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مهاألعاالللم ميه

يهقيعممع

ههظه

احتذىشةقديماإءاالدوقالسنعنهروجاظيمكناليهاللعادةان
تاللعاداتوءحرفهمأهلمنبعدهمجاءمنمنوالهاعلىونجمثالها

برعممؤلفاتضتىضونفيتبوالالعالملفيئانالحننايكو

اذااالالماالماديةالفوائدفيماحظالموليسواالعيانكابراالبعفى

زيادةاالعيانمبرالكقبتأمنقصدهمجلوانمابنفسهااليهمست
لةوجالبالغةمنالقصوىالدرجةفينتوانفةاللدىبهااالعتنا

مطالعةعلياالكابراتجالليفافاعلىالعزةعدهمقوىوالذىالموضموع
يةااالوشاعفيالمفيدةالمؤلفات

اقوكلاظليفةبرفهاتاقانللفتحالعقيانقالئدطألمتاب
يدالعلمملكللفريدالعقدكتاب

الحقفضلصاالمامألفهداطبميايةالحكةفيالسعيديةالهديةدش
أودتولوبهادرخانممعيدصبالدليكصالىوأهداهابادى4اظير

العدفيلظطتواالدبالفضلوأهلاالمرأءالىالمهداةالمؤلفاتاحصاء

اباطىوضماغ

منواودعتهإناليابالداليرحالدنيالسفرهذاوضعتوافيهذا

شياءاومىوالسمميوالنإيمعنمطالعتهاماالراقيةاالمةتالثاضبا
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جرهاائدةللةانكاممغرأيتاالصرىالبالدفيلصيإواذهابىفيشاهدنها
الرحلهذىفي

مناالرفتقدمهوطئتمصرياوالحثهأنهاشرفاوحسي

أنرأيتكغواثنالمؤلةاودئكسنةاتبعتوقداالناألالرمانقدبم

التىالحديثةالناشفةخحهوصهـارفيواديهعالمكلالىىوجىأه
االمةامالمومغ

فياصبحناانناوهواليهااللملالخرورىمنأرىمقصدآخروهفا
اطضارةميدانفيالسبققصباحرازالىاالممفيهابقناقهعصر

أمةالشرقفيأنليروادلرحلةهذمثلتطالىانعريةاابالشبييةفأجدر
نظراالخرىاالنماليهاتثظرالجديدةحياحمهاسنهمنوبيماالئالثينفي

فيدبتعنهاخلعهمللىيصلامماقرووااذاحتىواالئباراالجالل
عرففاذااالعضيرعلىحيوقالواكلافةمؤعوارداءالحيةوسهمنة

االتماقفياتحمدواماالسفارووعثاءأالخطاراخعللماتتيعلمهذا
أولهووهذامامعتطدينخدمةبالدىنغاالالجلاظالقاالعلما

الجرجاوىأحمدعلطالرحلةهذءدوضععررم



يفيالص
ىعصصح

وتفتنوالسفرةاالقابينلمةأفاضصابابفيالكتابقدكتب

لهمتهاشاءماايرمميبأساليبفيونشصرالذفياالدباءونالمفشؤ
ويتفحغوابوايكتان

اقيمكننابلهمماظيليخهممناالفامةيرجحونالذيئيدأن
البالدفيتشقلهفىرأسهقطومهمهوطنهعنالمرءاغترابانعلىباالجماعنحم

معرفتهفييزيدممااالجخماعيةوالشعوباالممواحوالائدسواستطالع

واالجامالدعةحبوراشتارنهخفيمالهكريظوجوداشهذابسر
االمووعظبماتعلىاالفدامعن

صصكلاسقهالاليالمرءئسوقالتيوألبواعثاالسبابانعلى

الفيهةفيتختلفقداوطانهعنناءوهوخطريعترضهبكلكانةواالصص

عالمهمااالقامةفيفدهيسلممياافادتهفيحدامتجموعهاكانوانواالعثبار
امتهمنالعلمنجورالمتنورةالطبقةبيندوجتهوارتقتكعبه

ومثهمالفروةوانماءاالتحاوسييلفياالسفاريخالفمنالناسن
لمجاهلهافيشقباوالعرضتنهاالطوكطعاالرضىفييفربمث

مفومنمفيكتثمعدناوثرهيسهرغاعنكبهامنافيمفتثها
االممساسةاليفينقلوالعادةوالدينالجانهفيلهالمادآلاالممياشر

هاالنساقالمجتمعفيوظيفتحيالعنهالغنىاأللألأ1ومدبري



العمطبسبيكفياالهلقفوولوعةبةالعرألملإغمغمنهم
كتشافويركبالبحاراراليجوبمنومنهـمإنالربنوواالممقنارةو

الويقةالشعوبلينبنتقلمنومنهممروفاقبليكنلمالثاسمنجيل
بمامبالعرمذهبهواصولديثهتعاليملنشرلهاالدفيوالتيالهمجيةفي
ةالسفروغثاوصينوفاظطرإنولمنطريقهضيع

اوضولعلىالعملتبرولثريفةوبواكأحميدةنكاياتهافهذه
منفالماالهالفائدةحيثمنهااقدارئفاوتوانىديهاصولطواطاليها
االنسانءعلى

المتواؤةاالنباءمنتنقلهماالمحليةالصحففياقرأوقدكئتهذا

داليئلكعللموالحاالميالدوبامراليابانيالدفيديخبمؤتمربانعفاد
الذىرالمؤئهذاوولحضهموغيرالمسلمإنمأالديفيةالبعثاتوئوجه

فيكثيركفاباتتابعافكنتدفيكلاصولفيالصقىممالهاتنحصر
اءالعالاضىاةمنوفدتأليفعلىحافمااالرشاديدقياعدادصمن

المؤنمرونمثرهذاجلساتلحضوواالخريفودالوخلالشترالثيبنالمعر
المشرقةالشسامةبيناالسالميةالدينيةافعاليم
جمقاالزهيلوجودالفضيلةهذهصروزؤابأناوليصيمساموااذ

يقصدهااقماالممطاالالعالمفيالوحيدةآلالديةالمدرسقوموفاكرانيهم
لجدكلطومنقطركلمنالمسلمولماالطال

صرفاالىصوتهضماالسالميةالحفاربابمنفيرىانكما
عنثأطفقتنشاطاالعزائمفيوالانبعاثاالهعمفيأبعدلملماولكن

ماالممالاليةللدعماليابانالىالرحالفيينلهاوانيامغيرافققمينمه



االحمرالكبربتمندراذلككن

وفالسسفةبلوحاكماءعلماءمنفاظننبرجاواذلككاناوييمانما

البالثهاتيكالىبعىيذهباانلىتهاوفقهعاالجاضرالعصرهذا

المنوفيالمصرياميمواحمدخالشىللعالمةالمضيلةصماحباحدها
نيةالتوالمملكةافاصلمنثيهماوثاالهندعاصمةبكلكتهللكبيرالمسجدامام

