلمر�ء نب�رص �ل�صم�ض 
حني نب�رصها، ولي�صت هذه �لأ�صعة كل �صوء �ل�صم�ض بل هي 
ما تخّلف منه بعد �أن ر�صحت �لعقبات �جلوية �لكثري من �ل�صوء 
�ل�صم�ض  �صوء  يجعل  �لرت�صيح  وهذ�  يتخلله،  �لذي  �لأزرق 
�أ�صد �حمر�ًر� مما كان عليه قبل دخوله منطقة �جلو �لأر�صي، 
�جلو  يف  �ل�صم�ض  �صوء  ت�صادف  �لتي  �لعو�ئق  �زدياد  وبقدر 
بقدر ما يزد�د مقد�ر �ل�صوء �لأزرق �لذي ُي�صتنزف منه، وتبًعا 
لذلك يزد�د منظر �ل�صم�ض �حمر�ًر�، وهذ� يف�رص �ل�رّص يف �أن 
�ل�صم�ض تبدو حممرة �أكرث من �حمر�رها �لعادي �إذ� �أب�رصناها 
ا �صبب  �أي�صً من خالل �صباب �أو �صحاب من �لبخار، ويف�رص 
ظهور �ل�صم�ض بلون �أحمر خا�ض عند �ل�رصوق وعند �لغروب، 
ف�صوء �ل�صم�ض لبد له من �صق طريقه بني عدد كبري من �لعو�ئق 
�جلوية قبل �أن ي�صل �إلينا يف �جتاه �صديد �مليل، وهذ� يف�رص منظر 

�لغروب �لبديع بلونه �ل�صفقي �لبهيج.

ومن كل ما تقدم يت�صح �أن �صوء �ل�صم�ض يتاألف من مزيج 
يجمع كافة �لألو�ن �لتي يحللها جو �لأر�ض قبل �أن ت�صل �إلينا، 
منزج  �أن  يجب  �حلقيقي  �ل�صوء  ذلك  لون  تكوين  نعيد  ولكي 
زرقة �ل�صماء ب�صفرة �أ�صعة �ل�صم�ض �ملبا�رصة �أو حمرتها، وهذ� 
نر�ه  و�لذي  �لفولذ  بيا�ض  يكون يف  �لذي  �ل�صوء  ُينتج  �ملزج 

مبجرد �خلروج من �لنطاق �جلوي �لأر�صي.

ويرجع �إىل فعل �جلو يف حتليل �ل�صوء �ل�صم�صي كثري من 
�لنهار  يف  �ل�صماء  كزرقة  نب�رصها  �لتي  �جلميلة  �لأر�ض  مناظر 
�لربتقايل  بلونها  و�لغروب  �ل�رصوق  �ل�صم�ض عند  وبها  �ل�صايف 
�ل�صباح  يف  �لبهيجة  �ل�صحب  و�ألو�ن  �لأرجو�ين  �لأحمر  �أو 
�لباكر وعقب �ختفاء قر�ض �ل�صم�ض يف �لأفق وقت �ملغرب، 
كل هذ� نر�ه على �صطح �لأر�ض، فاإذ� ما جتاوزنا منطقة �جلو 
ظل  �أو  �صاطع،  �صوء  �إىل  ينق�صم  جّويًّا  عامَلًا  دخلنا  �لأر�صي 
حاد ل و�صط فيه بينهما، وعندئذ نرى �ل�صم�ض على حقيقتها 
فتبدو ككرة �صاطعة من �صوء تخالطه زرقة، ثم نر�ها يف �صماء 
حالكة �لظلمة كمنت�صف �لليل �لبهيم، لأنها يف هذه �حلالة ل 

تتعر�ض جلو �لأر�ض يتلقف �أ�صعتها في�صتتها يف كل �جلهات.

و�صطح �ل�صم�ض ل ي�صتقر يف �صكونه فهو د�ئًما يف حركة 
د�ئبة عنيفة، وهو هائج يغلي ويتفجر بطرق �صتى، �أما جوفها 
له  ينقطع  ل  �لقوة  توليد  مر�كز  من  هائل  مركز  عن  فعبارة 
�صاخنة  د�خلها جتعلها  وتن�صاب يف  تتولد  �لتي  و�لطاقة  عمل، 
�إىل حد مريع، وينتج عن ذلك �ندفاع تيار نحو �صطحها عظيم 
�حلر�رة، فاإذ� بلغ هذ� �لتيار �ل�صطح حتول �إىل �صعاع يتدفق يف 
تتقلب  �ل�صم�ض  �صطح  من  �لعليا  �لطبقات  �أن  ويبدو  �لف�صاء، 
�ن�صياب  تي�رص  حتى  �لف�صاء  �إىل  حر�رة  جنباتها  �أ�صد  �ض  لتعرِّ
�ل�صعاع �ملحبو�ض ب�رصعة كبرية، ولت�رصيف �لطاقة �ل�صم�صية �إىل 
�أبعد حد، ن�صاهد نافور�ت من �للهب �صخمة �لتكوين تتخلل 
�ل�صطح ت�صمى »نتوء�ت«، وتندلع �إىل علّو مئات �لآلف من 
�لأميال فوق هذ� �ل�صطح، وتكون هذه �لنتوء�ت قرمزية �للون 
يف �لعادة وكثرًي� ما تت�صكل ب�صور غريبة، وبع�صها يظل �صاكًنا 
�لآخر،  �لبع�ض  وينمو  �ل�صم�ض،  ج�صم  يف  ر��صخة  جذوره 
�لدقيقة،  �لأميال يف  �آلف  تبلغ  بانطالقات  �أعلى  �إىل  ويتفرع 
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ويف �أ�صكال ت�صبه ع�ض �لغر�ب �ل�صخم �لأحمر يهوي بعد ذلك 
على هيئة �ل�صجرة �أو على �صورة �حليو�نات �لهائلة �ملنقر�صة، 
على  نتوء  1919م  عام  �ل�صم�ض  ك�صوف  عند  ظهر  وقد 
وذيله  بني خرطومه  �لبعد  قدر  �إذ  �لهائل،  �لنمل  �آكل  �صورة 
بنحو 350.000 ميل وقد �أخذ هذ� �ل�صكل �حليو�ين يف رفع 
خرطومه وذيله على �صطح �ل�صم�ض ثم ز�د عدد �أرجله و�أخذ 
يقفز �إىل �أعلى فو�صل �إىل علو 475.000 ميل وعندئذ حال 

�لغروب دون �ل�صتمر�ر يف ت�صويره ومر�قبة غريب �أحو�له.

من  �لعجيبة  �ملناظر  هذه  غري  �ل�صم�ض  �صطح  على  ويبدو 
�للهب �لقرمزي فجو�ت هائلة مظلمة فاغرة يقرب �صكلها من 
�ل�صم�صية  وباملادة  بالنار  تقذف  �لثائرة  �لرب�كني  فوهات  �صكل 

�لتي ت�صمى بكلف �ل�صم�ض.

و�أثبت علم �لفلك �حلديث �أن طبيعة تكوين جو �ل�صم�ض 
تختلف عن طبيعة تكوين جو �لأر�ض، وذلك على �لرغم من 
جو  �ملوجودة يف  �خلفيفة  �لغاز�ت  على  �لأر�صي  �جلو  �حتو�ء 
مو�د  على  �ل�صم�صي  �جلو  �حتو�ء  من  �لرغم  وعلى  �ل�صم�ض، 
�ملو�د  من  و�لكثري  و�لر�صا�ض  و�لف�صة  كالبالتني  ثقيلة  فلزّية 
ب�صبب  �أبخرة  �صورة  على  وجميعها  �لأر�ض  على  �ملوجودة 
�حلر�رة �ل�صديدة �لتي تبعث من �جلو �ل�صم�صي مما ي�صتحيل معه 

بقاء �أية مادة يف حالة �جلمودة �أو �ل�صيولة.

وكل هذه �ملعلومات �حلقيقية �صارت معروفة علميًّا بف�صل 
�لآلة �ملعروفة با�صم »مبني �لأطباق �أو �لأ�صبكرتو�صكوب« �لتي 
ي�صدر  �لتي  �لذر�ت  �أنو�ع  عن  وتخربِّ  �ل�صم�صي  �ل�صوء  حتلل 
�لفلكية  �ملعلومات  �أن  �صك يف  من  وما  عنها،  �ل�صم�ض  �صوء 
عن  �صتك�صف  و�لأمريكان  �لرو�ض  �لف�صاء  رو�د  نها  دوَّ �لتي 

�لفلك  �لتي حققها علم  �ملعلومات  تغري من  قد  حقائق جديدة 
بو�صاطة �لآلت �لفلكية �لأر�صية.

على  رطاًل   15 نحو  يبلغ  �لأر�ض  �صطح  فوق  و�ل�صغط 
�ل�صكك  قاطر�ت  يف  �لبخار  مرجل  ود�خل  �ملربعة  �لبو�صة 
مركز  عند  ولكن  جويًّا،  �صغًطا   20 �إىل  ي�صل  �حلديدية 
�لأر�صي  �ل�صغط  يعادل  مبا  �جلوي  �ل�صغط  يقدر  �ل�صم�ض 
�ألف مليون مرة، و�إز�ء هذ� �جلو �لهائل �ل�صغط  بحو�يل 40 
�لتي  �لأك�صجني  ذر�ت  ول�صيما  �لذر�ت  تتفكك  و�حلر�رة 
ت�صبح منعدمة �لوجود يف مركز �ل�صم�ض �لهائل �حلر�رة، ولذ� 
يدل �لعلم على �أن هذ� �ملركز ي�صمل على جمموعة متنوعة من 
نو�يات �لذر�ت، وكهاربها تندفع يف �صتى �جلهات بال نظام 

�أو ترتيب.

وماز�ل علم �لفلك يرى �أن جنمنا ذ� جاذبية قوية �قرتب من 
من ج�صمها  فانتزع  �لقدم،  �ل�صحيق  �لغابر  �لزمن  �ل�صم�ض يف 
وعندها  عنها،  �لنجم  هذ�  بعد  ثم  �صطحها  فوق  عالية  جهة 
تكونت �ملجموعة �ل�صم�صية �لتي من بينها كوكب �لأر�ض �لذي 
�ل�صم�ض  ج�صم  من  �لنف�صال  هذ�  حدث  وقد  فوقه،  نعي�ض 
منذ 3000 مليون �صنة يف تقدير علماء �لفلك، وكان �نف�صال 
�جلزء �لذي ترتكب منه �ملجموعة �ل�صم�صية على هيئة »�صيجار« 
�أخذت وحد�ت  وقد  و�صطه،  نهايته و�صخم يف  عند  مدبب 
�ل�صم�ض يف  تدور حول  �لكبرية  �ل�صيار�ت  �ملجموعة من  هذه 
م�صار�ت و��صعة �لدو�ئر �أو �صيقتها ح�صب بعدها �أو قربها من 

�ل�صم�ض.

وقد تو�صل علم �لفلك �إىل ترتيب هذه �ل�صيار�ت �لكبرية 
�لتي توؤلف �ملجموعة �ل�صم�صية على �لنحو �لآتي:
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�إىل  �ل�صيار�ت  �أقرب  وهو   ،»Mercury »عطارد 
�ل�صم�ض، ويليه يف �لُبعد »�لزهرة Venus«، ثم »�لأر�ض« ثم 
 ،»Jupiter ثم »�لنجيمات«، ثم »�مل�صرتى  ،»Mars ملريخ�«
»نبتون  ثم   »Uranus »�أور�نو�ض  ثم   ،»Saturn »زحل  ثم 
Neptune«، و�أخرًي� »بلوتو Pluto« وهو �أبعد �ل�صيار�ت عن 

�ل�صم�ض )�نظر مو�د عطارد و�لزهرة و�ملريخ وزحل(.

هذه  دور�ن  يكون  قبل،  �ملبني  �لرتتيب  �أ�صا�ض  وعلى 
بُعدها،  ح�صب  �رصيًعا  �أو  وئيًد�،  �ل�صم�ض  حول  �ل�صيار�ت 
»فعطارد« يتم دورته حول �ل�صم�ض يف �صري بطيء على حني �أن 

.� »بلوتو« يتمها م�رصًعا جدًّ

776– ال�سنقيطي – حارة – بق�سم باب �رشقي
يحمل لقب �ل�صنقيطي عدد كبري من �لعلماء منهم �أكرث من 
و�حد �إىل م�رص، و�أذكر فيما يلي بع�ض هوؤلء �ملفكرين �لذين 
�ملتعلقة  �لنو�حي  بع�ض  �أتعرف على  �أن  �لفر�صة يف  �أتيحت يل 

برتجمة حياتهم وهم:

1( حممد حمم�د بن التالميذ ال�سنقيطي: وقد وفد على م�رص 
يف نهاية �لقرن �لتا�صع ع�رص �مليالدي و�أثار معركة لغوية نحوية 
خمتلف  يف  وقرروه  �إليه  ذهبو�  ملا  فيها  يخطئهم  �لنحاة  على 
كتبهم و�أ�صبح من قو�عد �لنحو �لأولية من �أن عمر ممنوع من 
�ل�رصف، وقد ��صتطاع بهذه �ملعركة �أن يثري جو �حلياة �لأدبية 
يف م�رص حتى �صارت حديث �لنا�ض جميًعا بني جاّد و�صاخر، 
�لطبع،  �ل�صنقيطي عنيف �خل�صومة، حاد  �لتالميذ  �بن  وكان 
�رصيع �لبادرة، يبالغ يف �لتهجم، فاأدى ذلك �إىل �إتاحة �لفر�صة 
لهذه �ملعركة �لنحوية �للغوية �أن ي�صتد نقا�صها و�أن يرتدد �صد�ها 
يف كل مكان، وكان قد �أقام بالإ�صكندرية ردًحا من �لزمن.

فيها  ف�صارك  �ملعركة  عن  بعيًد�  مو�طنيه  �أحد  يقف  ومل 
»�لدرر يف منع عمر«  بعنو�ن  �لتالميذ  �بن  فيه على  بكتاب رد 

وهذ� �ملو�طن هو:

2( اأحمد بن الأمني ال�سنقيطي: �لذي نزح �إىل �لقطر �مل�رصي 
عمر«  منع  يف  »�لدرر  كتابه  على  وعالوة  �لتالميذ،  �بن  بعد 
�ألف كتابًا قيًما �آخر بعنو�ن »�لو�صيط يف تر�جم  �لآنف �لذكر 
�أدباء �صنقيط«، وقد جاء يف �لف�صل �لذي عقده للكالم على 
�صكان �صنقيط، وجن�صهم �أنهم من حيث �جلن�ض �لأ�صيل قبائل 
من �لرببر �لتي كانت تقطن �صحر�ء �ملغرب، ثم دخلها �لعرب 
يف �لفتح �لإ�صالمي فتغلبو� على هوؤلء �ل�صكان ف�صارو� ق�صمني: 

عربًا وبربًر� ثم جتن�صو� جن�صني هما: �لزو�يا و�حل�صان.

�نق�صام  لك  �أو�صحنا  »وحيث  �لف�صل:  هذ�  يف  قال  ثم 
هوؤلء �لقوم يف �لأ�صل فتتكلم على ما هم عليه �لآن فتقول: 
تلك  �صكان  من  �أ�صله  باأن  نف�صه  على  يقر  منهم  �أحًد�  ر�أينا  ما 
�لبالد )�أي من غري �لعرب( �إل �أن قبيلة ملتونة حفظ لها �لتاريخ 
�أ�صلها، و�خلالف يف �ملتونة بني �ملوؤرخني قدمي، فالأكرث �أنهم 
من  ويت�صح  �جلاهلية«،   يف  �ملغرب  بالد  ودخلو�  حمري  من 
قول �أحمد بن �لأمني �ل�صنقيطي �ملدون قبل، �أن �أهل �صنقيط 
�لذي �أطلق عليها �مل�صتعمرون �لفرن�صيون �ل�صم �لروماين �لقدمي 
ويوؤكدون  بربري  �أ�صل  من  �أنهم  قوة  ينكرون يف  »موريتانيا« 
�أنهم عرب ترجع عروبتهم �إىل عرب �ليمن �لقحطانيني، وهم 
�لعرب �لعاربة، �أما �لعدنانيون فهم عرب م�صتعربة، وقد �أقام 

�أحمد �ل�صنقيطي بالإ�صكندرية عدة �أعو�م.

ول تختلف �ل�صورة �لتي ن�صاهدها ل�صعب �صنقيط �لعربي 
يف �لوقت �لر�هن عن �ل�صورة �لتي ر�صمها �ل�صيخ �أحمد �لأمني 
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لهذ� �ل�صعب يف كتابه »�لو�صيط« من ناحية �حلو�فز �لإ�صالمية 
�صعًبا  منه  وجتعل  ن�صاطه  وتوجه  د�خله  تعمل يف  �لتي  و�لعربية 
�صاعًر� �إىل جانب كونه �صعًبا عامِلًا، وهذه �ل�صاعرية تخرب عن 
�ملوهبة  جانب  �إىل  �لعربي  و�لرت�ث  �لعربية  �للغة  على  �حلر�ض 

�ل�صعرية و�ملز�ج �لفني.

و�إذ� كانت هذه �ل�صاعرية مل جتد من �لأ�صباب ما ي�صلها 
وميدنا  �صورها  بع�ض  لنا  ويو�صح  �مل�رصق  يف  �لعربي  بالعامل 
يعطوننا  �أخرًي�  �صنقيط  ز�رو�  من  بع�ض  فاإن  نتاجها  من  ب�صيء 
هوؤلء  �صاأل  فقد  �ل�صاأن،  هذ�  يف  �ملفيدة  �ملعلومات  بع�ض 
�لز�ئرون �أهل هذه �لبالد عن عدد �ل�صكان فكان جو�بهم �أنهم 
�صنقيط  �أهايل  جميع  �أن  �ت�صح  وبالفعل  �صاعر،  مليون  نحو 
بال�صليقة، ويدل على ذلك ويوؤكده ويبني  �صعر�ء  )موريتانيا( 
كثرًي� من تلك �ل�صاعرية يف خالل �لقرنني �ل�صابقني لال�صتعمار 
�لفرن�صي ما جاء يف كتاب »�لو�صيط« �لذي هو �لكتاب �لوحيد 
�لذي ميدنا مبا نعرف عن هذ� �لأفق �لق�صي �لذي يقع يف �أق�صى 

�لطرف �لغربي للعامل �لعربي �لإ�صالمي.

�أدى فري�صة  �أن  وموؤلف هذ� �لكتاب وفد على م�رص بعد 
ف يف �لعامل �لإ�صالمي يت�صل بعلمائه، ويطلع على  �حلج وطوَّ
�ملطاف يف  به  �نتهى  حتى  �أرجائه  �لكتب يف خمتلف  خز�ئن 
�أر�ض م�رص، وقد بلغها يف عام 1902م )1320هـ( فا�صتقر 
�إثر  �نتابتها  �لتي  �لغفوة  من  �أفاقت  قد  م�رص  وكانت  بها، 
�لحتالل �لربيطاين �ملمقوت فاأخذت تز�ول ن�صاطها �لثقايف، 
وت�صتجد �ألو�ًنا من �لن�صاطات �لأخرى، فاأجمع �ل�صيخ �أحمد 
�لأمني �أمره على �أن ي�صهم مبا ميلك من ثقافة �إ�صالمية عربية يف 
�رصح جمع  �للو�مع يف  »�لدرر  كتاب  فاأخرج  �لن�صاط،  هذ� 

�جلو�مع« جلالل �لدين �ل�صيوطي ثم قفاه بكتابه �لآخر �مل�صمى 
»�لدرر يف منع عمر«. 

كما  مثمرة،  ن�صيطة  م�رص  �لأمني يف  �بن  حياة  وم�صت 
�لأعو�م  خالل  يف  �ألفها  �لتي  �لكتب  قائمة  ذلك  على  تدل 
�لع�رصة �لتي قطعها فيها، وكان عام 1911م )1329هـ( من 
�أخ�صب �صني حياته يف م�رص، �إذ �أخرج يف �أثنائها �أربعة كتب 
منها كتابان لبن مالك هما: »�لإعالم مبثلث �لكالم«،  و»حتفة 
�رصح  »كتاب  هو  و�لثالث  و�ملمدود«،   �ملق�صور  �ملودود يف 
»�لو�صيط«  كتاب  و�أخرًي�  قائليها«،   و�أخبار  �لع�رص  �ملعلقات 

�ملتقدم �لذكر.

عام  �ل�صنقيطي يف  �لأمني  بن  �أحمد  �ل�صيخ  وفاة  وكانت 
1913م )1331هـ( 

3( ال�سيخ حبيب الله ال�سنقيطي: وقد وفد على م�رص بعد وفاة 
�ل�صيخ �أحمد بن �لأمني بب�صعة �أعو�م وكان عاملًا جلياًل وحمدًثا 
لمًعا، وتوىل �لتدري�ض باجلامع �لأزهر، وترك يف نفو�ض �أبنائه 

�لطلبة �أثًر� بليًغا ماز�لو� يذكرون ف�صله حتى �لآن.

ومن  �ل�صيا�صة،  �أهل  من  كان  ال�سنقيطي:  العينني  ماء   )4
موؤلفات يف  وله  �لعربي،  �ملغرب  �لإ�صالمي يف  �لدين  �أ�صاتذة 
تيزنيت  ق�صبة  يف  وتويف  و�لروحانيات،  و�لت�صوف  �لفل�صفة 

عام 1910م )1330هـ(.

��صم  يذكر  م�صدر  عليها  �أطلقت  �لتي  �مل�صادر  بني  ومن 
من  وكانا  �ل�صغري«،   و�ل�صنقيطي  �ل�صنقيطي  �لكبري  »�لإمام 
�أعاجيب �لدنيا يف �حلفظ و��صتيعاب ما يقر�آن من �أخبار و�صري 
و�صعر، ولعل هذ� �لقول �ملبهم ينطبق على �ثنني من �ل�صنقيطيني 

�لأربعة �لذين دّونت تر�جمهم.
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ذكر  �ملالئم  من  �أجد  �ل�صنقيطيني  �لعلماء  ب�صدد  ومادمنا 
�صيء عن �صنقيط ذلك �لقطر �لعربي �لذي يحتل طرف �جلناح 

�لغربي من �لعامل �لعربي �ملمتد من �خلليج �إىل �ملحيط.

 »Mauritania »موريتانيا  ��صم  �صنقيط  على  �أطلق  وقد 
�أطلقها  �لتي   »Maure »مور  كلمة  منه  ��صتق  ��صم  وهو 
�صكان  على  تون�ض  قرطاجـة يف  دولة  �إن�صائهم  بعد  �لفينيقيون 
�صمال �إفريقيا، وهم �أهل �ملغرب �لأدنى و�لأو�صط و�لأق�صى، 
�لأوروبيني  �لغربية  �لدول  �أهل  عند  تعرف  �صنقيط  وماتز�ل 
و�لأمريكانيني وغريهم من �ل�صعوب �لإفرجنية با�صم موريتانيا، 
وكان هذ� �ل�صم يطلق يف �لع�صور �لقدمية على جميع �لأقطار 
�حتالل  عهد  ويف  و�صنقيط،  و�ملر�ك�صية  و�جلز�ئرية  �لتون�صية 
�إىل ق�صمني: موريتانيا  �لأقطار ق�صمت موريتانيا  �لرومان لهذه 

�لطنجية وموريتانيا �لغربية وت�صم �صنقيط.

وبد�أت ق�صة �ل�صتعمار �لفرن�صي ل�صنقيط منذ عام 1854م 
�ل�صنغال،  من  ت�صن  كانت  وغزو�ت  مبناو�صات  )1271هـ( 
ولكنها كانت تعود بخ�صائر فادحة ب�صبب �صجاعة �ل�صنقيطيني 
�نتهز  )1320هـ(  1902م  عام  ويف  �لقتال،  يف  وب�صالتهم 
�لبالد  وغزو�  �لد�خلية  و�مل�صاكل  �خلالفات  فر�صة  �لفرن�صيون 
�لفيلق  ��صم  عليها  �أطلقو�  �ل�صنغاليني  من  بكتائب  �ل�صنغال  من 
�لإفريقي، وبعد �ملعارك �لطاحنة و�ملذ�بح �لفظيعة �لتي �رتكبها 
�لفرن�صي  �ل�صفاح  قتل  �لزين«  ِولْد  »مولي  ��صتطاع  �لغز�ة 
عن  �مل�صوؤول   »Xavier Coppolani كوبولين  »جز�فييه 
مذبحة »بوجادوم« و��صتمر �لقتال بني �ملد�فعني عن �لبالد وبني 
�لقتال  يتوقف  �إذ مل  �صنة،  �لفرن�صيني حو�يل 32  �مل�صتعمرين 

نهائيًّا �إل يف 6 من �إبريل عام 1934م )1353هـ(.

�لعربية بني  �لإ�صالمية  �صنقيط )موريتانيا(  وتقع جمهورية 
�جلز�ئر يف �ل�صمال �ل�رصقي ومايل يف �جلنوب، و�ل�صنغال يف 
و�ل�صحر�ء  �لغرب،  �لأطلنطي يف  و�ملحيط  �لغربي،  �جلنوب 
�لإ�صبانية يف �ل�صمال �لغربي، وتبلغ م�صاحتها 1.169.000 
على  �حلايل  �لوقت  يف  �صكانها  عدد  ويزيد  مربع  مرت  كيلو 
و�لذهب  و�لنحا�ض  �حلديد  �ملعدنية  ثرو�تها  �أهم  ومن  مليون، 
و�مللح  و�ل�صمغ  و�حلديد  و�ل�صمك  �ملو��صي  �صادر�تها  و�أهم 
و�للحوم و�جللود وعملتها �لفرنك �لإفريقي وعيدها �لوطني يف 
28 نوفمرب من كل عام، ويف 21 من مار�ض عام 1958م 
)1378هـ( و�صع رئي�ض �جلمهورية »خمتار ِولْد ذ�ده« �حلجر 
�ملحيط  على  �لو�قعة  �لعا�صمة  »نو�ك�صوط«  ملدينة  �لأ�صا�صي 

�لأطلنطي.

وحافظ �أهل �صنقيط على عروبتهم و�إ�صالمهم على �لرغم 
من ق�صوة �ل�صتعمار وعنت �مل�صتعمرين، فكان �لعلماء يعلمون 
�لنا�ض �لكتابة باجلريد و�لري�ع وي�صتعملون �ل�صمغ و�لفحم لقلة 
�حلرب، �أما ورق �لكتابة فكانو� ي�صتعي�صون عنه باألو�ح ينتزعونها 
�لقر�آن  يرتلون  �لأر�ض  على  يجل�صون  وكانو�  �لأ�صجار،  من 
�لكرمي، ويحفظون �لأدب، ويتغنون بق�صائد �ل�صعر�ء �لعرب 
�أبًا  �لعلماء  يتو�رثها  �لتي  �لأثرية  �لكتب  ويحفظون �صريهم من 

عن جد.

يجهل  �أحد  �لبالد  هذه  يف  يوجد  ل  �أنه  �لغريب  ومن 
�ل�صتعمار  �أ�صاليب  من  �لرغم  على  وذلك  و�لكتابة،  �لقر�ءة 
�لتي حرمتهم من كل �لو�صائل �لتي تاأخذ بيدهم يف �صبيل �لعلم 

و�لرقي �حل�صاري.
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و�للغة �لعربية لغة �لبالد �لوطنية، غري �أن �للغة �لر�صمية هي 
�ل�صنقيطي  �لدو�وين �حلكومية، وكان  �لفرن�صية وت�صتعمل يف 
دينه  على  خطر  �أنها  لعتقاده  �لفرن�صية  �للغة  تعلم  من  ينفر 
�لإ�صالمي، ولكن وقوع �جلمهورية �ملوريتانية �صمن �ملجموعة 
�لفرن�صية حتتم ��صتخد�م هذه �للغة، ومن َثمَّ نزح �إىل �لبالد عدد 
�لفرن�صية و�حتلو� منا�صب  �ل�صنغاليني �لذين يجيدون  هائل من 
قررت  وملا  �ملد�ر�ض،  يف  لغتهم  وفر�صو�  ح�صا�صة،  كثرية 
�لأوليني  �ل�صنتني  �إجبارية يف  مادة  �لعربية  �للغة  �حلكومة جعل 
من �لتعليم �لثانوي قامت مظاهر�ت دموية يف �لبالد، ويتمتع 
�جلن�صية  على  ح�صلو�  لأنهم  �ملو�طنني  حقوق  بكافة  �ل�صود 
�ملوريتانية �لتي يكفي للح�صول عليها �لتزوج من فتاة موريتانية 
�جلن�صية، و�صاعد على هذ� �لتغلغل �لعميق �أن �ل�صنغاليني يدينون 
بالإ�صالم وهكذ� قفزت ن�صبتهم من 5% عام 1960 �إىل %20 

عام 1966م وت�صل هذه �لن�صبة �إىل 40% يف بع�ض �ملدن.

ومن �لغريب �أن �لدول �لعربية �لتي �عرتفت مبوريتانيا هي 
و�صوريا،  �ملتحدة  �لعربية  و�جلمهورية  و�ليمن  وتون�ض  �جلز�ئر 
يدعو  ما  �إليها وهذ�  �ن�صمامها  فقد رف�صت  �لعربية  �جلامعة  �أما 
يتيح  �ملو�فقة على هذ� �لن�صمام  �إن  �إذ  �ل�صديد،  �إىل �لأ�صف 
و�لدول  وفرن�صا  �ل�صنغال  تز�حم  �أن  �لعربية  للدول  �لفر�صة 
�لأجنبية يف هذ� �لقطر �لعربي �ل�صميم لرتفع من درجة عروبته 
�إىل  �أهله  يعيد  ما  وبكل  �لعرب،  و�خلرب�ء  باملعلمني  بتزويده 
�لكرمي، وما من  �لقر�آن  لغة  �لعربية  �ل�صميمة، ولغتها  �لعروبة 
�صك يف �أن �ل�صعي �إىل تغيري عقلية هذ� �ل�صعب �لأ�صيل و�لعمل 
�أن يتم  �لع�رصين ل ميكن  �لقرن  �إىل جمتمع  به  على �لنطالق 
�إل مب�صاعدة �لعرب جميًعا ملعاونته على �لوقوف على قدميه من 

�أجل م�صتقبل �أف�صل له ولأبنائه.

و��صم جمهورية �صنقيط يرجع �إىل ��صم مدينة �صنقيط �لكائنة 
يف و�صط �جلمهورية، وكان ��صمها �لقدمي »�آبري« وكانت مدينة 
عظيمة متوج بالن�صاط �لعلمي وتعج بال�صكان �لعرب �مل�صلمني، 
�أن  وحدث  �لإ�صالمية،  �ل�رصيعة  حدود  �إقامة  على  حمافظة 
�لو�جب  �لعقوبة  وكانت  قتل  جرمية  عظمائها  �أحد  �رتكب 
تطبيقها عليه هي قتله، ولكن �خلوف من حدوث حرب �أهلية 
جعل كبار �مل�صوؤولني يكتفون بنفي �لقاتل، فغ�صب �أكرث �أهل 
�ملدينة لإهمال حد من حدود �لله فهجروها �إىل خمتلف �أنحاء 

موريتانيا.

و�جتمع �لقاتل بثالثة من �أهل �صنقيط وقررو� بناء �صنقيط 
�جلديدة  �ملدينة  �لقدمية وجنحت  ميلني من  م�صافة  جديدة على 
و�زدهرت، وما كادت تبلغ �لأربعني من عمرها حتى كانت 
�جلديدة  و�صنقيط  �صكانها،  من  متاًما  مهجورة  �لقدمية  �صنقيط 
�صيقة  رملية  �أزقة  فطرقها  �لقدمي  �حلجري  �لع�رص  مدن  ت�صابه 
ة فوق بع�صها �لبع�ض ومياهها  ومنازلها مكونة من �أحجار مرت��صّ
�لدو�ب  بدور  فيقومون  �لأر�ض  بطن  من  �ل�صبية  ي�صتخرجها 
�لأعماق،  من  �ملياه  جللب  �لطويلة  �ل�صادوف  خ�صبة  لإنز�ل 
ولي�ض يف �ملدينة مظهر و�حد من مظاهر حياة �لقرن �لع�رصين.

ولكنه  كبري،  �جلديدة  �ملدينة  �صنقيط  يف  �جلمال  وعدد 
كان �أكرث من ذلك �أ�صعاف �ملر�ت يف �ملا�صي، �إذ كان هذ� 
�لعدد ي�صل �إىل 50 �ألًفا حتمل ملح هذه �جلهة �جلبلي، �ملوجود 
�ألو�ح، زنة  � يف »كديت �جللد« على هيئة  بكميات هائلة جدًّ
لوي�ض«  »�صان  مدينة  �إىل  وتنقله  كيلوجر�ًما،   20 منها  �للوح 
�أ�صهر  عند م�صب نهر �ل�صنغال يف رحالت ت�صتغرق كل منها 
يف �لذهاب و�صهًر� يف �لإياب حاملة �لثياب و�لذهب و�لفول 

و�لذرة و�ل�صكر و�لأرز.
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وكديت �جللد هي �أر�ض �صبخة تبعد 200 كيلومرت عن 
لقطع  �ل�صيف  ِجمالهم يف  �لرجال مع  يق�صدها  �صنقيط  مدينة 
كتل �مللح مبعدل ع�رصين لوًحا يقطعها �لرجل يف �ليوم، وكان 
�ألف  وع�رصين  وخم�صة  ع�رصين  بني  يرت�وح  �ل�صنوي  �لإنتاج 
�ألو�ح خالل �لرحلة �لطويلة  لوح، ينقل كل جمل منها ت�صعة 

عرب �ل�صحر�و�ت و�ملفاوز.

�حلياة،  هام�ض  على  يعي�صون  موريتانيا  �صكان  ظل  ولقد 
وظلت �ملر�أة كمتاع يباع وي�صرتى، ول ر�أي لها ول �صوت، 
حتى طبق �حلكم �جلمهوري فمنحها جميع �حلقوق �لتي يتمتع 
لتاأخر  حتمية  نتيجة  �لبالد  هذه  يف  �ملر�أة  وتاأخر  �لرجل،  بها 
�لرجل يف ركب �حل�صارة، غري �أن �إقبال �ل�صكان من �جلن�صني 

على مد�ر�ض حمو �لأمية يب�رص بالتقدم �ملطرد.

و�إح�صا�ض �ل�صعب �ملوريتاين بعروبته ل يعادله �إح�صا�ض �أي 
ن�صاط  �أي  عن  عزلة  يف  يعي�ض  فهو  ذلك  ومع  �آخر،  �صعب 
عربي مع �أن �ت�صاله بالعروبة كان عام 23هـ عندما فتح �لعرب 

بالده.

ولي�صت موريتانيا فقرية من حيث �لرثوة �ملعدنية، بل على 
�لعك�ض فيها من �ملعادن و�لرثو�ت و�ملياه �ل�صيء �لكثري ولكنها 
مدينة  فحول  �ملنتجة،  �لأيدي  مت�صها  مل  بكًر�  ا  �أر�صً ماتز�ل 
�صنقيط ينت�رص معدن �حلديد على هيئة �صال�صل من �جلبال، وقد 
وجد �خلرب�ء �أن جبال »�صفاريات« و»كديت �جللد« ما هي �إل 
كتلة هائلة من �حلديد، فقامو� بفح�ض عينات منها مبدينة د�كار 
عا�صمة �ل�صنغال خالل عام 1951، وكانت نتيجة �لفح�ض 
�أن �أحجار هذه �جلبال حتتوي على ن�صبة تعادل 94.25% من 
�أعلى ن�صبة حديد موجودة  �أك�صيد �حلديد، وهي ن�صبة تعادل 

يف مناجم �لعامل، ويقدر �حتياطي هذه �لرثوة �حلديدية مبا يزيد 
�أخذه  ي�صتطاع  طن  مليون   40 منها  طن،  مليون   100 على 
�لذي ميتد  بن�صف جبل كديت �جللد  �لأر�ض  من فوق �صطح 
25 كيلو مرًت� ويرتفع 850 مرًت� عن �صطح �لبحر، وت�صتغل 
�إىل  �ل�صنوي  �لإنتاج  وي�صل  �أجنبية  �رصكة  �لآن  �ملناجم  هذه 
�أرباح  وتتقا�صى �حلكومة 50% من  �لأطنان  �أربعة ماليني من 
�ل�رصكة، و�أظهر �مل�صح �جليولوجي يف عامي 1959 و1961 
�أن تربة موريتانيا ت�صم �ليور�نيوم و�لكوبالت و�ملنجنيز و�لذهب 

و�لبرتول وغريها من �ملعادن �لنافعة.

وقد �كت�صف �لنحا�ض عام 1946م وتقدر كمياته بنحو 
ن�صف مليون طن، وبدئ ��صتخر�جه يف عام 1952م، كما 

��صتخرج �لذهب مبعدل 600 كيلو جر�م �صنويًّا.

777– �سهاب الدين – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

قد يكون ��صم �صهاب �لدين لأحد مالك �لعقار�ت �ملقامة 
على جانبي هذ� �ل�صارع �أو �أحد �صكان هذه �لعقار�ت �لقد�مى 
لأن كثرًي� من �أ�صماء �صو�رع �لإ�صكندرية حتمل �أ�صماء �ملالك �أو 
�ل�صنني �لأوىل  �أطلقت عليها هذه �لأ�صماء يف  �ل�صكان، وقد 
1891م  عام  يف  حدث  �لذي  �لإ�صكندرية  بلدية  لإن�صاء 

)1309هـ(.

�لذين  �لعرب  مفكري  من  كثرًي�  يذكر  �لتاريخ  �أن  غري 
من  �أجد  خم�صة،  بينهم  من  �لدين«  »�صهاب  لقب  يحملون 
ح�صب  بعد  فيما  �ملدونة  تر�جمهم  على  �لوقوف  للقر�ء  �ملفيد 

وجودهم يف قيد �حلياة:
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اإ�سماعيل  بن  الرحمن  عبد  القا�سم  اأب�  الدين  �سهاب   )1
مدينة  يف  ولد  لغويًّا،  وفقيًها  عربيًّا  موؤرًخا  كان  �سامة:  اأب� 
 10( 599هـ  عام  �لأول  ربيع  من   23 يف  بال�صام  دم�صق 
يناير 1203م( ودر�ض �لعلم يف م�صقط ر�أ�صه، ثم رحل �إىل 

�لإ�صكندرية حيث تعلم فقه �للغة �لعربية و�لأ�صول.

�لركنية  �ملدر�صة  �صيًخا يف  ُعنيِّ  دم�صق  �إىل  عاد  وعندما   
و�أثار حول نف�صه �ل�صبهات يف جرمية حدثت يف ذلك �حلني، 
قتله يف  ثائرتهم، وكان  عليه  ثارت  �لعامة  من  فقتله جماعة 
بالًغا من  يونية 1268م(،  من رم�صان عام 665هـ )3   19

�لعمر حو�يل 66 عاًما.

و�أهم موؤلفاته كتاب »�لرو�صتني يف �أخبار �لدولتني« وهو 
يت�صمن تاريخ �ل�صلطانني نور �لدين و�صالح �لدين، وقد نقل 
يف كتابه هذ� كل ما كتبه �بن �أبي طيئ يف �صرية �صالح �لدين 

�لتي فقدت.

جملدين  يف  �لقاهرة  يف  �لدين  �صهاب  كتاب  طبع  وقد 
عام 1192هـ )1287 – 1288م( ون�رص »باربييه دي مينار 
�لكتاب، ثم  �لعربي لهذ�  �لن�ض   »Barbier de Meynard

ن�رص ترجمته �لفرن�صية �لتي قام بها.

�صليمان  حممود  �لكامل  و��صمه  احللبي:  الدين  �سهاب   )2
�صوريا  يف  دم�صق  مبدينة  ولد  �حللبي،  �لدين  ب�صهاب  �مللقب 
عام 644هـ )1242م(، وتلقى �لعلم على يد علماء �ل�صام، 
وتخرج يف علوم �للغة �لعربية على يد �بن مالك �لنحوي )�نظر 
مادة �بن مالك(، وكان من نو�بغ ع�رصه يف �لأدب و�لكتابة 

و�ل�صعر.

وقد رحل �إىل م�رص و�ت�صل ب�صالطني �ملماليك فُعنيِّ رئي�ًصا 
�لنا�رص بن قالوون )�نظر مادة  �مللك  لديو�ن �لإن�صاء يف عهد 
�بن قالوون( تا�صع �صالطني �ملماليك �لبحرية، وقد د�م حكمه 

من عام 692 �إىل 742هـ )1293 – 1341م(.

�لأدب  ن�رص يف كتب  �صعر كثري  �حللبي  �لدين  ول�صهاب 
ت�صحر  »�لبالغة  قوله:  �لبالغة  يف  �لفني  نرثه  ومن  �ملختلفة، 
�ملْدَرك  �لهو�ء  وتخيل  جو�هر،  �لَعَر�َض  ُتَخيِّل  حتى  �لألباب 
َنَهًر�، ولكنه �صحر مل  بال�صمع لن�صجامه وعذوبته يف �لذوق 
َيْجِن قتل �مل�صلم �ملتحرز فيتاأول يف حله، و�إذ� كان يف �حلديث 
ِعقال  �لبليغ وحلُّ  ن�صاط  �أن�صوطة  فهذ�  للم�صَتوِفز  ُعْقَلة  هو  ما 

عقله«. 

ُك �لعقول وفتنٌة َت�ْصَغُل  ُه �رَصَ ويقول يف و�صف �لكتابة: »َخطُّ
مل  ولو  �ملقول،  ف�صاحة  عن  �ملكتوب  �ملرئيِّ  مبالحة  �ملطمئن 
دت منه يف طر�صه هذه �لدرر، ولو  يكن �لبيان �صحًر� ملا جت�صَّ
مل يكن بع�ض �ل�صحر حالًل ملا �جنلى ظالم �لنق�ض عما ُيهَتَدى 

به من �لأو�صاح و�لُغرر«.

يف  ترجمته  دونت  وقد  ماجد:  بن  الدين  �سهاب   )3
»�بن ماجد« فاطلبها يف هذه �ملادة.

امل�رشي  اخلفاجي  الدين  �سهاب  بن  حممد  بن  اأحمد   )4
بالقطر  ب�رصياقو�ض  ولد  اخلفاجي(:  بال�سهاب  )املعروف 
�مل�رصي، وتلقى درو�صه بالقاهرة ثم رحل مع �أبيه �إىل �حلرمني 
مقاطعة  على  قا�صًيا  ُعنيِّ  حيث  �لآ�صتانة  �إىل  ذلك  بعد  و�صافر 
�لروملى ثم قا�صًيا ملدينة �صالنيك، ويف عهد �ل�صلطان �لعثماين 
مر�د ُعنيِّ قا�صًيا للع�صكر مب�رص، و��صتقال بعد ذلك ورحل �إىل 

دم�صق ثم �صافر �إىل حلب وعاد بعد ذلك �إىل �لآ�صتانة.
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�صاعًر�  كاتًبا  وعلومها،  باللغة  عامِلًا  ع�رصه  �أديب  وكان 
موؤلًفا، ومن �أ�صهر موؤلفاته »ريحانة �لألباب« وهو كتاب على 
يف  مبا  �لغليل  »�صفاء  كتاب  ثم  ع�رصه،  �أدباء  لبع�ض  تر�جم 
�لدخيلة  �لألفاظ  من  طائفة  فيه  �لدخيل« جمع  من  �لعرب  لغة 

بة، و�صمنه �أبحاًثا مفيدة. و�ملعرَّ

ومن �صعره يف حب م�رص وحنينه �إليها و�إىل نيلها قوله:

�إنَّ َوْجِدي مب�رَص َوْجٌد ُمقيمٌ 
وحنيني كما َترْوَنَ حنيني    

مل َيَزْل يف خيايل �لنيُل حتَّى   
ْت ُعُيوين ز�َد عن فكَرتي ففا�صَ  

 ومن �صعره يف �ملديح هذه �لأبيات:

فَدْيُتَك يا َمْن بال�صجاعِة َيْرتدي  
ْمِر يف �حلرب َيْغر�ُض ولي�َض لَِغرْيِ �ل�صُّ  

فاإْن َع�ِصَق �لنا�ُض �ملها وعيوَنها  
من �لَدلِّ يف رو�ِض �ملحاِ�صِن تْنِع�ُض  

َة عا�صقٍ  تَك �صمَّ مَّ َفِدْرُعَك َقْد �صَ
   و�صارت جميًعا �أْعُيًنا لك حتُر�ُض

وقوله م�صمًنا:

يا �صاح �إن و�فْيَت رو�صَة َنْرَج�ٍض  
ُم رَّ �إياَّك فيها �مل�صَي فهو حُمَ  

بي بُِذبولها   حاكت عيوَن معذِّ
ولأجل عنٍي �ألُف عنٍي تكرُم  

من  مثاًل  ي�رصب  ماز�ل  �لثاين  �لبيت  و�لت�صمني يف عجز 
�لأمثال �ل�صارية فيقول َمْن يغفر ذنب من �أذنب يف حقه من �أجل 

ِل عني تكرم �ألف«.  �إكر�م حم�صن يحرتمه ويجله »جَلْ

1069هـ  عام  �خلفاجي  �لدين  �صهاب  وتويف 
)1658م(.

ومن نرثه �لفني، �جلزل �لأ�صلوب و�ملعاين قوله يف مدح 
�لأمري َمنجك يف »ريحانة �لألباب«: »�لأمري حممد بن َمْنجك 
�أديب  ومولًد�،  من�صاأً  �ل�صامي  وحمتًد�،  �أ�صاًل  �جلرك�صي 
�أريب، وجنيب و�بن جنيب، �أورق عوده بال�صام و�أثمر، فاإذ� 
ا ف�صجاياه جوهر، ن�صاأ بها و�لدهر �أبي�ض  ت �ل�صجايا َعَر�صً ُعدَّ
�أقمر، ونادم �لعي�ض و�لعي�ض �أخ�رص، وللبقاع تاأثري يف �لطباع، 
و�لِعْرق كما قيل لغر�صه نّز�ع، ومن كان جار �لريا�ض، لي�ض 
درع  �جلاري  �لنهر  لب�ض  كما  �لف�صفا�ض،  ن�صيمها  بُْرَد  طبُعُه 

�لن�صيم �ل�صاري.