هذافيكاناتاطبافيالفاضعالنهداناسمهبهريردالماالصفي
صدوللقالشريفالغرضيهلهذااليايانالىكيأمرافةفيووغبااظصوص

وخدمةالكريمئهاوجهاالنقصدالاتفابهفيماخاطبافيقاالوقدللنيف
القويمالدبن

الجرائدحاتصةعلىعزفياعلنتحتيهذامهماصحاكداولم
واالفناذوافنداالستانةائدجرضنهاكالتيواالسبوعيةالومشةليةرلله

السيارةيدالجوامنذلكوغيروقازان

علىاسالهمناحدمغواحدادرهماأفبلالافياعالفطفيجاءوفما
جريدقاكاشصكىقيمةوالحتيالماديئالممناعدةصبيل

وحسنشهرةهذاباعالقاردتيهنلمأقبدمتيرهيةيدىوهذه
هدتاتخلىبافياتهاميومافابفيامغترقعتولكنكرذوجملسيعة

فاردتاالكربمثهجهلوالعملالوالديثارالدرهملصيدحبالةالرحلة
ههةلثبهذهاتهاميمغباذهاحميعلقمساماقي

اليمائيةئحوهذرحلتىفيوأمضيتجمؤيمتيانفذتوقداآلناما
واباأذهابفيشاهدتهمااسنطرأنعلىالواجبمنرأيتفقدشثور

نلاحوعلىهعاالطالحفيولكموماوطفماالبناافادةالسفرهذافي



أهلهيفادرالغرببينمنرحمالةبواقنداءخموصمااالخرىالم

لحنعغمطلعتهماتغتياالنجارغريبنمحتقبااليهايودثمبالدهو
السمارئراشةواالوتار

اليذهبؤاالذبئمعاالشتراكمجرداطقيقةفيهذهبرلحتىاقصدوافي
الىايضامضوجهةرغبتيهبلممااالسالفيالدينتعالمرفياليابان

وقدمهاالمديخةمغاليهوصلتماومقداراالصقاعهذهاحوالاستطالع

الصائحينمنبقنيسمنشأنالعلومفي

مفوعلعتهالمؤفىفيماداوأغابتسطيرصفحاشضربتوفد
فيألقيظماكلتسطيروعنوخالفالمحاوراتمنالرسميةالمونات

كوقعنفضالطويلداالييدعوذلكفانالدينيةالقواعدمنجمعيقها

تناولهاقربمحبهمشحونةاالساليةالدينيةالكتب
فيوأبوابفصولعهايعقدانالرحالتثروطكتبمنوليس

وانأئهاجودةالمووالحكمةكاةوالفىوأركاخهاوالصالةوفرائضاطج
االيطاليالمندودبعليهفردكذارالمؤتجلسعاتفيفالالعكاىالمندوب

مثلفيمحلتظويلبلأاباصمالنهبكذااالودااءفقليكبن
افيهذا

جلساتفيألقيتالتهإالمواصيعقسالياالشاراتبعفىرنوانما
قليالعليهاوالمجمعيقناوفيالمؤنمو

ء

يةالرالمدونابئاالصصدرلهليمبئهذأرحاقفيثرتهذماهـوكل
ادرالمعأؤثقمنخالااواطسيةللشاهدةاوكهاظتافي
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لمةاذاانوآلصؤالتاالحوادثوئدوفيهوالرصعالتزروفيالن
محئايهأجنايةكبريبلوأباطيلطيرأسثانتباظبرالصحيهحئهاترفق
دابواأنيةاالذعلىالمرء

كندريةواالمحرجموأفكارخواطر

السفراالهبةأخذتنكيةاف6091شةنيهير3الجمعةصيحةيومفي
قلجاؤاوالمحبمانقاءلىااللفيفرأتتىةالقاعطةالىيتووما

نتفللثفرفيثيراتاوألشدالودل5موأصهـعبوماطلودا

تحرلثاذاتىحافىالجفنفيوالدخعالودعباراتاخوافيأطارح
قليالولمابعدالقطارلمحاجرأسلشهالقطار

اذمعماؤوالسماالمنيسيلبأنفسدنالميياشاروا
الطريقلهواستقامالمنحنياجتازاذاحتىالهوينااساةالقفازالوما

فينحتاالنظارأوهشدونوتضانجارلهاليشقنهبااالرضينهبأخذ
فيعئهاتضاءلتابتعدت7طماالفراعنةومالثةالثاهيأودعالحالةهذه
الينطعلشغابتحقتتالثوالصعورة2المعرجالمرهـئلكأنظر

كبتاأفهماافةالممهذمنالهعاللناظريلوحمنارتينالىاالأنظرأعدولم
باشااممداثشأكليهالذالقيعهجامعارقيالماألممتفالمقطمجبلقنةعلى

لهاجديدتازيبئمفتنممصرعلىليتهقىتكا3ألالذاظاليويةالعائلةوئيس
هذفيعهدهعلىحدثثالتىابرادثكريذعاودتقاالصظةهدهوفي
اهبالذالجيويق3بوداالحتفالالىاليكالمدخوةصادئةوأخصهاالبقعة
عنهماففحمتيالسيففيهمواملممنمغرةعلىفاحمذبمنهاليحربالى



الوفاغذممرتيعلىترزالتوماالثاردالمملوكاالمنهمبنجلمفىحرهم
خطروحيمئذقليوبمحعةعلىالقطاوقفحزعهدهفيااليامولدقاللق

للبلدةهذهعلىالبيفماءايداأئرلهياكاباثالىوللثسعادةكرفمابذا

الذيئبرلدكرامكالنهاصبهتذكرهبرلكراذفيهافىاوخلد

فيمدحمسلرحتىسهمومافيويموأموأبجاههمأالشانيةواخد
االمثالطمسيرواالجيالاالزمانسافئ

صديدوأسفمدمثةحالةفيقإولبامرتمنالقاوقامأنبصدو
صوصةالصحكمةجلةازاولااللذكرايذلكومافلذاالكبدشرككاد

دنعواىحادثالييخذالفكروتسربالبلدتهذفاطنهطصاكعةعقدت
فيوستاغواببنهابلبتفشمثبالحدالعمدقريبكاننه
للنعمالإفيهتاكربنبالبرشقالفؤادكانوزيزاللرجلاأزفيظجطأماق
للنصالهعلى

فىثةبمحاالفمهؤاجمهعنأنضىاالتيالوساألتمساخذت
بنهامحدةعلىالقعاروقفحىأخرىئدرةوبالقراءةةبالى

االولباثاعاسالمرصوملليهاكاذيختافللتىللراىمحلىاليفنظرت

بافعصيلالحادثةهذالمؤرخيننأحليذكرولمفيهااسقعمهدوالق
صدبرفيشراضعبراكذلكثزالوفانمامضةالحفيقةنتىيأوك

ظالرفيعالالمهذاعلىىئعهابأبعنباحثلكهنومهماياها

فيالملوكقديرخظيهحاصدوالتائلكفيلثسافأناالهضافييكودى
ناميملوكوحوادلاالصالمفيباالولىهوليسىمالراالتضىمثهل

احل2



الخالبزلةإالدفيوةطنطمديةالىاحتىطاوالةصارج
افكلءأساهـتجتآلالحدمذعدنمابهبه115وجهمابىت
ورهعفحةجمبلمبالأتكماألدلتاانكةءفيالقييديةالحلىككاطوط
الجبمأمخاءعلىائرالدمتورخالئالعروقأطراف
يئالمساشالمسلمينمنغيرىأتئكماقرأتالقصاروقوفبمجودو

ابدوياحمدسيدىايلةاإليحلرالرحمةحهااتمالمالمبينبللصكتحةة

كلومنعرلمحأصمنلىلمجعلالناليهبهمؤسلعنهتعالياقةرضي
فرفضرت

مصرواحدهاوعسنوالدترجلبذاكرقيخطرللحظةهذهاوفي
يتيحةاالكرماعقدفىهـمنالوالهمةضاابياالبادىذىللمابهير

يةالقرشبطلويةالنرأمعرالمذثاولىباخااحمدالمرحومالعمماء
هوفاؤاامحبالععالعظاميجلالرهذاصياةثاربخفينظرةفظرت

المدهةخوالوالريبةباطوادثمملو
الجمةإالمبراتالرجلالهتينذكرونالالمحريينأنجبالوم

علىمرهحرييمثلهاوأيأتاالنسانيةجيدجهاعاوقالقأنانهوأ

14أثمنيهماالكناءعددحمرة
الفيموأباءوالشهامةجدةالةفيضهئلالكرمفيكألمهأثعلى

الثورةأراذفيطاطذصحادثةانتلىصلهحفظفقدكوفالمئةوأظ
طنطافياقاطينإءودواالميحيينشالثائرينيدردحيصةالرابي

اليموتهلمواتالقرشيةإرايهالىمةاأللنينحومنهمواوى
بدمائهمشابهطختوتلصوتاهمدفنأنبعدوصيةاظنفقتعلىدهمال



علىويضمهمواالزقةواخالثفينوصصعاروهمميحماكانث
إتالر

علاعاقمنجياشينالجميلرواجزاءاالوربيةالدولأهدتهوقد
ضهثاالنريبةحوادثهمنكرتلذاالماللةوفصودوال8الدمامكانصدرد
كعيرآ

منوغيرهايةالرااطوادثصخعنهاقصيدةشعراءبعضئخطموقد
أفيفيهاماباصصاجاىبالمنشاتتعلقشتىمسال

ضروطبادكلشذاهايعمتحيسةماناكفيطضطانرمعلى
ازونكريومتأذسوامنيحوالىىوقومرأى

ازبالدماءاثوبارقاكعابعدماربالفاحعئمفكشف

اإنرافرالنعامأسرابموارعلىسأنهمالثائريئلشفشطت
واظأجرىالىغيركلماقلموالبداالمىحاشالظلمخطتصةلى
بباقرقدأمميبىنجعىوبطنمضرجإنجبعامحيافيمنفكم

رالكواشاالمناأياب9زيسةبركهانكادرتهوليدوأم
ؤرالماضمانفيماحواسربالعراأصبحنالطرففاصراتص

يرببتمفأيدمنفياالثصومهاالظالمينأيديتمزق
نامرالحقيقةحامىنجدةأضىالفيالنفيبةبميمونحنيع

اروامرالنجومنمعقاللهفقدبنياليهفماالهالجأاذا
الجرائرفيمعدودةمحامدءبرىافىأنالدنياعلتكدومن

واجتارارياتمحطةكفرالىووممنطنطامدينةالقظارغادزولما



امرامنالميربنوقحماالحالفيذكرتللنيلعلىالممتدلكوبري
راكبيناالميراقهذانكاذأذباشااصماعيلعهدفياظديولةلالئثه

اامابهللقماروصلولمااالسكندويةاقاصدبنالحديديةالكةقطاوفي
فيللقطارفسقطالعادةخالفعلىمفتوحاالكوبرىباتكانلثركة

اوناالميربئهذيئأحدقسقوةللركابمنكثيروكرقالبحر
واظاصةالعامةافوافياالنالىباقبهرالحادثةويذهيخافيمنخراال

تارغفيالبالاتذالحوادثقيكنلمكانهأغخلوهالمؤرخونولكن
األولباشاعباسقتلفيالسببخصوصمنقاخاهاوالميماسمعر

اطادثةهذفييقابنهاسراىفي

مصارضكانتالتىوالليالهااليامصروفمفكرآفيبقشتوهكذا
هيهاالسكدمحطةالىادوحتىوايتهالمعثمرصحا

صصع

حوادثهاومااالسكندريةهيما

وثنرهاةالقاهيبعدهراللقطرمدنأكبرهياالسكندرية
اسكندرأاختطتوسطااالبيفىالبحرعلىشمالمامثتوفيجمراال

وجعلهاالفرصيايدمنوالمزاعهامعرعلىاستيالنهحينالممقدوفىاالبهر
يالدافبلهكسنةالموافقةجرة18قبل89سنةفيوذلئاللملكمقرآ
بالواليابلثالمانيويوأحدلمانقلتعظيانضدثاناآلأرمنفيهاوكان
أنهاقيلوقدافىافعاصعةندنأليوالثأنيةأمريةقافىفياقحدة
يخهاصىترجمحيثاالنسانيدنعتهماأكربمنمنارةصهاكانت
هااضفتحرقهاشاالسكندريةلىقللعدولذاجمصنحومرابتصكايت
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عطاالسكندريةمعصركانتعلىالبطالةملوكاستيالءدوفي

لتاقيكظيمةمدرسةبهاأنثثىجثاالممسافىمغالعلومعاالبرجاد
محهاتخرجوقلىالعلوممنذلكوئروالرياضةوالفلفةالمجهفنون
دارلكتىبهاانثئتوقدزكالواطفالسفةواءالعاإفحولمنكثير
صورالهئلكفيالمؤلفاتنقائىحوت

حردينتبونالذيئالمؤرخوناصذلقعارأىمنلدرممياوال
رسيدناالمومنينأميربأميالعاصبنروسيدناالىتبماالمهذ