ًة   وقد َن�َصَجْت كفُّ �لن�صيم ُمفا�صَ
عليه وما غرُي �حَلَباِب لها َحَلْق  

�َصْج�َصج،  ون�صيمه  دم�صق(  )�أي  بُِجلٍَّق  �صحبني  وقد 
وخيوط �صبيبته بيد �لكهولة مل تنبح، ولزمني �إذ ر�أى �نعطايف 

عليه، و�ِصْبه �ل�صيء منجذب �إليه«.

طائفة  منجك  لالأمري  �خلفاجي  �لدين  �صهاب  �ختار  وقد 
كبرية من �ل�صعر دّونها يف كتابه »ريحانة �لألباب« منها �لأبيات 
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�لتي تدل يف و�صوح على علو �صاأنه يف �لأدب و�ل�صعر  �لآتية 
و�أنه كان نادرة ع�رصه:

�صَقى �للَُّه يوَم �لق�رِص �إْذ كان بَْيننا  
ِد حديٌث كُمرَف�ضِّ �جُلماِن �ملَُن�صَّ  

بَِرْو�ٍض َيجوُل �ملاُء حتَت ِظاللِهِ 
ِد رَّ كاأَمْيٍ مروٍع �أو ُح�صاٍم جُمَ  

يلوُح به قاين �ل�صقيِق وَقْد َحَكى
لو�ِحَظ خمموٍر ُكِحْلَن باأثِمِد    

ى فتخاُلهُ  وَيْهمي به قطر �لندَّ
ِد َد ِعقٍد يف فر��ِض ُزُمرُّ ُمَبدَّ  

ومن قوله يف �حلكم:

ل َتتَِّهْم بال�صوء َدْهَرك �إنَُّه  
د�ُء د�َك منه �صَ جبٌل ُيجيُب �صَ  

ِمْر�آتَك �لُدنيا وفعلك �صورةٌ 
فيها فما �ل�َصْنَعاُء و�حل�صناُء؟  

منجك  �لأمري  �أن  يبني  �جلر�ض  �لعذبة  �لأ�صعار  هذه  ومن 
�أمنت من �صهاب �لدين �خلفاجي من حيث �ل�صاعرية وخ�صوبة 

�خليال ومن ثم يكون �لتلميذ قد برَّ �أ�صتاذه.

�ملكرمة عام 1218هـ  امل�رشي: ولد مبكة  الدين  5( �سهاب 
باجلامع  و�لتحق  �لقاهرة  �إىل  رحل  �حللم  بلغ  وملا  )1803م( 

ُعنيِّ  �أن  �إىل  �لوظائف،  يف  تقلب  تخرجه  وعقب  �لأزهر، 
ت�صحيح  �إليه  ووكل  بالقاهرة  �مل�رصية«  »�لوقائع  مديًر� جلريدة 

مطبوعات �ملطبعة �لأمريية ببولق.

�لفلك«،  ونفي�صة  �مللك  »�صفينة  بعنو�ن  كتابًا  �ألف  وقد 
وو�صع عدة �أغاٍن، وله ديو�ن ي�صم �أ�صعاره.

ودفن  )1857م(  1274هـ  عام  خالل  وفاته  وكانت 
بالقاهرة بالًغا من �لعمر حو�يل 55 عاًما.

الرحمن  عبد  اإ�سماعيل  ال�سهيد   -778
فهمي – �سارع – بق�سم باب �رشقي 

)االأمرية اأمينة �سابًقا(
هو �إ�صماعيل بن عبد �لرحمن بن �إ�صماعيل فوؤ�د، وو�لده 
من كبار رجال وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �إذ توىل من�صب مدير 
�إ�صماعيل  ولد  وقد  �لتعليمية،  �لقاهرة  �رصق  منطقة  عام 
من   14 يف  بالقاهرة  زينب  �ل�صيدة  بحّي  فهمي  �لرحمن  عبد 
قرقا�ض  �أبو  �لأ�صلي  جّده  وموطن  1931م،  عام  دي�صمرب 

مبحافظة �ملنيا بال�صعيد �مل�رصي.

بالقاهرة  �لزيتون  مبدر�صة  �لبتد�ئية  در��صته  تلقى  وقد 
�لنقر��صي  �لثانوية مبد�ر�ض:  وتابع در��صته  حتى عام 1942، 
وقنا  �لثانوية،  �لثانوية، وطنطا  و�أ�صو�ن  بالقاهرة،  �لنموذجية 
�لثانوية، ثم مبدر�صة �لرمل �لثانوية حيث ح�صل على �ل�صهادة 
عام 1947، وكان �أول من �أ�ص�ض �لك�صافة �لبحرية باأبي قري 
ومنح من �أجل ذلك نوط �جلد�رة، وكان ح�صوله على �صهادة 
�لثانوية �لعامة مبجموع درجات يوؤهله لاللتحاق بكلية �لطب، 
�لكليتني  يف  قبل  وقد  ا،  �أي�صً �لبحرية  �لكلية  يف  قدم  ولكنه 
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ولكنه ف�صل �للتحاق بالكلية �لبحرية يف �صنة 1948 وتخرج 
هادئ  �أنه كان  ملف خدمته  ويت�صح من  عام 1951،  منها 
�لطبع، رزيًنا، غيوًر� على وحدته، ميَّاًل للبحث و�لطالع، 
�لطوربيد عام 1955،  ب�صالح  �لبحرية  �لقو�ت  تزويد  ولدى 

ُنِقل على قوة �لزو�رق وُعنيِّ �أركان حرب لها.

بزورقه  بالتوجه  كلف  �ل�صوي�ض  قناة  تاأميم  �أعلن  وعندما 
�إىل مدينة �ل�صوي�ض، فو�صلها يف 26 من يوليو عام 1956، 
طو�ل  هناك  يعمل  وظل  �لقناة،  مدخل  عن  للدفاع  وذلك 
فنقل  �حلمى  مبر�ض  �أ�صيب  �أن  �إىل  و�صبتمرب  �أغ�صط�ض  �صهري 
�إىل م�صت�صفى ر�أ�ض �لتني �لبحري بالإ�صكندرية وذلك يف �أو�ئل 

�صهر �أكتوبر عام 1956.

�لغا�صم على م�رص يف 29 من  �لثالثي  �لعدو�ن  �أثناء  ويف 
ا، فاآثر �خلروج و�ل�صرت�ك  ذلك �ل�صهر نف�صه كان مايز�ل مري�صً

يف �ملعركة على �لبقاء بامل�صت�صفى لإمتام عالجه.

ويقول و�لده �إنه ��صتقل �صيارة �أجرة و�أ�رصع �إىل منـزل �أ�رصته 
يف حي �صيدي ب�رص برمل �لإ�صكندرية، وهناك بادر �إىل �رتد�ء 
و�إ�رص�ر على  ثقة  و�إخوته يف  و�لدته  �لع�صكرية وودع  مالب�صه 
خو�ض �ملعركة و�للتحام بالعدو، وقبيل مغادرته �ملنـزل �أعطى 
�صقيقاته وو�لدته وو�لده بع�ض �لأ�صياء �خلا�صة به و�أخذ من كل 
منهم �صيًئا، وذلك ليكون لدى كل منهم تذكار يذكرهم به 
�لفد�ئية  �لربل�ض  موقعة  ويف  مب�صبحته،  يحتفظ  و�لده  وماز�ل 
�لبطولية توىل قيادة زورق �لطوربيد رقم 228 و��صت�صهد يوم 
4 من نوفمرب عام 1956م، بالًغا من �لعمر 25 عاًما )�طلب 
تف�صيالت معركة �لربل�ض يف ترجمة جالل �لد�صوقي(، وكان 

�ل�صهيد برتبة ر�ئد.

 �أما ترجمة �صاحبة ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف )�لأمرية 
�أمينة(.

779– ال�سهيد جالل الد�سوقي – �سارع – 
 3 منرة  )ال�رشاي  �رشقي  باب  بق�سم 

�سابًقا(
عام  �أكتوبر  من   4 يف  بالقاهرة  �لد�صوقي  جالل  ولد 
�لبولي�ض  بكلية  �لثانوية  �لدر��صة  �إمتامه  بعد  و�لتحق  1927م، 
عام  �أكتوبر  من   15 يف  �حلربية  �لكلية  �إىل  منها  حتول  ثم 
�أحرز  وقد  �ل�صالح،  لعبة  �ملف�صلة  هو�يته  1946م، وكانت 
فيها بطولت عديدة، منها بطولة دورة �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط 
�لذين تخرجو�  �لأو�ئل  �لطلبة  لعام 1951م، وكان من بني 
من �لكلية �لبحرية يف دفعة �لتخرج �لأوىل، ثم �أر�صل يف بعثة 
تعليمية �إىل �خلارج حيث در�ض �مل�صائل �ملتعلقة بالطوربيد وعاد 
من بعثته؛ ليقوم بقيادة �أول جمموعة من زو�رق �لطوربيد يف 
�لبحرية �مل�رصية، وتدل �لتقارير �ملتعلقة ب�صري حياته يف �ل�صالح 
�لبحري على �أنه كان مثاًل �أعلى للتفاين يف عمله �إمياًنا منه بحق 

وطنه عليه.

�لعتد�ء  وقع  1956م  عام  �ل�صوي�ض  قناة  تاأميم  وعقب 
فرن�صا  من  �ملتحدة  �لعربية  �جلمهورية  على  �لغا�صم  �لثالثي 

وبريطانيا وربيبتهما �إ�رص�ئيل.

ويف غروب يوم �أول نوفمرب عام 1956م، قررت قيادة 
�ل�صالح �لبحري تخفيف هجمات طائر�ت �لأعد�ء على �ملدن 
طائر�ت  حامالت  ت�صتطيعه  ما  على  بالق�صاء  وذلك  �مل�رصية 
�لعدو من ن�صاط مدمر، وكانت هذه �حلامالت ترتاد �ملنطقة 
�لو�قعة بني �لربل�ض و�لإ�صكندرية، وتنفيًذ� لهذ� �لقر�ر ��صتدعت 
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�لقيادة قائد جمموعة زو�رق �لطوربيد »�ملقدم جالل �لد�صوقي« 
حرية  له  وتركت  ملو�جهته  وخطتها  �ملوقف  له  و�أو�صحت 
�إ�صد�ر قر�ره، فاأ�رصع �إىل �أخذ جمموعة من زو�رق �لطوربيد 
ر�صيد  بني  �لكائنة  �ملنطقة  بتفتي�ض  ليقوم  نف�صها  �لليلة  تلك  يف 
عن  بحًثا  وذلك  �لبحر،  د�خل  مياًل   50 بعمق  �لعرب  وبرج 
حامالت �لطائر�ت و�رصبها، غري �أنه عاد من مهمته يوم 2 من 
نوفمرب دون �أن يعرث عليها، وعندما ��صتد �لهجوم �جلوي يف 
يوم 3 نوفمرب على بور�صعيد، وطول �لقناة، وعلى �ل�صوي�ض، 
عادت فكرة �لق�صاء على حامالت �لطائر�ت �ملعادية يف �لبحر 
�لطوربيد،  زو�رق  من  جمموعة  بو�صاطة  �ملتو�صط  �لأبي�ض 
�لو�قعة بني �لإ�صكندرية ودمياط  �ملنطقة  وتنفيذ �خلطة يف مياه 
يف �أثناء �لليل دون �لتعر�ض يف �صاعات �لنهار لال�صتباك �إل عند 

�ل�رصورة �لق�صوى �أو يف حالة �لدفاع عن �لنف�ض.

�ملقدم  �أخذ  1956م  عام  نوفمرب  من   3 يوم  ظهر  وبعد 
�لزورق  من  �ملكونة  �لزو�رق  جمموعة  يعد  �لد�صوقي  جالل 
�إبر�هيم ن�رص، و�لزورق 228،  227 بقيادة �لنقيب �صبحي 
بقيادة �لنقيب �إ�صماعيل فهمي، و�لزورق 220 بقيادة �ملالزم 
�لد�صوقي،  جالل  �ل�صهد�ء:  )�نظر  علي  �صالح  علي  �أول 
علي  ن�رص،  �إبر�هيم  �صبحي  فهمي،  �لرحمن  عبد  �إ�صماعيل 
�ل�رصقي  بامليناء  ر�ب�صة  �ملجموعة  هذه  وكانت  علي(  �صالح 
بالإ�صكندرية  قايتباي  ح�صن  من  بالقرب  �لأمو�ج  حاجز  عند 

وم�صتعدة لالنطالق لتاأدية �ملهمة �لتي نيطت بها.

وقبيل �لظالم كان �صغط قذف �لطوربيد�ت قد �رتفع �إىل 
قابل  قد  �لبحرية  �صباط  �أحد  وكان  للعمل،  �لالزمة  �لدرجة 
�لقيادة  تعليمات  و�أبلغه  �لد�صوقي  �ملقدم جالل  �ملجموعة  قائد 
يتنا�صب  موعد  يف  �لزو�رق  �إبحار  بوجوب  تق�صي  وكانت 

مدخل �ل�رص�ي منرة 3
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�ملعركة وهو بني بور�صعيد و�لربل�ض،  �إىل مكان  مع و�صولها 
�مليناء  �إىل  �لغر�ض  حتقيق  بعد  �لفور  على  �لزو�رق  وعودة 
�ملوقف  لتطور�ت  طبًقا  ماأمون  مبيت  �أقرب  �إىل  �أو  �ل�رصقي، 
و��صتمر�ر �صمت �لال�صلكي طو�ل �ملعركة، على �أن تبلغ �إد�رة 
ك�رص  وميكن  »جمال«  �ل�رص  بكلمة  �ملهمة  متام  عند  �لعمليات 

�ل�صمت �لال�صلكي عند �ل�رصورة �لق�صوى.

وقد �أبلغ جالل �لد�صوقي �أن وحد�ت �لعدو �لبحرية تتكون 
فرن�صية،  �إحد�هما  وبارجتني  طائر�ت،  حامالت  �أربع  من: 
وعدد كبري من �ملدمر�ت و�لطر�د�ت، وثالث حامالت جنود 
�صبق حتركها من جزيرة مالطة يف �أول نوفمرب يف طريقها �إىل 

بور�صعيد. 

وعندما �قرتبت �لزو�رق يف 4 نوفمرب من بور�صعيد، ومل 
تعرث على وحد�ت �لعدو، ��صتد�رت عائدة، وكانت �رصعتها 
منار  من  �أميال  ع�رصة  بعد  وعلى  �ملتو�صط،  يف  عقدة   25
�لربل�ض �نفرج �ل�صباب �لذي يخيم على �ملنطقة وظهرت قطع 
جالل  �لبطل  �ملقدم  ون�صي  و�لفرن�صي،  �لربيطاين  �لأ�صطولني 
�لد�صوقي �حلذر لتحا�صي هذه �ملعركة غري �ملتكافئة – ول�صيما 
يف و�صح �لنهار – وب�صعور �لوطنية �ملتاأججة يف وجد�نه �أ�صدر 
�صوب  �رصعة  باأق�صى  و�ل�صري  �لزو�رق  وجهة  بتغيري  �أو�مره 
�أ�صطول �لعدو، وعندما �قرتبت �ملجموعة من �لهدف �أطلقت 
طوربيد�تها فاأغرقت طر�ًد� فرن�صيًّا و�أعطبت مدمرة بريطانية من 
طر�ز ديرجن، ثم �أخذت ت�رصع �ل�صري نحو �لإ�صكندرية، غري 
وما  �لثالثة  �لزو�رق  ملطاردة  طائرة   12 �أر�صل  �لأ�صطول  �أن 

لبثت �أن �أمطرتها بو�بل من �ل�صو�ريخ.

ومل ت�صتمر �ملعركة مع �لطائر�ت �صوى فرتة ق�صرية فاأخذ 
�لزورق 227 يف �لحرت�ق، وحتطم �لزورقان 228 و220 
و�صبعة  �صوري  �صابط  �إل  �لثالثة  �لزو�رق  �أبطال  �لبحر  و�بتلع 
من �صف �ل�صابط، و�جلنود من طاقم �لزورق 228، ولفظت 
�ملعركة  من  �أيام  عدة  بعد   – �لربل�ض  �صاطئ  عند  �لبحر  مياه 

�لبطولية – �صتًّا و�صتني جثة ل�صتة و�صتني �إجنليزيًّا وفرن�صيًّا.

�صباط  ع�رصة  من  مكونة  �لثالثة  �لزو�رق  قوة  وكانت 
 36 منهم  ��صت�صهد  وجندي  �صابط،  �صف  وثالثني  و�ثنني 

�صابًطا وجنديًّا.

ومما تقدم يت�صح �أن �لبطل �ملقدم جالل �لد�صوقي قاد يف 
4 من نوفمرب عام 1956م �أجر�أ معركة فد�ئية با�صلة �صد قطع 
كربى من �لأ�صاطيل �لإجنليزية و�لفرن�صية، فحقق لبالده ن�رًص� 
و�لفخار،  �ملجد  من  �صحائف  �مل�رصية  للبحرية  و�صطر   ،� فذًّ
حو�يل  ��صت�صهاده  عند  �لد�صوقي  جالل  �لبطل  عمر  وكان 

29 عاًما.

)�ل�رص�ي  يف  فاطلبها  لل�صارع،  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  �أما 
منرة 3(.

 – ن�رش  اإبراهيم  �سبحي  ال�سهيد   –780
�سارع – بق�سم حمرم بك )اإ�سماعيل 

خمتار �سابًقا(
�طلب ترجمته يف »�صبحي �إبر�هيم ن�رص«.

و�طلب ترجمة �صاحب �ل�صم �لقدمي لل�صارع يف )�إ�صماعيل 
خمتار(.
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 – �سارع   – م�سطفى  �سالح  ال�سهيد   –781
ح�سني  )ال�سلطان  العطارين  بق�سم 

كامل �سابًقا(
 – �سارع   – م�سطفى  �سالح  ال�سهيد   –782
ح�سني  )ال�سلطان  بك  حمرم  بق�سم 

كامل �سابًقا(
1921م  عام  يناير   2 يف  م�صطفى  �صالح  �ل�صهيد  ولد 
)1340هـ( مبدينة طلخا و��صمه بالكامل �ملدون ب�صهادة �مليالد 
�أحمد، وكان و�لده  �لدين علي م�صطفى  هو حممود �صالح 
تاجر جلود ب�صارع عبد �لقادر مبدينة �ملن�صورة، و��صتهر با�صم 
�لتي  �لب�صالة  دمائه  يف  وجتري  �أحمد،  م�صطفى  علي  �حلاج 
��صرتك  �لذي  م�صطفى  �لدين  �صالح  �لأكرب  جده  عن  ورثها 
مبدينة  �ل�صليبيني  على  �لق�صاء  يف  )750هـ(  1249م  عام 
�ملن�صورة، و�لقب�ض على ملك فرن�صا لوي�ض �لتا�صع و�صجنه يف 
د�ر �بن لقمان، وكان حممود �لطفل ي�صغي �إىل ما يق�صه و�لده 
�لإجنليزي  �لحتالل  �أعمال حكام  من  �ملنـزل  �إىل  عودته  عند 
و�أعو�نهم و�أذنابهم و��صتغالل كل هوؤلء ملو�رد �لبالد و�مت�صا�ض 
ثرو�تها، وبد�أ حممود �صالح �لدين در��صته �لبتد�ئية مبدر�صة 
�ملن�صورة، وكان مير على بيت �بن لقمان ويقر�أ ق�صة جدوده 
وبطولتهم �لفذة، وعندما كان يقطع مرحلة تعليمه �لثانوي بعد 
)1351هـ(  1932م  عام  �لبتد�ئية  �ل�صهادة  على  ح�صل  �أن 
من  ذهنه  �إىل  و�صل  ما  كل  بعيد  حد  �إىل  ��صتوعب  قد  كان 
ق�ص�ض ووقائع، وكان حممود يف طفولته و�صباه وديًعا ذكيًّا 
وَمَثاًل �أعلى يف ح�صن �ل�صلوك، وكرمي �خللق، وقد كان د�ئًما 
�ملبكرة،  برجولته  �أقر�نه  بني  وعرف  �لدر��صة  �لأو�ئل يف  من 
)1356هـ(  1937م  عام  �لبكالوريا  �صهادة  على  وح�صل 

وكان قويًّا يف �للغة �لعربية خا�صة، ويردد �آيات �لذكر �حلكيم 
ويرتمن بها.

عام 1937م )1356هـ( وتخرج  �حلربية  �لكلية  ودخل 
�ملرتبة  على  حا�صاًل  )1358هـ(  عام 1939م  �إبريل  منها يف 
�لأوىل للدفعة، �إذ ح�صل على 82% من جمموع �لدرجات، 
وذكر �أمام ��صمه يف تقريره بالكلية »ذكي ون�صط، وله معلومات 
�حلرب  در��صة  يف  وجيد  ح�صن،  و��صتعد�ده  وجيدة،  تامة 
ثانًيا  مالزًما  �لتخرج  عقب  وُعنيِّ  �ل�صالح«،  وممتاز يف حمل 
يف مركز تدريب �ملدفعية بالقاهرة، وظل يتنقل بني هذ� �ملركز 
ومر�صى مطروح �إىل عام 1940م )1359هـ(، ثم نقل �إىل 
�لبطارية �خلام�صة �مل�صادة للطائر�ت، ورقي يف �أول مار�ض عام 
1941م )1359هـ( �إىل رتبة �ليوزبا�صي )�لنقيب(، ونقل �إىل 
�صالح �حلدود، ونال رتبة �ل�صاغ )�لر�ئد( يف 8 من مار�ض عام 
1948م )1368هـ(، وعندها بد�أ يف در��صة �أركان �حلرب 

وتخرج من كليتها عام 1952م )1372هـ(.

عام  يوليو   23 يف  �ملباركة  �لوطنية  �لثورة  قيام  وعند 
م�صاة  �لثاين  �للو�ء  يف  �لدين  �صالح  حممود  كان   ،1952
بالإ�صكندرية ثم نقل �إىل رفح يف 8 �أكتوبر من �لعام نف�صه، 
�أغ�صط�ض عام 1953م  �أول  �لوطني يف  بقيادة �حلر�ض  و�أحلق 
�أن ُعنيِّ يف 15 من  �إىل  )1373هـ(، وظل باحلر�ض �لوطني 
يف  عمله  وت�صلم  بالأردن  ع�صكريًّا  ملحًقا   1955 عام  فرب�ير 
عمان يوم 14 من مايو عام 1955م )1375هـ(، وكان قد 

منح رتبة �لقائمقام )�لعقيد( يف مار�ض من �لعام نف�صه.

)1366هـ(،  عام 1946م  مار�ض  من   21 وتزوج يف 
عام  وولد  نبيل  هم:  �أولد  بثالثة  ورزق  �لنقيب  برتبة  وهو 
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1949م  عام  وولدت  و�صامية  )1367هـ(،  1947م 
)1372هـ(،  1952م  عام  وولدت  ونادية  )1369هـ(، 
�لوطنية  عن  د�ئًما  ويحدثهم  كاأ�صدقاء  �أولده  يعامل  وكان 
طو�ل  �لدين  �صالح  حممود  وكان  وقوميتها،  �لعروبة  وعزة 
�لوطنية  �لروح  يزكي  بالأردن  ع�صكري  مدة خدمته كملحق 
على  �لفل�صطينيني  و�لالجئني  �لأردنيني  نفو�ض  يف  �لعربية 
ظل  )1376هـ(  1956م  عام  يوليو  من   14 ويف  �ل�صو�ء، 
بعد  و�لن�صف  �لثانية  �إىل  بعمان  �مل�رصية  بال�صفارة  مبكتبه  يعمل 
�لظهر، ثم غادر �ملكتب وهم بركوب �صيارته ليعود �إىل منـزله 
ولكن �ل�صاعي حممد عبد �لنور �أ�رصع �إليه و�أخربه بوجود طرد 
بريد  طو�بع  وعليه  �ل�صغري  �لطرد  �ل�صاعي  و�أح�رص  با�صمه، 
�لقد�ض،  من  ر  دِّ �صُ وقد  »مطبوعات«،  عليه  وكتب  �أردنية 
عنو�ن  لريى  فيه  �ملو�صوعة  �ل�صفر�ء  �لورقة  ف�صل  وعندما 
يف  مو�صوعة  كانت  �لنفجار  �صديدة  قنبلة  �نفجرت  �لكتاب 
حفرة د�خل �لكتاب، وتطايرت مع �لكتاب �أجز�ء من ج�صم 
�لبطل �ل�صهيد وتناثر دمه حوله ومتزق ج�صده، و�أ�صيبت بطنه 
بعمان، وتقدم  �مل�صت�صفى �لإيطايل  �إىل  ويد�ه ووجهه، فنقل 
ل جزء من  �لعرب لنقل �لدم �إليه و�أجريت له عمليات فا�صتوؤ�صِ
 ، �أمعائه، وبذلت �جلهود لإنقاذ حياته، ولكن �لق�صاء قد حمَّ
�أهل م�رص لكي يحذرو�  بّلغو�  لله...  �ل�صهيد: »�حلمد  وقال 
بارئها ر��صية مر�صية  �إىل  �لطاهرة  ويتنبهو�«، وفا�صت روحه 
بعد �أن �أدى �صاحبها و�جبه �لوطني على خري ما ير�صي �لعروبة 
ورب �لعروبة، وحمل جثمانه �لطاهر �إىل �لقاهرة، ودفن يف 

يوم 22 يوليو عام 1956م )1376هـ( عن 35 عاًما.

و�صغينة  وحقدها  �لعربية  �لرجعية  �أن  يف  �صك  من  وما 
�لبطل �مل�رصي  �ل�صببان يف م�رصع  �لعرب هما  �ل�صهيونية �صد 

�ل�صهيد.

783– ال�سهيد علي �سالح – �سارع – بق�سم 
حمرم بك )االأمرية نعمت �سابًقا(

هو �لنقيب بحري علي �صالح، ولد بالإ�صكندرية و�لتحق 
)�صهادة  �لتوجيهية  �صهادة  على  ح�صوله  عقب  �لبحرية  بالكلية 

�إمتام �لدر��صة �لثانوية( عام 1950م )1370هـ(.

وُيذكر  �لطوربيد،  زو�رق  ب�صالح  �أُحلق  تخّرجه  ولدى 
عن �أخالقه �أنه كان د�ئم �لتفاوؤل، ل تفارق �لبت�صامة ثغره، 

وكان حمبًّا لوحدته �لع�صكرية جريًئا مقد�ًما.

ويف �أول نوفمرب عام 1956م )1376هـ( كانت هجمات 
�إثر �لعتد�ء �لثالثي  �لطائر�ت �ملعادية على �ملدن �مل�رصية ت�صد 
�لعتد�ء  وهو  �ل�صوي�ض  قناة  تاأميم  ب�صبب  م�رص  على  �لغا�صم 

�لذي ��صرتكت فيه بريطانيا وفرن�صا و�إ�رص�ئيل.

�ل�صالح  قيادة  قررت  �لظاملة  �لهجمات  تلك  ولتخفيف 
�لبحري �لق�صاء على ما ت�صتطيعه حامالت طائر�ت �لأعد�ء من 
ن�صاط وذلك بالت�صدي لها يف �ملنطقة �لو�قعة من بحرية �لربل�ض 

و�لإ�صكندرية.

فاأ�رصع �ل�صهيد جالل �لد�صوقي )�نظر هذه �ملادة( �إىل �أخذ 
نوفمرب عام  �أول  يوم  �لطوربيد يف م�صاء  جمموعة من زو�رق 

1956م و�رصع يبحث عن قطع �لأ�صطول �ملعادية.
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من  مكونة  قيادتها  توىل  �لتي  �لزو�رق  جمموعة  وكانت 
�صبحي  �لنقيب  يقوده   ،227 �لزورق  هي:  وحد�ت  ثالث 
�إ�صماعيل عبد  �لنقيب  �إبر�هيم ن�رص، و�لزورق 228، يقوده 
علي  �أول  �ملالزم  يقوده   ،220 و�لزورق  فهمي،  �لرحمن 
�ل�صهيد  يتوله  �لذي  �لقيادة  �صالح علي، هذ� خالف زورق 
جالل �لد�صوقي )�نظر مادتي: �إ�صماعيل عبد �لرحمن فهمي، 

و�صبحي �إبر�هيم ن�رص(.

جمموعة  كانت  1956م،  عام  نوفمرب   4 يوم  ويف 
وعندما  �لربل�ض،  منار  من  �أميال  ع�رصة  بعد  على  �لزو�رق 
�لأ�صطولني  قطع  ظهرت  �ملنطقة  على  �ملخيم  �ل�صباب  �نفرج 
�لد�صوقي حتت  �لقائد جالل  يتمالك  فلم  و�لفرن�صي  �لربيطاين 
باأق�صى  بال�صري  �أو�مره  ي�صدر  �أن  من  �لوطني  �حلما�ض  �صغط 
�لزو�رق  �قرتبت  وعندما  �لأعد�ء،  وحد�ت  �صوب  �رصعة 
و�أعطبت  فرن�صيًّا،  طر�ًد�  فاأغرقت  طوربيد�تها،  �أطلقت  منها 
مدمرة بريطانية من طر�ز »ديرجن« ثم �أخذت ت�رصع �ل�صري نحو 
�لإ�صكندرية، ولكن �أ�صاطيل �لعدو �أر�صلت 12 طائرة �أمطرت 
ومل  �رصعة  عليها يف  فق�صت  �ل�صو�ريخ،  من  و�باًل  �لزو�رق 
ينج من رجالها �إل �صابط �صوري، و�صبعة من �صف �ل�صابط 
و�جلنود من طاقم �لزورق 228، فكانت هذه �ملوقعة �لبحرية 

من �أجر�أ �ملعارك �لفد�ئية �لبا�صلة.

�ملعركة  �صهد�ء  بني  من  علي  �صالح  علي  �ل�صابط  وكان 
م�صجاًل با�صت�صهاده �صفحة خالدة من �صفحات �جلهاد �لبطويل 

يف �صبيل �لله و�لوطن.

�أما ترجمة �صاحبة ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف »�لأمرية 
نعمت«.

784– ال�سهيد م�سطفى زيمّان – �سارع –بق�سم 
حمرم بك )االأبعادية �سابًقا(

785– ال�سهيدة اأم �سابر – �سارع – بق�سم 
حمرم بك )اأديت كافيل �سابًقا(

�لريفية فاطمة »�أم �صابر« من �صكان قرية  �ل�صهيدة  كانت 
كفر عبده )�نظر هذه �ملادة(، وكان هذ� �لكفر بكل ما فيه من 
منازل وحو�نيت وم�صتودعات خمازن لل�صالح و�لذخرية �ملعدة 
ملحاربة �لقو�ت �لإجنليزية �لتي كانت حتتل منطقة �لقناة تنفيًذ� 
لتفاقية عام 1936م )1355هـ( �لتي تن�ض على بقاء �لإجنليز 
ع�رصين عاًما يف هذه �ملنطقة يجلون بعدها عن م�رص، وملا ز�د 
عدد جنود �لحتالل عن �لقدر �ملحدد يف �لتفاقية، �إذ و�صل 
�لنحا�ض  �ألغت حكومة م�صطفى  حو�يل 80.000 جندي، 
لن�صو�صها،  �لإجنليز  ملخالفة  و�حد  طرف  من  �ملعاهدة  هذه 
جميع  يف  �لإجنليزية  �ملع�صكر�ت  يهاجمون  �لفد�ئيون  و�أخذ 
�أ�صالة  على  تدل  بطولية  باأعمال  ويقومون  �ملنطقة  تلك  �أرجاء 
�لفر�صة  له  �أتيحت  كلما  �مل�رصي  �ل�صعب  يف  �لقتالية  �لروح 

لإبر�زها.

وكان لبد �أن يتعر�ض كفر عبده لأذى �جلنود �لربيطانيني 
تلك  كانت  �للقب،  بهذ�  ��صتهرت  �لتي  �صابر  و�أم  �لغا�صم، 
وحب  م�رص،  حلب  حياتها  وهبت  �لتي  �ل�صجاعة  �لفالحة 
�لأر�ض �لتي تعي�ض يف كنفها �لرحيم، وكانت حتمل بني جنبيها 
� للت�صحية، عامًر� بالكر�هية و�لبغ�صاء  قلًبا عامًر� بالوطنية م�صتعدًّ
تفتي�صية كل  يقومون بحمالت  �لذين كانو�  �لغا�صبني  لالإجنليز 
�لأ�صلحة  عن  بحًثا  عبده  كفر  منازل  جميع  ت�صمل  تقريًبا  ليلة 
بها  يتزودون  �لقناة  منطقة  يف  �لفد�ئيون  كان  �لتي  و�لذخرية 
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�لربيطانيني،  مع�صكر�ت  يف  �لعنف  �لقا�صية  �رصباتهم  ملو�لة 
وذلك بالهجمات �جلريئة �ملفاجئة �ملوفقة.

بر�صا�صة  فا�صت�صهد  حتفه  لقي  قد  �صابر  �أم  زوج  وكان 
تقريًبا،  �صنو�ت  بع�رص  1951م  عام  قبل  غادرة  �إجنليزية 
�لحت�صار  طور  وهو يف  فاأو�صاها  حاماًل،  �صابر  �أم  وكانت 
�لنتقام لأبيه من  َفَربِّيه على حب  �لله ولد�  �أعطاك  »�إذ�  قائاًل: 
هوؤلء �لظلمة �لغادرين«، و�رصعان ما قامت �ل�صهيدة �أم �صابر 
و�لذخرية«،  �ل�صالح  وت�صلمو�  »تعالو�  �لفد�ئيني:  على  تنادي 
يعرفه  ل  مبكان  بيتها  يف  خمباأة  منها  كبرية  كميات  وكانت 
�صابر  �أم  �لفالحة  �لفد�ئية  وظلت  هي،  �إل  زوجها  بعد  �أحد 
�لأيام، وظل  مر  �لفد�ئيني على  وتزويد  �لأ�صلحة  �إخفاء  على 
�أ�صده يكيلون �ل�رصبات لالإجنليز يف عقر  كفاح �لفد�ئيني على 
�لوطن  وحرية  �لله،  �صبيل  يف  وُيْقَتُلون  ُتلون  َفَيْقْ مع�صكر�تهم 

�لعزيز عليهم، وهو »م�رصهم �خلالدة«.

ويف �أول �صهر يناير عام 1951م )1371هـ( كانت �أم 
�صابر ت�صتقل �إحدى �حلافالت )�لأتوبي�صات( مع بع�ض �لركاب 
وكانت حتمل حتت ثيابها �لريفية كمية من �لذخرية و�لأ�صلحة 
�خلفيفة لتو�صلها �إىل �لفد�ئيني يف مكان حمدد، وكان �لإجنليز 
يت�صورون �أن �لأ�صلحة مع كل ركاب �حلافلة فاأمرو� بتفتي�صهم 
�لإجنليزي:  لل�صابط  وقالت  رف�صت  �صابر  �أم  ولكن  جميًعا، 
رف�ض  على  و�أ�رصت  جن�صة«،  �أيديكم  وكل  جن�ض  »�أنت 
�لتفتي�ض، وعندها �أمر �ل�صابط باإطالق �لر�صا�ض عليها ف�صعدت 
روحها �لطاهرة �إىل بارئها ر��صية مر�صية بعد �أن �أدت و�جبها 
�صابر  �أم  �صطرت  وهكذ�  �لله،  ير�صي  ما  خري  على  �لوطني 
�لن�صائي،  �لبطويل  �ل�صت�صهاد  �صجل  يف  جميدة  �صفحة 

رحم �لله �أم �صابر و�أ�صكنها ف�صيح جناته.

وفاطمة �أم �صابر ولدت بقرية دن�صو�ي )�نظر هذه �ملادة( من 
�أبوين فالحني فقريين، ��صتهرت �أ�رصتاهما بالوطنية و�ل�صجاعة، 
وكان لبع�ض �أفر�د هذه �لأ�رصة تاريخ جميد يف �لثورة �لعر�بية 
�لتي ��صتعلت نري�نها عام 1882م فحارب بع�صهم يف �صفوف 
�جلي�ض �مل�رصي، و��صت�صهد نفر منهم، و�رصد نفر �آخر ب�صبب 
وطنيته و�إخال�صه مل�رص، ومل يبق من هذه �لأ�رصة �ملجاهدة غري 
و�لد فاطمة وعمها، وقد عا�صا ليموتا �صهيدين باجللد بال�صياط 

يف مذبحة دن�صو�ي �مل�صوؤومة.

وكانت فاطمة وقت هذه �ملذبحة �ملروعة يف �ل�صابعة من 
�لعمر ف�صهدت �أباها يجلد حتى �ملوت وهي حممولة على كتف 
�أمها، ور�أى �بن عمها �إبر�هيم �أباه يجلد وهو على كتف �أمه، 
وكرب �لطفالن و�صار �إبر�هيم من طلبة �لعلم بالأزهر، ثم تزوج 
بنت عمه فاطمة، وخرج من �لأزهر ثائًر� حتى �أرهب �لأعد�ء 
ب�صعة  مكيدة  �لحتالل  رجال  له  دبر  ما  و�رصعان  �لإجنليز، 

كاذبة ثم ُحوِكم، وحكم عليه بالإعد�م ظلًما وعدو�ًنا.

ويف يوم �إعد�مه كانت بنت عمه فاطمة ت�صع �بنها »�صابر«، 
وكان قد �أو�صاه باأن ينتقم �لطفل له �إذ� كان ذكًر�، وقد ترملت 
فاطمة، ومل ت�صاأ �لتزوج وتفرغت لرتبية �بنها، وبعد 33 عاًما؛ 
�أكتوبر عام  �لقناة وجاء يوم 16  كانت هي و�بنها يف منطقة 
1951، فهّب �ل�صعب �مل�رصي مطالًبا بالثاأر و�لنتقام، فقاد 
�صابر زمالءه يف مع�صكر�ت »فايد« �إىل �لإ�رص�ب عن معاونة 

�لإجنليز فقتل بر�صا�صة �آثمة يف �ليوم �ملحدد لزفافه.

ومل تبِك �لأم وهي تنظر �إىل جثة وحيدها، وعزمت على 
حتى  �ملجاهدين  �إىل  و�لذخرية  �لعتاد  تنقل  و�أخذت  �لنتقام 

فازت بال�صهادة يف �صبيل �لوطن.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

668

786– ال�سوربجي – حارة – بق�سم اجلمرك
بق�صم  �لكائن  �ل�صوربجي«  »م�صجد  يف  ترجمته  �طلب 

�ملن�صية حيث هناك �صارع با�صم �مل�صجد. 

787- ال�سيباين – �سارع – بق�سم العطارين
كنية �ل�صيباين ترجع يف �أ�صلها �إىل بني �صيبان �لذين كانو� 
تطرز  �لتي  »بالك�صوة«  يحجبونها  �لذين  �أي  �لكعبة،  �صدنة 
بخيوط �لذهب، وتر�صل �إىل مكة كل عام، وكان بنو �صيبان 

يبيعون »�لك�صوة« �لقدمية قطًعا للتربك بها.

دور  لهم  كان  ممن  ثالثة  حياة  برتجمة  �لتاريخ  ويحتفظ 
بارز يف �حلياة �لعربية و�لكيان �لإ�صالمي �لعام وهم:

1( املثنى بن حارثة ال�سيباين: كان �أحد �أفر�د بني �صيبان �لذين 
ذهبو� �إىل �ملدينة وبايعو� ر�صول �لله وذلك خالل �ل�صنة �لتا�صعة 
�ملثنى  �صار  �ل�صديق  بكر  �أبي  �خلليفة  عهد  ويف  �لهجرة،  من 
�ل�صيباين �أمرًي� على قومه بني �صيبان، وكانو� يقيمون يف ذلك 
وبادر  �لعر�ق،  �صو�د  يلي  فيما  �ل�صحر�ء  حدود  على  �حلني 
�لله،  �صبيل  يف  �جلهاد  على  قومه  كلمة  جمع  �إىل  �ل�صيباين 
مروًعا  �لفر�ت  و�أ�صفل  �ل�صو�د،  �أطر�ف  على  بهم  يغري  و�أخذ 
�لفر�ض، يقتل �لكثري منهم، وي�صتويل على �لغنائم �لعظيمة مما 

�أثار �ل�صطر�ب يف �صفوفهم، ون�رص �لرعب يف نفو�صهم.

وعندما عنّي �خلليفة �أبو بكر خالد بن �لوليد )�نظر هذه �ملادة 
ومادة �أبو بكر �ل�صديق( قائًد� للحملة �لع�صكرية على �لعر�ق، 
م�صاعد  �أكرب  ذلك  بعد  �صار  �لذي  �ل�صيباين،  �ملثنى  �إليه  �صم 
�ملعارك  يف  معه  ي�صرتك  فكان  حروبه،  يف  �لوليد  بن  خلالد 

�لكربى ويقوم بالإنابة عنه يف معظم �ملهام �حلربية �خلطرية �لتي 
حتتاج �إىل �لفطنة و�لدهاء.

ويف �لعام �لثالث ع�رص �لهجري �أمر �أبو بكر خالد بن �لوليد 
�لروم  جيو�ض  �إن  �إذ  �مل�صلمني،  لنجدة  �ل�صام  �إىل  بالذهاب 
كانت قد جتمعت يف �لريموك )�نظر هذه �ملادة(؛ فانفرد �ملثنى 

�ل�صيباين بقيادة �جلي�ض يف �لعر�ق.

هرمز  باإمارة  �صخًما  جي�ًصا  له  ح�صدو�  قد  �لفر�ض  وكان 
على  مدرب  �صخم  بفيل  �جلي�ض  هذ�  وجهزو�  جاذوية، 
�لكتائب  �إىل جي�صه  �صم  �أن  بعد  �إليهم  �ملثنى  فخرج  �حلرب، 
�ملتفرقة يف �لقرى و�لثغور، و�قتتل �جلي�صان يف عنف و�رص�وة 
ومتكن هو وجماعة فد�ئية من جنوده من قتل �لفيل �لذي كانت 
خيول �مل�صلمني جتزع منه، وعندها حمل �مل�صلمون على �لفر�ض 
وهزموهم �رص هزمية فولو� �لأدبار وفتك جي�ض �ملثنى �ل�صيباين 

بجنودهم، وت�صمى هذه �ملعركة �لتاريخية معركة بابل.

�رتدو� عن  �لذين  بحرمان  قر�ًر�  �تخذ  قد  بكر  �أبو  وكان 
�لإ�صالم ثم عادو� �إىل دين �لله من �رصف �لقتال يف �صبيل �لله، 
عن  بالعدول  بكر  �أبا  و�أقنع  �ملدينة  �إىل  �ل�صيباين  �ملثنى  فذهب 
�ملقاتلني،  هوؤلء  �إىل  �لإ�صالمية  �جليو�ض  حلاجة  �لقر�ر  هذ� 
فا�صتجاب �أبو بكر لن�صيحة �ملثنى و�أمر عمر بن �خلطاب )�نظر 
مادة �بن �خلطاب( وهو يحت�رص باأن ير�صل �لنا�ض مع �ملثنى على 

�لفور، فاأمر عمر �لنا�ض بالذهاب مع �ملثنى �إثر وفاة �أبي بكر.

وهبَّ �مل�صلمون من مهاجرين و�أن�صار �إىل �جلهاد، فعهد 
م�صعود  بن  عبيدة  �أبي  �إىل  بقيادتهم  �خلطاب  بن  عمر  �خلليفة 
قائده  مع  فخا�ض  له،  تابًعا  �ل�صيباين  �ملثنى  وجعل  �لثقفي 
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�لفر�ض،  �صد  �لنمارق  موقعة  يف  �حلرب  �لثقفي  عبيدة  �أبي 
وكان �لن�رص فيها للم�صلمني.

وغ�صب �لفر�ض لتتابع هز�ئمهم فاأعدو� جي�ًصا كبرًي� بقيادة 
نف�صه  ك�رصى«  »لو�ء  له  وعقدو�  جاذويه  وهو  قو�دهم  �أمهر 
�لفار�صي  �جلي�ض  و�صار  �لفيلة،  من  بعدد كبري  وزودو� جي�صه 
حتى بلغ �ملوقع �لذي ع�صكر فيه �جلي�ض �لإ�صالمي، ثم �أر�صل 
بني  �لذي  �جل�رص  يعرب  باأن  ياأمره  عبيدة  �أبي  �إىل  �لقائد جاذويه 
�أن  عبيدة  �أبو  فا�صتكرب  بجي�صه،  �جل�رص  هو  يعرب  �أو  �جلي�صني 
بالعبور  جي�صه  و�أمر  �لفر�ض  من  �صجاعة  �أقل  �مل�صلمون  يكون 
وملا  �مل�صلمني،  من  كبرًي�  عدًد�  �لفيلة  وقتل  �جلي�صان  و�لتحم 
�رصب �أبو عبيدة �أحد �لفيلة بال�صيف وقطع خرطومه ثار �لفيل 
وركله برجله ثم و�صعها على �صدره حتى مات، وعندها دّب 
�لهرج يف �صفوف �مل�صلمني فاأمرهم �ملثنى �ل�صيباين بعبور �جل�رص 
وت�صمى  �لإبادة،  من  �جلي�ض  بقية  بذلك  تقهقرهم وحفظ  يف 

هذه �ملوقعة �مل�صوؤومة مبوقعة �جل�رص.

و��صتجمع �لفر�ض �أمرهم و�أعدو� جي�ًصا �آخر بقيادة »مهر�ن« 
معركة  �ل�صيباين يف  �ملثنى  بقيادة  �لعربي  �جلي�ض  مع  و��صتبكو� 
�إخو�نهم  مع  تغلب  بني  ن�صارى  فيها  حارب  �لتي  »�لُبَوْيب« 
هزمية،  �رص  �لفر�ض  فهزمو�  جنب  �إىل  جنًبا  �مل�صلمني  �لعرب 
ولحقوهم يقتلون جنودهم دون هو�دة حتى �متالأت �لأر�ض 

رت خ�صائرهم يف �لأرو�ح مبائة �ألف قتيل. بجثثهم، وُقدِّ

كّون  �لفر�ض،  ملك  ك�رصى«  بن  »يزدجرد  توىل  وملا 
مناه�صة  على  بالعر�ق  �ل�صو�د  �أهل  وحّث   ،� جدًّ كبرًي�  جي�ض 
�إىل  بالرتد�د  �ل�صيباين  �ملثنى  �خلطاب  بن  عمر  فاأمر  �لعرب، 
حافة �ل�صحر�ء �نتظاًر� للمدد، وعندما ح�رص �ملدد بقيادة �صعد 

�بن �أبي وقا�ض )�نظر مادة �بن �أبي وقا�ض( كان �ملثنى قد فارق 
�حلياة متاأثًر� بجر�حه �لتي �أ�صيب بها يف معركة �جل�رص.