اطراهاأكدوبههذدبأولوليستمهماضالقمحفىنهباظططافي
احرقىالمأكتبةمذانحيحوالصقلمهوالىأاالصالعلىخونالمؤ
الرومانامبراطرةاحدجولدغفي

اثعةرللةامنلتوواةفخةفأولئرجمتالهدذلكوفي

البهوداحبارمغحبراسبعبنبواصطةاليونانيةالى

الشهيرةالمدنمنكيرماعلىطرأكماربةاالسكطعلىطرأوقد
علىياافربفيثغرأكبرلقىلمولكنهاقهتوأحوالكنيرةاوارأ

وخضارةينةلىمتةالتفيأخذةووسطالاالليضالبحر
مثاهداشوارعهافيأنجولوأناآأيامبعةاالساكندويةفيمكثت

ثزهاصالنباويةألدفيأفيانحيلفكنتمهايدفىابىيدالمدينةصنعثهما

عدديعادلديمجنسمنئهااالجانبعددجعليالتجاالجغرافي

نجارحهـمومحالثنهمهماوبمحوانيتتجدمررتلحيثننالوطنعها
زلامنإلببيزلةبمصرياالقطرقالمدبنةأهذءـكاثصولما



فيأنىالذىيمالزيلالةطولاالسقنابلقفمبلةألولةعيانت
بتفؤشوووصيهلىرلىمرالاددبصاجمراراةخالعراالثورةعهد
اسفربمكلأاالولاللةقناتمماو3889ضةيوايه91يوأفي

نورالحيناهتفيحصلتالداخلفيةيكرقونارالصواظاجكانتقى

دماؤهمتيوأوالمأفيهانهبصاالجابوطنيينالولينهائمة
القطرالمصرىعاصمةىاالنكاينالجيمثىودخوليخاراأاهزيمةبعدو

آلالجهعايهميثبتمنلمحاكةقضائيةاسمجأكسيلبثاظديوىىصأل
والمحلةوطنطاآلاالسكندوفيؤئتأقياالمذابمفييدلهمقوالثورذفي

عليهحموممغرةثرجالعلىمتنوعةحكامبلحبمودمنهورالكبري
أسببواالنهامحبإمثيافيضابطانياشايمداودلمجلداودسليمانباالعدام

االسكندريةأحراقفي
ي

الالداأه4سحمادونيدةبأخالقبكتازوناالمصفدربةوأهل

الىويسارعونالضيميأبونوشهامةنجدةأهلفهـمالكيرىيةصالم
اختالدطمرةتخهمنفومفييزفيفيأمرالوماقوصاظيرات

راهماومعاملهمومعاضيمأبجاباال

المتوسطاالبيضرالبعشاططءعلىوقفة

بليلديماأفياطووكانيةاالممضدفيوأنايومذاتباكرت
شاطيءاليفذهبتلفتاصهايهقالعلىكتمقدالطبيعةاظروتالنسيم
عاهأعلياأدقثقدوالشمرورالثساعاتمنأصنهو5مازاالبحر



أجادتذهبيةقوسقالباورنيهمنلوحأوذهببصاطرتتهفئفيفئى
اصنهاجعةاا

ذهانجهفيالزوارقكأنثاطىءالعلىيخرسالسفنأثرضةنو
لثجاريةالسفنذهابوإناألضاءفيالثيفهاءثهاأجنناثرةطيورحهاأو
ألدكنابطالقط

الثعمتكبقدالطرفرمهامكندمسىالفكأنالبحرأديمعلىنظريألقيعت
بأنضاالعلىبهوروبةنالجفرادنيبهاستدلماالحالفيفذكرتبالبحر
رفاءلالقبةيجدكأنالطرفاليهابرممامسافةأبعدالينظردألفىاذاالمرء

يجدبصرتهيحيتالىوتفذهبفاذااظضراءبالبسيطةالتحمتتد
وبحسىوهايالرضحولطافالثينيةهذمرعلىمهافاذااتكذالحال

شابسطءيرمسئديرعلىايؤأنه

منشوافئهماعلىألوأنااظريطةأماجمالتمهلاصباخرانياكرذوعلى

جمابهفيولمحصرتمضرالوإحتذكلسكااممالوحمركاتوالثفورالمدن

بخئاتتأيمالبحرهذاثفورمنثنحيفيمارسيالىناظرأنابينماو
فوقيخقااالصالميالعلمنفرايثالزبيةالدولةممالكلسالمجمداال
والجزالبالدهذهنتلولمجثجانبايدفياالذأصبحتالتيربوعها

ورإواليةلىيمتدالعايةئاولثكاكااالسالمينهةةقياالنثاوا

العيةالدؤلةسيادةنحتتزلأاالاألذعنهاأاجمادأحرأماء
بمللرطةهذهالجلهكعينطالذجةوضوماإعنبنارسفيعايهاوالكلء

خبيلواألريالوالبوسفورسوريالولىمايهاكاتى
ناسيدطولاالاليهاساقهالتىوودممهجزيرةاالصالميهدفىماذكىفأول



للبحرفيللفتحذهىاسالقاأصطواأولوهوصفيانبنأيماوية
الثامسواكلالياالصطولوعاداالفرنجيدنصالجزيرةهذتفأخذ
للعليةالدولةمنلهاةجاشابمتراأخذمهطالقيقبرصجزيرةحظافرا

صمنكانتالتييوناناجمةثممعهاحصلتالترالروسيةالحربفي
فيالغروروقادهامعتفدةممامحهاالنفأصبحتالعليةالدولةواليات

نغفيتطأألدجمهارووالهدرجتوبغتربتهامحاالي798س
ويلعنتنالفمامحمدنماطالسلأخذهاأنبعداليهااوردالقتنصيفية

هجرية758صةالموافقةميالدية4كسنة

اعترتنييحتوالبالدالجزرهذهاليايخلةبعينالنظرقأفرخوطكدت
سواحلعلىماوقفثحينالقلبعلىاصولىوحزنوقشريرةثةد

اسيايا

يلتمثأجلالربوخراالسالممجدتمثلكانتالفماالمملتىهذه
لليهاذهبحيثروثمافيدةاالموالدولةعهدفيالبالدهذهالمسلمونافتح

كاذيعادللكنهوبهفيرالعدديخميجإضؤبادبنوطارقنمنيربنموسيم

الناالصمبهذاصميىارقصابكويوكأازالفأجودهمنالواحدالفرد
الغناليممدالجنودلىوأقىناأبمهذااليبالفمجيئهحيهتييادينطارق

االعقابىعلذكصنااذاننافىالفصرأماوللوتأما3للجودوقالخرتها
ابخودفيالحاسروحفدبتاةصفناللننجدفال

واالبحنالالقولدوعظماءلالرصجاعةتكونوهكذا

حمدودعلىوحتىندةاالباليالدخيةنصيربنموكعىزالوما

أالندلسقيتوقداالبرتقانااوجبزأانعظماجزاءوأخدفرنسا



9

أميرلهلهيةفهاالسلطدذنوكاالمربممختواتقرتعامأوبع
بئلها

المدنيةاتظحتيابالدهذدفيرتسضهالعربمتلىكادتوما
بائعرأرلفةنيهااالدبسوقوكانتهامظاهيبأتجلسةاالس

اءإمنولنعيمالثرتأسبابفياالخذحوالفالسفةواالدباءوالمؤافين
والغلماتولالقيانايكالمماوارىوالجوالفاخرالرباشذاتالشانحاتالقصور

بواالستنرتالدهثةبعيناالنثارهاانثاهدكاظكغإرالي

طوسالجواويإحديرأتفههااظلفاءأحدزوجةأنيحكيومما
ةالجارفعلثفعلأنفيبرغبئهاالحيفةفكاشفتطينبهاخفرةفيبرتجليها
معلعتبرجليهاوتالوسهالطبنباللحؤةفيكالىتضعبأدفأمرها
مضكيألمأتيثهاحدضعيفيلهلتفضوبينهبيخهاقوروخقزوبد

وخجلثجمرتفئالطيزيرمواللهانقاليومايسرفي

المدينةضروبفياالندلسفيالربتنتنمنالمؤرخونلنةوقد
ضاذثرعنلهىفيعايهاالطالعيننيماوالحفارة

ضةفياألناأصيحالذىطارثجباغازجمىالىنظرىلتصوثم
االطدندئيطء01نةمندلتوسطااليضاجمرازمامبهؤدكىاتنان

علىوذتاستلماراانأنيريالسياسيالسعمللبكلخهرلهوالذم

نالنداالىصمولالولهولةيىوااتاأخذورةضررأتبوغازاهذا
صائرعاحامماوىفعيازصايخهالهايكوناالقلعلىأوكهاتحاعاربق
ألحوال01ظروفماعدئهأحتيلياللبميرهذهركبحهاوأودعتالدول

05ة3
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صرلمتورابةالورة11أتثمااثإاعبلاكمااالرييم

حراخبكوولضهردوالرقطجلبوغازحفيالقنالمذأفأصبهح
مالكاالدىو

السويسقنالمعفةاظحوزةفىباياطارقجبلبرغازكانفلو
المتوسطاالبيضالبحرعلىقابضةاليومدولتنافتالبوسفورريوغاز

اخرىدولةأيةوذنةيادلهال4نفوذهانول

اممحياسيةاأحوالهالمتاوتأالمراكثيةكةفىالمهالىنظريعطفتثم

قبلاالماالسشفالامنعاكانتومايوكهاغررنيوماةإدصواالفى
اصوةدأاهذداالالالذي3الجزبرمؤتمرقاد

الذيواالدبيالمادىفياشانهضعدسائرذالمعاعةهذكانتفلو
بعفىبهالنالكانأسبانياالىالربدخولعهدمنملوكهاتيمنارعايهكلم
ربالهيدمناالندلمىضياععلىزاءال

علىأتحاؤظيجعلالذيممالثأثراكئىصعلىثرنىلمرالىخوأنعلى
الغربفييةاالسالإتالماسهقاللمنقيةالبالبقية

وامرائهماملوكهمايدمنوالجزافىتونفقدبعدلدحهاالعوأئ
راذمماترااضاللثمربالةاسصارالعحالكالىإيطالياحوطه

ئفيذالجلضجةحاهفيوأسبايخافرنادولتىاصاطيلاجخمعت

واصالحجدلدنظاماجراىيرتضعنلمادالىوهذهالحزيرةقيادشش
كعثبةالمراالمحلكةفياالداريةالوجوهبعضفيلفائددمضمونحسن

هذهباجراءأنفحممنارخونللراكعثحيكونأناالولين6و



سامكاالضالدولولكنهاأجحيةدولةةالثداخلبدونالصالحاتذ
وتعالحتمرض

المريفنألمانثاعيقوأضباركاابهذاكشاصنرلةاقظا
االهماذبةخقو

ثمنخالموفاذهـفيعنكةاقولفالفىقىكمماأما
قرأنااإالمملكةهذعةعاانافولكغولوالغابرةةسةلجاةاحوالها

وأالسقغبرالبالدهشةموتخهفنغليهامرتالتىالرمانيةدواراتاريخ
فوقدذكرءنهاعندالكلءوسنفيضهووالدفاتوتصرالتحواالئحويلفي

الجزائروامتلكتاالفصيالمغربصؤونفيخلتتدالتىفزناوشالعها
تونسئطالحايةؤوضث

دولامتالكجموتثيفعفيهحال2يبينألجزائرافبرنواقاللث
لفرثفديهللحفوسمنالماليينحكنعتربمااذعنهااالجنبماآلبالفىللاور

رعيتهامنوانعد

بينشقاقحصلأنههوللجزافرنساأخذصبصأنواةالىقلفض

فيكايتتجنشةلسفيريرمالبضربلت01الىادىفرنساوسفيراهـأبخى
القادوعبدلالميمارالىالحربباعالنهالسحفإلفرصسافايقمتيال

القادرعبداالميرقيدوامتلكتمافاحتلتهامشهورذكرفهاالجزائري

الثصامادالى

تولسعلطكالمفيمدمجأاطزائىفيفرنساشاصةعلىالكالموسأجعل
4وضهالىالأصمانحد

البحرلالبيفبىشاطيءعلىالواقيةسالمائالثأحوالفيالتأملليرلن
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العليةلةالدمكبينوهيفشبهتهاالنربعاراباسحدودعنداقواسط

عاصحفىيثحتهياحريمىافرجليدفيئغةطباقمةايصاألياوطع
بةاالوالمطامعلهذىولداالغتيافىالفرصيتحينوآخروجشع
هاواقتساالعايةالدولةجممريقتفيتطعمهطبلعندهتقفحد
بينها

ي

وصعاالمضاالبيضالبحرشماطياءعلىالوقوفمنميتقدهناكىالى
أضظرباارةيةاالسالالبالدفياحلهسوعلىالجوالنفضاطرفيكاعل

ماطرأقراءقوةالتاريخاتهاصقمببةوحيناطاضبرةاتهماحاالي
ثانطلىاطوارقمنومادهاهاالزمانلباتتمنعليها

لوقدرهاالسالمولقدرأالمماالثهدالييماطاللبذولفيتا
بلابنفصهانقسمكةحاالشبترقيةعلىلةعاةةالكهمتحدهكلهاتت