يف  �لوليد  بن  بخالد  �لنا�ض  �أ�صبه  �ل�صيباين  �ملثنى  وكان 
�كتمال ملكة �حلرب عنده، ومتتعه بال�صجاعة و�لب�صالة و�رصعة 
�لعدو،  ومباغتة  �لفر�ض،  و�نتهاز  �لذكاء،  وحدة  �خلاطر، 

و�ل�صتهانة باحلياة، وطلب �ل�صت�صهاد يف �صبيل �لله.

ى ��صمه  ومل ت�صعد روحه �لطاهرة �إىل بارئها �إل بعد �أن دوَّ
يف فار�ض، و�أ�صبح مثار فزع فيها، وم�صدر ��صطر�ب لها.

�ل�صيباين  ��صم  يحمل  �لذي  �ل�صارع  �أن  �صك يف  من  وما 
بق�صم �لعطارين قد خ�ص�ض لتخليد ذكرى هذ� �لقائد �لفد�ئي 

�لعظيم �لبطولة.

�لتاريخية تقت�صيني تدوين ترجمة كل من  �أن �لأمانة  غري 
�ل�صيبانيني �لآخرين وهما:

ال�سيباين: كان  فرقد  بن  بن احل�سن  الله حممد  اأب� عبد   )2
عام  و��صط  مبدينة  ولد  حنفيًّا،  فقيًها  وكان  �صيبان  بني  موىل 
132هـ )749 - 750م( ون�صاأ يف �لكوفة، ودر�ض على يد 
�أبي حنيفة يف �صبابه، وتاأثر به فق�رص همه على �لأخذ »بالر�أي« 
ثم �ألقى درو�صه يف م�صجد �لكوفة وهو يف �لع�رصين من عمره، 
و��صتز�د من علم �حلديث على �صفيان �لثوري و�لأوز�عي )�نظر 
هذه �ملادة(، وخا�صته مالك بن �أن�ض )�نظر �لإمام مالك( �لذي 
ح�رص درو�صه يف �ملدينة طو�ل ثالث �صنو�ت، غري �أنه يدين يف 

علمه بالفقه لأبي يو�صف )�نظر هذه �ملادة(.
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وملا ظفى على مكانة �أبي يو�صف بدرو�صه حاول �أبو يو�صف 
�أن يوليه �لق�صاء يف �ل�صام �أو يف م�رص، ولكن �ل�صيباين رف�ض 

هذ� �ملن�صب.

�لر�صيد يف م�صاألة  �لعبا�صي هارون  ��صتفتاه �خلليفة  وعندما 
�لإمام يحيى بن عبد �لله �لزيدي )�نظر مادة �لزيدية( �أخطاأ ففقد 
�أنه من  ي�صك يف  �لر�صيد  �خلليفة، و�صار هارون  �حلظوة عند 
�ملت�صيعني للعلويني، �أما �حلقيقة فاإنه كان على مذهب �ملرِجئة 
على غر�ر بع�ض �صيوخه، ثم �بتعد فيما بعد عن ن�صاطه �ل�صيعي 
فعينه هارون �لر�صيد قا�صًيا على �لرقة عام 180هـ )796م(.

وبعد �أن ُعِزل من من�صبه �أقام يف بغد�د �إىل �أن �أمره �خلليفة 
رنيوية  بقرية  بها  فتويف  خر��صان  �إىل  رحلته  يف  ي�صحبه  باأن 
بالقرب من �لري عام 187هـ )803م( بالًغا من �لعمر حو�يل 

54 عاًما.

وكان �ل�صيباين من �أهل �لر�أي �ملعتدلني، وكان يعتمد يف 
درو�صه على �حلديث قدر �ل�صتطاعة، ومن جهة �أخرى كان 

من علماء �لنحو �ملربزين.

وُيْذَكر من تالميذه �لإمام �ل�صافعي )�نظر مادة �ل�صافعي( 
� يجادله فيه عنو�نه )كتاب �لرد على حممد بن  �لذي كتب ردًّ

�حل�صن( وذلك يف كتاب »�لأم«.

ويرجع �لف�صل يف �نت�صار �ملذهب �حلنفي يف �أول �أمره �إىل 
�لتي ُكتِب عليها كثري  �ل�صيباين  �ل�صيباين و�أبي يو�صف، و�آثار 
بو�صاطتها  �لفقهاء  ��صتطاع  �لتي  �لآثار  �أقدم  هي  �ل�رصوح  من 
�حلكم على مذهب �أبي حنيفة )�نظر هذه �ملادة(، و�إن كانت 
حنيفة  �أبي  �آر�ء  عن  �لنقط  من  كثري  يف  تختلف  �لآثار  هذه 

مادة  )�نظر  �لفر�ت  بن  �أ�صد  �ملربزين  تالميذه  ومن  نف�صه، 
�بن �لفر�ت(.

ومن �أهم موؤلفات �ل�صيباين كتاب »�لأ�صل يف �لفروع« �أو 
»�ملب�صوط« وكتاب »�جلامع �لكبري«، وكتاب »�جلامع �ل�صغري« 
وكتاب »�ل�صري �لكبري« يف �أربعة جملد�ت، وكتاب »�لآثار«، 
�أن�ض  بن  مالك  ل�صيخه  »�ملوطاأ«  من  ن�صخة  ذلك  فوق  وكتب 

�أ�صاف �إليها نقًد� كثرًي�.

من�صور  �أبو  ويقول  ال�سيباين:  مرار  بن  اإ�سحق  اأب� عمرو   )3
�إىل  بالن�صب  وينحدر  بالأحو�ض،  ُيعرف  كان  �إنه  �لأزهري 
�أ�رصة ريفية من �لأعيان يف فار�ض �إل �أنه كان موىل رجل من 

قبيلة �صيبان ولذ� ُعِرف بال�صيباين.

وكان �أعظم علماء �لنحو �لكوفيني ويقال �إنه لقِّب بال�صيباين 
�لذين  �لر�صيد  هارون  �لعبا�صي  �خلليفة  موؤدًيا لأولد  لأنه كان 

كانو� يدر�صون على يزيد بن مزيد �ل�صيباين.

تاريخ  تاريخ ميالده، ول  �لتدقيق  يعرف على وجه  ول 
213هـ،  �أو   206 �أو   205 عام  تويف  �إنه  قيل  �إذ  وفاته، 
�ليوم  يف  تويف  �أنه  روي  �إذ  �لأرجح،  هو  �لأخري  و�لتاريخ 
�إبر�هيم  و�ملغني  �لعتاهية،  �أبو  �ل�صاعر  فيه  تويف  �لذي  نف�صه 
�ملو�صلي )�نظر هذه �ملادة(، وقد و�فتهما �ملنية يف عام 213هـ 

)828م(.

ومل ي�صتهر �أبو عمرو �ل�صيباين بالنحو فح�صب، بل ��صتهر 
كذلك برو�ية »�حلديث«،  وذكر �ملوؤرخون �أنه من �لثقات يف 

»م�صند« �أحمد بن حنبل )�نظر هذه �ملادة(.
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�لكوفة  مدر�صة  �صيوخ  �أ�صهر  يد  على  �لعلم  تلقى  وقد 
و�ملادة  �لأ�صعار  �لرّحل وجمع  �لعرب  بني  وقًتا طوياًل  وق�صى 
�للغوية، ثم �نتقل �إىل بغد�د يف �أو�خر �أيامه وعمد يف مر�حل 
حياته �لأوىل �إىل جمع طائفة كبرية من �أ�صعار �لقبائل �لعربية، 
و�أعد جمموعة منها ت�صمل على ق�صائد ثمانني قبيلة فاأفاد منها 
كثري من �لكّتاب �ملتاأخرين �لذين جمعو� دو�وين �ل�صعر �لعربي 

�لقدمي.

�لتاريخية  بالإ�صار�ت  �لعناية  يف  ر�صفائه  على  تفوق  وقد 
�أن كثريين غريه كانو�  يظهر  �لتي  �لقدمية  �لق�صائد  �ملدونة يف 

يجهلونها �أو ل يعنون بها مثل �لأ�صمعي.

�ل�صيباين  كان  بالورع،  وظهوره  تقاه  من  �لرغم  وعلى 
»�جليم«  كتاب  �إل  موؤلفاته  من  يبق  ومل  �أحياًنا،  �خلمر  يدمن 
�لذي كان يبغي �أن يكون معجًما للغة �لعربية ولكنه مل يتمه، 
وما من �صك يف �أن كتاب »�لعني« ملوؤلفه �خلليل بن �أحمد هو 
�لذي �أوحى �إليه �لقيام بتاأليف كتاب »�جليم«،  �لذي رتبه على 
فقط،  »�جليم«  حرف  �إىل  به  وبلغ  �لعربية،  �لهجاء  حروف 
وتوجد من هذ� �لكتاب ن�صخة وحيدة يف مكتبة �لأ�صكوريال 

باإ�صبانيا، وهو من �أقدم �لكتب يف �للغة �لعربية.

ويقول كّتاب �صريته �أنه رف�ض �أن ميلي كتاب »�جليم« على 
�أحد، ولذلك مل توؤخذ منه ن�صخة �إل بعد وفاته.

دفتيه  بني  يجمع  �أنه  ذلك  خا�صة،  علمية  قيمة  وللكتاب 
طائفة كبرية من �لعبار�ت �ملاأثورة عن بع�ض �لقبائل، و�ملحقق 
�لقدمية  �لثمانني  �لدو�وين  �لعبار�ت من  ��صتخل�ض هذه  �أنه  هو 

لقبائل �لعرب �لتي ��صتطاع جمعها.

وذكر موؤرخو �صريته موؤلفات �أخرى فقدت جميعها منها: 
غريب �مل�صنف، وكتاب �خليل، وغريب �حلديث، وكتاب 

�لكّتاب، وكتاب �للغات، وكتاب �لنو�در.

ثعلب،  �لبارزين:  �ل�صيباين  عمرو  �أبي  تالميذ  ومن 
و�بن �ل�صكيت، و�أبو عبيد �لقا�صم بن �صاّلم، وعمرو �بنه هو 

و�لإمام �أحمد بن حنبل.

�أن  »�ملنطق«  كتاب  �صاحب  �ل�صكيت  بن  يعقوب  وقال 
�لأعو�م،  من   108 �لعمر  من  بلغ  �ل�صيباين  عمرو  �أبا  �أ�صتاذه 

وكان يكتب بيده �إىل �أن مات.

788– ال�سيخ اإبراهيم اأبو قرطام – �سارع– 
)اأزوالدفني  الب�سل  مينا  بق�سم 

�سابًقا(
طويلة  مدة  حا�رصو�  �لذين  �لأجالء  �لعلماء  من  كان 
درو�صه  تلقى  وقد  �لب�صل،  مينا  مبنطقة  عي�صى  �حلاج  مب�صجد 
�لدينية يف جامع �ل�صيخ �لذي �صيده بالإ�صكندرية �إبر�هيم با�صا 
�ل�صيخ )�نظر هذه �ملادة( و�أطلق عليه ��صم �جلامع �لأنور مناف�صة 

للجامع �لأزهر بالقاهرة.

�لدين  يف  درو�ًصا  يلقي  قرطام  �أبو  �إبر�هيم  �ل�صيخ  وكان 
�لب�صل وذلك كل  �لنا�ض مب�صجد �حلاج عي�صى مبينا  على عادة 
يوم بعد �صالة �لع�رص، وبعد �صالة �ملغرب، ثم �صار �إماًما لهذ� 
�مل�صجد، و�هتدى على يديه عدد كبري من عامة �لنا�ض ف�صارو� 

مو�طنني �صاحلني بف�صل وعظه و�إر�صاده.

)1923م(  1342هـ  عام  خالل  �إبر�هيم  �ل�صيخ  وتويف 
�ل�صيخ  ولده  وخلف  بقليل،  عاًما  �ل�صتني  جتاوز  �أن  بعد 
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عبد �لله �إبر�هيم قرطام، �لذي �صار �إماًما مل�صجد �حلاج عي�صى 
بكفر ع�رصي خلًفا لو�لده.

يف  ترجمته  فاطلب  لل�صارع،  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  �أما 
)�أزو�لدفني(.

789– ال�سيخ اإبراهيم با�سا – �سارع – بق�سم 
املن�سية

�ملعروفة  »�ل�صيخ«  �أ�رصة  عميد  كان  با�صا  �إبر�هيم  �ل�صيخ 
�حلركة  قيادة  تولو�  �أفر�دها  من  عدًد�  باأن  �لإ�صكندرية  مبدينة 
وبد�ية  ع�رص  �لتا�صع  �لقرن  �صنو�ت  معظم  يف  �لدينية  �لفكرية 
�لقرن �لع�رصين، وهو جز�ئري �لأ�صل من بلدة »قاملة« �لو�قعة 
عليها  �أطلق  �لتي  »�صكيكدة«  ميناء  من  �ل�رصقي  �جلنوب  يف 
�خلط  على  وهي  فيل«،  »فيليب  ��صم  �لفرن�صي  �ل�صتعمار 
ق�صنطينة،  �إىل مدينة  )بونة(  ميناء »عنابة«  �ملمتد من  �حلديدي 
من  قدًما   277 �رتفاع  على  وتقوم  �جلز�ئر،  مدينة  �إىل  ثم 
�صطح �لبحر، وكانت بلدة »قاملة« تدخل يف نطاق نفوذ �لقطر 
�لنهائي على �حلدود بني تون�ض و�جلز�ئر  �لتون�صي قبل �لتفاق 

يف عهد �حلكم �لرتكي.

هذه  حتمله  �لذي  »�ل�صيخ«  لقب  �أن  يف  �صك  من  وما 
�لأ�رصة يرجع يف ن�صبه �لأ�صيل �إىل �لأ�رصة �لعريقة �مل�صهورة يف 
تاريخ �لبالد �جلز�ئرية، و�لتي تن�صب يف �أرومتها �إىل »�صيدي 
�لرببري  باللغة  �لرئي�ض  )�أي  »بالأمغار«  �مللقب  �ل�صيخ«  حممد 
�أديًبا عامِلًا باحلديث، وتف�صري �لقر�آن �لكرمي  �لقبائلية(، وكان 
متبحًر� يف �لفقه �لإ�صالمي، وكان ياأخذ بال�صورى يف �صوؤون 
�ل�صعديني �لأ�رص�ف يف �ملغرب �لأق�صى، وقد  حكمه لدويلة 
جنوب  يف  »�أغادير«  ُمر�صى  �صيد  �أن  بعد  تلم�صان  مدينة  فتح 

عامي  بني  �لو�قعة  �لفرتة  حكمه  و��صتغرق  �ملر�ك�صي،  �لقطر 
�حلكم  هذ�  وكان  1557م(،   –  1539( و965هـ   946
�لقطر  من  �لغربي  و�جلزء  �لأق�صى  �ملغرب  على  نفوذه  يب�صط 
ما  رحل  )1557م(،  965هـ  عام  �غتياله  وبعد  �جلز�ئري، 
بقي من �أ�رصته �إىل �ل�رصق و��صتقر بع�صهم يف بلدة »قاملة« م�صقط 
ر�أ�ض �إبر�هيم با�صا �ل�صيخ �صاحب هذه �لرتجمة، وينت�صب �إىل 
بن  �أحمد بن حممد  �لعبا�ض  �أبو  �ل�صيخ«  �أولد »�صيدي حممد 
�لتّجانية  �ل�صوفية  �لطريقة  من�صئ  اين،  �لتجَّ �صامل  بن  �ملختار 
1150هـ  عام  ما�صي  عني  قرية  يف  �ملولود  )�لتيجانية(،  �أو 
�لكربى  �ل�صحر�ء  )1727م(، وهي قرية تقع على م�صارف 

و�صط �لبالد �جلز�ئرية.

و�أطلعني �أحفاد �ل�صيخ �إبر�هيم على �صورة زنكغر�فية لالأمر 
�لإ�صكندرية  حمافظ  بك  حمرم  �إىل  علي  حممد  من  �ل�صادر 
نفي  بوجوب  )1820م(  1236هـ  عام  حمرم   24 بتاريخ 
�ل�صيخ �إبر�هيم با�صا �ل�صيخ �إىل موطنه �لأ�صيل »قاملة« لأنه �أفتى 
بتحرمي �أكل ذبيحة �ملو��صي و�لأغنام �لتي يتوىل ذبحها �ليهود �أو 
�لن�صارى، على �أل ت�صتويل �حلكومة على �أمالكه بو�صع �ليد، 
وكان هذ� �لأمر نتيجة �حتجاج علماء وفقهاء �لإ�صكندرية على 
هذه �لفتوى و�تهام �ل�صيخ باخلروج على �ل�رصيعة �لإ�صالمية �لتي 

ل حترم هذ� �لذبح.

وبعد �أن �أثبت �إبر�هيم �أن فتو�ه ل ُتَعد خروًجا على قو�عد 
ت�صييد  �إىل  فبادر  �لإ�صكندرية،  �إىل  �لرجوع  حق  ُمنِح  �ل�رصع 
�مل�صجد �لذي يحمل ��صم �لأ�رصة حتى �ليوم، وذلك بجانب 
�لنقر��صي  �مليد�ن )�صارع حممود فهمي  �صارع  نهاية  منـزله يف 
وجعل  )1824م(  1240هـ  عام  يف  �لت�صييد  ومت  حاليًّا(، 
»خوخة«  بابًا  �مل�صجد  �صحن  وبني  �لعلوية  �لأوىل  �لطبقة  بني 
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يف  �خلم�ض  �ل�صلو�ت  لتاأدية  �أ�رصته  و�أفر�د  هو  منه  ليدخل 
�أوقاتها، وكان هذ� �مل�صجد �لعتيد وقت �إن�صائه ي�صمى »�جلامع 
�لأنور« ليكون فرًعا للجامع �لأزهر بالإ�صكندرية، ويف بع�ض 
ت�صميته  �أن  �لقد�مى  �لإ�صكندرية  �أهايل  من  �مل�صتقاة  �لرو�يات 
يف  �لأزهر  للجامع  �ملناف�صة  �صبيل  على  كانت  �لأنور  باجلامع 

�لقاهرة.

�ل�صيخ«،  ��صم »جامع  عليه  فيطلق  �لر�هن  �لوقت  �أما يف 
ويقع يف د�ئرة �خت�صا�ض ق�صم �رصطة �ملن�صية، وقد ��صتولت 
وقف  �أعيان  من  له  خ�ص�ض  وما  هو  �لأوقاف  وز�رة  عليه 

�ل�صيخ.

مادة  )�نظر  �صليمان  �ل�صيخ  و�بنه  �إبر�هيم  �ل�صيخ  وكان 
لأنهما  يوميًّا  باجلامع  �لتدري�ض  ميار�صان  با�صا(  �صليمان  �ل�صيخ 
�لدينية  �لعلوم  يف  �ملت�صلعني  �مل�صهورين  �لعلماء  من  كانا 
�لعلوم �لأزهرية من  و�لدنيوية، وكانت تدر�ض باجلامع كافة 
مكتبة  ي�صم  وكان  �لفلك،  على  عالوة  و�أ�صول،  ولغة  فقه 
و�لتاريخية  �لدينية  �لعربية  �لكتب  �أمهات  على  ت�صتمل  كبرية 
�خلام�صة من  �حللقة  م�صتهل  �حلريق يف  �أ�صابها  و�لعلمية، وقد 
ما  على  �لأوقاف  وز�رة  ��صتولت  ثم  �حلايل،  �لع�رصين  �لقرن 
تبقى منها عام 1381هـ )1961م(، ومل تقم �إل بجزء من 
ترتيب فهر�صتها وحفظها يف مكان يليق بقيمتها �لثقافية �ملفيدة، 
بع�ض خمازن  و�ل�صياع يف  للتاآكل  تتعر�ض  مبعرثة  ماز�لت  �إذ 

مديرية �لأوقاف بالإ�صكندرية.

وز�ول �لتدري�ض باجلامع بعد �ل�صيخ �إبر�هيم وولده �ل�صيخ 
�أحمد  حممود  �مل�صايخ  وهم  �صليمان،  �ل�صيخ  �أولد  �صليمان 
�لدين  علماء  من  جميًعا  وكانو�  وح�صن،  و�إبر�هيم  وحممد 

�ملرّبزين، فتخرج على �أيديهم عدد كبري من �لطالب، �أ�صيف 
�إىل �لعدد �لذي تخرج على �أيدي �أبيهم وجدهم، وكان لهوؤلء 
�لطالب بيت بجانب �جلامع ينـزلون به ل�صيما �لغرباء منهم، 
و�صمي �ل�صارع �لذي ي�صم هذ� �لبيت »�صارع طلبة �لعلم« )�نظر 
هذه �ملادة( ويظهر �أن معظم نفقات هوؤلء �لطلبة كانت ت�رصف 
من مال �ل�صيخ �إبر�هيم و�بنه �ل�صيخ �صليمان و�أحفاده من بعدهما 

عن طريق �لوقف.

�أجلَّ  �لإ�صكندرية  لأهايل  �ل�صيخ«  »جامع  �أدى  ولقد 
طائفة  خاللها  �أفاد  �لزمن  من  طويلة  مدة  �لعلمية  �خلدمات 
��صتيعابه، وذلك  و�لر�غبني يف  �لعلم  �لعدد من طالب  كبرية 
عن طريق �لدرو�ض �لنظامية �لتي كانت تلقى به على مد�ر �أيام 
�ل�صنة، و�لدرو�ض �لدورية �لتي كانت تلقى بعد �صالة �لع�رص، 

وبعد �صالة �ملغرب لكل من يريدون �لإفادة منها.

بالإ�صكندرية  �لديني  �ملعهد  �إن�صاء  على  �لر�أي  ��صتقر  وملا 
عام 1321هـ )1903م( كان �ملفرو�ض �أن يتلقى �لعلم بجامع 
�ل�صيخ بو�صف كونه من �أكرب �مل�صاجد يف �ملدينة، ولأنه كان 
وبيًتا  مدر�صني  من  ي�صم  كان  مبا  �لتعليمية  �لغاية  لهذه   � معدًّ
للطلبة، ومكتبة حافلة باأمهات �لكتب، غري �أن �أحفاد �ل�صيخ 
تدري�ض  جّدهم  بجامع  �لديني  �ملعهد  لإقامة  ��صرتطو�  �إبر�هيم 
علم �لفلك بني مو�د �لدر��صة، ولرف�ض �جلهات �مل�صوؤولة هذ� 
و�صار  �لديني،  للمعهد   � مقرًّ �جلامع  �تخاذ  عن  ُعِدل  �ل�رصط 
�لطلبة يتلقون درو�صهم يف �ثني ع�رص م�صجًد� مبعرثة يف �أنحاء 
�أُِعّد �ملكان �ملالئم للمعهد �لذي نقل فيما بعد  �ملدينة، �إىل �أن 
�إىل جهة �لورديان، ثم ��صتقر �أخرًي� يف مبناه �حلايل بالقرب من 

حديقة �لنزهة.
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ر�صالته  يوؤدي  �ل�صيخ  جامع  ظل  ذلك  من  �لرغم  وعلى 
فكان  �ل�صكندري،  �لديني  �ملعهد  �إن�صاء  بعد  ما  �إىل  �لعلمية 
�أبناء  من  ول�صيما  و�ملعرفة  بالعلم  للتزود  �ملتعط�صني  قبلة 

�لإ�صكندرية.

و�صيد �ل�صيخ �أحمد �ل�صيخ – �أحد �أجنال �ل�صيخ �صليمان – 
�مل�صجد �لكائن ب�صارع حمرم بك عام 1318هـ )1900م(، 
وكان رحمة �لله عليه يتوىل �لتدري�ض به بعد ظهر كل يوم �أي 
بعد فر�غه من �لتدري�ض بجامع جده )جامع �ل�صيخ(، وتويف 
�ل�صيخ �أحمد عام 1326هـ )1908م(، ودفن باجلامع �لذي 
�صيده، ويف عهد �ل�صباب ر�أيت �ل�صيخ �أحمد مر�ًر� يتخذ من 
�صيدلية خوري مكاًنا جللو�صه يف �أثناء �أوقات �لفر�غ، وكانت 
�لذي هدم يف حو�يل  �ملن�صية  ق�صم �رصطة  �أمام  �ل�صيدلية  هذه 

1964م.

و�ل�صيخ �إبر�هيم با�صا �ل�صيخ هو قيد م�صجد �لعمري )�نظر 
مادة �لعمري( �لكائن يف نهاية �صارع �صيدي �أبي �لدرد�ء )�نظر 
هذه �ملادة(، وعلى نا�صية �صارع �رصيف )�خلديوي �لأول �صابًقا( 

وم�صجد �صيدي �لقروي بق�صم �ملن�صية )�نظر هذه �ملادة(.

ولدي  �أحد  �لكبري  ملحمد  و�لفخر  بالثناء  يذكر  ومما 
ينتمي  و�لذي  �لتّجانية،  �لطريقة  موؤ�ص�ض  �لتّجاين  �لعبا�ض  �أبي 
�إبر�هيم  �ل�صيخ  جّد  �ل�صيخ«  حممد  »�صيدي  �إىل  بالأرومة 
�لأكرب  �أن حممد  �لتيجاين(  مادة  )�نظر  �لأكرب  �ل�صيخ  با�صا، 
�أعد�ء �حلكم �لرتكي يف �جلز�ئر، ففي عام  �ألّد  هذ� كان من 
�لتّجانية  �لطريقة  �أعّد جي�ًصا من مريدي  1241هـ )1826م( 
�ل�صوفية و�أتباعها، وهاجم مدينة »مع�صكر«، وخرج »ح�صني 
غري�ض  بجهة  �جلي�صان  و�لتحم  ملالقاته،  وهر�ن  و�يل  باي« 

عند �مل�صاف و�أ�صفرت �ملعركة عن تقهقر جي�ض حممد �لكبري 
ب�صبب تخلي معظم �لذين �ن�صمو� �إىل جي�صه يف نو�حي �ملع�صكر 

عن �لقتال.

�لقتال،  ميد�ن  من  �لفر�ر  �إىل  �لكبري  يركن حممد  ومل   
وثالثمائة  هو  و�أعو�نهم  �لأتر�ك  خ�صومه  منازلة  على  م  و�صمَّ
من مريدي �لطريقة �ملخل�صني �لذين ينتمون �إىل قبيلة �لأرباع، 
ويذكر �لأمري حممد بن �لأمري عبد �لقادر �جلز�ئري يف كتابه 
�أنف�صهم  �أنهم عقلو�  »حتفة �لز�ئر يف مناقب �لأمري عبد �لقادر« 
كما ُتعقل �لإبل وقاتلو� حتى قتلو� عن �آخرهم، وبعث �لباي 
�جلز�ئر  مدينة  �إىل  �لكبري  حممد  بر�أ�ض  وهر�ن  حاكم  ح�صني 
حممد  �صيف  �جلز�ئر«  »د�ي  و�أر�صل  بابها،  على  فعلقت 
1224هـ  �صنة  يف  تركيا  �صلطان  �لثاين  حممود  �ل�صلطان  �إىل 
�لقتال  )1827م(، ويدل هذ� �لدفاع �ملجيد و�ل�صتب�صال يف 
�مل�صتميت على �ل�صجاعة �لنادرة، و�إن كان �أخوه حممد �ل�صغري 
و�أتباع �لتجانية قد نا�رصو� بعد ذلك �حلكم �لفرن�صي يف �جلز�ئر 

وحاربو� �لأمري عبد �لقادر.

ويدل �صكل بناء »جامع �ل�صيخ« على �لطريقة �لتي كانت 
متبعة وقت ت�صييده يف �إقامة �مل�صاجد، وهي �أن يكون من طبقٍة 
�صفلى ت�صتخدم »خاًنا« �أي )خمزًنا كبرًي�( لإيد�ع ب�صائع �لغرباء 
�ل�صالة  فري�صة  يوؤدو�  �أن  بعد  لياًل  و�إيو�ئهم  �لإ�صكندرية  عن 
و�ل�صتماع �إىل �لدرو�ض �لدينية، وطبقٍة عليا ت�صتوعب �مل�صجد 
�ُصيِّد  وقد  �خلا�صة،  �صيخه  وحجرة  ومكتبته  وِمْنرَبه  وحمر�به 
على هذ� �لنمط بالإ�صكندرية بع�ض �مل�صاجد �لأخرى، �أهمها 
فرن�صا  )�صارع  حافظ  م�صطفى  �ل�صهيد  ب�صارع  تربانة  م�صجد 
�مليد�ن  �ملتفرع من �صارع  بال�صارع  �ل�صوربجي  �صابًقا( وم�صجد 
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تربانة  م�صجد  مادتي:  )�نظر  حاليًّا(  �لنقر��صي  حممود  )�صارع 
وم�صجد �ل�صوربجي(.

و�أجد من �ملالئم يف هذ� �ل�صدد �أن �أذكر �صيًئا من �ل�صياق 
�لتاريخي �لذي ي�صتطاع من خالله �لتعرف على دويلة �ل�صعديني 
قامت  �ل�صيخ، فقد  �إبر�هيم  �ل�صيخ  �إليها  ينتمي  �لتي  �لأ�رص�ف 
�ملغرب  يف  وّطا�ض  بني  دويلة  �أنقا�ض  على  �لدويلة  هذه 
�لأق�صى، وَيُرّد �ل�صعديون �لأ�رص�ف ن�صبهم �إىل �أ�صٍل عربي، 
من ينبع بالأر��صي �حلجازية، ويوؤكدون �أن هذ� �لن�صب ي�صل 

بالت�صل�صل عرب �لأجيال �إىل حممد �لنف�ض �لزكية.

�لعبا�ض  �أبو  زعامتهم  توىل  عام 922هـ )1516م(  ويف 
على  للق�صاء  �لله  �صبيل  يف  �جلهاد  على  فحملهم  �أحمد، 
ويف  �لأق�صى،  �ملغرب  ثغور  جميع  من  وطردهم  �لربتغاليني 
بالأمغار  �مللقب  �ل�صيخ  حممد  جنح  )1539م(  946هـ  عام 
يف �ل�صتيالء على مدينة مر�ك�ض وجعلها حا�رصة ملكه، ثم 
�ملر�ك�صية  �لثغور  عن  فاأجالهم  �لربتغاليني  �صد  �لقتال  و��صل 
بعد  وفتح  )1540م(،  947هـ  عام  �أغادير  ميناء  و�صيد 
طرد  و�أفلح يف  تلم�صان  على  وزحف  وفا�ض،  مكنا�ض  ذلك 
توىل  )1557م(  965هـ  عام  �غتياله  وبعد  منها،  �لأتر�ك 
�حلكم �بنه عبد �لله �إىل �أن قام بالزعامة �أحمد بن حممد �ل�صيخ 
�ل�صعديني  »عهد  ��صم  عهده  على  �أطلق  وقد  باملن�صور  �مللقب 
على  �ملربم  وق�صائه  �لهائل  وِغناه  �لعديدة  لنت�صار�ته  �لذهبي« 
�لربتغاليني ول�صيما يف معركة و�دي �ملخازن يف 4 �أغ�صط�ض 
�صنة 1578م )986هـ(، حيث لقي ملك �لربتغال �صبا�صتيان 
حتفه، ويف عهد �ل�صعديني �لأ�رص�ف �ُصيدت جامعة �لقرويني 
�ل�صهرية يف مدينة فا�ض، وهي �أقدم �جلامعات �لإ�صالمية ومن 

�لدينية  �لعلمية  ر�صالتها  توؤدي  وماز�لت  �لعمر�نية،  �لآثار  �أهم 
حتى �لآن.

ولعل �ل�صيخ �إبر�هيم �أر�د �أن يجدد عهد �أجد�ده �لأولني، 
فاأقام جامعة بالإ�صكندرية على غر�ر جامعة �لقرويني.

ومن �لإن�صاف �لتاريخي �أن نذكر لدويلة �ل�صعديني �لدور 
�لهام �لذي قامت به خالل �صني حكمها، فعالوة على �ملقاومة 
ووقف  و�لرتكية،  و�لربتغالية  �لإ�صبانية  �لهجمات  �صد  �لقوية 
تدخل �لنفوذ �لأجنبي يف �صوؤون �ملغرب فقد ��صتطاع �أمر�وؤها 
�لتغلغل يف �ملناطق �ل�صحر�وية حتى نهر �لنيجر، ثم و�صلو� �إىل 
متبكتو يف جمهورية مايل �حلالية، و�صيدو� جامعتها �ل�صهرية.

من  جنودها  عدد  تدرج  �لتي  �حلمالت  هذه  �أن  غري 
�أربعة �آلف �إىل ثالثة وع�رصين �ألًفا يف �ملدة من عام 999 �إىل 
1028هـ )1590 – 1618م( مل حتقق �لأغر��ض �لقت�صادية 
�لتي �أُر�صلت من �أجلها، فقد عجز هوؤلء �جلنود عن ��صتغالل 
�أن  �إىل  ينق�ض  و�أخذ عددهم  �لنائية،  �ملنطقة  تلك  �ملناجم يف 
�صارو� �أقلية تدفع �ل�رص�ئب للحكام �ملحليني، ولو كانو� على 
ق�صط و�فر من �لعلم ل�صتطاعو� �لحتفاظ بالرثوة �لإفريقية �لهائلة 
�لأوروبيني  قو�فل  عنها  ول�صدو�  �ل�صا�صعة،  �لأقاليم  تلك  يف 
�لتي �أخذت تطرق �صو�حل �إفريقيا �لغربية يف ذلك �حلني، ثم 
�لقارة  باقي خري�ت  �لذهب وعن  بحًثا عن  �لد�خل  تنت�رص يف 
�لهائلة بو�صائلها �ل�صتعمارية �ل�صتغاللية، وليتغري عندئذ وجه 

�لتاريخ بالن�صبة �إىل �لفتح �لإ�صالمي �لعربي للقارة �ل�صود�ء.

وجلامع �ل�صيخ ذكريات طيبة يف نفو�ض �أهل �لإ�صكندرية 
�لعبا�ض  �أبي  �صيدي  »َجْلَوة«  تنتهي  كانت  فعنده  �لقد�مى، 
�ملر�صي )�نظر مادة �صيدي �أبي �لعبا�ض( �لتي تبد�أ من م�صجده يف 
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يوم 15 رم�صان من كل �صنة، وهو موعد مولده �ل�صنوي، 
بزمامه  مُيْ�ِصك  م  �ملَُطهَّ جو�ده  �ل�صوفية  �لطرق  خليفة  فريكب 
�لد�لة  �مللونة  �لر�يات  حاملو  به  ويحيط  �لطرق،  هذه  م�صايخ 
ورفاعية  وتيجانية  �أيوبية  من  �ل�صوفيني  مذ�هب  خمتلف  على 
و�أحمدية وغريها، ويتقدمه �أولد �صيدي عبد �ل�صالم �لأ�صمر 
و�صيدي �بن عي�صى ي�رصبون �لدفوف �لرحبة يف �صياٍق منتظم 
على �أنغام »�ل�صالمية« �لرتيبة، وَي�ْصبق هوؤلء �صاربو �لكا�صات 
وحاملو  �خلليعة  برق�صاتهم  �لغيط«  »�أبي  و�أولد  و�ل�صّناجات 
�مل�صاعل �لتي كانت توقد باحلطب �مللتهب، ثم �صارت م�صابيح 
»�لزفة«  هذه  وكانت  �لنفط،  بزيت  توقد  »كلوبات«  كبرية 
فاملو�زيني،  �لعبا�ض،  �أبي  �صو�رع  تخرتق  �ل�صاخبة  �ملائجة 
فامليد�ن، وعندما ي�صل جو�د �خلليفة �إىل باب »جامع �ل�صيخ« 
لي�صعد  �خلليفة  ل  ويرتجَّ �لكرمي،  �لكتاب  فاحتة  �لنا�ض  يقر�أ 
�لعديدة فيقود َحْلقة �لذكر يف �صحن �جلامع  درجات �جلامع 

حتى موعد �ل�صحور.

على  مر�ت  تقام عدة  �لتي  »�لدورة«  ِمْهرجانات  وكانت 
مد�ر �ل�صنة تنتهي بدورها عند هذ� �جلامع �لعتيد، فكانت تبد�أ 
�لطرق  �أبناء  �لع�رص، وت�صم  بعد  ا  �أي�صً �لعبا�ض  �أبي  من م�صجد 
�ل�صوفية و�أرباب �حلرف �ملختلفة يز�ولون حرفهم و�صناعاتهم 
�صيدي  �أولد  يتقدمهم  لذلك،  ا  ي�صً ِخ�صِّ �أعدت  عربات  فوق 
و�لنقز�ن،  و�ملو�صيقى،  عي�صى،  �بن  و�صيدي  �ل�صالم،  عبد 
ولعب �مِل�ْصعال، و�أولد �أبي �لغيط، وحاملو �لقماقم �لبللورية 
�مللونة �ملزينة بالورود و�لرياحني ير�صون مبائها �ملعطر �ملتفرجني 
على �جلانبني، ول�صيما �لفتيات �جلميالت، وعند باب �جلامع 
َخب �ملِهرجان ويذهب �مل�صرتكون فيه  ينف�ّض �ل�صامر وَيْخُمد �صَ
�إىل �صوؤونهم �ملعي�صية بعد �أن يكونو� قد ��صتمتعو� بيوم بهيج، 

حلو �ملناظر، بديع �ل�صياق.

بناء  على  �ل�صيخ  با�صا  �إبر�هيم  �ل�صيخ  �أ�رصة  و��صتمرت 
عام  �صعبان  �صهر  من   12 �ملو�فق  �جلمعة  يوم  ففي  �مل�صاجد 
بك  حمرم  م�صجد  �فتتح   )1959 فرب�ير   20( 1378هـ 
�جلديد ب�صارع حمرم بك على مقربٍة من م�صجد �ل�صيخ �أحمد 
فكرة  نبتت  وقد  �ل�صيخ،  با�صا  �إبر�هيم  بن  �صليمان  �ل�صيخ  بن 
ت�صييد هذ� �مل�صجد �لفخم يف وجد�ن �صقيقات �ملرحوم �صليمان 
عبد �حلميد �ل�صيخ �أحد �أحفاد �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا �لذي تخرج 
من كلية �حلقوق بجامعة �لقاهرة عام 1347هـ )1982م(، 
يتزوج،  �أن  دون  �لنا�صجة  �لرجولة  عهد  يف  �ملنية  وو�فته 
بناء  فكرة  تنفيذ  �إىل  �صقيقاته  �صعت  وتكرميه  ذكر�ه  ولتخليد 
�مل�صجد، وو�فقهن �إخوته �لآخرون فتنازلو� جميًعا عن مري�ثهم 
يف �ملنزل �لكبري �لذي كان �لأ�صتاذ �صليمان يقيم به، وتولت 
�ل�صقيقات �لثالث نفقات �لبناء فوق �أر�ض هذ� �ملنـزل، فُبِدئ 
�لت�صييد  هذ�  و��صتغرق  )1953م(  1373هـ  عام  ت�صييده  يف 

حو�يل �صتة �أعو�م.

م�صاجد  لر�صالة  تكملة  �جلديد  �مل�صجد  هذ�  ر�صالة  وتعترب 
�أ�رصة �ل�صيخ مبدينة �لإ�صكندرية وهي: جامع �ل�صيخ، وم�صجد 
�لعمري، وم�صجد �لقروي، وم�صجد حمرم بك �لقدمي �لذي 
مرت  �صتمائة  تبلغ  �جلديد  �مل�صجد  وم�صاحة  �أحمد.  �ل�صيخ  بناه 
�ملزين  �لرخام  من  �ُصُفل  �لد�خل  من  بجدر�نه  يحيط  مربع، 
ُفل  �ل�صُّ هذ�  ويعلو  �ملرت،  ون�صف  مرت  بارتفاع  �لعربية  بالنقو�ض 
�رصيط �آخر من �لرخام عر�صه ع�رصون �صنتيمرًت�، كتبت عليه 
باللون  �لفتح من بد�يتها باحلفر، ثم طليت  �آيات �صورة  بع�ض 

�لأخ�رص، وباأعلى �مل�صجد كتب �آيات من �صورة �لرحمن.

لها مدخل خا�ض،  لل�صيد�ت  وبامل�صجد �رصفة )�صندرة( 
وتبلغ م�صاحتها مائتي مرت مربع وهي مف�صولة متاًما عن �لق�صم 
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�لزخرفية،  �لعربية  بالنقو�ض  مزينة  و�أ�صقفها  بالرجال،  �خلا�ض 
وباآيات خمتارة من �صورة �لنور، ويتفرع منها دورة مياه خا�صة 

بال�صيد�ت غطيت حو�ئطها بالقي�صاين �لأبي�ض.

وبامل�صجد �رصفة �أخرى للرجال م�صاحتها مائة مرت مربع، 
يف مقدمتها حمر�ب مزين بنقو�ض عربية، �أما حمر�ب �مل�صجد 
من  منربه  و�صنع  �صتة،  و�رتفاعه  �أمتار  ثالثة  فعر�صه  �لرئي�صي 
خ�صب �ل�صنوبر �ملطعم ب�صن �لفيل، وكذلك كر�صي �ملقرئ، 
وزودت حجرة �إذ�عة �لأذ�ن باأحدث �لآلت، ولها مكرب�ت 
�أربعة  منها  ويتفرع  �مل�صجد،  من  عدة  �أماكن  يف  لل�صوت 
مكرب�ت �أخرى باملئذنة، وتبلغ م�صاحة �لفناء �خلارجي للم�صجد 
مرًت�،  و�أربعني  �صتة  مئذنته  �رتفاع  ويبلغ  مربع،  مرت  مائة 
وهي حتمل نقو�ًصا عربية جميلة، وله قبة من �خلر�صانة �مل�صلحة 
�رتفاعها �صتة وع�رصون مرًت� وقطرها ع�رصة �أمتار، وتقوم على 
عربية  بر�صوم  مزين  �ل�صنع  دقيق  برخام  ك�صيت  عمد،  �أربعة 
ذ�ت �ألو�ن خمتلفة، وزين د�خلها بنقو�ض عربية مذهبة �للون، 
وكتب بها �آية �لكر�صي، و�آية من �صورة �آل عمر�ن، وجميع 
زجاج  وبالنو�فذ  �ل�صنوبر  خ�صب  من  ونو�فذه  �مل�صجد  �أبو�ب 

ملون جميل.

ويت�صع �مل�صجد لثالثة �آلف من �مل�صلني، ويعد من �لتحف 
�لفنية، �إذ يقوم بناوؤه كله على �أربعة ُعُمٍد حتمل قبته، وتت�صع 
حديقة  وللم�صجد  �مل�صلني،  من  �ألف  لنحو  �خلارجية  رحبته 
م�صاحتها خم�صمائة ذر�ع مربعة، وقدر ثمن �أر�صه بع�رصين �ألًفا 
من �جلنيهات، و�رتفعت نفقات بنائه �إىل خم�صني �ألًفا، وقام 
بت�صييده بعد و�صع ت�صميماته �ملهند�ض ثابت �أحد كبار مهند�صي 

بلدة �لإ�صكندرية �ل�صابقني.

�أفر�د  وبع�ض  �ل�صيخ  �إبر�هيم  �ل�صيخ  �أن  تقدم  مما  ويت�صح 
تن�صيط  يف  مرموق  بن�صيب  �أ�صهمو�  قد  �لعلماء  من  �أ�رصته 
�لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  خالل  بالإ�صكندرية  �لثقافية  �حلركة 
�لع�رصين  �لقرن  من  �لأوىل  �لثالثة  و�حللقات  �لتا�صع ع�رص، 
نفٍع  �أيديهم من  ما قدمت  و�أثابهم على  �لله  �حلايل، رحمهم 

علمي مفيد، �إنه ل ي�صيع �أجر �لعاملني.

ومن �ملفيد �لتطرق �إىل تدوين نبذة تو�صح و�صف جامع 
�صارع  من  يبد�أ  �لرئي�صي  ف�صلَّمه  �حلايل،  با�صا  �إبر�هيم  �ل�صيخ 
من  ن  يكوَّ وهو  حاليًّا(،  �لنقر��صي  فهمي  )حممود  �مليد�ن 
درجات كثرية تنتهي �إىل رو�ق عري�ض يكتنف �صحن �مل�صجد 
ا  خم�ص�صً �لرو�ق  هذ�  وكان  و�ل�صمالية،  �لغربية  �جلهتني  من 
ل�صتذكار �لطلبة لدرو�صهم يف فرت�ت �لر�حة بني �لدرو�ض، 
و�أمام نهاية �ل�صلم باب �صحن �مل�صجد، وهو مربع ف�صيح تقع 

�لقبلة يف نهايته �ل�رصقية و�إىل جانب �لقبلة �ملنرب.

�لب�صيط،  �لرخام  من  �أعمدة  على  �جلامع  �صقف  ويقوم 
�حلريق  �أ�صابها  �لتي  �ملكتبة  قاعة  كانت  �ملنرب  ميني  وعلى 

و��صتولت وز�رة �لأوقاف على ما تبقى منها.

وفوق مدخل �صحن �مل�صجد طبقة عليا »�صندرة« خم�ص�صة 
لل�صيد�ت، وكان عدد كبري منهن يو�ظب على ح�صور �لدرو�ض 
يف �لزمن �ملا�صي، وعلى ميني �صحن �مل�صجد باب كان يوؤدي 
�إىل م�صكن �ل�صيخ �إبر�هيم، �صيد �مل�صجد، وبجانب هذ� �لباب 

�صلم يوؤدي �إىل �لطبقة �ل�صفلى وبها �ملي�صاأة. 
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 – �سارع   – علي  اأبو  اأحمد  ال�سيخ   –790
بق�سم الرمل

هو �أحمد �أبو علي بن �ل�صيخ حممد بن �أحمد بن علي بن 
من  لأنها  �لأ�رصة  �أفر�د  على  علي  �أبو  لقب  �أطلق  وقد  زياد، 
�أ�صل �أندل�صي من �إ�صبيلية، ولقب »�أبو« يطلق عادة على كثري 
علي،  بو  فيقال  »بو«  لفظة  يف  وتخت�رص  �ملغربية،  �لأ�رص  من 
وبو عاّلم، وبو مدين، وهكذ� كما هي �لعادة يف لقب »�بن« 

�لذي نر�ه �صائًعا عند �ملغاربة و�مل�صارقة.