ممأالثبافيعالكصةةسخدالغرباككانتلوقدرهااظالفةليقإو
ابعاآلرالريالوثمةاالسالضيةالرابطةئكونبألثصهاالسالميةالدولة

وبالدالربياورعوودانوالفصرالسفطرانصقنموبالجزائرمراكمئى
قوالصإنولوالغالرومياساهوبهومة01يخقوالانالفسففا

االرضمساكلتربطالتياالسالميةةجطاازفىافيالحدةالمساعى

باالسالاظالتمفىونوانجلموانمحدينوتجعاثمببضهم
عة

تعملاالمالميهآلالجامهمنتتخوفالتياوربادولوانهذا

راكذلكفيبتتهوقدئسيهطسالدبدصالمسامينتفريقكةجهدهافي



ا

اأتعابئمرةوذاقت

ولةموال4إوللماةةببواثاابئختتراودلثعوبلادكانتولما
قلىملءوعزهمحدابهشبععرالىمطاعوددفيلىكان

الهاالبالدمنفيكسثيرأجدررداالحركةهذهالينطرمسسلم

ريةاالصكنذمنالقيام

وقدطاليةأاالكةالثخوبوانكلإخرةعلىاالسكندزيةغادرت

علىساعةتمفيماوئفيهسافرتالذاليومذالصاأصيلفيرةالباأقإت
فيليلتهماتوافحمر11منوارشالركابمجيرىاحتياخرةإاسير

الغدضسفياال3مااالطاشياءليقناشأموأغلبهمآئاممكون
أنوذلكاء11وجهلىبأخاالتيرلجدتأنأعلمذلكقباوماكت
ومحالواقاذاتبلدةتشبهفيهاالركابوكثرقكللىكبرهاعلىةالباخي

يوجدثحصأشغالهمبنالفراغعنداالساليهايختلفاوىوممومية
15ةكأحمانوتفهوهالبقاالةانولطجميعهتمتعمحلىالباخوةفي

عايهاصبلسوكراقياالتطاوفيهصبهدلمتأخرىجهةمنمثماصوعل
ايئسهوصاوالضومتسمطرنجوردبفيأوفاتههمويمضونافرونال

حميةروالتمشروأوشاياأوقهوةالمحلهذافيويشربودطذلئ

عليهدىدوبنالمحااذهـاليأتوجهالوحدةناضجرتاصتوكة
المجدتلثفيالرزقلطلبالجؤارهوجوكاثتالسوريينأحدعكرفت

الحكامبظاهذامعلالالشامفيالكسىطرقوجههفيضاتتجمث
االحكامقعسوة



عنتبماأالفيتقليداالعايئالدولةسياألآلنهبذممنأنهعرفتلكن
لةلمجىالتالهجعننفالاذكلفيالمواباليعتدفامظالمتهوجه
منأكصاةقالطاهاموديهسالهلطظهراديهصالزويةياالبالده

البابهذخيرمحفيأحادوكنتالوكماع5نذهبهـثااغتحيطأنشأنها
منخروجيبعذأثالياالوموفيوالميراالنايمىالىااضطرا

مينافيالمراوألقتأيطائياحدودالبثاالباخرةوصلتاالسكندرية
ينامعه

مبمححكصح

سيثاصءدينة

مدخلعلىوواقعةوسبطلكاالبيضجرافيايطاليمامدنمنهي

اهميةذإتالحالتينفييةوتجالحريةيناوهيالعثعرقمنمسينابركاز
علىنجيمتنةاطدوهذهصقليةبرةصقاصلهمدتآشمسآنهاءقكأ

هافوقإسفلمايىكدرجاتمنازلمافتريتفعةصىفضبةاواالرضمننشاز

الشوافيألجالمشظمةفيامكنوليداباحدوانحإلارذاتوشوارعهابعفى
اتماراتواوالفنادقذلكاجانبهاعلىوبهاالئرمننخاليةباالسفاتمفروشة

فيهاالفواكهأنكابيةالنرالبضاخبأزلحافألاقهاواسالبناخمةالعه
قامةالمدينة3ـوحهذاللساتينكثيرةيخةلللىهذهأنعلىيدلمماجداكثيرة
دسبهوالمدينهبينوبيحهاالمرفاءالىالذاهبةالسفنتمرلمجطحرالبفيفييت

نفسمنالمدينةيانةولصإنتنهابأضنبثاصااناتأويىسفتبورفيبعة

الشكلاتهـعلىبنيتءالذممماالموضح
قيالفنونيفيالعاكاءشهاكيرمنصكزرييناقيكموفي

نصفقروتكلثالثةمخذاىيالديه901نةمأعمسعتالكلياتفيتدرس



2له

أبتثتهتأبخمهفيجدالقيألتيللكعبقااللوفتجمهيهاكبخانةو
ماإهدواوالكتبخانةهذدزارواممنحمذانثرعثنيحوقدبااو

برىالألالكنائسمنثنيسةالخمانيننحوثاوفيالعلميةازثارمنفيها
الفيسةكبرهاوامالرسحعنوانقوشابأجلالمزدايةالفيانالمئيدة

روجلالماكبناهاالقأ

هعاملمناذجماكنيروالدباغةالعمجالمدينةهذهفيانقشاراصواكثرالمط
العاشرالقرنفيأهسىقدوهيالمشةجودةدخالجلوودغالحويرنحسج
كضةاليونايخوناصتعمرمامنأولانغالتافيجاءوقدالمألدقبل
صلتحققيواطوارثاحمرالفينةإلمدهذدئقإثوقدالميالدقبل

ألحصثميارديغاوركالطإلانيالقافاضدهاالمتيصةلداخاتافورة
المدينةهذمنالباخرةأقلصتثماالنالىكذلكتزلولمايطاليابامالك
نابلطقاصدة

نابلىمدينة

وفيضيايوبرندفيرومهبعددياايآلفيالراهيدلدينةهذه

للبحوفيلهاالموافيابممنأنهاكماارفيوالمهرةالتصتق4البندئة
قبلتقريباوكضتساعة03قداناعندئبموهىطواكاالبيض

فععروتالمسجدبمنارةشبئاشعهبعدفىنظرتاءالميفيالباخرةترسوان
لتقىحيئولكنمنارتهوهذهسجدالينسصلهالمدينةبهذهالهوقلت

للبواخربهلتهضدىالمحجدصنارةشعلىالبحرفنارأمهاعامعتالبهىالي
اليأءاليليال

الفرصةاكتنمتتساعثتستفرقنابلىفياالقامةبأنولعامو



معثلتغاكتفيهاافريهانيةداأثاراالشاهدشوارعهافيجولى

غريصالمىحمنظرفيىصاففيازيبمافصاالنالمىثأخصهاألنظارأجد

وكررصصاليقولهممادبصوتاذاالشواحضةفيمارأناويخما
وأقىقوقفتقوفبالوفةيشيرطيايخين11بأخدقاذافالنفتمراراذالث

االماهلتأظثليويفلهرشرجمماالمثقابئوصمالحنينلمهالمىةبتلحيافى
المدرسةدوكفانوأافرجمةاآلالمدرفياصاذأفيلطفقاليمءفقلت

وطبتشعورءعلىفمثكرتهنامدارفيربرآلالهاضحلمتكيفطلر
بكالبستعيفتحلىاقياغهرأللبسءالبسآلالعهللىاثفتيصشه

الفصحبئبيهبالعودتيمهوفاذاعلريقفياصادثهوكنتطلبىفابىفرال
كارئالهتممزكاجماوفيإيرتومهباكاوآفياعطوقدفىبغير
طايفم

الحفاوةقهفقابلوإتذةواالالرئيمسقدمنيالمدرصةاليوصلناولما

ةحصؤضاليايبزثتوإبرالمصيوحصرةوكاثلىاالحتفاءافيغووبا

شوتا4تهـالاالفهفيدذالالااختبيخاالمبفالوزتهذافيالدراسمة
ولهممحصفيفاخبرتهعرهموغثنذرالقرنسوتالطلبمنخليطوالعربء
ائاأكأجمهالذاالمرمثمأبرعةوحمىئهمذولنجابتهمفدهعثتكالال

أاليطالييزيمامهطيةالهبلختناالمصريةسدارمناأضماايبهوقلر
لمجسباالختتاقىالنهطفالياحنبالعربيةيمماذااالصيذوكاذ
أوقرأألىوودبءتبتكلمذإخارربرت1ةوالنالفواعد
فيكتاب



والجزائرئونساهلخظمثلهناكالرلىاظطاناالصغاية
االقحىوالمغرب

لهمرصونبانهمباهطيةهـالهاالتيمتععلىالقوآيقتولم
وبعضالصغرالسوالتاميذيحفظحيثعجيبةقةبطرللقرآنلضصير

فيهاعماكيةالسورةفياالياتثيمالمعايخمومعرفةفهمخالنتإال
مدنية

والفرآنللعربيةبأمراللغةىإلظنابةللههلىاليالعريفلعظرالمصري

فىااالسالفييئبايديوذممنوالللعربمنالجسواقوممنفالشر

بهاثماماالهعدممنالمعارفهلظارةفيلغععاماتاليهبينواوليفارن
رةعبذألثلهويتخذ

االكرامشبهتوبلتيماودعتةالالملىاخعبارنهاء4االتوبعد
فيباعلىااليهأنلىنابىفيتهالحظومماقوماتريةدقلىدلللذي
مكبليناثينيوقللوليىتصاهلىالفىصرامةوالثدةمنف

الخالفةجريمهايرقكبابالحديدولم

يميلوناطهابأنائطاليااالتامةبافيعنناآلمقاطهلحشازتوقد
واللهباللىوصتافيهولذلككثرتلواطوالكسلحةالراالي

السالجةعلىالطريقوقطع

النهمبصحتهمتفرفالصزمنفيفيهاالعثحربماأتثرويظ
الليعونإمصيرزوجاعلمعانثرجمه

رحله4



االثارمنفيهاماالشاهدلصينافيإمابضعةأماكثانيودىكاذ
جيزةاوالمدةهذفيعرفتهمماشالقومصوعوائدأخالقعلىوأطير

ء

اءبيذووهوفوبنببركانالمعروفالبركانساهدتوةد

الطحينوابوربدخانأتعبودبخانهئمادحافيمذهأنلياءقيوقددخانا

السففىوهيالمدينةعليالممثرفالجبلقةقفيانهببماومن

هذاحوادثأنمعالعتالالخطرقخوفاعنهيعدونوالمنهقريبة
ةبعتصاتةئطهماحبتتجعدواباتبليقأهلعليضيتةكانتالبركان
ودمرتاالرولمنازهقتكحبراالمتيزانهمنذومرقمنيدمواحتي

القريةالمدةقىلنعاالممنالفاا

ء

مأ35ذاأنرأيتانإرحادثناذنابلىفيوجودىذاكرقىالهأعاد
باثااسماعيلالجنانبسعاكنتتعاقأوالهمااالستطرادسبيلعلى
افىوالمعثاويباثمااحمدإلمرحومئتعاقثانيمهماوقاالصديوياظ

احمدللرحومانفهىالثانيةوأمامعلومرهااالناالوليعنسعئاأقولال
ووثىيهراالافووةعقبةالسحادارفيكالفلماللنشاوممطبائحا

الدساشسفىالجلالسعادةفدارانشامالىمصرهاجرمنبأتالواشون
واقعص3صوباظالمةباشاصلاسمامبايعةعلىهمحمىوالمرباءأصواكزاء

يهاجرالىانوأرادانةاالفيالمةاملوجدأينماإتفارفهوالجواسي
ذهباانهلىوأصنوالىهبيذأنالفرالفرنسوىهايدبالحبئبأور

مابالغيرهافييجدهماالكراموااللالبواحةمنيجدبهاواقامبهال
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ولكتنىنوالىالمهاجرعلىالعزيمةدوبااشصااويالمنثفقباباأو

باشااساعيلالمرحوماقامةبهاحثنابلطعلىصاربقهفيرجإأنوأى
عليهالسفيربهأمثارماضوصلمقابلضه

معتمدالىووصيةخاالبالفيرأعلىاهالسعاضقدارالسفرمنارادفلما

بهلالحمتفالمتعد11الياخربخطاببعثبأنهأخبركماتولسفيفرنسا
دلهوءند

باشااسماعيلوفابلإلىنالىعرجوالسعادةدارباشاىالمنشاوغادر

السياشةوراالكلعنباالبتعادافنصحفيرالبهأشارهاعليهعرفيا
نافىأخريصاياجمىووصاطناكىلحبصاتمضرالتهما

فقرأهدلفيرخطابلىباشااصماعيلانحاعالمفماودأذويقال
ذلثفأستؤبأسمئىخباباثاالمفشاوىالسفيرفوهـقدواهربببامقرجما
االوربينعندالثظلةانلىافقاالوصفهذاعنيرىاظلىوسأل

والتعظيمالتجيلعلىايدل
كانطليافيبرجلاذاوسةالعهلاعاحدفيصالسالمنثاوىوببنا

ثانحاامعاوجلساليهفسلوعوفهبهمرالئورةقبلاالساكمديةفيتاجرا
أدطمضهوطابلهفوصفهافامتهمحالعنباثمماالمنشاوىالرجلمحألوقد