�صعيد  د�ئرة  ومفتي  �إمام  علي  �أبو  حممد  �ل�صيخ  وكان 
1869م  عام  علي  �أبو  �أحمد  �ل�صيخ  �بنه  ولد  وقد  �لأول، 
)1286هـ( مبنـزل و�لده بدرب �صغالن بق�صم �لدرب �لأحمر 
بالقاهرة، وكان هذ� �حلي م�صتقر موظفي �حلكومة وموظفي 
�لق�رص لقربه من �لقلعة، وبد�أ �ل�صيخ �أحمد يحفظ �لقر�آن على 
يد �لفقيه �ل�صيخ حممد قنديل، ثم �أر�صله و�لده �إىل �لأزهر، 
وتعلم على يد كبار علمائه، ومنهم �مل�صايخ: �لبولقي و�ملر�صفي 
بال�صيخ  يجتمع  نف�صه  �لوقت  يف  وكان  و�لنجار،  و�لب�صيوين 
�حلمويل،  وعبده  �ملنيالوي،  يو�صف  و�ل�صيخ  �ل�صنتوري، 
�ملن�صدين  مع  وي�صرتك  و�ملو�صيقيني،  �ملن�صدين  من  وغريهم 
ولقد  �صوته،  وحل�صن  �ل�صغر،  منذ  �ملو�صيقى  �إىل  مليله  منهم 
جانب  �إىل  و�ل�صعر  بالأدب  مولًعا  ف�صّب  بتثقيفه  �أ�رصته  �عتنت 
�ملو�صيقى و�لغناء، ثم عني بالق�صم �لأدبي يف �لوقائع �مل�رصية 
يف وظيفة حمرر، وكان رئي�ض �لتحرير يف ذلك �حلني �ل�صيخ 
�أحمد  �ل�صيخ  وكان  �مل�صهور،  �لكاتب  �صلمان  �لكرمي  عبد 
�أبو علي يت�صل يف �لوقت نف�صه بال�صيخ علي يو�صف )�نظر هذه 

�ملادة( �صاحب جريدة �ملوؤيد وغريه من �لأدباء و�لكتاب.

من  ��صتقالته  بعد  �لإ�صكندرية  �إىل  و�لده  �صحبة  �نتقل  ثم 
�أحمد  �ل�صيخ  عمه  مبنزل  وو�لده  هو  و�أقام  �مل�رصية،  �لوقائع 
�أبو علي �أ�صتاذ ق�رص �لأمري طو�صون �أحد �أولد �صعيد �لأول، 
وكان هذ� �ملنـزل بجنينة �لعيوين بق�صم �للبان، وماز�ل �ملنزل 
علي(  )�أبو  �صارع  عمه  با�صم  �ل�صارع  و�صمي  �لآن،  �إىل  قائًما 
)�نظر هذه �ملادة(، ومل يخلد �ل�صيخ �أحمد �أبو علي �إىل �لفر�غ 
عقب �إقامته بالإ�صكندرية فعاد �إىل �ل�صتز�دة من �لعلم بجامع 

�ل�صيخ �إبر�هيم با�صا )�نظر هذه �ملادة( مع �أبناء عمومته.

ويف ذلك �حلني بد�أت �لبلدية يف تكوين مكتبتها يف عهد 
مديرها �لأول يو�صف �صكور با�صا، فاأعلن عن وظيفة م�صاعد 
لوري�ض،  فكتور  يدعى  �صوي�رصيًّا  �أجنبيًّا  وكان  �ملكتبة  لأمني 
�أحمد  �ل�صيخ  ففاز  و�لعربي،  �لفرن�صي  �ملكتبة  لق�صمي  ورئي�ًصا 
�أو�ئل عام 1892م  يف �لمتحان �لذي عقد لهذ� �لغر�ض يف 
)1310هـ( وكانت �ملكتبة يف تلك �ل�صنة ت�صغل حجرة �صغرية 
نقلت  ثم  �لبلدية،  د�ر  بجانب  �لروماين  �ليوناين  �ملتحف  من 
�ملطلة  �خللفية  �جلهة  يف  حجر  ثالث  فاحتلت  �لد�ر  هذه  �إىل 
على �صارع �ملتحف، ومل يكن بها وقت �إن�صائها �صوى ب�صع 
علي  �أبو  �أحمد  �ل�صيخ  ف�صعى  �لإفرجنية،  �لكتب  من  ع�رص�ت 
بالنجاح  �صعيه  وكّلل  �لعربية  �ملجلد�ت  من  �ل�صتكثار  �إىل 
لدى �حلكومة بالقاهرة، فاأهدت �ملكتبة 413 كتابًا عربًيا من 
�ملوؤلفات �لتي �أنتجتها مطبعة بولق �لأمريية، وقد بذل �ل�صيخ 
منها،  �لكثري  و�رص�ء  �لكتب،  جمع  يف  مثمًر�  جهًد�  �أحمد 
�لنادرة  �لكتب  عن  يبحث  وكان  وتنظيمها،  برتتيبها  وعني 
�ملخطوطات  يعري  وكان  �جلمة،  �ل�صعوبات  ذلك  يف  مالقًيا 
�لتي  و�لع�صور  موؤلفيها  �إىل  وين�صبها  فيحققها  كبرًي�،  �هتماًما 
كتبت فيها، ثم قام بتاأليف �لفهر�صت �لتاريخي للق�صم �لعربي 
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باملكتبة يف �صتة جملد�ت، و��صطلع بهذ� �ملجهود مبفرده عام 
�لعام  نقلت يف هذ�  قد  �ملكتبة  1923م )1342هـ( وكانت 
معامل  بها  ماز�لت  �لتي  �لقدمية  �لإيطالية  �ملدر�صة  �إىل  نف�صه 
�ل�صيوخ  �لدرد�ء، وكان بجزء منها ملجاأ  �أبي  ب�صارع  �لتحليل 
�للبان، ويف عام 1938م  �لذي حل حمله �لآن ق�صم �صحة 
�أحمد  �ملهند�ض  ب�صارع  �حلايل  مكانها  �إىل  نقلت  )1357هـ( 
�إ�صماعيل )�نظر هذه �ملادة( �صارع من�صا �صابًقا، ويرجع �لف�صل 
فقد  علي،  �أبو  �ل�صيخ  �إىل  �ملدينة  �صو�رع  �أغلب  ت�صمية  يف 
�أ�صماء  �ختيار  على  )1329هـ(  1910م  عام  خالل  عكف 
م�صاهري �لرجال من علماء وفقهاء و�أدباء وحربيني لو�صعها على 
�نتقاء  ذلك  يف  متوخًيا  و�صو�حيها،  وحار�تها  �ملدينة  �صو�رع 
�لأ�صماء �لتاريخية �لعربية �لالمعة، و�لتي كان لها �لأثر يف �إمناء 
�حل�صارة �لعاملية، ويف عام 1931م )1350هـ( توىل مر�جعة 
وت�صحيح فهر�ض �ل�صو�رع و�حلار�ت مرتًبا على حروف �لهجاء 
وماز�ل هذ� �ملجلد �ملرجع �لرئي�صي يف ق�صم �لتنظيم باملحافظة 

ي�صاف �إليه ما ي�صتجد من �ل�صو�رع �مل�صماة.

عدد  �أن  باملكتبة  �لأزهري  �لعامل  هذ�  �هتمام  على  ويدل 
 2956 )1318هـ(  1900م  عام  يف  بلغ  �لعربية  �ملجلد�ت 
�ملجلد�ت  على  يطغى  حتى  يتز�يد  �لعدد  هذ�  و�أخذ  كتابًا 
)1385هـ(  1965م  عام  �إح�صاء  يف  فبلغ  �لإفرجنية، 
65.500 على حني �أن عدد �ملجلد�ت �لإفرجنية بلغ يف هذ� 

�لإح�صاء 46.100 جملد.

وكان �ل�صيخ �أبو علي قد �نتقل من منـزل عمه ب�صارع �أبي 
علي باللبان �إىل �ملنـزل �لذي ��صرت�ه و�لده بجهة كوم �لدكة، 
وذيله  للثعالبي،  »�ملنتحل«  كتاب  �رصح  �لأدبية  �أعماله  ومن 

بكتاب تر�جم �صعر�ء �ملنتحل �صماه »�ملنتخل يف تر�جم �صعر�ء 
�ملنتحل« و�أ�صدره عام 1903م )1321هـ(.

ومما يذكر له �أنه كان منتظًما يف �صلك حلقات �لفيل�صوف 
بالأزهر  كان  حينما  �لأفغاين  �لدين  جمال  �ل�صيد  �لإ�صالمي 

و��صتقى من ينبوع علمه و�أدبه.

وله �صعر على �لنمط �لعربي �لقدمي ومقطوعات يف �لتهاين 
�لطريقة  على  �ملو�صحات  وبع�ض  و�حلكم  و�خلو�طر  و�ملر�ثي 
�لع�رصي  �ل�صعر  بتطور  وتاأثر  و�لو�صف،  �لغزل  �لأندل�صية يف 
�حلديث فاأخذ ينظم �لق�صائد يف �أ�صلوب عذب ون�رص بع�صها يف 
�ل�صحف و�ملجالت، وماز�ل ديو�نه �لذي �صماه »ربيع �لعمر 
وزهرة �حلياة« مل ير �لنور، وماز�لت ق�صائده خمطوطة لدى 
بالبلدية،  موظًفا  كان  �لذي  علي،  �أبو  �إ�صماعيل  �ل�صيد  ولده 
و�أحيل على �لتقاعد �أخرًي� لبلوغه �ل�صن �لقانونية، ولعله ي�رصع 
يف طبع هذ� �لديو�ن ليزيد �لرت�ث �لأدبي �مل�رصي مبا دبجه ير�ع 

�أبيه.

ومن مناذج �صعره قوله يف �حلكم:

�إنَّ �ل�صباَب ربيُع ُدنيا 
َنا وَمرعاها �خل�صيِب  

و�ل�صيُب مهما حدثو� 
عنه َفَو�ديه جديب  

فاحفظ �صبابَك �إنَُّه  
�إن فرَّ منك فال يوؤوب
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َبا   �أ�رصفَت يف عهِد �ل�صِ
فاأتى يحا�صبك �مل�صيب  

�أما عن �ملو�صيقى وولعه بها فاحلديث عن ذلك م�صتفي�ض 
�ل�صوت، �رصيع �حلفظ،  فقد كان مو�صيقيًّا بطبيعته، ح�صن 
و�ملو�صيقيني يف ع�رصه، ول  �مللحنني  بكبار  �لت�صال  م�صتمر 
بال�صيخ �صيد دروي�ض، وقد كان  �ت�صل  �أن يكون قد  ي�صتبعد 

ي�صكن بجو�ره، وتويف عام 1936م )1355هـ(.

جلنة  على  بع�صري  ولي�ض  علي،  �أبو  �أحمد  �ل�صيخ  هو  هذ� 
ت�صمية �ل�صو�رع �أن تعيد ��صمه �إىل �أحد �ل�صو�رع �لتي مل ُت�صمَّ بعد 

تخليًد� لذكر�ه، وملا �أد�ه لالأدب و�لفن من خدمات مثمرة.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف »عمرو 
�لنجومي« �أحد �صهد�ء �لعروبة �لأبطال.

 – �سارع   – �سلبي  اإ�سماعيل  ال�سيخ   –791
بق�سم املن�سية )تري�ستا �سابًقا(

�لقنايات  بلدة  يف  ولد  �صلبي  �إ�صماعيل  حممد  �ل�صيخ  هو 
عام  �صبتمرب  من   19 يف  �ل�رصقية  مبحافظة  �لزقازيق  مركز 
�لقر�آن  حفظ  حتى  و�لده  وتوله  )1329هـ(،  1911م 
�لكرمي، وله من �لعمر ت�صع �صنو�ت، ثم �لتحق بد�ر �لعلوم، 
�أثناء در��صته  وتخرج فيها عام 1937م )1356هـ(، وكان 
�لكثري منها مما ت�صم  �ل�صعر، وحفظ  مكبًّا على قر�ءة دو�وين 
من �أجود �لق�صائد ول�صيما دو�وين �أبي متام و�لبحرتي و�ملتنبي 
من  كل  يف  وله  و�صوقي،  و�لبارودي  �ملعري  �لعالء  و�أبي 
��صتملت عليه من  ��صتيعابه ملا  �أبحاث تدل على  �لدو�وين  هذه 
�مليل  �صبابه  منذ  عنه  عرف  وقد  �ألو�نه،  كافة  من  �ل�صعر  جيد 

تخرجه  وعقب  �لجتماعي،  و�لإ�صالح  �لديني  �لإر�صاد  �إىل 
من د�ر �لعلوم عني مدر�ًصا مبدر�صة ديروط �لأمريية، وخالل 
هذه �ملدة عكف على �إمتام در��صة تف�صري �لقر�آن ودر��صة �لفقه 
يرتدد  كان  نف�صها  �لفرتة  هذه  ويف  �لأربعة،  �ملذ�هب  على 
عامي  خالل  جمعية  تكوين  يف  و�أفلح  »�لقنايات«  بلدته  على 
�لقر�آن  لتحفيظ  1939م(   –  1938( 1358هـ   -1357
�لكرمي، ووهبها قطعة �أر�ض لتقيم مبناها فوقها، وماتز�ل هذه 
�لقر�آن  كنفها  يف  فيدر�ض  �لتعليمية،  ر�صالتها  توؤدي  �جلمعية 
و�حلديث و�لفقه، و�صميت فيما بعد »جمعية �لتقوى و�لإر�صاد 
�لإ�صالمية« وتتبع �لآن وز�رة �لأوقاف، ويف عام 1359هـ 
)1940م( �جتاز م�صابقة �لرتقية �إىل �لتدري�ض باملد�ر�ض �لثانوية 
بامتياز، وعني مدر�ًصا مبدر�صة ديروط �لثانوية يف �لعام نف�صه، 
وملا ُعنيِّ يف �صنة 1361هـ )1942م( مدر�ًصا مبدر�صة �ملعلمني 
�لن�صاط يف  هذ�  ن�صاطه، وظهر  �زد�د  بالإ�صكندرية،  �لأولية 
نقد  من  و�تخذ  �لثقافية،  وهيئاتها  ونو�ديها  �ملدينة  م�صاجد 
ودينيًّا  �صيا�صيًّا  �ل�صعب  توعية  ومن  �لفا�صدة  �لجتماعية  �لنظم 
�صديد  �لإر�صاد  هذ�  يف  وكان  لإر�صاده،  و�صيلة  و�جتماعيًّا 
�صدور  �أوغر  مما  �حلني،  ذلك  يف  �ل�صائد  �حلكم  لنظام  �لنقد 
�إىل  بنقله  �لأمر  �صدر  َثمَّ  ومن  �لتعليم،  �صوؤون  على  �لقائمني 
�إقامته بالإ�صكندرية يف  �أفلح خالل مدة  مدينة قنا، وكان قد 
تاأ�صي�ض جمعية »�لتقوى و�لإر�صاد« �لتي �صجلت بوز�رة �ل�صوؤون 
فاأن�صاأت فروًعا  برقم 61، و�ت�صع نطاق عملها،  �لجتماعية 
لها يف �أحياء كرموز و�لرمل و�ملن�صية وكوم �لدكة و�لورديان، 
ومل يزده نقله �إىل قنا عام 1366هـ )1946م( �إّل م�صاًء وقوة 
عزمية، فاأن�صاأ جلمعية �لإر�صاد و�لتقوى فروًعا يف قنا و�صوهاج 
من  وغريها  ود�صنا  وقفط  وقو�ض  و�لع�صري�ت  و�ملنيا  وجرجا 
بالد �ل�صعيد، وماتز�ل بع�ض هذه �لفروع توؤدي ر�صالتها حتى 
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�إىل �لإ�صكندرية بعد ف�صل  باإعادته  �لآن، ثم �صدرت �لأو�مر 
�أمر نقله �إىل قنا حيث عّم ن�صاطه معظم مديريات �ل�صعيد، وقد 
ظل مدر�ًصا بقنا يف �ملدة من 9 فرب�ير عام 1946م )1366هـ( 
�أي �صبعني يوًما، و��صتطاع  �لعام نف�صه  �إبريل من  �إىل 19 من 
يف هذه �لفرتة �لق�صرية تكوين كل �لفروع �ملتقدمة �لذكر يف 

غري كلل �أو ملل.

منها  لكل  رو�بط  و�لتقوى  �لإر�صاد  جمعية  نظمت  وقد 
عمل خا�ض وهي:

• ر�بطة »�قر�أ« وتتوىل تعليم �لأميني �لقر�ءة و�لكتابة.

بني  �لتوفيق  ومهمتها  بينكم«  ذ�ت  »�أ�صلحو�  • جلنة 
�ملخت�صمني من �مل�صلمني.

• كتيبة »�فعلو� �خلري« وهدفها �حل�صول من �لأغنياء على 
حق �لفقر�ء من �أمو�لهم وتوزيعه على �ملحتاجني يف 
�إح�صان مرتب، ومتد �جلمعية �أ�رص�ت كثرية ح�صب 
�لبحث �لجتماعي حلالة كل �أ�رصة باإعانات مو�صمية 

و�صهرية ويف �لظروف �لطارئة من فقر �أو مر�ض.

• رو�بط �حلج و�ل�صالة وهد�ية �ل�صباب وهي تعمل يف 
هذه �لنو�حي بكل ما و�صعت جهودها من ن�صاط.

�لوطنية كلما  بو�جباتها  �لقيام  �جلمعية جهًد� يف  تاأل  ومل 
و�ل�صباب  �لأطباء  فتجند  �أو حربية  �صحية،  �أزمة  حلت مب�رص 
�لغر�ض،  لهذ�  �ملو�رصين  من  �لإعانات  وجتمع  �ملجاهدين 
و�إ�رص�ئيل قدمت �جلمعية  �ل�صهيونية  فل�صطني �صد  ويف حرب 

�مل�صاعد�ت �لقيمة مما كان مو�صع تقدير �مل�صوؤولني.

وعندما �أدى فري�صة �حلج عام 1371هـ )1951م( خطب 
ا  عامًّ منرًب�  �ل�صعودية  �لإذ�عة  من  و�تخذ  �لنبوي،  �مل�صجد  يف 
لعر�ض �آر�ئه �لإر�صادية، ومن َثمَّ �أوفده رجال �لثورة ع�صًو� يف 
بعثة هيئة �لتحرير للحج و�لزيارة عام 1375هـ )1955م(، 
�لإ�صكندرية،  بجامعة  �لآد�ب  بكلية  �لتحق  �لفرتة  هذه  ويف 
ق�صم �لدر��صات �لعليا، وكان �أول �لناجحني يف دبلومها عام 
1372هـ )1952م(، وقد �تخذ من م�صجد رم�صان �صحاتة 
تعاليمه  لن�رص  دينيًّا  حمر�بًا  �ملن�صية  بق�صم  جوهر  �لقائد  ب�صارع 
�لدينية و�لقومية، ول�صيما يف �أيام �لعدو�ن �لثالثي �لغا�صم على 
بور�صعيد يف �أو�خر عام 1376هـ )1956م( وكان �إماًما لهذ� 
�مل�صجد، وقد �ختري �أثناء �لعدو�ن ع�صًو� يف هيئة �لتعبئة �لقومية 
و�صارك يف �ملوؤمتر�ت �لتي كانت تعقد �آنذ�ك يف �حتاد �ل�صباب 
�لقومي، و�لحتاد �لقومي �لعام، وقد عمل بعد نقله من قنا �إىل 
�لإ�صكندرية مدر�ًصا يف معهد �ملعلمني �خلا�ض، فمدر�ًصا �أوًل 
ملدر�صتي �لورديان و�لإ�صكندرية �لثانويتني، ثم وكياًل ملدر�صة 
د�صوق �لثانوية، فمحرم بك �لثانوية، وكان يف �لوقت نف�صه 
1381هـ  عام  ويف  �لندب،  بطريق  �لبحرية  للمدر�صة  ناظًر� 
ا للتعبئة �لقومية وع�صًو� يف �للجنة  )1961م( �ختري مقرًر� عامًّ

�لعليا للتعبئة �لقومية مبحافظة �لإ�صكندرية.

وكان لالأ�صتاذ حممد �إ�صماعيل �صلبي عقل موهوب وقلم 
»�لفري�صة  �أ�صهرها:  كتابًا  �لع�رصين  عن  يربو  ما  فاألّف  �صيال، 
على  �لرتكة  تق�صيم  يف  �لعد�لة  يف  قيم  بحث  وهو  �لعادلة«، 
و»كتاب  �ملو�ريث،  يف  �لآن  به  �ملعمول  �لقانون  مع  �لورثة 
تف�صري �صورتي لقمان و�ل�صورى«، وكتاب »�ملر�صد �ملفيد يف 
تف�صري �لقر�آن �ملجيد«، وهو يعرفنا كيف نف�رص �لقر�آن �لكرمي 
ونربط بينه وبني �لع�رص �حلا�رص، و�لعلم �حلديث، هذ� عالوة 
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على عدة ر�صائل دينية وقومية يف �لنو�حي �لثقافية، وقد قامت 
وكان   – بالإ�صكندرية  و�لآد�ب  �لفنون  لرعاية  �ملحلية  �لهيئة 
»من  وعنو�نه  له  كتاب  �آخر  بطبع   – �أع�صائها  �أحد  �ملرحوم 
من   5 �ملو�فق  �جلمعة  يوم  �ملنية  وو�فته  �مليثاق«،  وحي 
ربيع �لأول عام 1383هـ )26 يوليو عام 1963م(، بالًغا من 
�لعمر 52 عاًما، وكانت وفاته مبدينة �لزقازيق ونقل جثمانه �إىل 
بلدة �لقنايات حيث دفن، وترك �لأ�صتاذ �صلبي �أولًد� �صغاًر�، 
وولًد� �صابًّا هو �لأ�صتاذ ح�صن �صلبي خريج كلية �لآد�ب بجامعة 
�أحد  على  ��صمه  �لقاهرة  حمافظة  �أطلقت  وقد  �لإ�صكندرية، 
تقديًر� جلهوده يف  �صلبي(  )�صارع حممد  �لقبة  �صو�رع حد�ئق 
م�صطفى  �ل�صيخ  �صقيق  وهو  �لقومية،  �لدينية  �لدعوة  خدمة 
�لفتاح  عبد  و�لدكتور  �لديني،  �لزقازيق  مبعهد  �ملدر�ض  �صلبي 
�صلبي مفت�ض �أول �للغة �لعربية بوز�رة �لرتبية و�لتعليم، و�لأ�صتاذ 

�صعد �صلبي مدر�ض �أول مبدر�صة بني �صويف �لثانوية.

792 – ال�سيخ البحريي – حارة – بق�سم كرموز
لوزة  مبيت  ولد  �لبحريي،  من�صور  خطاب  �ل�صيخ  هو 
�إىل  �لدقهلية مركز ميت غمر، وكان قبل نزوحه  �أعمال  من 
�لإ�صكندرية عمدة ميت لوزة م�صقط ر�أ�صه، وعندما هاجر �إىل 
باحلارة  و�أقام  �حلبوب  و�أولده، ز�ول جتارة  �لإ�صكندرية هو 
�لتي حتمل ��صمه حتى �لآن بجهة كفر ع�رصي بق�صم كرموز.

�لتوحيد،  �لفقه وعلم  متبحًر� يف  �لبحريي  �ل�صيخ  وكان 
�إذ كان من خريجي �جلامع �لأزهر، ومن زمالء �ل�صيخ علي�ض 
)�نظر هذه �ملادة(، وغريه من كبار �لعلماء، ولتقو�ه و�صالحه 
لقب  عليه  و�أ�صفو�  وليًّا،  ع�رصي  كفر  �صكان حي  منه  جعل 
1232هـ  عام  حو�يل  يف  �حلّي  هذ�  يف  تويف  وقد  �ل�صيخ، 

ر نحو 118 عاًما. )1816م( بعد �أن عمَّ

من  �أ�صلهم  �أن  �لأكرب  جدهم  عن  �أ�رصته  �أفر�د  وتو�رث 
�حلجاز، وقد �أ�صلم جدهم �لأعلى بعد موقعة بدر حنني )�نظر 
مادة بدر(، و�أن هذ� �جلد جاء �إىل م�رص �أيام �لفتح �لإ�صالمي 
هو  ��صتوطن  ثم  �لعا�ض  بن  عمرو  �لعربي  �لقائد  جنود  �صمن 

و�أفر�د �أ�رصته بقرية ميت لوزة حيث ولد �ل�صيخ �لبحريي.

هذ� وقد كان بالأزهر يف �أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�رص �أحد 
�أع�صاء  �أحد  بحريي وكان  �ل�صيخ حممد  يدعى  �لعلماء  كبار 
�إن�صاء  مو�صوع  �لإد�رة  على  عر�ض  وعندما  باجلامع،  �لإد�رة 
جمل�ض لالأزهر ومناهج �لتعليم، قال هذ� �ل�صيخ �جلامد: »�إننا 
حممد  �ل�صيخ  له  قال  وملا  نحن«،  تعلمنا  كما  �لطالب  نعلم 
عبده: »وهذ� �لذي �أخاف منه« قال �لبحريي: »�أمل تتعلم �أنت 
يف �لأزهر؟«، فاأجاب حممد عبده: »�إنني مل �أبلغ هذه �ملرتبة 
من �لعلم �إل بعد �أن مكثت ع�رص �صنني �أكن�ض من دماغي ما علق 

به من و�صاخة �لأزهر«، ف�صكت �ل�صيخ �لبحريي كمًد�.

793– ال�سيخ الب�رشي – حارة – بق�سم مينا 
الب�سل

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ �صليم �لب�رصي«.

794– ال�سيخ البنا – حارة – بق�سم اجلمرك
هو �ل�صيخ حممد �صالح �لبّنا ولد مبدينة ر�صيد عام 1202هـ 
)1787م(، وكان و�لده مفتي ر�صيد وتوىل �لإفتاء عقب وفاة 
�أو�ئل �لقرن  �أبيه �ل�صيخ �أحمد �لبنا �لر�صيدي، �لذي تويف يف 
�لبنا  �أ�رصة  و�أ�صل  �بنه �صالح،  مثل  بر�صيد  �ل�صابع ع�رص ودفن 
من �أ�رص�ف مكة، وقد رحلو� �إىل �ملغرب، و��صتقرو� بالريف 
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�ملر�ك�صي، ثم نزحو� �إىل م�رص، و�أقامو� بر�صيد، �إذ كانت يف 
ذلك �حلني �أهم مو�نئ �لقطر.

على  �لكرمي  �لقر�آن  �لبنا  �صالح  حممد  �ل�صيخ  حفظ  وقد 
�إىل  �أن ذهب  �إىل  بها  �لعلم  �أخذ يدر�ض  بر�صيد، ثم  يد و�لده 
�لقاهرة عام 1221هـ )1806م(، حيث تلقى �لعلوم �ل�رصعية 
�مل�صايخ  بينهم  �لعلماء من  بالأزهر على يد طائفة من  و�لنظرية 
و�لدمهوجي،  و�لد�صوقي،  و�ل�رصقاوي،  �لأمري،  حممد 
�ل�صاوي  و�أحمد  �مل�رصية،  �لديار  مفتي  �لطحطاوي  و�أحمد 
و��صتمر  �خللوتية،  �ل�صوفية  �لطريقة  عنه  �أخذ  �لذي  �ملالكي 
على حت�صيل �لعلم حتى بلغ منه درجة عالية �أهلته لالإفتاء باإجازة 

م�صايخه �لآنفي �لذكر.

عام 1232هـ )1816م(،  �حلج  فري�صة  �أدى  �أن  وبعد 
�ملذهب  على  �لإفتاء  توىل  حيث  ر�صيد  ر�أ�صه  مب�صقط  ��صتقر 
�لفقهية  درو�صه  يلقي  فكان  علي،  حممد  من  باأمر  �حلنفي 
و�ل�رصعية بجامع �جلندي، ويلقي بع�صها بجامع زغلول �لذي 
�لوجه  من  �لطالب  يق�صده  �لأزهر  من  فرًعا  تهدمه  قبل  كان 

�لبحري.

مبدينة  �لإفتاء  توىل  )1849م(  1266هـ  عام  ويف 
�خللوتية  طريقته  وين�رص  درو�صه  يلقي  وكان  �لإ�صكندرية، 
يقوم  كان  ذلك  على  وعالوة  �ملر�صي،  �لعبا�ض  �أبي  مب�صجد 
بالوعظ و�لإر�صاد، وتعليم �أفر�د �ل�صعب �أ�صول دينهم مب�صجد 
حاليًّا(،  �لنقر��صي  فهمي  )حممود  �مليد�ن  ب�صارع  �ل�صوربجي 
�لذكر مب�صجد  �ملغرب كان ي�رصف على حلقات  وبعد �صالة 
من  باأمر  مفتًيا  �لإ�صكندرية  �إىل  �نتقاله  وكان  �لعبا�ض،  �أبي 

عبا�ض �لأول.

للمرة  �حلج  فري�صة  �أدى  عام 1284هـ )1867م(  ويف 
�ل�صيخ  مادة  )�نظر  �لبنا  حممد  حممد  �ل�صيخ  ولديه  مع  �لثانية 
حممد �لبنا( و�ل�صيخ عبد �لله �لبنا، وقام باإلقاء بع�ض �لدرو�ض 
�لفقهية و�لدينية باحلرم �ملكي، ثم عاد �إىل �لإ�صكندرية حيث 
1286هـ  عام  ويف  عظيًما،  �حتفاًل  بعودته  �لأهايل  �حتفل 
)1869م( ذهب �إىل �لقاهرة لإعد�د لئحة �لأطيان باأمر من 
�بنه حممد حممد  غيابة  �أثناء  �لإفتاء يف  فتوىل  �لأول،  �صعيد 

�لبنا.

منـزل  يف  بالإ�صكندرية  �إقامته  مدة  طو�ل  يقطن  وكان 
و�صمي  �جلمرك  بق�صم  �ل�رصيف  حممد  �صيدي  �رصيح  خلف 

�ل�صارع �لذي به هذ� �ملنـزل با�صم »�صارع �لبنا«.

و�نتقل �إىل رحمة �لله عام 1285هـ )1868م( بالًغا من 
�لعمر حو�يل 82 عاًما، ودفن مب�صجد �صيدي �ملغاوري )�نظر 
هذه �ملادة(، وله مقام ُيز�ر بهذ� �مل�صجد حتى �لآن، وقد رثاه 
�لكتاب و�ل�صعر�ء ملا كان عليه من مكانة دينية و�صوفية وعلمية 

عالية �ملقد�ر.

�لبنا  �أ�رصة  عليه  كانت  ملا  �لوفاء  و�جب  من  و�أجد 
�صرية  هنا  ن  �أدوِّ �أن  وعلم  وتقوى  ورع  من  بالإ�صكندرية 
�بن �ل�صيخ حممد �صالح �لبنا �لثاين عبد �لله �لبنا �لذي �أطلق ��صمه 

على حارة بق�صم �لرمل يف �لأربعينات من �لقرن �لع�رصين.

وقد ولد �ل�صيخ عبد �لله �بن �ل�صيخ حممد �صالح �لبنا مبدينة 
ر�صيد عام 1251هـ )1835م(، حيث حفظ �لقر�آن �لكرمي 
ده، ويف عام 1265هـ )1848م( �أخذ يف تلقي �لعلوم  وجوَّ
�ل�رصعية و�لفقهية و�لنظرية على يد �صقيقه �لأكرب �ل�صيخ حممد 
حممد �لبنا، وعندما رحل �إىل �لإ�صكندرية �صحبة و�لده �ل�صيخ 
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حممد �صالح �أكّب على حت�صيل �لعلوم و�ملعارف وتلقى درو�صه 
على يد و�لده، وعلى يد �لأ�صاتذة �لذين كانو� يلقون درو�صهم 
�لكبرية �لفائدة يف جامع �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا )�نظر مادة �ل�صيخ 
مناف�صة  �لأنور  �جلامع  ��صم  يحمل  كان  �لذي  با�صا(  �إبر�هيم 
و�لدنيوية  �لدينية  �لعلوم  فيه  تدر�ض  وكانت  �لأزهر،  للجامع 
وعلم �لفلك، وقد جّد �ل�صيخ عبد �لله �لبنا يف �لتح�صيل حتى 

نال من �لعلم ق�صًطا و�فًر�.

بالإفتاء  و�لده  �أجازه  )1860م(  1277هـ  عام  ويف 
�خللوتية،  �لطريقة  �ل�صوفية على  �لدرو�ض  و�إلقاء  و�لتدري�ض، 
ثم ح�صل على هذه �لإجازة خالل عام 1279هـ )1872م( 
من �ل�صيخ م�صطفى �ملبلط �أحد كبار علماء �ل�صافعية بالأزهر، 
�أدى فري�صة �حلج عام 1284هـ )1867م( �صحبة  �أن  وبعد 
و�لده، و�صقيقه �أمره، و�لده بالتدري�ض يف م�صجد �أبي �لعبا�ض 
�ملر�صي، وعقب نقل �صقيقه �ل�صيخ حممد حممد �إىل من�صب 
�خللوتية  �ل�صادة  �صجادة  على  مكانه  جل�ض  بالقاهرة  �لإفتاء 
وقر�ءة  �ل�صوفية  �لطريقة  بهذه  �خلا�ض  �لعهد  لإعطاء  وت�صدى 
�لأور�د، ويف ذلك �لوقت لقِّب باأبي �ل�رصور، ومل يتقلد �أية 
�لأوردة،  وقر�ءة  للتدري�ض،  حياته  وكّر�ض  حكومية  وظيفة 
�لدرجة  من  �لعلمية  �لدينية  �لت�رصيفة  ك�صوة  على  حاز  وقد 
�لنبوي  و�ملولد  �لإ�رص�ء،  ق�ص�ض  يف  موؤلفات  وله  �لثانية، 
�صعبان ويوم عا�صور�ء، وبقيت  �لن�صف من  �ل�رصيف، وليلة 

كل هذه �ملوؤلفات خمطوطة مل تن�رص.

�لورع، و�لتقوى، و�ل�صالح  �لله من  �ل�صيخ عبد  وكان 
�إىل  مقامه  يرفعون  �لإ�صكندرية كانو�  �أهايل  �أن جميع  لدرجة 
مقام �لولية، فكان عندهم جميًعا من �أولياء �لله �ل�صاحلني، 
وقد �صاهدت يف �صباي مظاهر هذ� �لتبجيل �ل�صادر عن �لحرت�م 

�لعميق، فكان �جلال�صون يف �حلو�نيت و�ملتاجر و�ملقاهي على 
وم�صجد  �لعبا�ض،  �أبي  م�صجد  بجانب  بيته  بني  �مل�صافة  �متد�د 
�صيدي �ملغاوري بالقرب من باب �لرت�صانة يقفون وُيهرعون �إليه 
وعند  �ل�صلو�ت  لتاأدية  �مل�صجد  هذ�  �إىل  ذهابه  عند  يده  لتقبيل 

عودته �إىل م�صجد �أبي �لعبا�ض لإلقاء درو�صه.

وتويف هذ� �ل�صيخ �لتقي �لورع عام 1346هـ )1927م( 
ودفن مب�صجد �صيدي �ملغاوري باأمر خا�ض، وله بهذ� �مل�صجد 
كبرية  دينية  مظاهرة  جنازته  وكانت  �لآن،  حتى  يز�ر  مقام 

وكان له من �لعمر حو�يل 92 عاًما.

795– ال�سيخ ح�سونة – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

�أن  فيظنون  �لرتجمة  هذه  قر�ء  على  �لأمر  يختلط  قد 
�ملق�صود بت�صمية هذ� �ل�صارع هو �ل�صيخ ح�صونة �لنو�وي �صيخ 
�ل�صيخ �لإ�صالمي �لأ�صبق(، ولكن بحثي  �جلامع �لأزهر )�أي 
عن �صاحب �ل�صم �حلقيقي لهذ� �ل�صارع دلّني �إىل �أحد �أولده 
هو �لأ�صتاذ حممد ن�رص �لدين ح�صونة �لذي كان – وقت بحثي 
منذ ثالث �صنو�ت �أي خالل عام 1967م – برتبة عميد مبديرية 
�لأمن وي�صغل وظيفة م�صاعد مدير �لأمن بالإ�صكندرية، ومن 
�ملعلومات �لتي ��صتقيتها منه �ت�صح ب�صفة قاطعة �أن �ل�صارع �صمي 
با�صم و�لده �ل�صيخ ح�صونة ح�صن ب�صيوين بن ب�صيوين عفيفي، 
جرك�صية  �أي  بال�رصفية  �لأباظية  �لعائلة  من  و�لدته  وكانت 

�لأ�صل.

وقد ولد �ل�صيخ ح�صونة بالإ�صكندرية بحي �لورديان بق�صم 
بالأزهر  عام 1884م )1303هـ( ودر�ض  �لب�صل خالل  مينا 
�إىل �أن �أرغمه و�لده على مز�ولة �لتجارة معه، وترتكز يف بيع 
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�ملو�د �لغذ�ئية و�ل�صلع �مل�صنوعة بالأيدي مثل �خليام و�ملالحف 
�مل�صنوعات  من  �إليها  وما  )�لبلغ(  �ليدوية  و�لأحذية  و�حلبال 
بني  �لو�قعة  �ملنطقة  يف  �لغربية  �ل�صحر�ء  بدو  بني  ج  تروَّ �لتي 
هذه  يز�ولون  �أحفاده  بع�ض  وماز�ل  ومريوط،  �لإ�صكندرية 
�لتجارة نف�صها حتى �لآن ومنهم من �تخذ جتارة �لغالل مورد 

رزق له.

و�أهل  �لفقر�ء  بها  يجتمع  مندرة  ح�صونة  لل�صيخ  وكان 
من  رم�صان  �صهر  طو�ل  ول�صيما  �لدينية  �لليايل  لإحياء  �لعلم 
حتى  �لدينية  ر�صالتها  توؤدي  �ملندرة  هذه  وماز�لت  �صنة،  كل 

�لوقت �لر�هن.

وتويف �ل�صيخ ح�صونة ب�صارع حممد متويل باملنـزل �لذي 
بناه بجهة �لورديان، وكانت وفاته يف �صهر �إبريل عام 1956م 
)1376هـ( بالًغا من �لعمر حو�يل 72 عاًما، مما يدل على �أنه 

ر بع�ض �لوقت. عمَّ

�لتحرر  حيث  من  زمانه  ي�صبق  ح�صونة  �ل�صيخ  وكان 
و�لأخرى  �لورديان،  ح�صانة  ناظرة  بناته  فاإحدى  �لفكري، 
�أولده  �أما  بك،  مبحرم  �لإعد�دية  عرفان  مبدر�صة  مدّر�صة 
ز�ول  ثم  بالأزهر،  تعلم  �لذي  حممود  فهم:  �لآخرون 
�لبيطري،  باحلجر  �أوًل  كاتًبا  وكان  �حلليم  �لتجارة، وعبد 

وحممد نور �لدين ويز�ول �لتجارة هو �لآخر.

 – �سارع   – �سليمان  ح�سني  ال�سيخ   –796
بق�سم املنتزه

مل  تاريخ  يف  بالإ�صكندرية  �صليمان  ح�صني  �ل�صيخ  ولد 
�إىل  �صليمان  �ل�صيخ  و�لده  نزح  وقد  عليه،  �لوقوف  �أ�صتطع 

�لإ�صكندرية �صغري �ل�صن وكان موطنه �لأ�صيل مدينة بنها و��صم 
جده عبد �لوهاب.

�لذي  �ل�صيخ  بجامع  �لديني  تعليمه  ح�صني  �ل�صيخ  وتلقى 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�صيخ  با�صا  �إبر�هيم  بالإ�صكندرية  �صيده 
�جلامع  ي�صمى  �جلامع  هذ�  وكان  �لأزهر،  باجلامع  لي�صارع 
�لأنور يف �ل�صنو�ت �لأوىل من �إقامته ليناف�ض �جلامع �لأزهر يف 

ر�صالته �لدينية �لثقافية.

مبدر�صة  بالتدري�ض  �لعملية  حياته  ح�صني  �ل�صيخ  وبد�أ 
مكارم �لأخالق �لإ�صالمية هو و�ل�صيخ ح�صني �أبو علي )�نظر 
�ل�صيخان  موؤ�ص�صيها، وبقي  �لثنان من  �إذ كان  �ملادة(،  هذه 
جمعية  مد�ر�ض  �إىل  �ملدر�صة  �صمت  �أن  �إىل  �لتعليم  ميار�صان 
ُعنيِّ  �لزمن  من  فرتة  وبعد  تكوينها،  عند  �لوثقى  �لعروة 
با�صا،  بر�غب  �ل�صديق  بكر  �أبي  ملدر�صة  ناظًر�  ح�صني  �ل�صيخ 
ملد�ر�ض  �لعربية  �للغة  �أول  مفت�ض  وظيفة  �إىل  ذلك  بعد  ورقِّي 
�أخرى  بالإ�صكندرية، ومن جهة  �نت�رصت  �لتي  �لوثقى  �لعروة 
�لأدب  �أعالم  من  �لوهاب  عبد  �صليمان  ح�صني  �ل�صيخ  كان 

باملدينة. 

وو�فته �ملنية خالل عام 1364هـ )1944م( بالًغا من �لعمر 
60 عاًما، �أي �أنه ولد يف حو�يل عام 1260هـ )1884م(، 
وكان من �أو�ئل �لذين �أقامو� م�صاكنهم مبنطقة �صيدي ب�رص �لتي 

�أ�صبحت م�صيًفا م�صهوًر� بجوها وبحرها.

797– ال�سيخ خفاجة – �سارع – بق�سم كرموز
هو �ل�صيخ خفاجة �صيف �لله �إبر�هيم بن حممد بن عمر بن 
خفاجة �لإ�صكندري �ملالكي، ولد عام 1245هـ )1829م( 
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ع�رصه  علماء  م�صاهري  عن  و�أخذ  بالأزهر،  �لعلم  وتلقى 
ثم  �لباجوري،  �إبر�هيم  و�ل�صيخ  �لبولقي  م�صطفى  كال�صيخ 
�أقام بالإ�صكندرية و�أمت علومه بجامع �ل�صيخ )�نظر هذه �ملادة( 
ثم ��صتغل بالتدري�ض يف هذ� �جلامع �لذي كان يناف�ض �لأزهر 
�لعربية و�لفقه و�لفلك، وقد تخرج على يدي  �للغة  تعليم  يف 
�ل�صيخ خفاجة كثريون من طالب �لعلم، ويظهر �أن عبد �لله 
�لندمي وعبد �لعزيز جاوي�ض )�نظر هاتني �ملادتني( قد ح�رص� عليه 
�لدرو�ض، كما كان �أ�صتاًذ� للم�صايخ �إبر�هيم وح�صن وحممد، 
�أولد �ل�صيخ �صليمان با�صا �ل�صيخ �بن �إبر�هيم با�صا �ل�صيخ )�نظر 
�أن�صاأ جامع �ل�صيخ من ماله و�أوقف عليه  هاتني �ملادتني( �لذي 
�أطلق على  بيًتا خلف �جلامع  للطلبة  �أمالكه، وبنى  �لكثري من 

�ل�صارع �لذي كان به هذ� �لبيت »�صارع طلبة �لعلم«.

)1892م(  1310هـ  عام  خالل  خفاجة  �ل�صيخ  وتويف 
بالإ�صكندرية.

بق�سم   – �سارع   – الدواخلي  ال�سيخ   –798
مينا الب�سل

على  حياته  وبد�أ  عجيبة،  م�صطربة  ن�صاأة  �ل�صيخ  هذ�  ن�صاأ 
كبار  �لأزهر، حيث لزم  بالتعليم يف  زمانه  �أهل  عادة  غر�ر 
�إىل  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�رصقاوي  �ل�صيخ  ول�صيما  �لعلماء 
عام  م�رص  �لفرن�صية  �حلملة  جاءت  وملا  للتدري�ض،  تاأهل  �أن 
1213هـ )1798م( مل يظهر لرجالها �لعد�ء، بل �أقبل عليهم 
و�أقبلو� عليه فاأفاد من ور�ء ذلك �أجزل �لفائدة، ثم جمع بعد 
�لفرن�صيون عديله �حلاج  ذلك ثروة كبرية، وذلك عندما قتل 
بولق  حي  يف  �صدهم  �لثورة  قاد  �لذي  �لب�صتيلي  م�صطفى 
�لبطل  �إعد�م  وعقب  وطنه،  عن  �لدفاع  �صبيل  يف  و��صت�صهد 

�لب�صتيلي، ��صتوىل �ل�صيخ �لدو�خلي على ثروته وما كان له من 
مال لأنه مل يرتك و�رًثا.

نعمته  �أ�صحاب  على  يتج�ص�ض  �لدو�خلي  �ل�صيخ  و�أخذ 
�لفرن�صيني، ويزود �ل�صيد �أحمد �ملحروقي )�نظر مادة �ملحروقي( 
مكرم  عمر  �ل�صيد  مع  مهاجًر�  �ملحروقي  وكان  باأخبارهم، 
)�نظر مادة عمر مكرم(، ومالزًما للجي�ض �لرتكي يف �ل�صام، 
عقب  �لفرن�صي  للحكم  يخ�صعا  مل  ومكرم  �ملحروقي  وكان 
�نت�صاره على �لثورة يف �لبالد ف�صحبا جي�ض �إبر�هيم با�صا �لكبري 
يف تقهقره �صوب �ل�رصق، ثم �إىل �ل�صمال نحو �ملن�صورة، ثم 
�إىل �صيناء، حيث �نهزم هذ� �جلي�ض، هو وجي�ض �لأتر�ك يف 
مدينة  �إىل  �لثنان  فلجاأ  عام 1799م )1214هـ(  فرب�ير   17

»يافا« �إىل �أن غز�ها نابليون بونابرت.

عام  و�صبتمرب  يوليو  يف  م�رص  عن  �لفرن�صيون  رحل  فلما 
م �ل�صيد  �إليها قدَّ 1801م )1215هـ(، وعاد �جلي�ض �لرتكي 
يو�صف  �ملنت�رص  �لقائد  �إىل  �لدو�خلي  �ل�صيخ  �ملحروقي  �أحمد 
با�صا، و�أعلى من ذكره عند رجال �لدولة فربز ��صمه منذ ذلك 
�حلني يف �حلركات �ل�صيا�صية، و�صار من �ملقربني لدى رجال 
�حلكم ومن �لطامعني يف مكان �ل�صد�رة �إىل �أن حدثت �جلفوة 
قام  �لتي  �لوقيعة  ب�صبب  مكرم  عمر  و�ل�صيد  علي  حممد  بني 
علي يف حق  عند حممد  و�ل�رصقاوي  �لدو�خلي  �ل�صيخان  بها 
عمر مكرم لأنهما كان يخفيان يف طويتهما �أطماًعا، ويبّيتان 
�أنه كان ي�صغل مكان  لعمر مكرم �لغدر، وكان ذنبه عندهما 

�ل�صد�رة �لذي يتطلع كل منهما �إليه.

�إىل  لري�صلها  ح�صاب  قائمة  علي  حممد  �أعد  �أن  وحدث 
�لنا�ض وفاًقا لأو�مر  �إنه جباها من  فيها مبالغ قال  تركيا وذكر 
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�لأعظم حينما كان مب�رص  �ل�صدر  با�صا  يو�صف  �أ�صدرها  قدمية 
تذييلها  و�لعلماء  �لزعماء  من  وطلب  �لفرن�صية  �حلملة  �أيام 
�ل�صيخ  وكان  عليها،  �لتوقيع  مكرم  عمر  فرف�ض  باأ�صمائهم، 
�صحة  على  ك�صهود  بتوقيعاتهم  ذيلوها  �لذين  �أحد  �لدو�خلي 

قول حممد علي.

نفي  على  جاهدين  عملو�  ممن  �لدو�خلي  �ل�صيخ  كان  ثم 
عام  �لآخرة  جمادى   27 يف  دمياط  �إىل  مكرم  عمر  �ل�صيد 
علي  ملحمد  ومهدو�  1809م(،  �أغ�صط�ض   10( 1224هـ 
بذلك �تخاذ �خلطوة �لثانية يف �صبيل �نفر�ده باحلكم �ملطلق للبالد 

و�إبعاد �ل�صعب عن �لإ�رص�ف على �صوؤونها.

عند  مكرم  عمر  نفي  �إثر  �حلظوة  �لدو�خلي  �ل�صيخ  ونال 
مادة  )�نظر  �ل�صاد�ت  �ل�صيخ  تويف  وملا  علي،  حممد 
�لأ�رص�ف  نقابة  تقلد  �إىل  �أعيد  – �لذي كان قد  �ل�صاد�ت(  
بعد نفي �ل�صيد عمر مكرم – خلع حممد علي على �لدو�خلي 

وظيفة نقيب �لأ�رص�ف.

وكان حممد علي قد عمم �ل�رص�ئب، فلم ي�صتطع �لعلماء 
�أو �لأعيان �لوقوف يف وجهه ب�صبب خ�صوع �لدو�خلي حلكمه 

وتاأييده له.

و�تفق �أن جتر�أ �لدو�خلي على حممد علي ببع�ض �لقول، 
وجتر�أ على بع�ض �أتباعه، فخا�صنهم و�آملهم يف بع�ض حماور�ته، 
ف�صعو� به لدى حممد علي و�أوغرو� �صدره عليه فنفاه �إىل مدينة 
عقرها ل  قبع يف  �لكربى حيث  �ملحلة  �إىل  نقله  ثم  د�صوق، 
ي�صتجيب  �أن  دون  و�ل�صرت�صاء  و�لأنني  �ل�صكوى  عن  ينقطع 

�لبا�صا ل�صكو�ه و�أ�رص على رف�ض رجائه.

�أن  �إىل  �لنفي و�حلرمان،  �أمل  باملحلة �لكربى يعاين  وظّل 
و�فته �ملنية بعد �أن عاد �إىل �لقاهرة، وكانت وفاته خالل عام 

1234هـ )1818م(.

مبحافظة  �ل�صو�رع  ت�صمية  جلنة  ��صتعا�صت  لو  وحبذ� 
�ل�صهيد  عديله  با�صم  �لدو�خلي  �ل�صيخ  ��صم  عن  �لإ�صكندرية 
وما  ماله،  على  �لدو�خلي  ��صتوىل  �لذي  �لب�صتيلي«  »م�صطفى 
به  �لغدر  قبل  �غت�صبوها من  نقود  �لفرن�صيني من  لدى  له  كان 
و�إعد�مه، فتكون �للجنة بذلك قد و�صعت �لأمور يف ن�صابها 

�لعادل.

799– ال�سيخ �سليم الب�رشي – �سارع – بق�سم 
اجلمرك

�لب�رصي عام 1248هـ )1832م( يف  �صليم  �ل�صيخ  ولد 
�لبحرية  مديرية  من  �صرب�خيت  مركز  �أعمال  من  ب�رص  حملة 
)حمافظة �لبحرية حاليًّا(، وملا بلغ �لتا�صعة من عمره ح�رص �إىل 
تعلمه يف  �أمت  �أن  �لقر�آن، وبعد  �أمت حفظ  قد  �لقاهرة، وكان 
�لأزهر توىل �لتدري�ض فيه، ثم ُعنيِّ �صيًخا مل�صجد �ل�صيدة زينب 
�ملالكية،  لل�صادة  ونقيًبا  �صيًخا  ُعنيِّ  �أعو�م  بب�صعة  ذلك  وبعد 
�إد�رة �لأزهر، وقد توىل م�صيخة  ثم �ختري ع�صًو� يف جمل�ض 

�لأزهر مرتني.

وكان م�صهوًر� بتبحره يف علوم �حلديث، ولذ� كان قبلة 
�لفقهاء و�لر�غبني يف �لك�صف عن �حلقائق �لدينية ول�صيما يف 
كان  �لتي  �ملو�د  وهي  و�لتف�صري،  و�حلديث،  �ملالكي،  �لفقه 

يقوم بتدري�صها.
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�ل�صعر  ل�صماع  ويطرب  رفيعة،  �أدبية  بروح  ميتاز  وكان 
ويهتز له، وكانت له مكتبة �صخمة ت�صم نفائ�ض �لكتب �لدينية 
�جلاهلي  �ل�صعر  ودو�وين  �لأدب  كتب  جانب  �إىل  و�لفقهية 
�ل�صيخ  �بنه  �لقيمة  �ملكتبة  هذه  من  �أفاد  وقد  و�لإ�صالمي، 
عبد �لعزيز �لب�رصي )�نظر هذه �ملادة( و��صتوعب منها ما و�صعه 
ب�رصح  قام  بالأدب  �صليم  �ل�صيخ  ول�صغف  ��صتيعابه،  قدرة 
ق�صيدة نهج �لربدة، لأنه كان �صديد �لإعجاب باأمري �ل�صعر�ء 
وعلق  ناظمها،  بك(  �صوقي  �أحمد  مادة  )�نظر  �صوقي  �أحمد 

عليها، ون�رصها يف كتاب ��صمه »و�صح �لنهج«.

�ل�صيخ  كان  �لغزيرة،  �لعلمية  �خل�صال  هذه  جانب  و�إىل 
�صليم حم�صًنا �صديد �لعطف على �لفقر�ء و�ملحرومني، وكان 
لهم من مرتبه قدر معلوم كل �صهر، وقد لبى ند�ء ربه خالل 
من  يقرب  ما  عمر  �أن  بعد  )1917م(  1336هـ  عام 

عاًما. ت�صعني 

�ألقاها عند دفنه  بق�صيدة  �إبر�هيم  �لنيل حافظ  ورثاه �صاعر 
يف 17 �أكتوبر �صنة 1917م )1336هـ( عدد فيها من مناقبه 

فقال:

َفَما يف �لناطقنَي َفٌم ُيَويفِّ  
ين يف هذ� �ملُ�صاِب َعَز�َء �لدِّ    

ُث وهو مُيِْلي  ى �ل�صيُخ �ملحدِّ َق�صَ
َل �خِلطاِب بَه َف�صْ على ُطالَّ   

ومل َتْنُق�ُض َلُه �لتِّ�ْصعوَن َعْزًما  
ْتُه َعْن َدْرِك �لطالِب ول �صدَّ  

وما غاَلْت قريَحَتُه �لليايل  
باِب ول خاَنْتُه ذ�كرُة �ل�صَّ   

800– ال�سيخ طموم – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

�أ�رصة طموم من �أقدم �لأ�رص �لتي برزت يف �لعلوم و�ملعارف 
مبحافظة �ملنوفية، وعملت جهد �لطاقة على ن�رصها يف �أرجاء 
د�ر  خريجي  من  �ثنان  �أفر�دها  بني  ومن  باأ�رصها،  �ملحافظة 
�لعلوم، و�لثالث ترك �لد�ر قبل ح�صوله على �إجازة �لتدري�ض، 
و�لر�بع كان عامِلًا �أزهريًّا من �أجّل �لعلماء، وفيما يلي ترجمة 

�ل�صيخني حممد وم�صطفى طموم:

مركز  با�ض  �صرب�  بلدة  يف  ولد  طم�م:  حممد  ال�سيخ   )1
توىل  ثم  مبكرة  �صن  �لكرمي يف  �لقر�آن  �لكوم، وحفظ  �صبني 
وعندما  �لكبري،  طموم  حممد  �ل�صيخ  جده  وتثقيفه  تعليمه 
بحفظ  كلفه  �لعلم  ل�صتيعاب  و�ل�صتعد�د  �لذكاء  فيه  �آن�ض 
ثم  �لأزهرية،  �لدر��صات  مبادئ  له  و�رصح  �ملتون  جمموعة 
�ل�صيخ حممد طموم  تعليمه، وح�صل  ليتم  �لأزهر  �إىل  �أر�صله 
على �صهادة �لعاملية من �لدرجة �لأوىل يف 15 من �ملحرم عام 
�لعبا�صي  1289هـ )1872م( يف عهد �ل�صيخ حممد �ملهدي 
ذلك  يف  �لأزهر  �جلامع  �صيخ  �لعبا�صي(  �ملهدي  مادة  )�نظر 
عام  ولد  قد  يكون  َثمَّ  عاًما، ومن  �حلني، وكان عمره 22 
�لعلماء كان  1267هـ )1850م(، وعند تكوين هيئة كبار 
�ل�صيخ حممد طموم يف طليعة من �ختريو� لهذه �لهيئة �جلليلة، 
وتوىل – عالوة على ذلك – م�صيخة �ملالكية ومفتيها، وكان 
زمياًل ل�صعد زغلول يف �لتلمذة على يد �ل�صيخ حممد عبده ، 
�لوحيدة  �للجنة  ع�صوي  عبده  حممد  و�لإمام  هو  كان  وقد 
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ولدى  �لعاملية،  �ل�صهادة  طلبة  بامتحان  �لقيام  يف  �ملتخ�ص�صة 
�فتتاح مدر�صة �لق�صاء �ل�رصعي كان �ل�صيخ حممد طموم �أول 
من �ختري للتدري�ض فيها، وتخ�ص�ض يف تدري�ض علمي �حلديث 
1336هـ  عام  رم�صان  من   14 �ملنية يف  وو�فته  و�لتوحيد، 

)21 من يونية عام 1918م( بالًغا من �لعمر 68 �صنة.

2( ال�سيخ م�سطفى طم�م: ولد بقرية �صرب� با�ض مركز �صبني 
�لعلوم عام  د�ر  �لكوم عام 1272هـ )1855م( وتخرج يف 
1301هـ )1883م(، وُعنيِّ بنظارة �ملعارف يف 26 من مايو 
من �لعام نف�صه يف وظيفة مدر�ض باملدر�صة �خلديوية بالقاهرة، 
ثم نقل �إىل مدر�صة طنطا �لبتد�ئية �إثر �صوء تفاهم حدث له مع 
�إىل  نقل  �أن  �إىل  �ملدر�صة  هذه  ومكث يف  با�صا،  و�يل  جعفر 
مدر�صة عبا�ض للبنني، وكان �ل�صيخ م�صطفى طموم ر�صوًل من 
باأ�رص�ر  لعلمه  �أعالم ع�رصه،  �لنه�صة �حلديثة وعلًما من  ر�صل 
�للغة �لعربية و�صعة �طالعه وغز�رة مادته، �إذ كان كثري �لقر�ءة 
يف كتب �لأدب و�للغة، كما كان متفانًيا يف خدمتها عاماًل 
طو� قو�عد �للغة  على �إحيائها ون�رصها، وكان يف طليعة من ب�صَّ
بالكتب �مل�صهورة لي�صهل على �لن�ضء تناولها و��صتيعابها، وظّل 
يف عمله نحو 32 عاًما حتى �أحيل على �لتقاعد يف 5 من يناير 
عام 1915م )1334هـ(، وتويف يف 8 من �أكتوبر 1354هـ 
)1935م( عن ثمانني �صنة، وظّل طو�ل �لأعو�م �لع�رصين �لتي 
قطعها باملعا�ض مثابًر� على �لقر�ءة و�لطالع وقر�ض �ل�صعروحترير 

�لر�صائل وتف�صري �لقر�آن �لكرمي.

»حتفة  وكتاب  �لكتبة«،  »�رص�ج  كتاب  موؤلفاته:  ومن 
تاأليف  يف  و��صرتك  �حلروف،  ر�صم  يف  وكالهما  �لأحبة« 
كتب �لدرو�ض �لنحوية للمد�ر�ض �لبتد�ئية و�لثانوية، ودرو�ض 
وحممود  نا�صف  وحفني  عمر  حممود  �لأ�صاتذة:  مع  �لبالغة 

دياب، وكان هذ� �لكتاب �لقيم يدر�ض باملد�ر�ض �لثانوية حتى 
�حللقة �لثالثة من �لقرن �لع�رصين.

801– ال�سيخ طنطاوي جوهري – �سارع – 
بق�سم كرموز

802– ال�سيخ طنطاوي جوهري – �سارع – 
بق�سم العطارين

ولد �ل�صيخ طنطاوي جوهري عام 1287هـ )1870م(، 
�ل�رصقية  )حمافظة  �ل�رصقية  مبديرية  حجازي  �لله  عو�ض  بكفر 
حاليًّا( ون�صاأ به، وكان يز�ول �لأعمال �لزر�عية وتلقى تعليمه 
م�صهوًر�  وكان  لأمه،  جدته  بلد  »�لغار«  قرية  يف  �لأوىل 
بجودة �حلفظ و�لذكاء �ملفرط، ثم �صافر �إىل �لقاهرة و�لتحق 
1311هـ  عام  فيها  وتخرج  �لعلوم  د�ر  دخل  ثم  بالأزهر، 
نقل  ثم  بدمنهور،  )1893م(، وعني عقب تخرجه مدر�ًصا 
مدر�ًصا بد�ر �لعلوم، فمدر�ًصا مبدر�صة »�خلديوية«، ودر�ض بعد 
ذلك باجلامعة �مل�رصية، و�أكبَّ على تعلم �للغة �لإجنليزية �أثناء 
�إىل حد  تاأليفه  �للغة يف  �نتفع بهذه  تدري�صه »باخلديوية«، وقد 
بعيد، وكان �ل�صيخ طنطاوي عامِلًا و�أديًبا فيل�صوًفا، وترك من 
�ملوؤلفات عدًد� كبرًي� من �لكتب �لقيمة، وكان علمه ل ينح�رص 
يف د�ئرة حمدودة، بل كان يف �إلقاء درو�صه كالقامو�ض �لذي 
يحيط بكل �ألو�ن �لثقافة علًما، وقد ُطِلَب لتويل �أحد منا�صب 
�لإ�صالمية  �ملو��صاة  جلمعية  رئي�ًصا  وكان  فرف�ض،  �لق�صاء 
بالقاهرة، وتوىل ريا�صة حترير »جملة �إ�صالمية« مدة من �لزمن، 
وعا�ض نحو 70 عاًما، وهو �صحيح �جل�صم، معافى �لبدن، 
نظام  من  �ختّط  ما  بف�صل  �ملحيا،  م�رصق  �لذ�كرة،  قوي 
مدر�ًصا  �لتقاعد، وحينما كان  �إحالته على  بعد  �صحي خا�ض 
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يحاول  قف�ض  يف  كالطائر  در�صه  يف  يحلِّق  كان  �لعلوم  بد�ر 
�أن يرد نف�صه �إىل حدود �ملنهج �لدر��صي، فال يطاوعه علمه، 
في�صت�صهد يف �رصحه  �مل�صاألة  يقرر  فكان  تبحره،  ي�صاعده  ول 
ب�صغار �لهو�م و�حل�رص�ت، ثم يرتفع بطالبه يف �أجو�ء من عامل 
ي�صعر  حتى  �لدر�ض  من  ينتهي  يكاد  فال  و�ل�صماو�ت،  �لفلك 
خاللها  �صاهدو�  �ملدى  بعيدة  جوية  برحلة  قامو�  �أنهم  تالميذه 
طافو�  وكاأنهم  يجعلهم  �آخر  در�ض  ويف  �ل�صماو�ت،  عامل 
باحلقول فتاأملو� غر�ئب �لنبات �أو تنقلو� بني �ل�صهول و�جلبال، 
فاأدركو� عجائب �لكائنات، وكل ذلك يف عبار�ت �صل�صة، 
ي�صتوجب  ما  �حلكم  من  فيها  �ل�صياق،  حلوة  �جلر�ض،  عذبة 
�لوقوف عنده و�لتاأمل يف معانيه، وكان هذ� �صاأنه يف جميع 
�لدرو�ض �لتي كان يلقيها على طلبته يف جميع مر�حل �لتعليم 
يف  يتعرث  فال  يت�صفحها  فالقارئ  موؤلفاته،  �أما  مار�صها،  �لتي 
على  يق�ض  يكتب  فيما  فكاأنه  فكرة،  ي�صت�صعب  ول  لفظة، 
�لآفاق،  به  ويجوب  �لوقائع،  و�أغرب  �حلكايات  �ألذ  قارئه 
ويخرتق �حلجب ويغور وينجد، ثم ل يجد قارئه �صعوبة يف 
تفهم كل ذلك، و�إذ به يح�ض �أنه �أمام م�صاكل علمية ونظريات 
دقيقة ونتائج مده�صة، ما كان له ليدركها لو مل يقر�أ ما كتبه 
هذ� �لعامل يف طيات موؤلفاته، ولقد ذ�عت �صهرته �لعلمية فاإذ� 
�جلوهري  طنطاوي  �ل�صيخ  عن  �صاأل  مب�رص  �رصقي  �صائح  حل 
كما ي�صاأل �ل�صائح �لأجنبي عن �لأهر�م �أو �أبي �لهول، فكان 
�لعرب  وبالد  و�إندوني�صيا  و�ل�صني  و�لهند  �إير�ن  يف  معروًفا 
و�لرتك�صتان، وقد ي�صمي �أهل ترك�صتان مد�ر�صهم وجامعاتهم 
وكتبهم با�صمه فيقولون »جامعة طنطاوية« و»مدر�صة جوهرية« 
�لإ�صالم،  حلجة  رمز  من  فيه  يرون  ملا  جوهرية«  و»عقائد 
و�لو�قع هو �أن �ل�صيخ طنطاوي جوهري مل يكن عامِلًا ك�صائر 
ديني  عامل  فهو  �لنو�حي،  ممتاًز� يف جميع  بل كان  �لعلماء، 

�إ�صالمي وطني، وهو عامل �جتماعي عاملي جمع بني �لثقافتني 
�لجتماعية  بالآر�ء  �لدينية  �مل�صائل  ومزج  و�حلديثة،  �لدينية 

و�ل�صيا�صية.

�صاأن  رفعة  يف  وبر�أيه  بقلمه  طاقته  و�صعه  ما  جاهد  وقد 
�أنه  م�رصق  و�صوح  يف  مظهًر�  ملبادئه،  و�لنت�صار  �لإ�صالم 
ثم  ومن  و�لتقليد،  �لت�صليم  دين  ولي�ض  و�لتجديد  �لعقل  دين 
فهو يهدف يف كل �أحاديثه وتاآليفه �إىل �لتوفيق بني �لعلم وبني 
�أد�ة  كان  فهمه  ح�صن  �إذ�  �لعلم  �أن  و�إىل  �لقر�آن،  به  جاء  ما 
�لنا�ض  �أخل�ض  من  �ل�صيخ  وكان  �لدين،  روح  لتفهم  �صاحلة 
وفاته،  وقت  �إىل  �لنه�صة  فجر  منذ  و��صتقاللها  م�رص  لق�صية 
�حلركة  روؤ�صاء  ومن  و�لدينية  �ل�صيا�صية  �لنه�صة  قادة  �أحد  فهو 
�ل�صيا�صية و�لجتماعية، ففي موؤلفْيه، »نه�صة �لأم وحياتها«، 
و»نظام �لعامل و�لأم« يندد بالدول �لتي توؤ�ص�ض كيانها �لدويل 
ودك  �لبالد،  وتخريب  �ملد�فع،  وق�صف  �حلر�ب  �أ�صنة  على 
تبادل  �أن تقيم �لدول حياتها على  �حل�صون، ذلك لأنه يتمنى 
وهو يف  �صقر�ط،  يرى  كان  كما  و�لإخاء،  و�ملحبة  �ملنافع 
�ل�صتعمارية  �لدول  بع�ض  به  يت�صدق  �لذي  �لر�أي  يو�فق  ذلك 
و�مل�صاو�ة،  و�لإخاء  �لدميقر�طية  باألفاظ  �لعاملي  �لر�أي  لتخدع 
وهو بعد يبغي من �صميم قلبه �أن تكون �جلماعة �لإن�صانية �أ�رصة 
ول  دين،  �أو  لغة  بينها  يفرق  ول  �ل�صالم،  ي�صودها  و�حدة 
تف�صلها عن بع�صها جبال وبحار وحميطات، ول يبعدها عن 
�جلليل  لل�صيخ  وقد كانت  دفاع وهجوم،  �لن�صجام خطوط 
�لعامل  �ل�صالم يف  م�صكلة  �أن يحل  �ل�صيا�صة ويرجو  �أحالم يف 
فكان  �لآن،  �لأمن حتى  بها جمل�ض  ينوء  �لتي  �مل�صكلة  وهي 
كما يقول بع�ض علماء �لغرب يف كتابه »�أين �لإن�صان« ير�صم 
للعامل باأ�صلوب فل�صفي عميق طريقه �ل�صوي �إىل �ل�صالم �مل�صتقر 
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�لد�ئم �لذي ر�صمه �لله تعاىل بقوله: زب ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ 
چ چ چ  چ ڇ ڇرب.

�ملو�صوم  تف�صريه   – بالتقاعد  وهو   – موؤلفاته  �آخر  وكان 
�لكرمي يف خم�صة وع�رصين  �لقر�آن  تف�صري  �أمت  وقد  »باجلو�هر« 
ما  ل�صتدر�ك  و�لع�رصين  �ل�صاد�ض  �ملجلد  كتب  ثم  جملًد�، 
�حلديثة  �لنظريات  على  �لقر�آن  طّبق  �لتف�صري  هذ�  ويف  فاته، 
و��صتخرج �لنظرية �لعلمية من ن�صو�ض كتاب �لله فجاء تف�صريه 
مزيًجا من علوم �لأم قدميها وحديثها، مع �لتوفيق بني �لآر�ء 
�لتي  �لأرو�ح  م�صاألة  يف  ول�صيما  �لدينية،  و�لأفكار  �حلديثة 
فاأقبل  �لأوردية  �للغة  �إىل  تف�صريه  ترجم  فيها كتابًا، وقد  �ألف 
معظم  ترجم  وقد  هذ�  �لنظري،  منقطع  �إقباًل  �لهند  �أهل  عليه 
وقد  خا�صة،  �ل�رصقية  و�للغات  �لأوروبية  �للغات  �إىل  موؤلفاته 
�لعامل«،  و»�أ�صل  »�لأرو�ح«،  منها:  موؤلًفا  ثالثني  نحو  ترك 
و�لعلوم«  �لقر�آن  بجو�هر  �ملر�صع  و»�لتاج  �لإن�صان«،  و»�أين 
وينق�صم �إىل 52 بابًا �أو جوهرة، و»جمال �لعامل« وهو �صل�صلة 
و�حل�رص�ت،  و�لهو�م  و�لطري  �حليو�ن  يف  �لدر��صات  من 
�لكون  يف  و»�لنظر  �لعلوم«،  و»جو�هر  �لتقوى«،  و»جو�هر 
منها:  �لر�صائل  �لأذكياء«، وكثرًي� من  بهجة �حلكماء وعبادة 
و»وجهة  �لعامل«،  من  �ملق�صود  و»ما  و�حلكماء«،  »�حلكمة 
من  معربة  �صعرية  وقطع  �لعام«،  �لنظام  وهي  و�حدة  �لعامل 
يف  »�لزهرة  ا:  �أي�صً موؤلفاته  ومن  ق�صائد،  وجملة  �لإجنليزية، 
نظام �لعامل و�لأم«، و»�ل�رص �لعجيب يف حكمة تعدد �أزو�ج 
�للغة  �أدبيات  �جلوهري«، و»مذكر�ت يف  و»�صو�نح  �لنبي«، 
�لباهر«،  �لكون  هذ�  �جلو�هر يف عجائب  و»ميز�ن  �لعربية«، 
يف  وهو  �لعليا«  �لإ�صالمية  �حلكمة  �أو  و�لأم  �لعامل  و»نظام 
وحياتها«،  �لأمة  و»نه�صة  �لإ�صالمي«،  و»�لنظام  جز�أين، 

باجلو�هر«،  �مل�صمى  و»�لتف�صري  �لكلم«،  ون�صو�ض  و»�جلموع 
وهو مو�صوعة علمية �إ�صالمية حديثة �أكرث فيها من �لكالم عن 

�لعلوم �حلديثة كالفلك و�لنبات و�حليو�ن.

بق�سم   – �سارع   – حممد  طه  ال�سيخ   –803
اجلمرك )ابن اأبي حامت �سابًقا(

يعترب �ل�صيخ طه حممد من �أو�ئل �ملفكرين يف �إر�صاء دعائم 
�لتعليم �حلر مبدينة �لإ�صكندرية، وقد �صادفت مدر�صته جناًحا 
باهًر� يف �ملحيط �لإ�صكندري، وتخرج على يديه طائفة كبرية 
من �ملثقفني �لذين �صغلو� �ملنا�صب �لهامة يف �لدولة بعد �أن �أمتو� 

تعليمهم �لعايل باملعاهد �لعليا �أو �جلامعات.

�لأ�صل حتمل  قاهرية  �أ�رصة  �إىل  �ل�صيخ طه حممد  وينتمي 
حتى  �جلنوب  �إىل  فروعها  بع�ض  نزح  وقد  »�ملُ�َصلَّمي«،  لقب 
�أ�صو�ن ونزح �لبع�ض �لآخر �إىل خمتلف �ملحافظات، و��صتقر 
جّد �ل�صيخ حممد طه حممد بالإ�صكندرية حيث ولد �ل�صيخ يف 

�أو�ئل �لقرن �لتا�صع ع�رص �مليالدي.

ومبا �أن �لباقني من �أفر�د �أ�رصته يف قيد �حلياة يوؤكدون �أن 
جتاوز  قد  )1338هـ(  1919م  عام  تويف  �لذي  طه  �ل�صيخ 
�ملائة عام من �لعمر، فاإن ميالده يكون قد حدث يف �لأعو�م 

�لع�رصة �لأوىل من �لقرن �لتا�صع ع�رص.

طالبي  كعادة  �لكتاتيب  �أحد  يف  تعليمه  طه  �ل�صيخ  وبد�أ 
با�صا  �إبر�هيم  �ل�صيخ  بجامع  �لتحق  ثم  �حلني،  ذلك  يف  �لعلم 
للطلبة من  يقدمه  مبا كان  �لأزهر،  �جلامع  يناف�ض  �لذي كان 
علوم دينية ودنيوية )�نظر مادة �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا(، وبعد �أن 
�أمت تعليمه �لثانوي بهذ� �جلامع، �لتحق بالأزهر �إىل �أن ح�صل 
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مبدر�صة  �لعربية  للغة  مدر�ًصا  ُعنيِّ  ثم  »�لعاملية«،  �صهادة  على 
�لتعليم  يف  يقت�رص  ل  وكان  ن�صاأتها،  �أول  يف  �لتني  ر�أ�ض 
على �للغة �لعربية بل كان يلقن تالميذه �لعلوم �لدينية و�ملبادئ 
�لوطنية، مما �أدى �إىل �نتقاد �لناظر و�ملفت�صني ول�صيما �لإجنليز 
�حلني  ذلك  يف  �لتعليم  نظارة  م�صت�صار  ر�أ�صهم  وعلى  منهم، 
دون  �حليلولة  �لأ�صا�صية  مهمته  كانت  �لذي  »د�نلوب«  �مل�صرت 
�صيا�صة  وم�صالح  يتعار�ض  مما  �لبالد  يف  �لتعليم  نظم  �نطالق 

�لحتالل �لإجنليزي �لبغي�صة.

و�إز�ء هذ� �حَلجر �خلبيث على حرية �لتعليم مل يجد �ل�صيخ 
� من تقدمي ��صتقالته من �لتعليم �حلكومي، وتوجيه  طه حممد بُدًّ
ن�صاطه �لثقايف �إىل �لتعليم �حلر، فبادر �إىل �إن�صاء �ملدر�صة �لتي 
ب�صارع  �لتني  ر�أ�ض  �صارع  �لتقاء  نا�صية  عند  با�صمه  عرفت 
�صفر با�صا، �أمام �لفرن �لذي ماز�ل يعرف با�صم »فرن حبيب« 

حتى �لآن.

وكانت هذه �ملدر�صة �لعتيدة ت�صم يف �أول �أمرها ق�صمني 
�أحدهما للتعليم �لبتد�ئي، و�لآخر للمرحلة �لأوىل من �لتعليم 
�لثانوي �لتي توؤهل �إىل �حل�صول على �صهادة �لكفاءة، وكانت 
مو�د �لتاريخ و�جلغر�فيا و�لأ�صياء )وهي �ملعلومات �لعامة حاليًّا( 
�أن  �لفرن�صية، ويدل على  �أو  �للغتني �لإجنليزية  باإحدى  تدّر�ض 
�ل�صيخ طه مل يق�رص يف تزويد مدر�صته بنخبة طيبة من �ملدر�صني 
�ملدر�صة  �فتتاح  على  ق�صري  وقت  غري  مي�ض  مل  �أنه  �لأكفاء، 
حتى �زدحمت ف�صولها باأبناء �لطبقتني �لر�قية و�ملتو�صطة مبدينة 
�لإ�صكندرية، �إىل جانب �أبناء �لطبقة �ملتو��صعة �لذين مل يبخل 
�ل�صيخ طه مبد ظل رعايته �لرحيمة عليهم، وذلك بقبولهم �إما 

بن�صف م�رصوفات �أو باملجان قدر طاقة �ل�صتيعاب منهم.

دعامات  �أقامو�  من  �أو�ئل  من  �جلاد  �ملعلم  هذ�  يكن  ومل 
�لتعليم �لنظامي �حلر للبنني فح�صب، �إذ كان يف �لوقت نف�صه 
�أول من �أن�صاأ مدر�صة نظامية للبنات بالإ�صكندرية بجانب مدر�صة 
�لبنني، ومن َثمَّ �أ�صبح �أول مدير ملدر�صتني ت�صمان �لر�غبني يف 
�لعلم من �جلن�صني، و�صار يدعى »بال�صيخ طه حممد خوجة« 

�أي �ل�صيخ طه �ملدر�ض بالرتكية.

يتنازل عن  �لبنني جعله  �أن �هتمامه �لكبري مبدر�صة  ويظهر 
يدعى  لرجل  �فتتاحها  من  �صنو�ت  عدة  بعد  �لبنات  مدر�صة 
�إحدى مدر�صات  �لتي كانت  فاطمة هامن  �أفندي زوج  رجب 
هذه �ملدر�صة �لتي عرفت بعد ذلك »مبدر�صة فاطمة هامن خوجة« 
هذه  يدي  على  تخرجت  وقد  هامن«،  »خوجة  مدر�صة  �أو 
�ملثقفات  �لإ�صكندرية  بنات  من  كبرية  طائفة  �لفا�صلة  �ل�صيدة 
�لتي  �حلو�جز  بذلك  وقد ك�رصن  �لبتد�ئية،  �ل�صهادة  يحملن 
كانت حتول دون تعليمهن �إل يف منازل »�ملعلمات« �أمثال »تيزه 
يف  �لتعليم  وكان  �جلمرك،  بق�صم  �جلز�يريل  ب�صارع  عائ�صة« 
�لقر�آن  من  �ل�صور  ق�صار  حتفيظ  على  مق�صوًر�  �لن�صائي  كّتابها 
�لقر�ءة  مبادئ  ومعرفة  �ملن�صج  على  �لتطريز  و�أ�صغال  �لكرمي 

و�لكتابة.

وقد حقق �ل�صيخ طه حممد ما كان ي�صبو �إليه من جناح يف 
�لتعليم �حلر، فعقب �فتتاح مدر�صته �زدحمت ف�صولها �لبتد�ئية 
بينها  ومن  �ملعروفة،  �ل�صكندرية  �لأ�رص  معظم  باأبناء  و�لثانوية 
عائالت: خطاب وحد�ية وغامن و�أبو هيف و�أبو �خلري وقناوي 
وقرة  وغربال  و�صوكة  وجميعي  و�لعبادي  و�لعباين  و�لديب 
و�مل�صريي وبدوي وهنو وجنينة و�ل�صنهوري و�للقاتي وذهبي 

وزهدي و�لنا�صوري و�جلز�يريل وحممد �صعيد و�لنقر��صي.
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�أفر�دها �إىل منا�صب �لدولة  وقد تخرج منها طائفة و�صل 
�لوزر�ء  رئي�ض  �لنقر��صي  فهمي  حممود  �أمثال  �لرفيعة 
حمكمة  وكيل  بدوي  �حلميد  عبد  و�لدكتور  �لأ�صبق، 
قناوي،  جنيب  و�لدكتور  فهمي،  وح�صني  �لدولية،  �لعدل 
و�لدكتور عبد �ل�صالم ذهني �مل�رصع �لقانوين، وحممد �ملفتي 
وحممد  �لأوقاف،  ووزير  �لنق�ض  حمكمة  رئي�ض  �جلز�يريل 
وح�صني  �ل�صنهوري،  �لرز�ق  عبد  و�لدكتور  غربال،  �صفيق 
تعليمهم  تلقى  هوؤلء  وكل  �لأ�صبق،  �لوزر�ء  رئي�ض  �رصي 
�لبتد�ئي و�ملرحلة �لأوىل من تعليمهم �لثانوي مبدر�صة »�ل�صيخ 
طه« �لتي ظلت توؤدي ر�صالتها �لرتبوية �لنافعة �أكرث من ن�صف 

قرن.

�ل�صيخ طه«  �إن�صاء »مدر�صة  بالإ�صكندرية وقت  ومل يكن 
غري مدر�صة �أهلية �أخرى هي مدر�صة »فالون Valon«، وهو 
رجل فرن�صي �أن�صاأ مدر�صته ب�صارع �لرت�صانة �لو�قع خلف �صور 
�لد�ئرة �جلمركية، وميتد من باب �لو�رد�ت �إىل �أن يتقاطع مع 
�لقدمية،  �لأمريية  �لتني  ر�أ�ض  مدر�صة  عند  �لتني  ر�أ�ض  �صارع 
و�للغة  �لعربية  �للغة  يدر�ض   »Valon »فالون  �مل�صيو  وكان 
بناته، وكانت �لأ�رص  �إحدى  �لتدري�ض  �لفرن�صية وت�صاعده يف 
�ملي�رصة ت�صارع �إىل �إر�صال �أبنائها �إىل هذه �ملدر�صة تظاهًر� بالرث�ء 
�ل�صيخ  مدر�صة  �فتتحت  فلما  �لأوروبية،  �حل�صارة  وجمار�ة 
�مل�صيو  ي�صتطع  مل  َثمَّ  ومن  �إليها،  �لتيار  هذ�  حتول  طه حممد 
جمعية  �إىل  مدر�صته  فباع  طه  لل�صيخ  �ملناف�صة  مو��صلة  فالون 
�إبر�هيم �لأول  �أطلقت عليها ��صم »مدر�صة  �لتي  �لوثقى  �لعروة 
�إىل  �لرت�صانة  �صور  خلف  �ملدر�صة  هذه  وظلت  �لبتد�ئية«، 
�صارع  نهاية  يف  بك  طاهر  م�صجد  بجهة  مبناها  �إىل  نقلت  �أن 
�حلجازي بالقرب من خليج �لأنفو�صي، وظلت هناك �إىل �أن 

نقلت �إىل مبناها �جلديد بالقرب من مكان مدر�صة ر�أ�ض �لتني 
�لأمريية عند ملتقى �صارع �لرت�صانة ب�صارع ر�أ�ض �لتني.

بالتعليم �حلر بع�ض  ولقد �صجع قيام مدر�صة »�ل�صيخ طه« 
للبنني  �لبتد�ئي  �لتعليم  مد�ر�ض  �إن�صاء  على  �خلريية  �جلمعيات 
و�لبنات يف �لإ�صكندرية ويف غريها من مدن �لقطر �مل�رصي، 
فافتتحت مد�ر�ض �جلمعية �خلريية �لإ�صالمية وتعددت مد�ر�ض 
»�لعروة �لوثقى« ومد�ر�ض �مل�صاعي �مل�صكورة بطنطا وغريها من 
�ملدن �لد�خلية، وهكذ� كان �ل�صيخ طه �أحد موؤ�ص�صي �لتعليم 
�حلر بالقطر �مل�رصي �لذي �صاعد �إىل حد بعيد على �نت�صار �لتعليم 
�لبتد�ئي يف م�رص، على �لرغم من حماربة �لإجنليز مل�رصوعاته 
�ملفيدة وعلى ر�أ�صهم »�مل�صرت د�نلوب« م�صت�صار نظارة �ملعارف 

�لعمومية يف ذلك �حلني �لبغي�ض.

�إن�صاء  �ل�رصيع يف  �لوثقى و��صلت تقدمها  �لعروة  فجمعية 
حي  يف  �لثاين  عبا�ض  مدر�صة  فاأقامت  �لبتد�ئية،  �ملد�ر�ض 
�لأول مبحرم  �صعيد  �لأول، ومدر�صة  �خلديوي  ب�صارع  �للبان 
�لثانوية حاليًّا، ومدر�صة ريا�ض  �لعبا�صية  بك وت�صغلها مدر�صة 
بالرمل  للبنات  هامن  تر�نديل  ومدر�صة  بالرمل،  فلمنج  مبحطة 
بال�صاطبي،  �ل�صناعية  علي  حممد  مدر�صة  �صيدت  ثم  ا،  �أي�صً
وهكذ�  للبنني،  �لثانوية  �ملدر�صة  ثم  لالأيتام  �لعبا�صي  و�مللجاأ 
�لإ�صكندرية  مدينة  �أنحاء  كافة  �ملح�صنة  �جلمعية  هذه  غطت 
مبد�ر�صها �حلرة �لتي خّرجت جياًل هائل �لعدد من �ملتعلمني، 
�جلمعية  وناق�صتها  �لعالية،  ثم  �لثانوية  در��صته  �أكرثهم  و��صل 
له  كان  مما  �لبتد�ئية،  �ملد�ر�ض  تعدد  يف  �لإ�صالمية  �خلريية 
بالإ�صكندرية  �لبتد�ئي  �لتعليم  م�صتوى  رفع  يف  �لأثر  �أح�صن 

ويف بع�ض �ملدن �لأخرى.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

694

وعندما طبقت نظارة �ملعارف نظام ف�صل �لتعليم �لبتد�ئي 
عن �لثانوي ��صطر �ل�صيخ طه حممد �إىل َق�رْص �لتعليم يف مدر�صته 
�لتالميذ  فكان  �صهادتها،  لنيل  �لبتد�ئية  �لف�صول  على  �لعتيدة 
�للغتني  و�إحدى  �لعربية  �للغة  �أقوياء يف  يخرجون من مدر�صته 
�حلياة  �صبب جناحهم يف  ذلك  �لإجنليزية، وكان  �أو  �لفرن�صية 

�لفكرية و�عتالء عدد كبري منهم منا�صب �لقيادة يف �لدولة.

�لبتد�ئي  �لتعليم  �صعلة  ترفع  طه  �ل�صيخ  مدر�صة  وظلت 
خالل  �ملكافحة  �لطموحة  حياته  �صعلة  خبت  �أن  �إىل  �ملتني 

عام 1919م )1338هـ( وقد تخطى �لعام �ملائة من عمره.

وعندما �قت�رصت �ملدر�صة على �لتعليم �لبتد�ئي، �صميت 
وفاة  وعقب  حممد(،  )طه  �مل�رصية  �لبتد�ئية  �ملدر�صة 
توؤدي  بقيت  �لتي  �ملدر�صة  �إد�رة  �لأكرب  �بنه  توىل  طه  �ل�صيخ 
ر�صالتها �لرتبوية �لنافعة حتى عام 1940م )1359هـ( وذلك 

عقب وفاة �بنه �لأ�صغر.

وكانت مدر�صة �ل�صيخ طه متنح �إعانة �صنوية من �لقوم�صيون 
بينما  �لأوقاف،  وز�رة  من  رمزية  �إعانة  على  وحت�صل  �لبلدي 
مل متنحها نظارة �ملعارف �أو وز�رة �ملعارف �أية �إعانة، وذلك 
و�لتي  بها،  تدر�ض  كانت  �لتي  �لوطني  �لتعليم  مناهج  ب�صبب 
مل يكن تو�فق مز�ج �لوز�رة يف ذلك �لعهد �ل�صتبد�دي عهد 
و�صلوك  �لوطن  مقدر�ت  على  �لأجنبي  و�لت�صلط  �لحتالل 

�ملو�طنني.

فقد  �ل�رصف  منا�صب  ز�هًد� يف  �ل�صيخ طه حممد  وكان 
رف�ض رتبة �لبكوية �لتي عر�صها عليه �خلديوي عبا�ض �لثاين، 
كما رف�ض قبول �متالك قطعة �صا�صعة من �لأر�ض ب�صفة هدية، 

وقد �أنعم عليه �ل�صلطان عبد �حلميد بالني�صان �ملجيدي.

�ملدينة  يف  �لتعليم  ركائز  من  ركيزة  مدر�صته  تكن  ومل 
� لرجال �لعلم و�لدين يجتمعون كل ليلة  فح�صب بل كانت مقرًّ
يف كنفه فيتناق�صون يف �لأمور �لدينية و�لعلمية و�لأدبية، وكانت 
علماء  �لتعليم وكبار  ت�صم كبار رجال  �لثقافية  �ملنتديات  هذه 
فتح  �ل�صيخ حمزة  ر�أ�ض هوؤلء وهوؤلء  �لديني، وعلى  �لعهد 
�لله و�ل�صيخ عبد �ملجيد �للبان وحممد �صعيد و�إ�صماعيل �رصي 

وكثري من �مل�صت�صارين ورجال �لق�صاء �لأهلي و�ل�رصعي.

برعاية  �لأيتام  ُيِظل  كان  �أنه  �خلريِّ  �لرجل  هذ�  ماآثر  ومن 
�إىل  معهم  �صعى  عنده  در��صتهم  �أمتو�  �إذ�  فكان  خا�صة، 
توظيفهم، ملا كان له من مكانة مرموقة عند �أولياء �لأمور يف 
�لرئي�صي  مقره  يتخذ  منها  �لكثري  كان  �لتي  �حلكومية  �مل�صالح 
و�ملنائر  و�ملو�نئ  �ل�صحي  و�حلجر  كاجلمارك  بالإ�صكندرية، 

و�لبو�صطة و�ملحافظة و�لبلدية.

منهم  فكان  �أولده  تربية  حممد  طه  �ل�صيخ  يهمل  ومل   
�ملختلطة،  �ملحكمة  �صكرتارية  توىل  �لذي  حمدي  حممود 
�لإ�صكندرية  حمافظة  �صكرتارية  توىل  وقد  �رصي،  وح�صني 

ومن ذريته �لأطباء و�ملهند�صون و�لقانونيون وغريهم.

804– ال�سيخ عبد املجيد اللبان – �سارع 
– بق�سم اجلمرك

مركز  »�صنديون«  بلدة  يف  �للّبان  �ملجيد  عبد  �ل�صيخ  ولد 
�ل�صيخ عام 1870م )1287هـ(، و�أ�صل  ه مبحافظة كفر  ُفوَّ
�أ�رصته من �أ�رص�ف مكة نزحت �إىل �لقطر �مل�رصي منذ �لقرن 
�لبحر  على  �لق�صري  ميناء  طريق  عن  �مليالدي  ع�رص  �خلام�ض 
�لأحمر، و��صتقر �ثنان من �أفر�دها يف مدينة �صوهاج بال�صعيد، 
و��صتقر �ثنان �آخر�ن ببلدة »�صنديون« م�صقط ر�أ�ض �ل�صيخ عبد 
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�للبان، وقد ح�رصت �لأ�رصة من مكة  �إبر�هيم يو�صف  �ملجيد 
وماز�لت  �لآن،  حتى  به  ��صتهرت  �لذي  �للبان  لقب  حتمل 

ه و�صنديون ور�صيد. فروعها ب�صوهاج وُفوَّ

�لقرية  بكّتاب  �لأوىل  درو�صه  �ملجيد  عبد  �ل�صيخ  وتلقى 
�أحُلق  ثم  �لكرمي،  �لقر�آن  من  �لكثرية  �لأجز�ء  حفظ  حيث 
بالأزهر وظل يدر�ض يف كنفه �لعلوم �لدينية و�لفقهية حتى نال 
�صهادة �لعاملية عام 1333هـ )1914م(، وكان عمره حو�يل 
بهذ�  �صنو�تها  تطول  كانت  بالأزهر  �لدر��صة  لأن  عاًما،   44

�لقدر.

وبد�أ حياته �لعملية بالتدري�ض يف معهد �لإ�صكندرية �لديني 
�إن�صاء هذ�  على �لنظام �حلديث �لذي قرره �لأزهر وذلك عند 
�لعايل  بالق�صم  للتدري�ض  ذلك  بعد  نقل  ثم  مبا�رصة،  �ملعهد 
بالأزهر، و�ختري عقب ذلك ليكون �صيًخا ملعهد �لإ�صكندرية 
ولذلك  �لعملية،  حياته  �صنو�ت  معظم  ق�صى  حيث  �لديني 
�أطلقت �لبلدية ��صمه على �أحد �صو�رع ق�صم �جلمرك �لذي كان 
�إىل  �إىل ق�صم �لورديان، ثم  �ملعهد �لديني يف كنفه حتى نقله 

مبناه �لكبري �حلايل بجو�ر حديقة �لنـزهة.

وقد متتع �ل�صيخ عبد �ملجيد �للبان مبكانة �جتماعية �صعبية 
�لنطاق يف  و��صع  ن�صاط  له  كان  �إذ  �لإ�صكندرية،  �أهايل  بني 
1919م،  عام  ثورة  يف  ول�صيما  باملدينة،  �لثورة  حركات 
�أ�صهر �خلطباء يف �مل�صاجد  �إذ كان يف مقدمة �ملظاهر�ت ومن 
م�صاجد  �أكرب  يف  �خلطابة  يتبادلون  كانو�  وممن  و�لكنائ�ض، 
لإلهاب  و�لق�صاو�صة  �مل�صايخ  بني  وكنائ�صها  �لإ�صكندرية، 
�ل�صتقالل  لطلب  تاأييًد�  �ل�صعبية  و�حلما�صة  �لوطني،  �ل�صعور 

وجالء �لإجنليز عن م�رص، ومنا�رصة لرجال �لوفد �مل�رصي �صد 
�لحتالل �لربيطاين و�لأ�رصة �ملالكة �ل�صابقة.

وقد �عتقل �ل�صيخ عبد �ملجيد �للبان �إثر حو�دث ثورة عام 
1919، ثم �أجرب على �لإقامة �جلربية يف بلدة »�صنديون« مدة 
من �لزمن، وكان معه يف هذ� �لعتقال �ل�صيخ حممد يو�صف 
�لأزهر  من  و�لتخرج  �لدر��صة  ز�مله يف  �لذي  عمه  �بن  �للبان 
ويف �حلركات �لثورية �ل�صعبية، وقد نفي �إىل �ل�صام مدة �حلرب 

�لعاملية �لأوىل.

وكان �ل�صيخ عبد �ملجيد �للبان رئي�ًصا لكثري من �جلمعيات 
�لديني  و�لن�صاط  و�لإح�صان  �لرب  باأعمال  تقوم  �لتي  �خلريية 

و�لجتماعي.

وله موؤلفات يف �لفقه �ل�صافعي و�أ�صول �لدين و�لأخالق، 
وو�فته �ملنية بالقاهرة عام 1942م )1361هـ( بالًغا من �لعمر 

حو�يل 72 عاًما ودفن يف مقابر �لإمام �ل�صافعي.

رتبة  �إىل  و�صل  �لذي  �للبان  �إبر�هيم  �لدكتور  ذريته  ومن 
�للبان �لذي توىل وز�رة �ملعارف،  عميد د�ر �لعلوم، و�صعد 
وقد   ،1921 عام  منذ  �لوطنية  �حلركة  يف  ��صرتك  وقد 
��صرتكت معه بق�صيدة من �صعري يف حفل �نتخابِيٍّ �أقيم بجانب 
با�صا  حممد  �نتخاب  لتاأييد  �جلمرك  بق�صم  د�ود  �صيدي  ز�وية 
�صعيد لأول جمل�ض نيابي يف عهد وز�رة �ملرحوم �صعد زغلول 
با�صا، وقد �ألقى �صعد �للبان خطابًا وطنيًّا، وكان ماز�ل �صيًخا 
معمًما، ثم حتول بعد ذلك �إىل حزب من �لأحز�ب �ل�صيا�صية 
�إىل  يقفز  �أن  �لوفد �مل�رصي، و��صتطاع بذلك  �ملناه�صة حلزب 

كر�صي �لوز�رة رحمه �لله.
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805- ال�سيخ علي حممود – �سارع – بق�سم 
الرمل )كرياليو �سابًقا(

�حل�صني  �صيدنا  بحّي  بالقاهرة  حممود  علي  �ل�صيخ  ولد 
�ملقرئني  م�صاهري  من  وكان  )1295هـ(،  1878م  عام 
�لإذ�عة  عا�رص  قد  �لكرمي،  �لقر�آن  ترتيل  �أنغام خا�صة يف  وله 
�إىل  وقت  من  تذ�ع  ت�صجيل  �رص�ئط  لقر�ءته  وماز�لت  �مل�رصية 
للقر�ء�ت  و�إجادته  �صوته،  بعذوبة  �ل�صامعون  لي�صتمتع  �آخر 

�ملختلفة.

ومن جهة �أخرى كان �ل�صيخ علي حممود �صاحب مدر�صة 
خا�صة يف ترنيم �لأنا�صيد �لدينية �لتي تغنى يف �مل�صاجد، ويف 
بح�صن  و��صتهر  �صيته  ذ�ع  وقد  و�خلا�صة،  �لعامة  �حلفالت 
�ل�صوت وقوة �لأد�ء يف تالوة �لقر�آن ويف �إلقاء �لأنا�صيد �صحبة 

بطانته من �ملذهبجية.

ماز�لت  �لتي  �لأنا�صيد  هذه  من  كبرية  طائفة  حلن  وقد 
�مل�صايخ  ومنهم  �ملن�صدين  م�صاهري  بع�ض  بها  يتغنى  و�لتي  تردد 
و�لبهتيمي،  بيومي،  �ل�صميع  وعبد  و�لفيومي،  �لف�صني،  طه 
طريقة  يف  حممود  علي  �ل�صيخ  يد  على  تتلمذو�  ممن  وغريهم 
قر�ءة �لقر�آن و�إلقاء �لأنا�صيد �لدينية، وكذلك �لتو��صيح �لدينية 

وكلها باللغة �لعربية �لف�صحى.

ومن �أ�صهر �ملقطوعات �لتي �أن�صدها: �ل�صعد �أقبل بابت�صام، 
خلياتي ولوعتي وغر�مي، �أنا منك دوَودَلِه وغريها.

�لعمر  من  بالًغا  )1366هـ(  1946م  عام  �ملنية  وو�فته 
حو�يل 69 عاًما.

806- ال�سيخ علي يو�سف – �سارع – بق�سم 
اللبان )�سرييجو �سابًقا(

عام  �لآخر  جمادى  �صهر  يف  يو�صف  علي  �ل�صيخ  ولد 
�صوهاج،  مركز  بال�صفور  بلدة  يف  )1863م(  1280هـ 
ون�صاأ يتيًما �إذ تويف و�لده �ل�صيد �أحمد يو�صف يف �ل�صنة �لثالثة 
منفلوط  »بني عدي« مركز  بلدتها  �إىل  �أمه  به  فعادت  ملولده، 
��صتهرت  بلدة  وهي  حاليًّا(  �أ�صيوط  )حمافظة  �أ�صيوط  مبديرية 
يد  على  �لعلم  تلقى  ثم  �لقر�آن  حفظ  وهناك  علمائها،  بكرثة 
�ل�صيخ ح�صن �لهو�ري �أحد �لعلماء �مل�صهورين يف تلك �لبلدة 
وقتئذ وذلك يف �لفرتة �لو�قعة بني عامي 1291 - 1299هـ 
�إىل  �لأخرية ح�رص  �ل�صنة  تلك  – 1881م(، ويف   1874(
جانب  و�إىل  �لأزهر،  يف  �لدر��صة  على  و�أكّب  �لقاهرة، 
كتب  ويدر�ض  �لأدباء،  جمال�ض  �إىل  يختلف  ظّل  در��صته 
�ل�صري و�لتاريخ، و�صادف تلك �حلقبة وقت �لنه�صة �لتي نفخ 
)�نظر  �لأفغاين  �لدين  جمال  �ل�صيد  و�لتنبيه  بالإر�صاد  �رص�مها 
ح�صني  �ل�صيخ  و�لتاأليف  و�لتعليم  وبالإن�صاء  �لأفغاين(،  مادة 
�ملر�صفي )�نظر مادة �ملر�صفي(، فاأفاد من كل ذلك يف تروي�ض 
قلمه على �لكتابة �ل�صهلة، و�إتقان �لنرث �لفني كما يقول �ل�صيخ 

عبد �لعزيز �لب�رصي )�نظر هذه �ملادة(.

ديو�ن  بن�رص  وقام  �ل�صعر،  يو�صف  علي  �ل�صيخ  ونظم 
علمية  �أ�صبوعية  جملة  �أن�صاأ  ثم  �ل�صحر(،  )ن�صمة  �أ�صماه  �صغري 
�صنو�ت،  ثالث  طو�ل  ت�صدر  ظلت  )�لآد�ب(  �أ�صماها  �أدبية 
�لتجارية  �ل�صيا�صية  �ليومية  )�ملوؤيد(  و�أ�صدر عقب ذلك جريدة 
�حلركة  ويف  �ل�صحافة،  عامل  يف  يذكر  �صاأن  لها  �صار  �لتي 
�ل�صيا�صية يف م�رص و�ل�رصق، �إذ كانت �آنذ�ك �جلريدة �لوطنية 
�لإ�صالمية �لوحيدة يف �لقطر �مل�رصي، وكانت ل تنفك عن 
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�صن �حلمالت �لنقدية �ل�صديدة على �لإجنليز، وعلى �صيا�صتهم 
�ل�صتعمارية �لبغي�صة، وكان �صعد زغلول وريا�ض با�صا )�نظر 

هاتني �ملادتني( من �أكرب �أن�صاره على �لقيام بعمل �ل�صحافة.

ويف م�صتهل �لقرن �لع�رصين تزوج �ل�صيخ علي يو�صف من 
�ل�صاد�ت �صيخ  �لفتوح عبد �خلالق  �أبو  �ل�صيد  �بنة  �ل�صيدة �صفية 
�ل�صد�قة  ل�صلة  و�لدها  من  قد خطبها  وكان  �لوفائية،  �ل�صادة 
�لأب،  و�صكت  �لفتاة  فر�صيت  بينهما  كانت  �لتي  �لوثيقة 
علم  غري  من  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لبكري  بيت  يف  �لعقد  فعقد 
ف�صخ  طالًبا  �ل�رصعية  �ملحكمة  �إىل  �لأمر  �لو�لد  فرفع  و�لدها، 
�لعقد لعدم �لكفاءة يف �لن�صب، ود�فع �ل�صيخ علي يو�صف عن 
�لأ�رص�ف،  ��صمه يف دفرت  بت�صجيل  ن�صبه  و�أثبت �رصف  نف�صه 
بعد  ثم ق�صت  �لزوجني  �ملوؤقتة بني  باحليلولة  �ملحكمة  وق�صت 
)1322هـ(،  عام 1904م  �أغ�صط�ض  �لعقد يف  بف�صخ  ذلك 
يف  �ل�رصعي  �لبتد�ئي  �ملجل�ض  �أمام  �حلكم  �لزوج  فا�صتاأنف 
حمكمة م�رص �ل�رصعية �لكربى فق�صى �ملجل�ض بتاأييد �حلكم يف 
�أول �أكتوبر من تلك �ل�صنة، وكان لهذه �لق�صية ثورة يف �لر�أي 
�لعام فا�صت بها �ل�صحف و�أكرث فيها �ل�صعر�ء، ويقال �إن و�لد 
من  �صدر  فيما  �صلع  له  �لذي  �لربيطاين  �ملعتمد  �إىل  جلاأ  �لفتاة 

�أحكام.

�إبر�هيم  حافظ  �لنيل  �صاعر  نف�ض  �لأمر يف  هذ�  حّز  ولقد 
بع�ض  �مل�رصيني  على  فيها  ينعى  ق�صيدة  �حلني  ذلك  يف  فن�رص 
�لعيوب �لجتماعية، وما ير�ه من فو�صى �لر�أي، وقلة �لثبات 

عليه فقال يف مطلعها:

َحَطْمُت �لري�َع فال تعجبي 
َوِعْفت �لبياَن فال َتْعُتبي   

فما �أنِت يا م�رُص د�َر �لأديب 
يِب ول �أنِت بالبلِد �لطَّ  

وَكْم فيِك يا م�رُص من كاتٍب 
�أقاَل �لري�َع ومل َيْكُتِب  

�إىل �أن يقول:

�أموٌر مترُّ وعي�ٌض ميرُّ  
ونحُن ِمَن �للَّْهِو يف َمْلَعِب  

و�َصْعٌب َيِفرُّ من �ل�صاحلاِت 
ِفر�ر �ل�صليِم من �لأْجَرِب   

ْحٌف َتِطنُّ طننَي �لُذباِب  َو�صُ
و�أْخَرى َت�ِصنُّ على �لأقرب ُ  

وهذ� يلوذ بق�رص �لأمري 
ويدعو �إىل ظلِّه �لأْرَحِب   

وهذ� يلوُذ بق�رِص �لأمريِ 
وُيطنُِب يف ِوْرِدِه �لأْعَذِب   

على  تدفقو�  �لذين  �ملنافقني  �إىل  ق�صيدته  يف  يتطرق  ثم 
على  �نت�رص  عندما  �لتهاين  �إليه  يزفون  يو�صف  علي  �ل�صيخ  د�ر 

خ�صومه ونال �لأو�صمة من �صلطان تركيا فيقول:

َفَما للتَّهاين على د�ِرهِ 
يِِّب؟ َت�َصاَقُط كاملطِر �ل�صَّ  
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وما للُوفوِد على بابِِه  
َتُزفُّ �لب�صائَر يف َمْوِكِب؟

وما للخليفِة �أ�ْصَدى �إليه  
ْدِر �لأَبِي؟ ِو�َصاًما يليُق بِ�صَ  

وكان مل�صاألة �لزو�ج على �لنحو �لآنف �لذكر دوّي كبري 
يف جميع �لأو�صاط، وقد ��صتغل ذلك �صد �ل�صيخ علي يو�صف 

خ�صومه �ل�صيا�صيون.

فكانت  �لنجاح  حالفه  »�ملوؤيد«  جريدة  �أ�صدر  وعندما 
�صحيفة يومية ناجحة �إىل حد بعيد، وقد طور طبعها على �أول 
على  د�ئًما  يذكر  فهو  ولذلك  �لبالد،  يف  )روتاتيف(  مطبعة 
بع�ض  عند  ولذ� عرف  �مل�رصية،  �ل�صحافة  �أعالم  من  علم  �أنه 
�لكتاب يف ذلك �حلني باأنه )�ل�صيخ �ملوؤيد( �أو )�صيخ �ل�صحافة 
�لإ�صالمية يف ع�رصه(، وكان من نتائج �نت�صاره على خ�صومه 

�أن توىل يف كهولته م�صيخة �ل�صجادة �لوفائية.

وعدد �ل�صيخ عبد �لعزيز �لب�رصي مناقبه فقال: »كان رجاًل 
�ل�صجاعة،  و�فر  �لعزم،  �لنف�ض، حديد  قوي  �لعقل،  �صديد 

وجمع �إىل ذكاء �لعزمية حدة �لذهن ورباطة �جلاأ�ض«.

�لنا�ض  يكون  �أن  يعنيني  ل  »و�لله  �مل�صهورة:  �أقو�له  ومن 
�أعتقده باإز�ئهم يف  جميًعا يف �صف و�حد، و�أنا و�حلق �لذي 

�صف و�حد«.

وفيما يلي �أمنوذج من �أ�صلوبه �لذي خطه حتت عنو�ن »ل 
تع�صب يف م�رص«:

�ل�رصق،  �أهل  �لغرب عن  �ملعروف يف  باملعنى  »�لتع�صب 
وبعبارة �أخرى عند �مل�صيحيني عن �مل�صلمني، هو �نبثاث روح 
�لعد�ء و�لبغ�صاء من �لآخرين �صد �لأولني، �نبثاًثا يحمل على 
�لعتد�ء عليهم حيًنا بعد حني، و�لتع�صب بهذ� �ملعنى رذيلة من 
�لرذ�ئل �لتي ينهى عنها �لدين �لإ�صالمي و�لقو�نني �لجتماعية، 
ويف نظر �لأوروبيني هو �لتوح�ض �لذي يفتك بنفو�ض �لأبرياء 
كلما ثار ثائره، �أو هو �أ�صبه بالغول �لكا�رص �لذي يندفع بعماية 
فيفرت�ض كل ما يف طريقه من نفو�ض �لب�رص، �لتع�صب على هذ� 
�لنحو جمموع �أرو�ح �رصيرة ل نظام لها يف ثور�نها وعدو�نها، 
�مل�رصيني  �إن  قالو�  �لعظيم،  �لبالء  بهذ�  �أمة  ُترَز�أ  �أن  بالله  نعوذ 
متع�صبون تع�صًبا دينيًّا، ومعنى هذ� �أنهم يكرهون �ملخالفني لهم 
يف �لدين كر�هة عمياء، يعتدون عليهم بروح �لبغ�صاء �ملتناهية 

كلما �صنحت لهم فر�صة �لفرت��ض �أو ��صتفزهم �صائح.

يف �لبالد من قدمي �لزمان �أديان خمتلفة يتجاور �أهلوها يف 
�لأعمال،  ويتناف�صون يف  �ملر�فق،  ويت�صاركون يف  �ملنازل، 
ولو  �ل�رصيرة،  �لروح  تلك  و�لأقباط  �مل�صلمني  بني  تكن  فلم 
�لأكرثية  لال�صت  �لفرقني  فطرة  �أو  �مل�صلمني  فطرة  يف  كانت 
ا يف ع�صور كانت �جلهالة  �لأقلية يف ع�صور م�صت وخ�صو�صً
وغريهم  �ملماليك  من  �حلكام  بع�ض  وكان  �صائدة،  فيها 
�إ�صالمية،  دينية  �لفريقني ل خلدمة  �لبغ�صاء بني  بذور  يبذرون 
ولكن  و�ملطامع،  �ل�صهو�ت  من�صوؤها  �صتى  لأغر��ض  ولكن 
�لوئام و�ل�صالم يف  �لفريقني عا�صا على  �أن  �لتو�ريخ تدل على 

كل �لظروف �أو �أكرثها«.

�ملوؤيد  جريدة  �صاحب  يو�صف  علي  �ل�صيخ  وفاة  وكانت 
وكانت  )1332هـ(،  1913م  عام  �أكتوبر  من   25 يف 
�لقطار  ي�صل  حني  م�صاء  كل  يف  �لقر�ء  يتلقفها  �جلريدة  هذه 
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�ل�صباب من �ملو�ظبني على  �إىل �لإ�صكندرية،وكنت يف عهد 
قر�ءتها دون �نقطاع.

يو�صف  علي  �ل�صيخ  �إبر�هيم  حافظ  �لنيل  �صاعر  رثى  وقد 
بق�صيدة �ألقاها يف حفل تاأبينه �لذي �أقيم مبنزل �صهره �ل�صاد�ت 
يف 5 دي�صمرب عام 1913م )1332هـ( فاأ�صاد مبا �أد�ه �ل�صيخ 
بو�صاطة جريدته )�ملوؤيد( من خدمات جليلة ول�صيما يف جمع 

�صمل �مل�صلمني يف كافة بقاع �لأر�ض فقال:

َلْول )�ملُوؤَيُِّد( َظلَّ �مل�صلموَن على 
َتناُكٍر بينهم يف ُظْلَمِة �حُلُجِب   

ُهُم    تعاَرُفو� فيه �أْرو�ًحا و�صمَّ
ِب رغم �لَتَنائي ِزَماٌم غرُي ُمْنَق�صِ  

يف م�رَص يف تون�ٍض يف �لهنِد يف عدٍن  
و�ِض يف �لُفر�ِض يف �لبحريِن يف َحَلِب يف �لرُّ  

هذ� َيحنُّ �إىل هذ� وقد ُعِقَدْت   
بِب ٌة بينهم مو�صولُة �ل�صَّ مودَّ  

ا – حارة – بق�سم الرمل 807 – ال�سيخ حممد البنمّ
�لبنا(  �ل�صيخ  مادة  )�نظر  �لبنا  بن �صالح  �ل�صيخ حممد  هو 
�أبو �لعز، ولد مبدينة ر�صيد عام 1243هـ )1827م(  وكنيته 
ده وتلقى �لعلم على يد و�لده  حيث حفظ �لقر�آن �لكرمي، وجوَّ
�ل�صيخ حممد �صالح، وعلى يد �ل�صيخ �إبر�هيم �جلارم �ل�صافعي، 
وبرع ب�صفة خا�صة يف �لعلوم �لفقهية كما �أتقن �لعلوم �لأخرى 

وتفوق فيها.

ويف عام 1265هـ )1848م( �أجاز له و�لده �لتدري�ض، 
ول�صيما  زغلول،  وجامع  �جلندي،  م�صجد  يف  بذلك  فقام 
�لفقه على يد �ملذهب �حلنفي، مع ن�رص تعاليم �لطريقة �ل�صوفية 
�لر�صيدي  �لبنا  �أحمد  �ل�صيخ  وجّده  و�لده  غر�ر  على  �خللوتية 

�لذي ينتمي بالأ�صل �إىل �لريف �ملر�ك�صي.

�إجازة  على  ح�صل  )1853م(  1270هـ  عام  ويف 
1277هـ  عام  ويف  �لباجوري  �ل�صيخ  من  �لعالية  �لتدري�ض 
)1860م( �أجازه و�لده بالإفتاء، و�لتدري�ض، و�إعطاء �لعهود 
)1862م(  1279هـ  عام  ويف  �خللوتية،  �لطريقة  ملريدي 
�أجازه �لعالمة �ل�صيخ م�صطفى �ملبلَّط �أحد كبار علماء �ل�صافعية 

بالأزهر.

وكان قد �نتقل �إىل �لإ�صكندرية �صحبة �أبيه �ل�صيخ حممد 
�صالح �لبّنا عام 1266هـ )1849م( �لذي توىل �لإفتاء عنها 
وفاًقا لأمر عبا�ض �لأول، وعندما طلب �صعيد �لأول و�لده �إىل 
مدة  مكانه طو�ل  �لإفتاء  توىل  �لأطيان  �لقاهرة لإعد�د لئحة 
جل�ض  )1868م(  1285هـ  عام  و�لده  وفاة  وعقب  غيابه، 
�خلديوي  عهد  ويف  �خللوتية،  �ل�صادة  �صجادة  على  مكانه 
�إ�صماعيل ُعنيِّ مفتًيا ملجل�ض �لإ�صكندرية وظل يف هذ� �ملن�صب 
من  �لعلمية  �لت�رصيفة  ك�صوة  خاللها  منح  �صنو�ت،  ثالث 
ومن  و�لكّتاب  �ل�صعر�ء  من  �لتهاين  وتلقى  �لأوىل،  �لدرجة 
�للغة  مفت�ض  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لله  فتح  حمزة  �ل�صيخ  بينهم 

�لعربية بنظارة �ملعارف يف ذلك �حلني.

ي �لعبا�صي موؤقًتا من م�صيخة �لأزهر، ووظيفة مفتي  وملا ُنحِّ
�لديار �مل�رصية، �صدر �أمر عال يف 28 ربيع �أول عام 1304هـ 
)22 يناير عام 1887( بتقليده من�صب مفتي �لديار �مل�رصية، 
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1888م(،  عام  يونية   25( 1306هـ  عام  �صو�ل   27 ويف 
نقل �ل�صيخ حممد حممد �لبنا �إىل وظيفة مفتي نظارة �حلقانية، 
وكان ذلك �لنقل متهيًد� لإعادة �ل�صيخ �لعبا�صي �إىل وظيفتيه، 
ويف �أثناء مر�ض �ل�صيخ �لعبا�صي بعد ذلك �أحيلت �أعمال �لإفتاء 
على �ل�صيخ حممد �لبنا عالوة على �أعماله يف نظارة �حلقانية، 
�أخرى  �ملُر�صي، ومن جهة  �لوجه  على  �لوظيفتني  مبهام  فقام 

كان مو�ظًبا على �إلقاء �لدرو�ض بالأزهر يوميًّا.

ومن موؤلفاته: �رصح على �لدردير �صماه »لقطة �لعاجز �لفقري 
�لدردير  �أحمد  و�لدردير هو  �لدردير«،  معاين  بع�ض  لتو�صيح 
بال�صعيد،  عدي  بني  ولد يف  �خللوتية،  �لطريقة  �أقطاب  �أحد 
وتعلم بالأزهر، وخلف �ل�صيخ �حلفني يف �لطريقة و�لت�صوف، 
وله موؤلفات يف �لفقه و�لبيان و�لت�صوف منها �لفريدة �لبهية يف 

�لعقائد �لتوحيدية وتويف عام 1191هـ )1777م(.

حا�صية  على  ر�صالة  �لبنا:  حممد  �ل�صيخ  موؤلفات  ومن 
�صماه  وكتاب  �لفقه،  يف  و�لنظائر  �لأ�صباه  عن  �ل�صعود  �أبي 
�ل�صيخ  جامع  مكتبة  �صمن  وهو  �لزقاين«  على  �لرباين  »�لفتح 

�إبر�هيم با�صا �لتي ت�صلمتها مديرية �لأوقاف بالإ�صكندرية.

بنظارة �حلقانية حتى 4 جمادى �لآخرة  وبقي يف من�صبه 
عام 1313هـ )1895م(، �إذ طلب من �خلديوي عبا�ض �لثاين 

�إحالته على �لتقاعد لكرب �صنه و�عتالل �صحته.

من  بالًغا  �ملنية  و�فته  �لتاريخ  هذ�  �أ�صبوع و�حد من  وبعد   
�لعمر 69 عاًما، ودفن بالقاهرة بقر�فة �ملجاورين.

808– ال�سيخ حممد بركة – �سارع – بق�سم 
اجلمرك

�لإ�صكندرية  �أ�رص  من  �أ�رصة  من  �أكرث  »بركة« حتمله  لقب 
بق�صم  حارة  وجود  ذلك  على  يدل  ومما  �لن�صب،  �لعريقة يف 
حمرم بك حتمل ��صم »بركة«، و�لأ�رصة �ملعروفة بق�صم �جلمرك 
)مر�ك�ض(  �لأق�صى  �ملغرب  من  جدها  نزح  �لتي  �لأ�رصة  هي 
�إىل �لإ�صكندرية يف نهاية �لقرن �لثامن ع�رص �مليالدي، و��صمه 
�ل�صارع  بهذ�  ��صتقر  وقد  بركة،  حممد  �أحمد  �حلاج  �لكامل 
�لذي يحمل ��صمه حيث �بتنى له منزًل، و�صفة �مل�صيخة �لتي 
�أ�صفيت عليه كانت يف ذلك �حلني ت�صفى على معظم �ملغاربة 
�لذين يتخذون من �لقطر �مل�رصي وطًنا ثانًيا لهم، ول�صيما �إذ 

كانو� على �صيء من �لثقافة �لدينية.

و�لو�قع هو �أن �حلاج �أحمد حممد بركة �أو �لأ�صح �أحمد 
حممد بن بركة – جرًيا على �لت�صمية �ملغربية – كان من هو�ة 
�لقر�ء�ت �لدينية، فبجانب مز�ولته جتارة �لزيوت، حمل معه 
لدى نزوحه �إىل �لإ�صكندرية عدًد� من �لكتب �لدينية �لتي تتناول 
�لفقه و�صري �ل�صاحلني ، وبعد �أن مار�ض جتارة �لزيوت ردًحا من 
�لزمن �جته �إىل مدينة �لزقازيق لي�صتغل بتجارة �حلبوب و�لغالل، 
وبعد مدة نقل جتارته �إىل »نكال �لعنب« و�إىل �لإ�صكندرية حيث 

كان يتلقى �ملحا�صيل باملر�كب �لنيلية.

وكان م�صياًفا �أوقف على �أعمال �لرب د�ًر� خ�ص�ض جزًء� 
من  يفدون  كانو�  �لذي  وذويه  �صحبه  و�إقامة  ل�صتقبال  منها 
�أو ملز�ولة �لتجارة ولالجتماع  �ملغرب يف طريقهم �إىل �حلج، 
باأ�صدقائه و�أقاربه �لذين يحبون �لقر�ء�ت �لدينية وتبادل �لآر�ء 
من�صور  �ل�صيخ  �لعو�مري  �أ�رصة  عميد  بينهم  من  وكان  فيها، 
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حممد  و�ل�صيد/  �لعو�مري(  مادة  )�نظر  �لقرعة  جمل�ض  رئي�ض 
�لإ�صكندرية  على  �لو�فدين  �ملغاربة  �لتجار  كبار  من  �صهيب 
بركة  بن  �أحمد  �حلاج  �إقامة  �أثناء  ويف  �صهيب(،  مادة  )�نظر 
بركة  بن  �أحمد حممد  بولدين هما حممد  ُرِزَق  بالإ�صكندرية 
و�أحمد �أحمد حممد بن بركة، و��صتقل �أولهما بتجارة �ل�صادر 
)مقلة(  حمم�صة  له  وكانت  �ملحلية،  �لتجارة  ثانيهما  وز�ول 
ب�صارع �جلمرك �لقدمي، كانت له �صهرة ذ�ئعة ملا كانت تقدمه 
و�للب،  و�ل�صود�ين،  �حلم�ض،  �أنو�ع  �أجود  من  للم�صرتين 
وتويف �حلاج �أحمد بركة يف منت�صف �لقرن �لتا�صع ع�رص على 

وجه �لتقريب.

بركة  �لقادر  عبد  حممد  هما  ولدين  حممد  �بنه  و�أجنب 
�لقادر حممد بركة، وكان ميالد �لأول عام 1893م  وعبد 
)1211هـ(، وميالد �لثاين عام 1896م )1214هـ(، وقد 
در�ض كل منهما �لقانون وتخرج من مدر�صة �حلقوق بالقاهرة، 
من  وكان  باملحاماة،  �ل�صتغال  �إىل  �لقادر  عبد  حممد  و�جته 
ممتاًز�،  كاتًبا  وكان  لعمله،  ا  خمل�صً �ملدين  �لقانون  �أعالم 
�ملعا�رصة،  �ل�صيا�صية  �لأحد�ث  ب�صعره  تناول  رقيًقا،  و�صاعًر� 
بالتزكية  بن�صيب مرموق، و�ختري  �لوطنية  و�أ�صهم يف �حلركة 
ع�صًو� يف �لربملان �مل�رصي، نائًبا عن د�ئرة غيط �لعنب بق�صم 
كرموز، وكان ينفق مكافاأة �لنيابة �لربملانية على �ملعوزين من 
�أهل د�ئرته �لنتخابية، وو�فته �ملنية عام 1983م )1357هـ( 
حممد  �لأ�صتاذ  �ملرحوم  وكان  عاًما،   46 �لعمر  من  بالًغا 
نعمت  �إذ  �لطفولة،  منذ  �لدر��صة  زميلي يف  بركة  �لقادر  عبد 
ب�صد�قته �لوفية منذ كنا مبدر�صة �إبر�هيم �لأول �لبتد�ئية �لتابعة 
من  بالقرب  مقرها  وكان  �لإ�صالمية،  �لوثقى  �لعروة  جلمعية 
م�صجد طاهر بك ب�صارع �حلجاري، و�أعجبت بوطنيته �ل�صادقة 

�ل�صعب  �لقوي عن حقوق  �ل�صباب ودفاعه  �حلما�صية يف عهد 
�لذي كان ير�صف يف �أغالل �لحتالل �لربيطاين، و�لإقطاع، 
ومن  وزًنا،  �لأمة  لنفع  يقيم  ل  �لذي  �ل�صتبد�دي  و�حلكم 
عقب  نظمها  رثاء  ق�صيدة  من  �لأبيات  هذه  �لر�صينة  �أ�صعاره 
�نتحار �ل�صاعر �ل�رصبي »ميالن ��صكوفت�ض« �لذي مل يتحمل ذل 

بالده حتت نري �لغزو �لأجنبي:

�إيِه للياأ�ِض َقْد �أ�صلَّ ر�صاَدْه  
َوَعو�دي �لأياِم َتْنفي ُرقاَدْه  

�صاعٌر ي�صهُد �لأماينَّ ُتطوى  
ويرى �لأيام تطوي بالَدْه  

ظلَّ يبكي يف �صهل »فو�صوه« �صْعًبا 
َوَهَب �ملجَد �أمَنُه وجهاَدْه  

ْيًد�   هائًما َيْنِظُم �لدموَع َق�صِ
�إنَّ قوَل �لق�صيد منه ِعَباَدْه  

يا �إلهي ُحمَّ �لق�صاُء بِ�َصْعٍب  
كان �أَْوىل باأن ترى �أجناَدْه  

كان �أْوىل برحمٍة منَك ترتى  
وَقِمْيًنا باأن يناَل ُمر�َدْه

طاملا ناَزَل �خلطوَب بَِعْزٍم  
ل تفلُّ �لدهوُر منه ِعَناَدْه  
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ُربَّ يوٍم ِخْفنا عليِه �ملنايا  
�َصَهَد �لنا�ُض َحْربَُه وِجالَدْه  

َْب تْفَنى  كيَف �أبَقى و�أ�ْصَهُد �ل�رصِّ
�إنَّ عيني تُظنُّ ِكْذَب �ل�صهادْه  

ثمَّ ملَّا ر�أى �ل�صكوك يقيًنا  
ور�أى �لدمَع قد �أبى �إمد�َدْه  

مل ي�َصاأْ َغرْيَ �أْن ينوَح ِدماًء   
وب�صيِف �لغار�ِت �أْدَمى فوؤ�َدْه  

ومن �صعره يف �لغزل �لعذب �حللو �جلر�ض قوله ملن �أحب:

يا َمْن �أ�رَصِْت فوؤ�دي  
ي ول�صُت �أطلُب فكِّ  

�إينِّ ر�صيُت بُِذيلِّ  
وفيِك �صيَّْعت ُن�ْصكي  

ي    فهْل ت�صوننَي ُودِّ
ْنكي وَت�صفقنَي لِ�صَ

وترحمنَي �صبابي  
فمايِلَ �ليوَم مبكي  

�حلبُّ �أ�صكَر روحي 
باخلمِر ِمْن �َصَفتْيِك  

و�حلبَّ �رصعي وديني 
و�حلبَّ يف ُمْقلتيِك  

ن�صيًد�  بركة  �لقادر  عبد  حممد  �لأ�صتاذ  �ملرحوم  وو�صع 
نه �لأ�صتاذ رم�صان عكا�صة قال فيه: وطنيًّا، حلَّ

نحُن �صعب �لنيَل �صعُب �لحتادْ 
َدْت �آباَءَنا كلُّ �لِعباْد جَمَّ  

قْد �أَرْدَنا يف �إباِء وعنادْ 
َن�رْصَ ِم�رْصٍ �أّمنا فخر �لبالْد   

قْد �أَمْرنا �لدهَر ِحْيًنا فاأطاعْ 
ون�رِصنا �لنوَر يف كلِّ �لبقاْع  

�صائلو� �لأهر�َم عنا كيف �صاعْ 
باأ�ُصنا يف �لكوِن و�لدنيا ِجهاْد  

� و�لأىل  عا�ض و�دي �لنيل حرًّ
قد �أذ�عو� �صوَت م�رَص يف �ملال  

عا�َض �صعٌب قد م�صى نحو �لُعال 
بُنُفو�ٍض �أق�صمت �ألَّ ُت�صاْد  

م�رُص نفديها ونفدي نيَلَها 
قد �رَصَى يف كلِّ قلٍب ُحبُّها   
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كلُّ ما منلُك يف �لدنيا لها   
من نفو�ٍض وكنوٍز و�جتهاْد  

�لله  �أطال   – بركة  �لقادر  عبد  �لأ�صتاذ  �أخوه  وماز�ل 
عمره – ينعم باحلياة يف ظل �لتقاعد، وننعم ب�صحبته �ملت�صمة 
بالود�عة و�لطيبة، وقد تدرج يف وظائف م�صلحة �جلمارك �إىل 
مر�قب  من�صب  ثم  �لق�صائية،  �لإد�رة  مدير  من�صب  �صغل  �أن 
�لغني  �لأ�صلوب  هو�ة  من  وهو  و�لتثمينات  �لتعريفات،  عام 
�مل�صالح  لغة  تطوير  يف  مرموق  بن�صيب  �أ�صهم  وقد  �ملتقن، 
وجعلها تتم�صى مع �لف�صحى، وهو مييل �إىل قر�ض �ل�صعر وله 

فيه جولت ق�صرية.

وتقت�صي �لأمانة �لتاريخية �أن �أنبه �لأذهان �إىل �أن بني �أولياء 
�لله �ل�صاحلني �لذين نقلت رفاتهم �إىل جممع �لأ�رصحة بجو�ر 
م�صجد �صيدي �أبي �لعبا�ض �ملر�صي ويل من هوؤلء �لأولياء يدعى 
�صو�رع  �أحد  �صعة  يف  �رصيحه  وكان  بركة،  حممد  �صيدي 
�ملدينة، فاقرتح مدير �لبلدية �لعام �ملرحوم �أحمد �صديق خالل 
�لبلدي نقل �لأ�رصحة �ملوجودة  �لقوم�صيون  عام 1932 على 
�لبلدي  �ملجل�ض  فو�فق  �ملجمع،  هذ�  �إىل  �ل�صو�رع  بع�ض  يف 
على هذ� �لقرت�ح ونقل رفات �لأولياء �إىل �ملجمع، ومن بينهم 
�صيدي حممد بركة �لذي مل �أ�صتدل على ترجمة حياته، �إذ �إن 

�رصيحه يف �ملجمع ل يحمل �أية تف�صيالت لهذه �لرتجمة.

809– ال�سيخ حممد تاج الدين – �سارع – 
بق�سم العطارين

هو �ل�صيخ حممد بن حممد تاج �لدين، ولد ببلدة ديروط 
بحرية، �لتابعة ملركز �ملحمودية مبحافظة �لبحرية عام 1289هـ 
بالقاهرة،  �لأزهر  باجلامع  �لدينية  در��صته  و�أمت  )1872م(، 

وُعنيِّ عقب تخرجه مدر�ًصا مبعهد �لإ�صكندرية �لديني ثم رقي 
نف�صه، ور�صح  للمعهد  ثم وظيفة وكيل  �إىل وظيفة مر�قب، 
�لنقل  يقبل  فلم  �لديني،  طنطا  معهد  لريا�صة  �حلني  ذلك  يف 
�جتماعية مرموقة،  بها من مكانة  له  ملا كان  �لإ�صكندرية  من 
ريا�صتها،  ثم  �مل�صلمني،  �ل�صبان  جمعية  وكالة  بها  توىل  فقد 
ووكالة جمعية منع �مل�صكر�ت، ثم ريا�صتها، وريا�صة جمعية 
جو  يف�صل  كان  �أخرى  جهة  ومن  �حلق،  �إىل  �خللف  �إر�صاد 

�لإ�صكندرية ملالءمته حلالته �ل�صحية.

ومن موؤلفاته »�لر�صالة �لرملية يف ف�صل �خلالف بني �أهايل 
�لرمل ودعاة �لوهابية«، وقد و�صع هذه �لر�صالة ب�صبب �خلالف 
و�لنـز�ع بني �صكان �لرمل ودعاة �لوهابية، كاد يوؤدي �إىل نتائج 
وخيمة، فكلف حمافظ �لإ�صكندرية �ل�صيخ حممد تاج �لدين 
بالعمل على حل هذه �مل�صكلة �لدينية �خلطرية، وقد �أدت ر�صالته 
�لآنفة �لذكر �إىل ف�ض �لنـز�ع �إذ� �قتنع �لفريقان مبا جاء بها من 
بيانات وحجج، وله كتاب �آخر يف �لتوحيد كان يدر�ض مبعهد 
�لإ�صكندرية �لديني، هذ� �إىل جانب �أنه كان يجيد �ل�صعر �لذي 

يلقيه يف �ملنا�صبات �لدينية ول�صيما بجمعية �ل�صبان �مل�صلمني.

)1353هـ(  1934م  عام  �أغ�صط�ض   24 يف  وتويف 
�لأزهر  �صيخ  عليه  و�صلى  عاًما،   63 حو�يل  �لعمر  من  بالًغا 
ومن  بالإ�صكندرية،  �ملنارة  بجبانة  ودفن  �لظو�هري  �ل�صيخ 
علماء  من  �لدين  تاج  كامل  حممد  �ل�صيخ  �ملرحوم  ذريته 
�لدين من علماء  تاج  �لرحمن  �ل�صيخ عبد  و�ملرحوم  �لأزهر، 
ومن  �لديني،  �لإ�صكندرية  معهد  ملكتبة  �أميًنا  �لأزهر، وكان 
عبد  و�ملهند�ض  �لدين،  تاج  كامل  م�صطفى  �لدكتور  �أحفاده 
و�لدكتور  و�لغاز،  �لكهرباء  بهيئة  �لدين  تاج  كامل  �حلميد 
�لإ�صكندرية ، وحممد  �لدين بكلية طب  تاج  �لله كامل  عبد 
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�لثانوية،  �لعبا�صية  مبدر�صة  �ملدر�ض  �لدين  تاج  �لرحمن  عبد 
�صم�ض،  عني  بجامعة  �لعليم  عبد  كمال  م�صطفى  و�لدكتور 

و�لر�ئد طيار جالل عبد �لعليم بالقو�ت �جلوية.

 – �سارع   – اخلليجي  حممد  ال�سيخ   –810
بق�سم حمرم بك )الكاب �سابًقا(

ولد �ل�صيخ حممد عبد �لرحمن �خلليجي بالإ�صكندرية يف 
5 من ذي �حلجة عام 1292هـ )1874م( بحي كوم �ل�صقافة 
بكّتاب  ده  وجوَّ �لكرمي  �لقر�آن  وحفظ  �ملادة(،  هذه  )�نظر 
ح�صن بك عبد �لله �مللحق بجامع �ملريي باحلّي نف�صه، ثم در�ض 

�لعلم بهذ� �جلامع �لتابع مل�صيخة علماء �لإ�صكندرية.

ورحل بعد ذلك �إىل �لقاهرة و�لتحق باجلامع �لأزهر، �إىل 
�أن ح�صل على �ل�صهادة �لأهلية يف 18 من جمادى �لثاين عام 
�لفقه على  �أغ�صط�ض عام 1906م( وقد در�ض  1324هـ )9 
�ملذهب �حلنفي، وكانت �للجنة �لتي �متحنته و�أجازته مكونة 
�للبان،  �ملجيد  عبد  و�ل�صيخ  �ل�صاذيل،  يو�صف  �ل�صيخ  من 
و�ل�صيخ  �ل�صاذيل  يو�صف  مادتي  )�نظر  در�ز  �لله  عبد  و�ل�صيخ 
عبد �ملجيد �للبان(، وكان �صيخ �جلامع �لأزهر يف ذلك �حلني 

�ل�صيخ عبد �لرحمن �ل�رصبيني.

و�لعلوم �لتي �جتاز �لمتحان فيها: �حلديث علم �لكالم، 
و�لبيان،  و�ملعاين،  و�ل�رصف،  و�لنحو،  �حلنفي،  و�لفقه 
وتف�صري �لقر�آن، وجاء يف �ل�صهادة �لتي ح�صل عليها �أنه »ي�صوغ 
و�لتعليم  و�لوعظ  و�خلطابة  �لإمامة  وظائف  يف  يكون  �أن  له 
�لوثقى  �لعروة  مبد�ر�ض  مدر�ًصا  ذلك  ُعنيِّ عقب  وقد  �لعام«، 
فمدر�ًصا  �لأول،  توفيق  ملدر�صة  ناظًر�  ثم  �لإ�صالمية،  �خلريية 
وهي  بال�صاطبي،  �ل�صناعية  علي  حممد  مبدر�صة  �لعربية  للغة 

من  �لتعليم  ميار�ض  وظل  �لثانوية،  �ل�صناعية  �ملد�ر�ض  تعادل 
19 �صبتمرب عام 1903م )1321هـ( �إىل 2 مايو عام 1961م 
)1381هـ( �أي ما يقرب من 58 عاًما، �إذ كانت متد له �خلدمة 
عاًما بعد عام بف�صل �لنتائج �ملُر�صية �لتي كان �لتالميذ ي�صلون 

�إليها عن طريق تفانيه يف تعليمهم.

ويف �أثناء حياته �لعملية تتلمذ يف علم �لقر�ء�ت على �ل�صيخ 
عبد �لعزيز كحيل �لذي �أجازه بالقر�ءة لنف�صه وبالتعليم يف �أي 
عام  �صو�ل  من   1 يف  �لإجازة  هذه  وكانت  وزمان،  مكان 
1312هـ )1895م(، �أما يف تدري�ض �حلديث فاإجازته ح�صل 
عليها من �ل�صيخ عبد �لرحمن �لإنباري قا�صي �لإ�صكندرية عن 
�ملحدث �ل�صيخ عبد �لله بن �صامل �لب�رصي و�ل�صيخ حممود بن 

�صليمان با�صا �ل�صيخ.

ومعلًما،  د�ر�ًصا،  حياته  �خلليجي  �ل�صيخ  ق�صى  وقد 
وموؤلًفا، وموجًها، ف�صار مرجًعا، وحجة يف علم �لقر�ء�ت 
و�رصيعة،  وبالغة،  وتف�صري،  و�رصف،  نحو،  من  �لقر�آنية 

ول�صيما يف �أحو�ل �ملري�ث.

ولقد عا�رصته عقب ح�صوله على �إجازة تعليم �لقر�ء�ت، 
يف  زميلي  بهجت  �أحمد  �لأ�صغر  لأخيه  �صديًقا  كنت  �إذ 
�لدر��صة، وكان منزله يطل على ترعة �ملحمودية بغيط �لعنب 
يف �جلهة �لو�قعة بني كوبري كرموز وكوبري ر�غب با�صا، 
وكنت �أقوم �أنا و�أخوه �أحمد بكتابة ن�صخ من �لرب�ء�ت �لتي كان 
يجيز بها �لقر�ء للقر�آن �لكرمي، وكنا نكتبها باحلربين �لأخ�رص 
و�لأحمر من �لن�صخة �لأ�صلية بخطه وذلك يف لفافة من �لورق 
قد يبلغ طولها �أكرث من ع�رصة �أمتار، وكان يذكر فيها ت�صل�صل 
م�صايخ �لقر�ء�ت �إىل �أن ي�صل �إليه هو ثم يذكر �أنه بعد �ختيار 
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�لطالب، و�لتاأكد من �صحة قر�ء�ته وجتويده قد �أجازه للقر�ءة 
يف �أي مكان وزمان.

وكان �ل�صيخ حممد ق�صري �لقامة نحيل �جل�صم �صمح �لوجه 
تقيًّا  ورًعا  وكان  وهيبته،  منظره  �خلفيفة  حليته  جتلل  �أبي�صه، 
ز�هًد� وديًعا يف حديثه ويف مناق�صته، عامِلًا غزير �ملعرفة باأ�صول 
ومع�صالته  دقائقه  يف  �إليه  يرجع  �لنحو  يف  متبحًر�  �لدين، 

�لعوي�صة.

حملة  من  �لقر�ء  من  كبري  عدد  يديه  على  تتلمذ  وقد 
كتاب �لله رجاًل ون�صاًء من جميع �أنحاء �لقطر �مل�رصي ومن 
يديه  على  تتلمذ  من  على  عالوة  �ل�صقيقة،  �لعربية  �لأقطار 
بطريق �ملر��صلة، فكان ير��صلهم ويعلمهم ويبعث �إليهم مبوؤلفاته 

�ملطبوعة دون مقابلة مالية.

لختيار  �لأوقاف  وز�رة  جلنة  يف  عاماًل  ع�صًو�  وكان 
�ملتقدمني لقر�ءة �لقر�آن، �أما تالميذه فكانو� �لأو�ئل د�ئًما على 

م�صتوى �جلمهورية.

�لقر�آن  قر�ء�ت  يف  �ألفها  �لتي  �لكتب  عدد  وبلغ 
�لبع�ض  وماز�ل  بع�صها  طبع  كتابًا،  وع�رصين  �صتة  �لكرمي 
�لقر�ء�ت  �خلليجية يف  �لألفية  »منت  ومنها:  �لآخر خمطوًطا، 
ز�ده  ملا  �لأمر  و»تي�صري  �لألفية،  هذه  و�رصح  �لع�رصية«، 
حف�ض من طريق �لن�رص«، و»�رصح �لر�ئية يف ر�صم �مل�صاحف 
�لعثمانية«، و»نيل �لعال يف قر�ءة �بن �لعال«، و»�لنظم �لي�صري يف 
قر�ءة �بن كثري«، و»�ملنظومة �خلليجية ل�صبط مت�صابهات �لآيات 
و»توجيهات  �لعلمي(،  �لر�صني  �صعره  من  )وهي  �لقر�آنية«، 
�حلكيم«،  �لكتاب  �آي  بعد  �ل�صليم  »�لتجميل  �لقر�ء�ت«، 

و»�لدرو�ض �لتجويدية �لكبرية«، وقد وعدت وز�رة �لأوقاف 
بطبع ما مل يطبع منها تخليًد� لرت�ثه �لعلمي.

�لو�صاء يف  �لنحو: كتاب »ل�صيما«، و»�لنرب��ض  وله يف 
�لفرق بني �ل�صاد و�لظاء«، و»�إ�صناد �لأفعال �إىل �ل�صمائر«.

عن  فتو�صل  ن�صبه  �إثبات  يف  �خلليجي  �ل�صيخ  تعمق  ولقد 
يرجع  �لن�صب  هذ�  �أن  �إىل  �صحتها  �ملوثوق يف  �ملر�جع  طريق 
و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  عم  �لها�صمي  عبا�ض  �إىل 
�لأكرب  جده  �إىل  ي�صل  من�صوؤه  �خلليجي  لقب  �أن  و�أو�صح 
»حممد �خلليجي« �لذي كان حاكًما للوجه �لبحري يف عهد 
�خلليفة �لعبا�صي �ملقتدر بالله �لذي د�م حكمه من عام 296هـ 

)908م( �إىل عام 320هـ )932م(.

بالإ�صكندرية  �خلليجي«  »حممد  �لأكرب  جده  مقر  وكان 
كان  �لذي  �لإ�صكندرية  خليج  �إىل  ن�صبًة  باخلليجي  و��صتهر 
يعرف يف �لعهد �لبطلمي برتعة �ِصيْديا وهي �لرتعة �لتي كانت 

ت�رصي يف جنوب ترعة �ملحمودية �حلالية مب�صافة ق�صرية.

وتويف هذ� �لعامل �لتقي �لورع يف 20 من �صهر ذي �حلجة 
بالغا من �لعمر 96  عام 1930هـ )26 فرب�ير عام 1970م( 
�صدره،  يف  يحفظه  �لقر�آن  رحاب  يف  معظمها  ق�صى  عاًما 
تف�صرًي�  وحكمه  معانيه  ويف�رص  وجتويًد�،  قر�ءًة  للنا�ض  ويعلمه 
قائًما على �لعلم بالبالغة وقو�عد �للغة �لعربية �لنحوية و�لبيانية.

خري  من  �أد�ه  ملا  تقديًر�  ذكر�ه  تكرمي  �لدولة  تهمل  ومل 
مب�صجد  تاأبني  حفل  �لأوقاف  وز�رة  فاأقامت  �لقر�آنية،  للعلوم 
عبد  �لدكتور  �ل�صيد  وزيرها  ح�رصه  �ملر�صي  �لعبا�ض  �أبي 
�إن  وقال:  وعلمه،  بف�صله  ًها  ُمَنوِّ كلمة  و�ألقى  كامل  �لعزيز 
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للقر�ء�ت  معهد  باإن�صاء  ذكر�ه  تخليد  قررت  �لأوقاف  وز�رة 
بالإ�صكندرية و�إطالق ��صمه على �إحدى قاعات �لتدري�ض له.

�إنه  تاأبينه  �لغنام يف  �لله  فتح  �لأ�صتاذ  وقال �صديقه وزميله 
كان معلًما مثاليًّا �أخرج للوطن رجاًل كانو� �لقدوة �حل�صنة يف 
�لإ�صالح مبا و�صع يف نفو�صهم من مبادئ �لعلم و�ملعرفة و�خللق 
�لكرمي و�لتوجيه �ل�صليم، وقد كانت كل توجيهاته و�إر�صاد�ته 
م�صتمدة من �لقر�آن �لذي عكف على خدمته بتاأليف كتب يف 
وفي�ض حكمته،  علمه  بحر  من  �لقر�ء  من  فنهل كثري  جتويده 
فكتب  �لفهم،  �لله حق  لكتاب  فاهًما  �خلليجي  �ل�صيخ  وكان 
يف تو�صيح �آياته، وتعمق يف ��صتنباط دقائق معانيه و�أ�رص�ره، 
وهذه �لأعمال �جلليلة ناجتة عن در�ية باللغة، وفهم لدقائقها، 

و�إملام بالكثري من مفرد�تها.

يف  متبحًر�  كان  �خلليجي  حممد  �ل�صيخ  �أن  هو  و�لو�قع 
�لنحو، فما من قاعدة نحوية كنت �أجلاأ �أنا �أو �أخوه �لأ�صغر �إليه 
يف تو�صيحها، �إل وكان يبينها يف جالء تام، و�إيجاز حمكم 

يثبتها يف ذهننا على مر �لأيام.

وكان رحمه �لله �أبًا مثاليًّا، فعلى �لرغم من مو�رده �ملالية 
�ملحدودة �لتي ترجع يف �صحها �إىل زهده وعفته، مل ياأل جهًد� 
�لعليا،  �لدر��صات  �إىل  بثقافتهم  و�لو�صول  �أولده،  تربية  يف 
م�صعود  �أولده  �أما  حممد،  وهو  مدر�ًصا  كان  �لأكرب  فابنه 
وح�صن وحممود وم�صطفى فمهند�صون بالطري�ن و�ملعهد �لعايل 

�ل�صناعي و�ل�صبكة �لكهربية لرت�م �لرمل.

ف�صيح  و�أدخله  �لظالل  و�رفة  �صابغة  رحمة  �لله  رحمه 
جناته.

�أما ترجمة �ل�صم �لقدمي لل�صارع فاطلبها يف »�لكاب«.

811– ال�سيخ حممد عبده – �سارع – بق�سم 
اجلمرك

يقول �ل�صيخ حممد عبده يف �لف�صل �لذي كتبه عن �صريته 
�إنه ولد عام 1848م )1265هـ(، ولكن بع�ض كّتاب �صريته 
يذهبون �إىل �أنه ولد قبل هذ� �لتاريخ باأعو�م يختلفون يف حتديد 
عددها، كما �ختلفو� يف تعيني �لقرية �لتي ولد فيها فقالو� �إنه 

حملة ن�رص وقالو� �إنها قرية �صرت�ء.

�ل�صيخ حممد عبده
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جد  �إىل  ن�صبه  يف  ينتهي  �أباه  �إن  هو  فيقول  ن�صبه  عن  �أما 
تركماين جاء من بالد �لرتكمان يف جماعة من �أهله، وتّدعي 
و�لدته »جنينة عثمان« �أنه من بيت عربي قر�صي ميّت بالن�صب �إىل 
�خلليفة عمر بن �خلطاب )�نظر مادة �بن �خلطاب(، ول يوؤكد 
رو�يات  ذلك كله  »ولكن  فيقول:  �لأن�صاب  هذه  �ل�صيخ كل 
متو�رثة ل ميكن �إقامة �لدليل عليها«، ويتخذ حممد عبده من 
�ل�صك يف �لأن�صاب مو�صوًعا يظهر فيه �أنها كانت عماد �لأ�رص 
�أيام �جلاهلية، فجاء �لإ�صالم ينكر  فيما يتعلق باجلاه و�حل�صب 
�لإفر�ط و�لغلو يف �عتبار �لأن�صاب �لقيمة �لأ�صا�صية لقدر �لأ�رصة 

وحمتدها، �إذ قال �لله يف قر�آنه �حلكيم: زبڇ   ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڈ  ڈ ژرب، وقال �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم: 

»�ئتوين باأعمالكم ول تاأتوين باأن�صابكم«.

�لأول  عبا�ض  عهد  يف  عبده  حممد  �ل�صيخ  مولد  وكان 
�أمر باإغالق �ملد�ر�ض �لتي �صيدها حممد علي، ومل يبق  �لذي 

منها غري �حلربية، ووجه كل �هتمامه لرفع م�صتوى �جلي�ض.

�ملوؤرخون  �أجمع  �لتي  ن�رص  حملة  قرية  يف  �ل�صيخ  ون�صاأ 
ا من جور �حلكام  على �أنه �لقرية �لتي جلاأت �إليها �أ�رصته تخل�صً
نف�ض  �لرهيبة  وحكاياتها  �ملظامل  هذه  مالأت  وقد  وتع�صفهم، 
حياة  يف  ودرج  �ل�صتبد�د،  على  بالثورة  و�أفعمتها  �لطفل، 
�لطفولة يف كنف �أبوين كرميي �خللق، طاهري �ل�رصيرة، على 
غر�ر �أبناء �لفالحني �لذين يتو�رثون �لعاد�ت و�لتقاليد جياًل بعد 

جيل.

�أن �لكر�مة وعلو  �لتي تعلمها يف قريته  وكان من �لأمور 
�ملنـزلة يجب �أل يرتكز� على �لرثوة، فقد كان �حلكام – على 
ويجلونه  �لله«  »عبده خري  �أباه  – يقدرون  تع�صفهم  من  �لرغم 

�لقرية،  عمدة  على  ويف�صلونه  و�صجاعته،  و�صهامته  ملروءته 
�لعمدة،  هذ�  مثل  و�جلاه  �لرزق  من  �صعة  يكن يف  �أنه مل  مع 
وتعلم حممد عبده �أمًر� �آخر، وهو �لنت�صار للعدل، و�لثورة 
على �لظلم و�لظاملني، ويرجع هذ� �ل�صعور �إىل ما �أ�صاب جده 
ع�صبة  وذويه  عمه  بني  من  له  كان  �لذي  �لله«  خري  »ح�صن 
�لو�صاية  �ثني ع�رص رجاًل، فتمكن رجل ظامل من  تتكون من 
بهم مدعًيا �أنهم يحملون �أ�صلحة ويقفون يف وجه �حلكام لدى 
تنفيذهم �لأحكام �جلائرة، فزّجو� جميًعا يف �ل�صجون وُنِهب ما 
كان يف بيت �بنه عبده من تر�ث، فهاجر مع �أهله �إىل مديرية 
�لغربية ولكن �لو��صي تبعه بحقده، فاأُخذ �إىل �ل�صجن ومل يفرج 

عنه �إل بعد فرتة طويلة.

حتت  ليكون  �لقرية  كّتاب  �إىل  عبده  حممد  يذهب  ومل 
�إلقائه  يهتز عند  ثم مل يكن  �لقا�صية، ومن  �لفقيه  رحمة ع�صا 
�لدرو�ض على طالبه يف �لأزهر على غر�ر كافة �مل�صايخ �لذين 
عندما  تلقائيًّا  يهتزون  هم  �إذ  �لكتاتيب،  يف  طفولتهم  ق�صو� 

يجل�صون مرتبعني مهما تكلفو� �ل�صكون.

وتعلم حممد عبده �لقر�ءة و�لكتابة يف منـزل �أبيه، وحفظ 
على  �لت�صوي�ض  من  بذلك  ف�صلم  حافظيه،  �أحد  على  �لقر�آن 
عقليته ومن �لق�صوة �لتي تخمد نزوعه �إىل �حلرية و�لنطالق، 
وهي �لق�صوة �لتي ل ي�صلم منها �لطفل يف �لكتاب حتت رحمة 

ع�صا �لفقيه �لظاملة.

�أر�صله  حتى  �لعمر  من  ع�رصة  �لر�بعة  يبلغ  يكد  مل  ولكنه 
و�لده �إىل �جلامع �لأحمدي مبدينة طنطا لتجويد �لقر�آن، وكان 
�أخوه لأمه مدر�ًصا فيها، فاأقام معه بتعلم �لقر�ءة و�لتجويد، ثم 

�نتقل بعد عامني �إىل جمال�ض �لعلم يف ذلك �جلامع.
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�لعام، وهو ل يفهم �صيًئا  وقطع من عمره عاًما ون�صف 
�لكالم، ومعنى  )�لأجرومية( كمعنى  �لعربية  �للغة  قو�عد  من 
�لإعر�ب، �إذ كان �أ�صتاذه ي�صيق ذرًعا باأ�صئلته �لتي كان يبغى 
وذلك  ذهنه  يف  ويثبتها  لي�صتوعبها،  �لقو�عد  تلك  معرفة  بها 
ا و�أن �ملدر�صني كانو� يفاجئون  �لتعليم، خ�صو�صً لعقم طريقة 
ب�رصحها  يعتنون  ول  فقهية  �أو  نحوية  با�صطالحات  �لطالب 

وتفهيم معانيها ملن ل يعرفها.

ولياأ�صه من �لتعليم هرب من �لدرو�ض و�ختفى عن �أخو�له 
�جلامع  �إىل  و�أعاده  عليه،  عقبها  �أخوه  عرث  �أ�صهر،  ثالثة 
�إىل  فاأعاده  للتعليم،  بكرهه  �أخاه  �صارح  ولكنه  �لأحمدي، 
�إىل طلب  يعود  �أل  نيته  فالًحا، ويف  ليعمل  ن�رص  قريته حملة 

�لعلم.

بلغ  قد  وكان  تزوج،  )1282هـ(  1865م  عام  ويف 
حتى  يوًما  �أربعني  غري  مي�ض  ومل  �لعمر،  من  ع�رصة  �ل�صابعة 
جاء و�لده، و�أرغمه على �لعودة �إىل طنطا يف طلب �لعلم على 
�لرغم من �رص�عته وت�رصيحه باأنه خلق للعمل ولي�ض للعلم �لذي 

ل يفهم منه �صيًئا.

وعهد به و�لده �إىل قريب �صديد �لباأ�ض ليو�صله �إىل طنطا، 
وكان �حلر لفًحا يف �لطريق، و�إذ� به يحث فر�صه على �ل�رصعة 
حيث  �أورين«،  »كني�صة  بقرية  �أخو�له  منـزل  �إىل  بها  وينطلق 
�لتقى ب�صيخ جليل من �أخو�ل �أبيه يدعى �ل�صيخ دروي�ض، وكان 
على  ده  فروَّ �لب�صرية،  نافذ  �لقلب،  طيب  �صوفيًّا  �ل�صيخ  هذ� 
�أيام حتى  �إل خم�صة  �لقر�ءة و�أخذ يف�رص له ما يقر�أ، وما هي 
ما  وكره  �إليه،  �لأ�صياء  �أحب  يقر�أ  ما  وتفهم  �لقر�ءة  �صارت 
كان �ل�صبان يحببونه �إليه من ركوب �خليل و�للعب بال�صيف وما 

�إىل ذلك من فنون �للهو و�لزهو.

�إىل �جلامع �لأحمدي بروح علمية جديدة، و�أقبل  وعاد 
�رصيرته  �لطموح  مالأ  ما  و�رصعان  و�لتح�صيل،  �لدر�ض  على 
لاللتحاق  )1283هـ(  1866م  عام  �لقاهرة  �إىل  فذهب 

بالأزهر.

�لأحمدي  �جلامع  يكرهه يف  كان  ما  �لأزهر  ووجد يف 
�ملو�صوعات،  تافه  �لأ�صاليب،  �لتعليم عقيم  �إذ كان  بطنطا، 
من  �ملوروث  �لرت�ث  على  عاكفون  جامدون  �أ�صاتذة  يلقيه 
�لع�صور �لغابرة �ملظلمة ل يبغون به بدياًل، فهم يقروؤون للطالب 
�ملتون �لعربية، ثم يقروؤون �ل�رصوح على �ملتون، ثم حو��صي 
�ل�رصوح ويغرقون �لطالب يف �حتمالت عقيمة ل تنتهي �إىل 

�جلزم ب�صيء وتدع �لعقول مبلبلة، و�لأذهان حائرة مرتابة.

يقروؤون  ما  حفظ  على  جمربين  كانو�  �لطالب  ولكن 
وهكذ�  ذلك،  كل  من  �صيًئا  يفهمون  ل  وهم  وي�صمعون، 
�لنا�ض،  بهم  فيغرت  جهلة  وهم  �لطالب،  هوؤلء  يتخرج 

ويزد�دون على �أيديهم جهاًل على جهلهم.

ومل ميتنع حممد عبده عن هذه �لدرو�ض �لعقيمة، فكان 
يحاول �لنتفاع منها قدر �مل�صتطاع، ويبحث يف �لوقت نف�صه 
�لعلوم  �إىل  تائًقا  فيه  �ض  تدرَّ ل  �أ�صياء  عن  �لأزهر  كتب  يف 
�لفل�صفية، و�لريا�صية ملتم�ًصا �إياها عند من يدعي علمها فيخطئ 
مرة، وي�صيب مرة �أخرى �إىل �أن ح�رص جمال �لدين �لأفغاين 

�إىل م�رص لأول مرة عام 1869م )1286هـ(.

ونف�صه  �حلر،  بفكره  م�رص  على  �لنابغة  �مل�صلح  هذ�  �أقبل 
�لقوية حاماًل �إىل �مل�رصيني �لنور �لذي يبدد �لظلمة �لتي كانو� 
يحيونها، و�أخذ يبث يف نفو�صهم تعاليمه �لتقدمية، ويقر�أ على 
�لكتب  من  طائفة خمتارة  �لعلم  طلب  يوؤمون جمل�صه يف  من 
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و�لتاريخ  �لفل�صفة  فروع  �صتى  يف  بة  �ملعرَّ و�لإفرجنية  �لعربية 
�لأذهان  �لتي حترر  �لعرب  منها  ا  و�ل�صيا�صة و�لجتماع م�صتخل�صً
وترّجي  �لعنيفة  �لأ�صاليب  على  �لثورة  �إىل  �لعقول  وتهيئ 
فتًحا  ذلك  فكان  �لأذهان،  تقيد  �لتي  �لقيود  من  باخلال�ض 
�صائًد�  ما كان  يخالف  �لفكري  و�لتوجيه  �لتعليم،  جديًد� يف 

ذلك �حلني.

�لفذ  �ملفكر  بهذ�  ليت�صل  �لذهاب  �إىل  عبده  حممد  وبادر 
�لفل�صفية  �لعلوم  يف  درو�صه  من  ي�صتفيد  �أخذ  ما  و�رصعان 
و�لكالمية و�لريا�صية، ومل يق�رص يف حث زمالئه طلبة �لأزهر 
على �رتياد جمال�ض �لأفغاين على �لرغم من �أقو�ل �مل�صايخ باأن 

تلك �لعلوم توؤدي �إىل زعزعة �لعقائد �ل�صحيحة.

�لأثر  �أعمق  عبده  حممد  نف�ض  يف  لالأفغاين  كان  وقد 
�ل�صتغر�ق يف  �مل�صتنري فزهده يف  �ل�صحيح  �لتوجيه  من حيث 
به يف �لطالع على �لكتب �حلديثة �لتي تت�صمن  �لت�صوف، ورغَّ
�لإن�صاء  على  دربه  ثم  �لغربيون،  �ملفكرون  �أنتجه  ما  �أح�صن 

و�لكتابة يف �ملو�صوعات �لإ�صالحية �لجتماعية.

ومل يتقاع�ض حممد عبده يف ن�رص �لدعوة �إىل �لإ�صالح، 
وهو مايز�ل طالًبا، وكان ذلك �صبًبا يف نقمة �مل�صايخ عليه، 
ويف مقدمتهم �ل�صيخ علي�ض )�نظر هذه �ملادة( �لذي كان ينقم 
يلقي  �صمعه  وعندما  �لتقدمية،  تعاليمه  وعلى  �لأفغاين،  على 
غري  بالعكاز،  ب�رصبه  هم  �لطالب  بع�ض  على  حديثة  درو�ًصا 
�أن حممد عبده مل يهب هذ� �لتهديد وجعل ي�صع ع�صا بجانبه 

ليد�فع بها عن نف�صه �إذ� جتر�أ علي�ض على �رصبه بالعكاز.

�أية  يعطى  باأل  و�لتعهد  مبعاد�ته  �لآخرون  �لأ�صاتذة  وجهر 
مل  �لإجابات  فح�صت  عندما  ولكن  �لمتحان،  يف  درجة 

ي�صعهم �إل �أن مينحوه �لدرجة �لثانية و�إن كان �أحدهم قد �أق�صم 
باأنه �إذ� كان فوق �لدرجة �لأوىل درجة ملنحه �إياها.

وبعد �صتة وع�رصين �صنة، مل ي�صع م�صيخة �لأزهر �إل �أن 
متنحه �لعاملية من �لدرجة �لأوىل عام 1904م )1322هـ( لرتد 

�إليه �عتباره وحقه �مل�صلوب.

ويف عام 1877 كان �ل�صيخ حممد عبده مدر�ًصا باجلامع 
�لأزهر، وقد ناهز �لثالثني من �لعمر، ومل يكن هذ� �ملن�صب 
ليقعده عن �لتح�صيل، ف�رصع يتبحر يف �لعلم، فاجته �إىل �لنظر 

يف علوم �لعرب بعد �أن نهل حتى �رتوى من �لآد�ب �لغربية.

وكانت �لدرو�ض �حلديثة �لتي يلقيها على �لطالب خطوة 
فيه،  �لتعليم  مناهج  وجتديد  �لأزهر  �إ�صالح  �صبيل  يف  �أوىل 
و�لطالب  �ملدر�صون  �ألفها  �لتي  �لعقيمة  �لطرق  على  و�خلروج 
وروح  تتم�صى  �لتي  و�ملو�صوعات  �لعلوم  باإدخال  وذلك 
�لع�رص، وت�صاعد على حترير �لعقول من �لأوهام وتدفع �لأمة 

يف طريق �لتقدم.

من  ول�صيما  و�لعنت،  �ل�صعاب  ذلك،  يف  لقى  وقد 
زمالئه �ملدر�صني �لذين ذهب بع�صهم �إىل رميه بالكفر و�لزندقة 
و�إف�صاد عقائد �لطالب، ومل يعفه كل ذلك عن مو��صلة طريق 

�لإ�صالح غري عابئ مبا يقول �ملتزمتون.

�لعميق  �لأثر  نتيجة  �ملتطور كان  �لتعليمي  وهذ� �لإ�صالح 
عبده  حممد  نف�ض  يف  �لأفغاين  �لدين  جمال  و�صعه  �لذي 
�لتفكري  �إىل  �لتفكري �لأزهري �جلامد يف ذلك �حلني  فنقله من 
�حل�صاري  �لع�رص  تقدم  يو�كب  �لذي  �ملتحرر  �ملو�صوعي 
و�لجتماعي، ومن ثم كان حممد عبده يقول �إن و�لده وهبه 
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حياة ي�صاركه فيها �أخو�ه: علي وحمرو�ض، �أما �لأفغاين وهبه 
وعي�صى وحممد  ومو�صى  �إبر�هيم  �لأنبياء:  فيها  ي�صاركه  حياة 

و�لأولياء و�لقدي�صون.

و�إدخال  �لأزهري  �لتعليم  �إ�صالح  على  لإ�رص�ره  ونتيجة 
�لتجديد �لع�رصي على بر�جمه، �ختري �ل�صيخ حممد عبده يف 
�أو�خر عام 1878م )1295هـ( لتدري�ض مادة �لتاريخ يف د�ر 
�لعلوم، فاأخذ يقر�أ على طالبه مقدمة �بن خلدون )�نظر هذه 
�آر�ء �جتماعية قيمة، وما تبديه من �لعو�مل  �ملادة( ملا فيها من 
�لتي توؤدي �إىل رقي �لأمة، �أو تنحدر بها �إىل هاوية �لنهيار، 
بع�صها  ويطبق  ا،  م�صتفي�صً �رصًحا  �لعو�مل  هذه  ي�رصح  وكان 

على ما يجري يف �لأمة �مل�رصية.

كان  �إنه  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لر�زق  عبد  م�صطفى  ويقول 
�لرو�ق  يلقيها حممد عبده يف  �لتي  �لدرو�ض  يتحا�صى ح�صور 
�لعبا�صي حفاًظا على دينه، وذلك ملا كان ي�صمعه من �ملدر�صني 
عن كفر حممد عبده و�إحلاده، وذ�ت يوم ح�رص در�صه وكان 
�إن كان  »�للهم  �لدر�ض:  �نتهاء  فقال عند  �لكرمي  �لقر�آن  يف�رص 

هذ� �إحلاًد� فاأنا �أول �مللحدين«.

�ل�صيخ حممد  ويف �صنة 1878م )1295هـ( نف�صه عني 
عبده مدر�ًصا للعلوم �لعربية يف مدر�صة �لأل�صن �خلديوية، فبد�أ 
�للغة  �إحياء  على  يحافظ  جديد  جيل  تكوين  على  فيها  يعمل 

�لعربية �لف�صحى ويثور على �ل�صتبد�د و�لظلم.

و�إىل جانب تدري�صه بالأزهر ود�ر �لعلوم ومدر�صة �لأل�صن 
و�لإ�صالح،  �لتجديد  يف  �لر�غبني  لل�صبان  منـزله  يفتح  كان 
فيلقي عليهم درو�ًصا يف �لأخالق و�ل�صيا�صة، ويقر�أ لهم �أمهات 

�للغات  عن  و�ملرتجمة  �لعربية  و�لجتماع  �لأخالق  كتب 
�لأخرى.

وما من �صك يف �أن �ل�صيخ حممد عبده قد �أ�صهم بن�صيب 
و�فر يف بث �لروح �لإ�صالحية �لثورية يف نفو�ض طائفة كبرية 
�أعلى حلياتهم  ومثاًل  لهم  قدوة  �تخذوه  �لذين  �أهل ع�رصه  من 
لقب  ��صتحقو�  ممن  عدد  ومنهم  و�لجتماعية،  �لفكرية 
تيمور،  و�أحمد  �أمني،  �صعد زغلول، وقا�صم  �أمثال:  �لعظمة 
�لر�زق )�نظر هذه �ملادة(  �ملنفلوطي وم�صطفى عبد  وم�صطفى 

وعبد �لرحمن �لربقوقي.

وكان جمال �لدين �لأفغاين ومريدوهم قد �ت�صلو� بالأمري 
توفيق، و�تفقو� معه على تغيري �صكل �حلكومة وجعلها م�صوؤولة 
�أمام جمل�ض نيابي �إذ� ما توىل عر�ض م�رص، ولكن عندما �أجرب 
�خلديوي �إ�صماعيل على �لتنازل عن �لعر�ض لبنه توفيق �نقلب 
لياًل يف  �لأفغاين  باأخذ  فاأمر  �أ�صدقائه،  على  �جلديد  �خلديوي 
عربة مقفلة، و�أر�صل من �ل�صوي�ض �إىل �لهند ثم بادر �إىل عزل 
حممد عبده من مدر�صتي �لأل�صن، ود�ر �لعلوم، و�أرغمه على 
وزّج  له،  يوؤذن  حتى  يربحها  ل  ن�رص«  »حملة  بقريته  �لإقامة 
1879م  عام  ذلك  وكان  �ل�صجون،  يف  �لإ�صالح  بدعاة 

)1297هـ(.

خري  له  �صيكون  عبده  حممد  �أن  يف  يثق  �لأفغاين  وكان 
�صلف، ومن ثّم كان يدعوه بكلمة »�ل�صديق«، ويقول حممد 
با�صا �ملخزومي �إن �لأفغاين قال يف �آخر �أيامه بالآ�صتانة �إنه ترك 
يف م�رص �لتي �أحبها �ل�صيخ حممد عبده طوًد� من �لعلم �لر��صخ 
وعرمرًما من �حلكمة و�ل�صمم وعلو �لهمم، ثم يعجب �لأفغاين 
وتنا�صل  تكافح  جماعة  تاأليف  عبده  حممد  �أعو�ن  �إغفال  من 

حتى يجلو �لإجنليز عن م�رص.
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�لنظار  تاأليف جمل�ض  �أعيد  �أن  �إىل  قريته  �ل�صيخ يف  وظّل 
بريا�صة ريا�ض با�صا )�نظر هذه �ملادة( ف�صعى يف �لعفو عنه وكلفه 
�لإ�صهام يف حترير »�لوقائع �مل�رصية« جريدة �حلكومة �لر�صمية، 
فاأدخل عليها �لتجديد بعد �أن �صم �إىل حتريرها نخبة من تالميذ 
�لأفغاين، ويف مقدمتهم �صعد زغلول وكان جماوًر� بالأزهر 

يف ذلك �حلني وكان يف م�صتهل �لعقد �لثالث من عمره.

وكان من نتائج هذ� �لتجديد �أن �صارت »�لوقائع« مهيمنة 
�إ�صالح  يف  مقالت  من  يكتبه  كان  مبا  و�حلكومة  �لأمة  على 
�مل�صلحة  و�لعدل وخدمة  و�إقر�ر �حلق  �لأخالق  �لعمل وتقومي 
�لأ�صاليب و�ل�صطالحات  من  �لعربية  �للغة  �لعامة، وتخلي�ض 

�لعقيمة �لتي �صاعت فيها خالل ع�صور �لنحطاط.

عليه،  غريبة  �مل�رصية«  »�لوقائع  حترير  ريا�صة  تكن  ومل 
وهو  �لأهر�م،  جريدة  �ل�صافية يف  �ملقالت  يكتب  كان  فقد 
ه يف هذه �ملقالت بف�صل �ل�صحافة،  مايز�ل طالًبا بالأزهر فنوَّ
وما تظهره للقر�ء من �أ�صباب �لنحطاط، وعو�مل �لرقي، وما 
ت�رصحه لهم من �آر�ء نا�صجة تهديهم �إىل خري طرق �لإ�صالح، 
ثم يب�رص �أفر�د �ل�صعب بوجوب �لن�صال �لفعال �صد �ل�صتعمار، 
من  ووقايته  �لوطن  حلماية  و�لطائفية  �لدينية  �خلالفات  نبذ  مع 
�ل�صعوب  ت�صامن  ووجوب  �لنهيار  عو�مل  ومن  �أعد�ئه 
ع�رص�ت  ومن  �لبغي�ض  �ل�صتعباد  من  للتخل�ض  �مل�صتعمرة 
�ملقالت �لتي دبجها قلمه، وهو ميار�ض ريا�صة �لوقائع تت�صح 
�صخ�صيته،  وتتبني  �إليها  يهدف  كان  �لتي  �لإ�صالح  وجوه 
و�أمانيه فهو �لوطني �لو�عي �لذي يجد يف �لوحدة �لوطنية خري 
عون على بلوغ �لآمال، ويجد يف �لقيام بالو�جب و�لتم�صك 

باحلق و�صيلة لكمال �لإن�صان �جتماعيًّا.

وهو يعد م�صلًحا �جتماعيًّا يدعو �إىل �خلري ون�رص �ملدنية، 
و�لأخالق  بالف�صائل  و�لتم�صك  و�لعدل  �ل�صالم،  و�إقر�ر 
�لتي  �خلريية  �جلمعيات  �إن�صاء  على  مو�طنيه  ويحث  �لكرمية، 
�ملحبة  على  وحت�ض  �مللهوفني،  وتغيث  �ملحتاجني،  ت�صاعد 
و�لت�صامن و�لتعاون، ويهيب بالفالحني �أن ي�صرتجعو� �لأر��صي 
�إ�صماعيل  �خلديوي  حياة  يف  �لأجانب  �لد�ئنون  �غت�صبها  �لتي 
من  ويرجو  �لإنفاق،  و�لقت�صاد يف  بالعمل  �ملعزول، وذلك 

مو�طنيه �أن يعملو� �أكرث مما يقول �أكرثهم دون عمل.

ومن جهة �أخرى وجه �ل�صيخ حممد عبده �هتمامه �لبالغ 
�ل�رصيعة  حكم  يف  عدة  مقالت  فكتب  �لديني،  لالإ�صالح 
هذ�  من  �تخذو�  �لذين  على  فيها  حمل  �لزوجات  تعدد  يف 
ول  �ل�رصع  يجيزه  ل  ما  وهو  �ل�صهوة،  ل�رصف  طريًقا  �لتعدد 
�إىل �لقت�صار على و�حدة ل�صعوبة  �لعقل، ومن ثم عاد  يقبله 
ما  �صدة  يف  و�نتقد  �لقر�آنية،  �لآية  ��صرتطته  �لذي  �لعدل 
يعرف  ما  �للهو وهو  �لطبول و�آلت  بامل�صاجد من دق  يجري 
�لنا�ض  فيها  يرمى  �لتي  �لدو�صة«  »بدعة  و��صتنكر  »باحل�رص�ت« 
على �لأر�ض ومير �أحد م�صايخ �لطرق �ل�صوفية على �أج�صادهم 
وقال �إنها منافية للدين �لذي كرم �لإن�صان، كما هاجم كثرًي� 

من �لبدع �لأخرى و�لعتقاد يف �خلر�فات �ل�صخيفة.

ودعا �إىل �حلرية و�إقر�ر حقوق �لإن�صان، �إذ كان على يقني 
من �أن �لوطن ل يكون وطًنا �إل �إذ� �صادت �حلرية يف �أرجائه، 
و�أن �لبالد ل ت�صعد �إل �إذ� ��صتتب فيها �لقانون دون حتيز لكبري 
�أو ممالأة لذي �صلطان، ولكنه ل يوؤيد �حلرية �ملطلقة من كل 
�لبعيدة عن �لطموح �جلامح �لذي يوؤدي  قيد و�إمنا يوؤيد �حلرية 
�لو�صعية  بالقو�نني  �ل�صتعانة  يرى  فهو  ولذ�  �لنحالل،  �إىل 
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لفر�ض �لف�صائل على �أفر�د �ل�صعب و�حلد من �أي طغيان يعوق 
دفع �لأمة يف �صبيل �لإ�صالح �ل�صحيح.

و�أف�صل �لقو�نني عنده هي �ل�صادرة عن �لأمة نف�صها مبو�فقة 
�لر�أي �لعام ور�صاه، وتدل هذه �لآر�ء �ملتحررة على �أن حممد 
عبده كان من دعاة �حلكم �لد�صتوري ومن �ملوؤيدين لل�صورى 
ب�رصط �لتدرج يف �كت�صابها �صيًئا ف�صيًئا دون طفرة جاحمة قد 

توؤدي �إىل عك�ض �ملاأمول.

وكانت من دعائم طريقته �إىل �لإ�صالح �لعناية بالرتبية �لتي 
جتعل �لإن�صان يح�ض بنفع بالده كما يح�ض بنفعه �ل�صخ�صي، 
�صبله  وتي�صري  �لتعليم،  ن�رص  على  �جلاد  �لعمل  يجب  ثم  ومن 
للر�غبني يف �لتزود منه، مع جتديد مناهج �لدر��صة، وجعلها 
تو�ئم �لأ�صاليب �حلديثة �لتي ترفع م�صتوى �لعقل، وحت�ض على 
وبني  و�لطالح،  �ل�صالح  بني  و�لتمييز  �لنف�ض،  على  �لعتماد 
�حلق و�لباطل، �إذ يوؤدي ذلك �إىل خلق جيل جديد قادر على 

�ل�صري بالوطن �إىل �لعزة و�ملتعة.

وكان ملقالته �لكثرية يف �لتعليم تاأثري كبري يف �لأو�صاط 
�لعلمية، وقد حد� ذلك ريا�ض با�صا رئي�ض جمل�ض �لنظار �إىل 
تاأليف جمل�ض �أعلى يكون له �حلكم �لفا�صل يف �إد�رة �ملعارف 
ولل�صيخ حممد  �ملجل�ض  لهذ�  وكان  فيه،  عبده  وَعنيَّ حممد 
عبده عدة �قرت�حات نافعة، ومل تخُل مناق�صاته من م�صادمات 
�أكرثها �صد �آر�ئه ول�صيما فيما يتعلق باقرت�حه �خلا�ض باإ�رص�ف 
نظارة �ملعارف على �ملد�ر�ض �لأجنبية، وقد كان له �لن�رص يف 
�لوطني  �لنهاية على معار�صة �لأع�صاء �لأجانب لهذ� �لقرت�ح 

�لنافع.

�ملجل�ض  مقرتحات  تو�صع  �أن   � جدًّ �ملحتمل  من  وكان 
�لأخرى مو�صع �لتنفيذ لول قيام �لثورة �لعر�بية ورمبا كان ذلك 
من �لأ�صباب �لتي دفعت حممد عبده �إىل معار�صة هذه �لثورة 

يف �أول �لأمر.

منها  ظهر  ما  و�أول  عديدة،  �أ�صباب  �لعر�بية  وللثورة 
�خلديوي  حكم  �أو�خر  و�كب  �لذي  �لإ�رص�ف  ب�صبب  كان 
يزيد  ما  �لأجنبية  للدول  م�رص  ديون  بلغت  فقد  �إ�صماعيل، 
على مائة مليون جنيه، ول�صمان دفع هذه �لديون مع فو�ئدها 
�لباهظة بد�أت �لدول �لأوروبية بالتدخل �ل�صافر يف �صوؤون م�رص 
�لد�خلية و�أخذت يف �ل�صتيالء على �أكرث مر�فق �لدولة وكان 
�لقت�صادية،  �لكارثة  هذه  �صقاء عقب  �لنا�ض  �أكرث  �لفالحون 
فكانت �لن�صاء ياأتني �إىل �لأ�صو�ق لبيع لو�زم بيوتهن من �لأدو�ت 
و�لأثاث وبيع �ملالب�ض لدفع �ل�رص�ئب �لفادحة �ملفرو�صة على 
ا  �أي�صً و�لأولد  بل   – �لرجال  هوؤلء  يرين  ل  حتى  رجالهم 
تدفع  مل  �إذ�  �أعينهن،  �أمام  ويعذبون  بال�صياط،  ُي�رَصبون   –
�ملظامل  هذه  كل  �أثارت  وقد  �لظاملني،  �جلباة  �إىل  �ل�رص�ئب 
نقمة �ل�صعب على �خلديوي �إ�صماعيل �مل�رصف �مل�صتهرت، وكان 
�لأفغاين روح هذه �لنقمة، و�لنافخ يف نارها لت�صتعل وتق�صي 

على هذ� �لطغيان �لباغي.

وملا وجد �إ�صماعيل نف�صه بني هذين �خلطرين، خطر نقمة 
�لأول  �خلطر  ف�صل جمابهة  �لأجانب  تدخل  �ل�صعب، وخطر 
ي�صجعها  و�أخذ  �ل�صعبية،  �لوطنية  �حلركة  على  عطفه  فاأظهر 
�إبعاده  على  �لأجانب  فعزم  �لأجنبي،  �لتدخل  �صد  ويوجهها 
عن �لعر�ض، وعلم �لباب �لعايل يف �لآ�صتانة ذلك، فبادر �إىل 
�إقالة �إ�صماعيل وحل حمله �بنه توفيق �لذي تنكر لوعوده �لوطنية 

كما تقدم �لقول.
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وملا  و�ملحبة  �لثقة  با�صا  ريا�ض  يبادل  عبده  حممد  وكان 
�لأفغاين،  �مل�صلح  بنفي  �نهارت  قد  �ل�صعبية  �لآمال  وجد 
�ملوؤدية  �لطريقة  يف  ر�أيه  غري  لوعوده  توفيق  �خلديوي  وبتنكر 
�إىل �لإ�صالح �لذي ين�صده، ف�رصع يعمل على توجيه م�صاعي 
على  �حلرية  ملبادئ  وتهيئته  وتعليمه  �ل�صعب،  �إىل  �لأحر�ر 
�إجنلرت�  �أن  ول�صيما  �لأجنبي،  �لنفوذ  �زدياد  خمافة  مر�حل؛ 

وفرن�صا كانتا تطمعان يف �ل�صتيالء على م�رص.

يف  �لتدرج  مببد�أ  �لأخذ  �أن  يرى  با�صا  ريا�ض  وكان 
�لطريق �لأمثل، وكان مع ذلك ي�صامل �لإجنليز  �لإ�صالح هو 
و�لفرن�صيني، فاأخذ �ل�صعب و�أخذت �جلر�ئد يف حماربته على 
�لرغم من نو�ياه �حل�صنة يف �لرقي بال�صعب على مر�حل، ومن 
ثّم �أخذ �لنا�ض و�أخذت �جلر�ئد يف مهاجمة حممد عبده لنتمائه 

�إىل ريا�ض با�صا.

فئة  �لإ�صالح،  دعاة  من  فئتني  بني   � حادًّ �ل�رص�ع  وقام 
وتفهيم  �لتعليم  ن�رص  طريق  عن  �لتدريجية  �حلرية  �إىل  تدعو 
�أفر�د �ل�صعب �حلقوق و�لو�جبات، وفئة تدعو �إىل �إقر�ر �حلرية 
�ل�صيا�صية، وحرية �لفرد و�إن�صاء جمل�ض نيابي ت�صتمد �حلكومة 
�لفئة  �أفر�د  معظم  وكان  �أمامه،  م�صوؤولة  وتكون  منه  �صلطتها 
�لثانية ممن تعلمو� يف �أوروبا، وظل �ل�رص�ع بني �لفئتني �إىل قيام 

�لثورة �لعر�بية.

ومل تبد�أ هذه �لثورة من �إحدى �لطائفتني ولكن من طائفة 
�لع�صكريني وعلى ر�أ�صهم �أحمد عر�بي و�أخذت تطالب مب�صاو�ة 
باملجل�ض  وطالبت  �ت�صعت  ثم  �ل�رصك�ض،  بال�صباط  �مل�رصيني 
�لنيابي، و�ن�صم �إىل عر�بي �صلطان با�صا فان�صم �إىل �لثورة كثري 

من علماء �لأزهر و�لأعيان ثم �ل�صعب باأجمعه.

وكان حممد عبده يلتقي باأحمد عر�بي ويناق�صه يف �آر�ئه 
لتفهم حقوقها  �لأمة  تعليم  �ل�صحيح هو  �لطريق  �أن  له  ويوؤكد 
ولعل  �لنيابي،  �حلكم  و�إقامة  باحلرية  تطالب  ثم  وو�جباتها، 
ر�أي  يوؤيد  ما  �لعر�بية  �لثورة  نتائج  من  ذلك  بعد  حدث  فيما 
�لد�صائ�ض  من  غا�صت يف خ�صم  �لثورة  �إن  �إذ  عبده،  حممد 
يف  توفيق  �خلديوي  و�رمتاء  �أن�صارها  بع�ض  وخيانة  �لأجنبية 
ذلك  كل  �أف�صى  وقد  عر�صه،  لإنقاذ  �مل�صتعمرين  �أح�صان 
على  �لقب�ض  و�إىل  �ملخيف  �لإجنليزي وكابو�صه  �لحتالل  �إىل 
حممد  على  وُحِكم  �ملوؤبد،  بالنفي  عليهم  و�حلكم  زعمائها 
�ل�صجن ما يزيد  �أن ق�صى يف  بعد  �صنو�ت  ثالث  بالنفي  عبده 
�ل�صيخ  �ن�صمام  ب�صبب  �حلكم  هذ�  وكان  �أ�صهر،  ثالثة  على 
فاأيقن  حلمايته  �لإجنليز  �إىل  �خلديوي  جلاأ  �أن  مبجرد  �لثورة  �إىل 
يق�صي  كله  �ل�صعب  و�جب  و�أن  قومية،  �أ�صبحت  �لثورة  �أن 
ا و�حًد� يف وجه �لغا�صبني، وكان هو وحممود  بالوقوف �صفًّ
�صامي �لبارودي كاتبي �لبيان �لذي ن�رصه »�حلزب �لوطني« عن 
�لأ�صطول  �رصب  وعندما  ومبادئها،  �لوطنية  �حلركة  �أهد�ف 
�إىل  �ملو�طنني  بدعوة  عبده  حممد  قام  �لإ�صكندرية  �لإجنليزي 
�لتطوع يف �جلي�ض ل�صّد �لعدو�ن �لأجنبي و�لدفاع عن م�رص، 

و��صتقاللها، وقد كتب كل هذه �لآر�ء يف �لوقائع �مل�رصية.

�أحلك  يف  م�رص  �أذى  عن  توفيق  �خلديوي  يتورع  ومل 
معيته  �ل�صباط يف  �أحد كبار  له  قال  فعندما  �صاعات حمنتها، 
�إن �لإ�صكندرية �صتحرق �إذ� مل يطلب من ذي �لفقار �ملحافظة 
على �ملدينة �أجاب هذ� �خلديوي �خلائن: �صتني �صنة... وهز 
يبق  ول  كلها  �لإ�صكندرية  »فلتحرق  قائاًل:  �أردف  ثم  كتفيه 
يقع  ذلك  كل  بحرب...  حرب  طوبة...  على  طوبة 
)�أي  �لفالحني  �لكلب  �أولد  روؤو�ض  وعلى  عر�بي  ر�أ�ض  على 
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�أنه �حتفل  �أمر هذ� �خلديوي  �لغريب  �ملو�طنني(...«، ومن 
على  �لوجهاء  من  �لتهاين  وقبوله  �صعبه  على  �لإجنليز  بانت�صار 
�أرز�قها بو�صاطة جنود �لحتالل وكثري  �لبالد و�صلب  �حتالل 

من �لأجانب �لنتهازيني.

�ملنفى خالل عام 1888م  �ل�صيخ حممد عبده من  وعاد 
بالقاهرة وحتمل  �ل�صيخ ريحان  )1306هـ( و�صكن يف �صارع 
�أ�صدقائه على م�ص�ض، فكانو� يتحا�صون مقابلته  عقوق بع�ض 
خوًفا من �حلكام، ثم �صعى بع�ض معارفه لدى �خلديوي توفيق 
فاأظهر ر�صاه عنه، ولكنه �أمر بتعيينه قا�صًيا يف �ملحاكم �لأهلية 
�إعادته �إىل �لتدري�ض بد�ر �لعلوم حتى ل يوؤثر بتعاليمه  ورف�ض 

�ل�صيا�صية �ملتحررة على �لطلبة.

مبحاكم  �أعباءه  ومار�ض  �لقا�صي،  من�صب  قبول  فا�صطر 
بنها، و�لزقازيق، وعابدين بالقاهرة، ثم �رتقى �صنة 1890م 
�ل�صتئناف،  حمكمة  يف  م�صت�صار  من�صب  �إىل  )1308هـ( 
ويوؤكد عارفوه �أنه كان يحر�ض يف �أحكامه على تطبيق �لعدل 

و�لإن�صاف دون �لتقيد بالن�صو�ض �لقانونية يف حرفيتها.

وخالل مدة توليه �لق�صاء �أكب على تعلم �للغة �لفرن�صية، 
يدعي  �أن  لأحد  �أنه ل ميكن  »وجدت  �ل�صدد:  هذ�  وقال يف 
به  ويقتدر  �أمته  خدمة  من  به  يتمكن  �لعلم  من  �صيء  على  �أنه 
لغة  يعرف  كان  �إذ�  �إل  ينبغي  كما  م�صاحلها  عن  �لدفاع  على 

�أوروبية«.

وكان قبل ذلك قد �أخذ يف تعلمها �أثناء �حلو�دث �لعر�بية 
ثم تركها، وحني �صافر �إىل فرن�صا و�أقام بها ع�رصة �أ�صهر حال 
�مل�صتمر  و�جتماعه  �لوثقى«  »�لعروة  جريدة  حترير  يف  عمله 
بالأفغاين ورفاقه من �لعرب دون مو��صلة در��صتها، وملا عني 

يف �لق�صاء وجد �لفر�صة �صانحة ملو��صلة تعلمها، �إذ �إن قو�نني 
�لبالد م�صتمدة يف �أغلبها من �لقو�نني �لفرن�صية، وكان وقتذ�ك 
يف �لر�بعة و�لأربعني من عمره، ومل ي�صل يف تعلمه �إىل �لتكلم 

بالفرن�صية يف �صهولة.

ثم و�ظب على ح�صور �لدرو�ض يف كليات باري�ض وجنيف 
كلما �صافر �إىل فرن�صا �أو �صوي�رص� يف �أيام �لعطلة �ل�صيفية، فاأتقن 
�لإجنليزي  للفيل�صوف  »�لرتبية«  كتاب  عنها  وترجم  �للغة  تلك 

هربرت �صبن�رص.

وظل �ل�صيخ حممد عبده م�صت�صاًر� يف حمكمة �ل�صتئناف 
ت�صع �صنو�ت، ويف 25 يوليو 1899 )1317هـ( عني ع�صًو� 
يف جمل�ض �ل�صورى، وكان رئي�ض �ملجل�ض عمر لطفي با�صا، 
وهو �أبغ�ض �لنا�ض عليه بعد �صلطان با�صا، ملا علمه من خيانتهما 
لوطنهما يف �أثناء �لثورة �لعر�بية، فقال يف هذ� �ل�صاأن: �إنه لي�صقُّ  
�أح�رص جل�صات هذ� �ملجل�ض حتت ريا�صة هذ� �خلائن  �أن  علّي 
�أعمل يف  �أر�ه، فكيف  �أن  �أ�صتطيع  و�أنا ل  لوطنه �جلاين عليه 

جمل�ض هو رئي�ض له؟«.

با�صا  لطفي  عمر  �ملنية  عاجلت  حتى  �صهر  غري  مي�ض  ومل 
فاأ�صبح لل�صيخ حممد عبده �لكلمة �مل�صموعة و�ل�صيت �لذ�ئع، 
فاأخذ يف در��صة كل ما يعر�ض على �ملجل�ض من م�صائل در��صة 
فاح�صة دقيقة بغية �لو�صول �إىل نتائج عادلة، مع �لتوجيه �إىل 
�ل�صحيحة  �لدميقر�طية  ملبادئ  وفاًقا  بالإن�صاف،  فيها  �لف�صل 

و�ل�صورى.

�لثاين  حلمي  عبا�ض  �خلديوي  �أمر  �صدر  قليلة  �أيام  وبعد 
بتعيينه مفتًيا للديار �مل�رصية، تنفيًذ� لقر�ر جمل�ض �لنظار، وكان 
�لنو�وي قد ��صتقال من م�صيخة �جلامع �لأزهر  �ل�صيخ ح�صونة 
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م�صيخة  �إىل  عبده  حممد  نف�ض  تاقت  وقد  �لإفتاء،  ومن�صب 
�لأزهر لينفذ �لإ�صالح �لذي يبغيه، ولكن �خلديوي حال دون 

حتقيق �أمنيته.

ومل تكن تلك �ملرة هي �لأوىل �أو �لأخرية �لتي وقف فيها 
به  �خلديوي عبا�ض موقف �خل�صومة من حممد عبده بعد �أن قرَّ
�لإ�صالح  حتقيق  يف  �أمله  ى  وقوَّ باحلكم،  عهده  �أول  يف  منه 
لأن  ذلك  �ل�رصيح،  �لعد�ء  ينا�صبه  �أخذ  فقد  ين�صده،  �لذي 
�لإجنليز مل يدعو� للخديوي جماًل ليظهر رغبته يف �لإ�صالح يف 
دو�وين �حلكومة، فلم يجد �أمامه جماًل غري ديو�ن �لأوقاف 
و�جلامع �لأزهر و�ملحاكم �ل�رصعية، وهي جهات دينية كان 
�ملحتلون يحجمون عن �لتدخل �ل�صافر يف �صئونها، ف�صار من 
هّم �خلديوي �ل�صيطرة عليها دون منازع، وكان �ل�صيخ حممد 

عبده يقاوم نفوذه عليها بكل قوته.

م�صائل  يف  عبا�ض  �خلديوي  عبده  حممد  نازع  ولقد 
عديدة، منها �إفتاوؤه باأن �أر�ض �خلديوي �لتي كان يبغي �لتنازل 
عنها لديو�ن �لأوقاف يف مقابلة �أر��صي �لبناء يف �جليزة يجب 
بريا�صة  �أر��صي �لأوقاف بو�صاطة جلنة  د �صعرها و�صعر  �أن يحدَّ
مهند�ض ديو�ن �لأوقاف، وقد �أ�صفر �لتقومي عن وجوب دفع 
�أر�ض  على  عالوة  �جلنيهات،  من  �ألًفا   25 �خلديوية  �خلا�صة 
�خلديوي �لزر�عية، ومنها معار�صته لهذ� �خلديوي يف جمل�صه 
نف�صه حينما �أر�د منح ك�صوة �لت�رصيفة لإمام �ل�رص�ي �خلا�ض، 
ا عن �أحد �لعلماء، �إذ قال له حممد عبده �إن هذه �لك�صوة  عو�صً
متنح تطبيًقا لقانون �أ�صدره �خلديوي، فاإذ� �أر�د منحها خمالفة 
فغ�صب  بذلك،  �آخر  قانوًنا  ي�صدر  �أن  فعليه  �لقانون  لهذ� 
�لت�رصيح �جلريء غ�صًبا �صديًد�، وغ�صب مرة  �خلديوي لهذ� 
�أخرى عندما قبل �أن يقف حتت �لعلم �لإجنليزي لي�صتعر�ض فرقة 

من جي�ض �لحتالل، مما �أثار غ�صب حممد ر�صيد ر�صا )�نظر 
مادة ر�صيد ر�صا(، فهاجم هذ� �ل�صعف يف جريدته »�ملنار«، 
و�لده  عن  زيادة  �لإجنليز  مب�صانعة  عبا�ض  �خلديوي  و�تهم 
�ل�صتعر��ض  على  فقط  ي�رصف  كان  �لذي  توفيق،  �خلديوي 

من نافذة ق�رصه.

عن  �بتعاده  ب�رصط  عبده  حممد  م�صاحلة  �خلديوي  و�أر�د 
حممد ر�صيد ر�صا، فاأبى يف كربياء، وقال �إن �صديقه ر�صيد 
ر�صا ترجمان �أفكاره، و�أنه يف�صل �لعزل من وظيفة �لإفتاء على 
�أن يتخلى عن هذ� �ل�صديق �ملخل�ض، وجرب �خلديوي �لوقيعة 

نف�صها مع ر�صيد ر�صا، فلم يفلح.

ثم جلاأ �خلديوي بعد ذلك �إىل �إثارة مو�صوع �لفتوى �لتي 
�أ�صدرها حممد عبده لرجل من �لرتن�صيفال، �صاأله يف �رصعية 
�مل�صلم،  غري  يتولها  �لتي  �لذبيحة  �أكل  ويف  �لقبعة،  لب�ض 
ووجوب �صالة �ل�صافعيني خلف �حلنفيني، فاأفتى حممد عبده 
باأن لب�ض �لقبعة غري حمرم، و�أكل �لذبيحة �لتي يقوم بذبحها 
�أهل �لكتاب حالل، و�ل�صالة خلف �حلنفية �أو خلف �ل�صافعية 

جائز �رصًعا.

على  �أتباعه  وحر�ض  �لفتوى  هذه  مو�صوع  �خلديوي  �أثار 
تكفري حممد عبده يف فتو�ه، ولكن هذ� �ملو�صوع ُح�ِصم عقب 
�لأزهر،  يف  �لأربعة  �ملذ�هب  علماء  كبار  من  فئة  �جتماع 
�ل�رصيعة  عن  فيها  خروج  ول  �صحيحة  �لفتوى  �أن  وتقريرهم 

�لإ�صالمية.

وكانت لل�صيخ حممد عبده فتاوى جريئة كانت تثري حفيظة 
�لهو�دة،  �إىل مهاجمته يف عنف ل يعرف  خ�صومه وتدفعهم 
كلما  �مل�صلمني  بغري  �ل�صتعانة  يف  �لهند  من  ل�صائل  فتو�ه  منها 
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�ملحتاجة،  �لإ�صالمية  للطو�ئف  خري  �ل�صتعانة  هذه  يف  كان 
باإن  فتو�ه  �مل�صلمني �ملحتاجني، ثم  لنفع  باأن ذلك جائز  فاأفتى 

�إيد�ع �لأمو�ل يف �صندوق �لتوفري حالل.

�ملحاكم  �إ�صالح  على  �لطاقة  جهد  عبده  حممد  وعمل 
�ل�رصعية طو�ل توليه من�صب �لإفتاء، فقدم تقريًر� مف�صاًل عن 
باإعد�د  فيه  طالب  �حلقانية،  ناظر  �إىل  �لإ�صالح  هذ�  نو�حي 
�لق�صاء  ��صتقالل  وتاأمني  و�لكتبة،  للق�صاة  �ملالئمة  �لأماكن 
�لتنفيذية،  �ل�صلطات  بو�صاطة  �ل�رصعية  �لأحكام  بتنفيذ  و�لنيابة 
�لتعليم  �إ�صالح  بعد  �لأزهر  من  �ل�رصعيني  �لق�صاة  يكون  و�أن 
فيه، وذلك باإن�صاء ق�صم للتعليم �لق�صائي يتخرج منه �لق�صاة، 
�خت�صا�ض  د�ئرة  وتو�صيع  �لكتبة،  منه  يتخرج  �آخر  وق�صم 
�ملحاكم �ل�رصعية، و�لكف عن ق�رص منا�صب �لق�صاء �ل�رصعي 
وتاأليف  متقارب،  �لأربعة  �ملذ�هب  فقه  لأن  �حلنفيني،  على 
�ل�رصعية  �ملعامالت  �أحكام  كتاب يف  لو�صع  �لعلماء  من  جلنة 

ينطبق على م�صالح �لنا�ض يف هذ� �لع�رص �حلديث.

�إل  يقابَل  مل  �إ�صالح  من  ت�صمنه  وما  �لتقرير  هذ�  ولكن 
و�لق�صاة،  �ل�صيوخ  �أو�صاط  يف  و�ل�صغب  �ل�صارخ  بالحتجاج 
�ملتو�رثة،  �لأو�صاع  قد خرج على  باأن حممد عبده  و�لإدعاء 
على  �حلكومة  ب�صكوت  �ملغر�صة  �لفتنة  هذه  �نتهت  وهكذ� 
�ل�رصعية،  �ملحاكم  �أعدته لإ�صالح  قد  �لذي كانت  �مل�رصوع 

م�صتمًد� من تقرير �ل�صيخ حممد عبده.

وكانت �أمنية �ل�صيخ حممد عبده �مللحة ترتكز يف �إ�صالح 
�لتعليم، لي�ض فقط يف �جلامع �لأزهر، ولكن يف هذ� �جلامع 
�لعتيد، ويف �جلامع �لأموي بدم�صق، وجامع �لزيتونة بتون�ض، 

وجامع �لقرويني مبر�ك�ض.

و�لوعظ  �لتعليم  �لأزهر هم عماد  �أن طالب  يرى  وكان 
و�لإر�صاد يف �لعامل �لإ�صالمي، ول�صيما بعد �أن حل �لحتالل 
�لإجنليزي بعد عام 1882م )1300هـ( من ن�صاط �لتعليم يف 
�لبالد عن طريق �ملد�ر�ض �لنظامية، و�إغالق �ملد�ر�ض يف وجه 
�لتالميذ بحجة �لقت�صاد يف �لنفقات لإنقاذ مالية �لبالد، فاندفع 
ر�غبو �لعلم �إىل �ملعاهد �لدينية، ومن ثمَّ كان لز�ًما �أن ي�صلح 
�لتعليم يف هذه �ملعاهد لتخريج طلبة على جانب قومي من �لثقافة 
�لنرية، وكان يرى �أن �لإ�صالح �ملن�صود ي�صادف عقبات من 
�مل�صايخ �لغافلني �ملتم�صكني بالتقاليد �لتعليمية �لبالية، و�ملحاربني 

لكل جديد و�إن كان يوؤدي �إىل �لإ�صالح.

وملا �أعيته �حليلة �إىل بلوغ غايته �مل�صلحة �ألف كتابًا �أو�صح 
فيه حقيقة �لأزهر، وحقيقة �أخالق وعقلية م�صايخه وتاأثريهم 
�للغات  وباإحدى  �لعربية  باللغة  ون�رصه  �مل�صلمني  عقول  على 
�جلامع  هذ�  عليه  هو  ما  وغريهم  �مل�صلمون  ليعرف  �لأجنبية 

�لعظيم �لأثر من �صعف وتاأخر .

وكان كل جديد ينادي به �مل�صلحون يعد بدعة عند م�صايخ 
�لأزهر �جلامدين، وكل �إ�صالح يعد كفًر� و�إف�صاًد� لالأخالق، 
عن  �ل�صتعا�صة  فكانت  �لإ�صالمية،  �لدينية  للعقائد  وزعزعة 
و�إن�صاء  �لربكة،  تزيل  باحلنفيات  �مل�صاجد  �لو�صوء يف  حو�ض 
بالعقاقري �لأوروبية خروج  �صيدلية يف �جلامع �لأزهر للمعاجلة 
على �لت�صليم بالقدر �لإلهي، و�لهتمام بالنظافة تفرجًنا وتخنًثا 

يبعد�ن �لطالب عن �لرجولة و�لف�صيلة.

عليها  كان  �لتي  �حلالة  �أمني  �أحمد  �لأ�صتاذ  و�صف  وقد 
�لأزهر يف ذلك �حلني فقال يف كتابه »في�ض �ملخاطر« �إن بيئة 
�أن  �إل  تنتج عقوًل جامدة ونفو�ًصا خامدة  �لدينية  هذه �جلامعة 
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يتد�ركها �لله مبدد من �خلارج، وقد ذكر �ل�صيخ حممد عبده 
نف�صه �أنه حاول �أن يغ�صل �أثر هذه �لبيئة فنجح يف بع�ض وف�صل 

يف بع�ض، فاإن ر�أيت نابغة خرج منها فربغمها ل بف�صلها.

وقال �لأ�صتاذ م�صطفى عبد �لر�زق )�نظر هذه �ملادة( »�إن 
�أهله  من  لي�ض  من  فيها  �لعلم  فادعى  تكية،  �إىل  �لأزهر حتول 
تالميذ  فيها  ف�صوهد  �جلند،  فارٍّ من خدمة  بطلبه كل  وتظاهر 
يربو �صنهم على �ل�صتني، وعلماء ل يعرفون من �لعلم �إل �أ�صماء 

�لعلوم«.

هذه هي جامعة �لأزهر يف ذلك �لعهد، وهذه هي جامعة 
�لأزهر �لتي حلم �ل�صيخ حممد عبده باإ�صالحها وق�صى معظم 
حياته �صاعًيا لهذ� �لإ�صالح بغية جْعلها مدر�صة توؤدي وظيفتها 
�لرتبوية، فتخرج للوطن ق�صاة عادلني ومعلمني ماهرين ووعاًظا 
�لعمر�ن  �إىل معارج  ياأخذون بوطنهم  �ل�صبيل  �إىل �صو�ء  هادين 

و�لرقي.

ومل ينجح حممد عبده يف حتقيق حلمه يف عهد �خلديوي 
توفيق، فلما جل�ض عبا�ض �لثاين على �لعر�ض، وبد�أ يف مناو�أة 
�لأزهر  باإ�صالح  عبده  حممد  �أو�صاه  �أمره،  �أول  يف  �لإجنليز 
لي�صتعني مبن ت�صم من رجال  �ل�رصعية  و�لأوقاف، و�ملحاكم 
يف  و�لأجنبي  �لإجنليزي  �لتدخل  وقف  يف  غايته  بلوغ  على 

�صوؤون �لدولة.

�إد�رة  ومن ثم و�فق �خلديوي عبا�ض على تكوين جمل�ض 
�ل�صادر يف  للقانون  �ملنتخبني وفاًقا  �لعلماء  ي�صم كبار  لالأزهر 
�أحدهما  وكان  �حلكومة  تعينهما  ع�صوين  وي�صم  �ل�صاأن  هذ� 
�لإ�صالح  هذ�  �إىل  �لأزهر  م�صايخ  ولي�صتميل  عبده،  حممد 
�حلكومة  وجعل  �ملنتظمة  �ل�صهرية  مرتباتهم  حت�صني  يف  �صعى 

متد �لأزهر مببلغ من مال �لأوقاف �صنويًّا، ثم وجه عنايته يف 
و�صائل  وبيان  و�لمتحان  �لتدري�ض  نظام  �إىل  �لإد�رة  جمل�ض 

�لعلوم ومقا�صدها وجعل �لتدري�ض يو�صل �إىل �لغاية منه.

812– ال�سيخ اللقاين – حارة – بق�سم اللبان
�للّقانة  قرية  �إىل  لقبه  ويرجع  �للقاين،  �إبر�هيم  �ل�صيخ  هو 
وماز�ل  �لبحرية،  مبحافظة  �صرب�خيت  مدينة  من  بالقرب 
بع�صهم  ويقيم  بالإ�صكندرية  يقيمون  �للقاين  �أ�رصة  �أفر�د  معظم 

بدمنهور.

1848م  عام  خالل  بالقاهرة  �إبر�هيم  �ل�صيخ  ولد  وقد 
جتار  كبار  من  و�لده  كان  �إذ  ثرية،  عائلة  يف  )1265هـ( 

�مل�صوغات و�جلو�هر.

�أحلقه  �لكتاتيب،  �أحد  يف  �لأويل  تعليمه  تلقى  �أن  وبعد 
و�لده بالأزهر فاأظهر تفوًقا مرموًقا يف معرفة دقائق �للغة �لعربية 

و�ل�رصيعة �لإ�صالمية و�أ�صول �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة.

�لإ�صالمي  بامل�صلح  �ت�صل  حياته  من  �ملرحلة  هذه  ويف 
�لكبري جمال �لدين �لأفغاين )�نظر مادة �لأفغاين( و�رصعان ما 
�صار من �أتباعه �ملقربني ومريديه �ملقدرين لتعاليمه و�آر�ئه �حلرة 
عبده  �لإمام حممد  �ل�صيخ  �أمثال  معا�رصيه  غر�ر  على  �لتقدمية 
)1849 – 1905(، وحممود �صامي �لبارودي )1838 – 
 ،)1896 – �لندمي )1845  �لله  1904(، و�ل�صحفي عبد 

ولطفي �ل�صيد )1872 - 1963( )�نظر هذه �ملو�د(.

ففي  �للقاين،  �إبر�هيم  حياة  يف  جذري  حتول  وحدث 
�لذين  طالًبا  �خلم�صني  بني  من  كان  )1289هـ(،  1872م 
د�ر  �لأوىل ملعهد  �لركيزة  ليكونو�  �لأزهر  �جلامع  �ختريو� من 
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ل  �لعلوم، فظّل يدر�ض يف هذ� �ملعهد عامني كاملني، ثم ُف�صِ
�لأزهر ل�صتكمال در��صته، وهكذ�  �إىل  ليعود  بناًء على طلبه 
�لذي  �لعلمي  �آخر غري �لجتاه  �جتاه  ي�صري يف  �أن  �لقدر  له  �صاء 
كان ينتظره، لو �أنه ��صتمر على �لدر��صة يف د�ر �لعلوم وتخرج 

منها يحمل �صهادتها �لتعليمية �ملرموقة.

ولدى تخرجه من �لأزهر ُعنيِّ يف وظيفة »ماأمور تفتي�ض« 
يف  �لرمادي  �لدين  جمال  �لدكتور  ويقول  �لد�خلية،  بوز�رة 
وهو  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لب�رصي  �لعزيز  عبد  �ل�صيخ  عن  كتابه 
�إن �لأدباء  �لكتاب رقم 24 يف �صل�صلة كتب »�أعالم �لعرب« 
بالقاهرة،  »ماتاتيا«  يف ذلك �حلني كانو� يجتمعون يف مقهى 
ويف هذ� �ملقهى �تفق عثمان جالل )�نظر هذه �ملادة( و�إبر�هيم 
�للقاين على �إ�صد�ر جريدة �أدبية �أ�صبوعية با�صم )نزهة �لأفكار( 

�لتي مل يطل عمرها.

»تطور  كتابه  يف  يذكر  عبده  �إبر�هيم  �لدكتور  �أن  غري 
�جلريدة كان  �إ�صد�ر هذه  �لتفاق على  �أن  �مل�رصية«  �ل�صحافة 

بني عثمان جالل و�إبر�هيم �ملويلحي ولي�ض �إبر�هيم �للقاين.

�ل�صدد،  هذ�  يف  �لرمادي  �لدكتور  قول  �أرجح  و�إين 
مدير  من�صب  ي�صغل  ظّل  �ملويلحي  �إبر�هيم  �أن  ذلك  ويوؤيد 
بوز�رة �ملالية حتى عزل �خلديوي �إ�صماعيل خالل عام 1879م 
)1297هـ(، ثم حلق �خلديوي �ملعزول يف تلك �ل�صنة نف�صها 

و�أ�صدر جريدة �لإحتاد باإيطاليا.

وما كان لإبر�هيم �ملويلحي �أن ي�صرتك يف �إ�صد�ر جريدة 
من�صًبا  ي�صغل  وهو  �لآر�ء  �لتقدمية  �لأدبية  �لأفكار«  »نزهة 
حكوميًّا مينعه من ممار�صة مثل هذ� �لن�صاط �لذي ميت لل�صيا�صة 

ب�صلة وثيقة، وبقي يف هذ� �ملن�صب �إىل �أن غادر �لقطر �مل�رصي 
ا للخديوي �إ�صماعيل يف منفاه. ليكون �صكرترًي� خا�صًّ

�لتي  جالل  وعثمان  �للقاين،  �إبر�هيم  �آر�ء  كانت  ولقد 
و�صحت يف �أول عدد �صدر من جريدة »نزهة �لأفكار« غريبة 
على �ل�صحافة �ملعا�رصة، وبعيدة كل �لبعد عن تلك �لتي كان 
يف  �لتغيري  هذ�  على  ي�صكت  مل  ثّم  ومن  يبتغيها،  �خلديوي 
على  حرة  �صحافة  يريد  كان  لأنه  �حلرة  �لآر�ء  و�إبد�ء  �لتعبري 
غر�ر �ل�صحافة �لغربية ولكن يف �حلدود �لتي ير�صاها هو، �أي 

يف �أ�صيق جمال م�صتطاع.

وهكذ� جنح وزير حربيته يف توجيه نظره �إىل �خلطر �لذي 
قد يرتتب على ما ين�رص يف �جلريدة من �أقو�ل تهدف �إىل �لتم�صك 
باحلقوق ون�رص �حلقائق �لتي تتم�صى مع �لو�قعية، و�رصعان ما 
�قتنع �خلديوي باأقو�ل وزير �حلربية فاأ�صدر �أمره باإلغاء �جلريدة 

عقب �صدور �لعدد �لثاين منها فماتت ولتز�ل يف مهدها.

قبول  �إىل  �صارع  �لد�فق  �للقاين  �إبر�هيم  ن�صاط  وحليوية 
�لعلمية  �ل�صيا�صية  �ل�رصق«  »مر�آة  جريدة  حترير  ريا�صة  تويل 
يومي  ت�صدر يف  وكانت  �لدم�صقي  عنحوري  �صليم  ل�صاحبها 
عام  يف  �صدورها  بد�أ  وقد  �أ�صبوع  كل  من  و�لأربعاء  �ل�صبت 

1879م.

�ل�صحافة  يف  عنحوري  �صليم  مع  �للقاين  ��صرت�ك  ويدل 
�أن�صط  من  كان  �أنه  على  �لأخرى،  وظائفه  مهام  جانب  �إىل 
�لعاملني يف �ملجال �لفكري �ملعا�رص ومن دعامات �ل�صحافة يف 
مر�حل قيامها �لأوىل مب�رص، و�أنه ي�صتحق عن جد�رة �أن تكون 
تطورها  ويف  �مل�رصية  �ل�صحافة  تاريخ  يف  �ملرموقة  مكانته  له 

وتقدمها.
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1882م  عام  يف  �لوطنية  �لعر�بية  �لثورة  قامت  وعندما 
و�أ�صهم  لرجالها  �لن�صمام  �إىل  �للقاين  بادر  )1300هـ(، 

بجهوده يف �حلركة �ل�صعبية �لثورية.

بالنفي ثالث �صنو�ت،  �لثورة حكم عليه  ويف نهاية هذه 
� ملنفاه. فاختار مدينة بريوت بلبنان م�صتقرًّ

د جميع من ��صرتكو� يف �لثورة �لعر�بية – �صو�ء  وقد جرَّ
�أكان هذ� �ل�صرت�ك مبا�رًص� �أم غري مبا�رص – من كل حقوقهم 
�ملدنية ومن كل ما كانو� يتمتعون به من �متياز�ت، بل ومن 
كافة �لوظائف �لتي كانو� ي�صغلونها ومن مرتبات هذه �لوظائف 

�ملالية، وكان �ل�صيخ �للقاين و�حًد� منهم.

وق�صى مدة �لنفي يف بريوت �صحبة �لإمام �ل�صيخ حممد 
و�صحبة  للمطبوعات،  �لعربي  للق�صم  ناظًر�  كان  �لذي  عبده 
ح�صن �ل�صم�صي حمرر جريدة »�ملفيد«، و�ل�صيخ �أمني يو�صف 

�أحد مو�طني دمياط �لثائرين.

ومن منفاه بالبالد �ل�صامية كتب طائفة كبرية من �لر�صائل 
�لتي بقيت ذ�ئعة �ل�صيت يف عامل �لأدب و�ل�صيا�صة ملا تنطوي 
�للغة  رو�ئع  دقيق يف  وتعمق  ر�صني،  �أدبي  �أ�صلوب  من  عليه 

�لعربية.

وعندما عاد من منفاه كان قد حرم من وظيفته �حلكومية 
�لو��صعة  ومعرفته  �مل�صهورة  لف�صاحته  �ملحاماة  ميد�ن  �إىل  فلجاأ 
ومعرفته  بالأزهر  در��صته  �لإ�صالمية عن طريق  بال�رصيعة  �لأفق 
�أمام  مكتًبا  له  و�تخذ  �مل�صتمر،  �لطالع  طريق  عن  بالقو�نني 

�ملحكمة �لأهلية بباب �خللق.

�للغة  يف  �لقوي  ولت�صلعه  �لإلقاء،  يف  �لفائقة  وملقدرته 
�لعربية، ذ�ع �صيته كاأحد �ملحامني �لنابهني �ملفوهني يف ذلك 
عليها  باملرتددين  تغ�ّض  �جلل�صة  قاعة  كانت  ثم  ومن  �حلني، 

كلما كان يرت�فع ول�صيما يف �لق�صايا �جلنائية.

�ملوؤثرة  �ملر�فعات  �بتكار  يف  فائقة  قدرة  على  كان  فقد 
ت�صتغرق �صاعات طو�ًل يف غري  �لتي  �لقوية  باحلجج  و�ملدعمة 
تدرب  وقد  �حلا�رصين،  �أو  �لق�صاة  جانب  من  كلل  �أو  ملل 
�لنا�صئني يف كنف  على مهنة �ملحاماة عدد كبري من �ملحامني 

مكتبه.

عزيزة  �ل�صيدة  من  )1304هـ(  1886م  عام  وتزوج 
�صربي، وكانت ترملت منذ قليل، و�أجنب منها ولده »�صني 
زو�جه  بعد  �أي  )1306هـ(،  1888م  عام  خالل  �للقاين« 
 – �لقدر  �لرفيع  �أي   – »�صني«  ل�صم  �نتقاوؤه  ويدل  بعامني، 
ا و�أن هذ�  ليطلقه على ولده على تعلقه وتعمقه �للغوي خ�صو�صً

�ل�صم قليل �ل�صيوع.

وقد تقلب �ملرحوم »�صني �للقاين« يف �لوظائف �حلكومية 
مد�ركه  ل�صعة  �ملالية  وز�رة  وكيل  من�صب  �إىل  و�صل  �أن  �إىل 
�للقاين«  »ر�د�مي�ض  �ملهند�ض  و�لد  وهو  و�ملالية،  �لقت�صادية 
م�رص  ب�رصكة  �لإنتاجية  و�لكفاية  �ملهني  �لتدريب  �إد�رة  مدير 
بك  »�َصني  �ختار  وقد  �لدو�ر،  بكفر  �لرفيع  و�لن�صيج  للغزل 
�مل�رصي  بالبطل  �إعجابه  نتيجة  لولده  »ر�د�مي�ض«  ��صم  �للقاين« 
بطل  و�صار  مل�رص،  �لأحبا�ض  �حتالل  قاوم  �لذي  »ر�د�مي�ض« 
�ألفها »ماريت با�صا« )�نظر  �ملاأ�صاة �لغنائية )�لأوبر�( عايدة �لتي 
هذه �ملادة( وو�صع �أحلانها �خلالدة �ملو�صيقار �لإيطايل »فريدي« 
)�نظر هذه �ملادة(، ��صتجابة لطلب �خلديوي �إ�صماعيل؛ ليفتتح 

بها د�ر �لأوبر� بالقاهرة عقب فتح قناة �ل�صوي�ض.
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وكان �صني بك �للقاين من هو�ة �ل�صتماع �إىل �لأوبر�ت، 
ومن ثم كان �ختياره ل�صم ولده. وماز�ل منزله مبحطة �جلالء 
و�أ�رصته،  ولده  وي�صكنه  �ملنتزه،  بق�صم  �صابًقا(  )فيكتوريا 
و�ختار �ملرحوم �صني �للقاين ��صم عايدة لبنته �لدكتورة عايدة 
بجامعة  �لطب  بكلية  )�ليكزولوجية(  �لأقرباذين  علم  �أ�صتاذة 

�لإ�صكندرية. 

ومن �آثار �ل�صيخ �للقاين �لثقافية توليه تعليم وتثقيف »حممد 
وهو  �ملادة(،  هذه  )�نظر  1930م(   –  1858( �ملويلحي« 
�ل�صيت،  �لذ�ئع  ه�صام«  بن  عي�صى  »حديث  كتاب  �صاحب 
�أن يكون �صكرترًي�  قبل  �ملويلحي قد  �إبر�هيم بك  وكان و�لده 
للخديوي �إ�صماعيل يف منفاه باإيطاليا فاختار �أخوه عبد �ل�صالم 
بك �ملويلحي �ل�صيخ �إبر�هيم �للقاين لهذ� �لغر�ض، فلم يق�رص يف 
تعريف تلميذه »حممد �ملويلحي« بالأو�صاط �ل�صيا�صية و�لأدبية 
يف �لبالد �إىل جانب تزويده بالعلم ول�صيما فيما يتعلق بقو�عد 
�للغة �لعربية و�آد�بها، كما حاول تب�صريه مب�صاكل �ل�صاعة فجعله 
ي�صارك يف مناق�صات رجال �لفكر و�ل�صيا�صة، ويف حمادثاتهم 
�إبد�ء ر�أيه جهاًر� يف كل ما  �ملختلفة �لأغر��ض وي�صجعه على 
يعي وما ي�صمع، وكان كل ذلك مبثابة �ملدر�صة �حلقيقية �لتي 
�لرجال  مد�رك  كونت  كما  �ملويلحي  حممد  مد�رك  كونت 

�لبارزين على مر �لع�صور.

ومن جهة �أخرى جعل �ل�صيخ �للقاين تلميذه على �ت�صال 
د�ئم باحلركة �لعر�بية �لتي كان هو �أحد م�صجعيها ومن �أو�ئل 

رو�دها.

�ل�صيدة  منتدى  على  �ملرتددين  من  �للقاين  �إبر�هيم  وكان 
»�أدب  يف  �ملمتعة  �لأدبية  باآر�ئه  لي�صهم  �لأدبي،  فا�صل  نازيل 

يف  ر�ئد�ته  �أو�ئل  من  نازيل  �ل�صيدة  كانت  �لتي  �ل�صالونات« 
يف  �للقاين  مع  �صالونها  يرتاد  وكان  �حلديث،  �لعربي  �لعامل 
�أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�رص نو�بغ �لأمة �مل�رصية ومن بينهم �لإمام 
�أمني، وما من �صك يف  حممد عبده، و�صعد زغلول وقا�صم 
�أن �للقاين تابع هذه �ملنتديات �ل�صالونية يف �جتماعات »�لآن�صة 
�لعزيز  عبد  �ل�صيخ  �صحبة  مي(  �لآن�صة  مادة  )�نظر  زيادة«  مي 
�لب�رصي، وغريه من �أدباء ومفكري ع�رصه )�نظر مادة �ل�صيخ 

عبد �لعزيز �لب�رصي(.

وعمق  �لتفكري،  ب�صعة  معروًفا  �للقاين  �إبر�هيم  وكان 
�ل�صعة  ذ�ت  �لرغدة  �حلياة  وحب  �لقلب،  وطيبة  �لإدر�ك، 
�ملغدقة �لتي ت�صور عي�صة �لعظماء بكل معانيها، وكان م�صهوًر� 
�لجتماعية  �آر�وؤه  وكانت  �ل�صجايا،  وكرم  �لأخالق  بنبل 

متحررة وتقدمية.

و�لكتابة  �خلطابة  يف  وف�صاحته  بالغته  جانب  �إىل  وكان 
يجيد �ل�صعر وينظم �لق�صائد يف �صتى �ألو�ن �لقري�ض ول�صيما يف 
�لأغر��ض �لوطنية، وقد �أ�صهم بن�صيب مرموق يف �لجتماعات 
�لأدبية و�ل�صيا�صية �لأ�صبوعية �لتي كانت تعقد مبنـزل �صعد با�صا 

زغلول.

�ل�صم�ض حمرر  �لأخوية بكل من ح�صن  �لوثيقة  ولعالقاته 
جريدة »�ملفيد« ور�صيد ر�صا )�نظر هذه �ملادة( �صاحب جريدة 
�ملادة( حمرر جريدتي:  هذه  )�نظر  �لندمي  �لله  وعبد  »�ملنار«، 
»�لطائف و�لأ�صتاذ«، فال ي�صتبعد �أنه ��صرتك مبقالته و�أبحاثه يف 

حترير هذه �جلر�ئد باأ�صماء م�صتعارة.

ب�صبب  �لقتامة  وتغلفها  م�رصقة  غري  �لأخري  �أيامه  وكانت 
�لأدبي  ن�صاطه  من  كثرًي�  حّد  مما  �لع�صال  �ل�صل  بد�ء  مر�صه 
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�لأطباء  بن�صيحة  وعماًل  و�لقنوط،  �لياأ�ض  نف�صه  على  و�أدخل 
منـزله  من  �نتقل  �لهو�ء  �لطلقة  �خللوية  �لإقامة  �إىل  يركن  باأن 
بالظاهر �إىل �ملنـزل �لذي ��صرت�ه بالعبا�صية على حافة �ل�صحر�ء، 

وكانت هذه �جلهة خلوية قليلة �لعمر�ن يف ذلك �حلني.

1908م  عام  يناير   18 يف  �ملنـزل  بهذ�  وفاته  وكانت 
)1326هـ( بالًغا من �لعمر 61 عاًما، و�أطلق ��صمه على �صارع 
رئي�صي بالقاهرة وبه جمل�ض �لوزر�ء )�صارع عبا�ض �صابًقا( مب�رص 

�جلديدة.

وتقديًر� لعلمه، وبالغته، وجهاده يف �صبيل حرية و�دي 
�لنيل منح رتبة �لبكوية قبل وفاته بب�صع �صنني.

وتدل �ل�صورة �ل�صم�صية )�لفوتوغر�فية( �لتي �طلعت عليها 
على �أنه كان �أبي�ض �لب�رصة، و�صيم �لوجه، �صيق �لعينني �صيًئا، 
�إىل �لأعلى،  ليمتد� بطرفيهما  ممدود �حلاجبني، يطلق �صاربيه 
وزيقه  �لأبي�ض  قمي�صه  منها  يظهر  �لتي  �لإفرجنية  �ملالب�ض  �أنيق 
)ياقته( �لد�ئرية �ملن�صاة يحيط بها وتتدىل منها �لأُربة )�لكرفاته( 

بعقدتها �ل�صخمة �ملربعة �خلطوط.

كتب  �ل�رصق«  »مر�آة  جريدة  يف  �ل�صيا�صية  مقالته  ومن 
بالعدد رقم 17 من هذه �جلريدة يف 23 من �إبريل عام 1879م 

يقول:

و�أفكارها  �لأمة  �آر�ء  تقت�رص  �أن  ُيوجب  �ل�صتبد�د  »�إن 
ر�أي  فال  و�أعماله،  و�أفكاره  و�حٍد  رجٍل  ر�أي  على  و�أعمالها 
�إل ر�أيه ول فكر �إىل فكره، فهو �لفاعل باإر�دته فقط، وجميع 
يديرها  �صانٍع  يِد  �ل�صاعرة يف  غري  كالآلت  مقودون  �لأفر�د 
وفق  وي�صرّيهم  �إر�دته،  ح�صب  ي�صتعملهم  فهو  يريد،  كيفما 

يدعهم  فال  و�أغر��صه،  �صهو�ته  طرق  �إىل  وي�صوقهم  �آر�ئه، 
و�صائر  و�لأخالق،  �لأفكار  من  فيهم  �لله  �أودع  ما  يظهرون 
وبلوغ  �صعادتهم  لنيل  �إياها  �لله  منحهم  �لتي  �لإن�صانية  �ملز�يا 

كمالهم، فتكون �لأمة باأ�رصها كاأنها ذ�ك �لرجل �لو�حد.

وقد علمنا �أن �ل�صعادة �لإن�صانية ل ُتنال �إل بالجتماع على 
�لهيئة  لنظام  تكون ركًنا  باأد�ء وظيفٍة  وقيام كلٍّ  �لتعاون  وجه 
فيما  و�آلته  قو�ه  ُكلٌّ  ��صتعمل  �إذ�  يتم  �إمنا  وهذ�  �لجتماعية، 
له، و�إل كان �لجتماع كال �جتماع فال يرتتب عليه  ت  �أُِعدَّ

�أثره �حلقيقي فُتْفقد �ل�صعادة ويحل حملها �ل�صقاء«. 

على  يدل  ما  �للقاين  �إبر�هيم  مقال  من  �لنبذة  هذه  ففي 
�إذ  1879م،  �صنة  يف  �أي  �حلني  ذلك  يف  �ل�صيا�صي  �جتاهه 
كان �لإرها�ض يعت�رص �ل�صعب �مل�رصي ويهيئه للثورة �لعر�بية، 
�إبر�هيم �للقاين – يف هذه �لناحية – كان من دعاة �لثورة على 
�أفر�د  يحرمون  �لذين  �ل�صتبد�ديني  وعلى  �ل�صتبد�دي  �حلكم 
�ل�صعب من �لنطالق �حلر نحو �صعادة �حلرية و�لتمتع مبز�ياها 
قيود  ك�رص  �إىل  �لد�عني  �لوطنيني  هوؤلء  �أحد  فهو   ، �حل�صنة 

�ل�صتعباد و�لتخلف.

�أما �أ�صلوبه فينطوي على �لرب�عة، و�نتقاء �لألفاظ، ويظهر 
ب�صورة و��صحة �لتعبري �للفظي يف تلك �حلقبة من تاريخ م�رص 

�لأدبي.

على  �ل�رصق«  »مر�آة  بجريدة  مقالته  جميع  �صارت  وقد 
�إىل  �ل�صادق  �لبّناء  �لنقد  يوجه  فهو  �لثائر،  �لوطني  �لنحو  هذ� 
�حلاكمني و�إىل �صيا�صتهم �لد�خلية و�خلارجية، و�إىل �لإجنليز، 
وكل دولة تنبغي �لنتقا�ض من حقوق �ل�صعب �مل�رصوعة �لتي 

يكفلها �ل�صمري �لإن�صاين و�لقو�نني �لو�صعية �لعادلة.
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�ألقاها  �لتي  �لكلمة  يف  �لو��صحة  �لتعبريية  بالغته  وتربز 
مبنا�صبة تعيني �صعد زغلول م�صت�صاًر� ق�صائيًّا خالل عام 1892م 
�ألقى بع�ض �ملحامني كلماتهم يف هذه  )1310هـ(، فبعد �أن 

�ملنا�صبة وقف �إبر�هيم �للقاين قائاًل:

و�لتعظيم  �لإجالل  معاين  �للفظ من  �صعُد، ويف هذ�  »يا 
�لقول يف هذ�  علّي  عّز  قد  �صعد  فيا  �ملقال،  يكفيني كلمة  ما 
و�لحتفاظ  بك،  و�لخت�صا�ض  �لأثرة  من  يل  ما  مع  �ملقام 
ل�صاين يف  معه  يحتب�ض  حدٍّ  �إىل  وف�صلك  قدرك،  جليل  على 
�لبيان، فاأقت�رص �لآن على �أن �أهنئك من قلٍب يخالطه �لأ�صف 
على �ن�صاللك من بيننا، وقد كنت و��صطة ِعقِدنا، وبقدر هذ� 
�لأ�صف نهنئك على �ت�صالك بخطة �لق�صاء... ولكن عالم؟ 
فيه؟  مما كنت  دنيا  و�أو�صع  �أثرى  تكون  مقاٍم  �إىل  �نتقلت  هل 
كال... بل �إىل مقام يح�ض فيه رزقك على ر�تب زهيد... 
تكن  مل  ِعْلًما  فيه  تز�ول  مقام  �إىل  �نتقلت  هل  نهنئك؟  فعالم 
تز�وله �أو تزد�د �صعة فيه؟ وقد كنت فيه ق�صري �لباع؟ كال... 
نهنئك؟  �صيء  فباأي  �لقت�صاد...  علم  يكون  �أن  �إل  �للهم 

لالإن�صاف، وجتاهد  تنا�صل عن �حلق، وحتارب  لأنك كنت 
للعدل، ومل يكن بيدك؛ فاأ�صبحت و�لعدُل بيدك ُيطلُب منك 

�حلق...«.

�إىل قريب له وهو على فر��ض �ملوت ينتظر قدوم  وكتب 
ولده �صني من �أوروبا حيث كان يدر�ض �صنو�ت عدة: »هل يل 
�أحد �صو�ك تعنيه مو��صاتي وتخفف نو�زيل؟ كيف ِهْنُت عليك 
عن  �صعفي  تعلم  و�أنت  �لنو�زل،  هذه  �أحارب  �أياًما  فرتكتني 
مكافحتها؟ �إن لك �صديًقا �آخر يجب �أن تو��صيه ولكن �أما كان 
�أن  �إذ� كنت ترى  �إل  يف و�صعك تق�صيم �ملو��صاة بيني وبينه، 
نو�زيل غري جديرة باهتمامك؟ وهي على حالتها �لر�هنة، �أ�صد 
و�لله من نازلة �ملوت، فاإذ� كنت ل تر�ها كذلك فهل تر�ها 
�صيًئا ي�صتهان به، و�أنت و�لد ل يجهل فعل �لإ�صفاق يف نف�ض 

�لو�لد؟.

هذ� عتاب ق�صدت به �لتلهي عن �لبكاء، ومل ي�صلني منك 
، وقد �أ�صبح و�صول �لباخرة و�صيًكا«.  ردٌّ

 