اتالجبالىالرجلهذاتوجهفاافترولمالثافيمقبماماداملهزياريواأل

حميالذيالرجلذلككرانيناظبينيوجسدكليفلروهـاثهاوفالاظيرية

كأتالذفينهمللضلىبدماءثيابهصوقلططنطابحةلمهيومللسيحيين

بالقرشيةمنزلهمنههفيفاالسواويهامدةجثضوهمالشوارعمن3يحما

وثحروابهتفلواولمهنابوجردهواتعلهولمهنفعلىدهمبالىوسفرهم



8

اجمراآفيهاثوقرروالجعياتهؤءأعفعفاتجالوديةاتهيالمظأله
باشاىللمفاحمظيمواكامظاهرماالجال

اعضانههـالماتفوجدمنامهمنالمنهثاوىاصتيقظللثافىاليومففى

الجلهأدبوفاأدبةاليفدعوهصهمورحبفنزلمنرلهأمامالجياتهده
الدعوةفدبىنابلطفيبوجودهمرقعهمعدآشلهوإعهذروا

أكابرمنئرصرشاتالجهذءواضاءروصاءلليهأنىيرآثافيوفي
حيثمعثصهودايوعهكانحازالموكبالهومملواالموسيقىوسهماهناكالعوما

حولهوالجيعمقدمةفيوالمنثاوىيسيركىوابالمتفرجيناوعالشوكصص
هناكاالحتفاألمحلاليوصلواحتىالموسيقىوأماممواالعضاءالروساء
إدتواالووالميحيينحلىؤهادمالمجوتعدالمثشامدحفينانةالراظمابتليت
قفاماواثىالمنشاووكاتطمطافيتحدالتىرزبحةاتوموفيصاخصوثم

منالدموعرعطقيوهوفاخرايقلديخشاناوأخريخطبةكلوبيننبمارعلى
عدتمصرفيدنهمملاالاالضفاالهوهذاانولوالحالةئأثير

معظاشاوىالمنوأقاماظطىبىآالعاماتناولواثمتولىمنبالدىحكومة
الفاتونىفيسعادتهبهيلقوكوسكوالداعىتولساليافرمحترماحمام

ناصمبئرتللوة

مبلناعظيماوالمدنيةالحضارةفيباتناابليانتقدمممأوالملخصهذا
واهالنفىلالجيلهقىاكهذالهسيونافيالناسوىفيهاديرجلموان
البحرلمجانبموقعهانخصوصاللظيةجيد

باصاولهووومههادعاوأئوليدرشارعالمدينةذثصاعوأهم
كثرةوارخنهوتقفرعالعاليةارعالمثيالىللبرصرمنويمتدنعمفاوميال
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ومانابلىفأصاناردتاذثموركانيدالىدالمهعشااأمأ
هذافيولكنطويلزمناليالحضجنالجلةالمناضرصنتجليهاشتسات

بالرمادقانابلىنأالباخرةقامتثموكفايةالقدى
حتش

بالرماآلمدة

بالفعوحاتتعاقفياخصوصماغالتافيجمراالمدينةلهذهاث
الفائدةفيزيادةتاريخيةلممحةعنهامالسكلأبدأأنترأولذلكاالصالمية

كراموأهملميةصفينيقيينالفيمشعمرةاقمينةالملىهذهكانت
ذ5اكسبهايإفهروشرباهـذنوالبسممارواوفيئالحراصهقو

الفينميينحوزغفيواسترتمرألهاحسنالطيعيموقممجودةيةاالكل
حوزنهمفيوبقيىونالقرطاعايهااشولىثمسيحاإقبل08صعحةالي

عهااسترولكنمقثهينةرةاكالكقزوبعليهاانءفمالى
االولييةالبونيةالحربفيوماناعليهـاوليتواثانيةالفيئيقيون

سصدةةرومانيسعتعرةفكانتمضهالجيقيينالةوطردوامق53ضة

ممضكؤعهااثماقوطاوزدفيدخاتذيكوبعدايماوويةاالمهرا
وادالبيرنطيينالةأحد

قالالجزيرةقاعدةهاوجعلالمسلمونلتحهاالميالد8يأل5سنةوفي

لحمروهاابارمدينةالىالمسدونوسارمشاماتاريخهفياالكراين

الىفاجببوعيالهلهاواللنفسهاالمانصاصهافطلببهامنعلىاوضميض

6135سنةرجبفيالبلدلممونالىودخلألرومبالدالىرالبومارفيذلك



3

ممبعونحصروهلمافيهوكانانسانف3اثالثةمناقلااليروافيهفلم
3ترالالفدرهذااالتجاولمماوااالا

منهااخرجهمانإلىنلمعالىحوزةفيواجزيرةبالرمامرتوا

الشزفوأقامصقليةممدكةالعاشراقرنافيوأنثأوامتدييبنالنورملولى
ووجرلمللثبالعافيالفضيةالكرةواصطنعوألفجغرافيةببلرمااالدريهي

متانإلىابرالرفيفىفيرمندييانورالملوكبالطأماالثافيممفلى

وفيكثرابهااضرتيدةشزالزلفيهاوحدثنابلىمملاليصقلية

المداخممةاعسابهراطلقءايها8هاسنةحدفتالتىاثورةأثنأء
مابالىزنمنه63وفيصقايةغاليباردىظهد068سنمارس31في

مئهارجتعنماظانجالءعلىاالتفاقحصلثمأسواقهافيعيفالبعدت
سشعبرفي2المؤقةصبمزآلمحكومةوجعكنعوجو6فيشاكرالنابليةال

العسعاكرنولكهالرهبناتابطاثسيهاوكانثورةفيهاحدثت6689صنة

شديدةمالجمبعدنارهاأخمدتللمليكة
فيميناهابهروممطساعةعثرةخسبمقدارنابلىعنتبعدالمدينةوهنه
داقىانفرايىنهاراايهااالوصولنوصقديةةجزمنالغرلىالمثطل
المنظمةمةاوااشوارعهفياسيرواخذتفترلتفيهاالشجولالباخرةمن

أقيمايةالمدائارعداالقدبمةثاوواالايماراتمنبهاوضاهدت
وهذهباالشجارومحاطةإالطبافرشتجمرىساحةفيهاتشاهطه

مربنااحةثمالبديمالمجلمنظرهاقنيكافراابرتورباتسىساحةل
ةساصهذهلمكمنوأعظمظراكوبههاءالرونقفيتلىعننقلالوفي

يدارعثهضفيوهيالتنطمواماناعاالحيصنفتووبا8
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وخودكاناالهممةوحعلهامنوونقاازادءـوالذىايمانيلالفتورشارء حا

بالرماالىمةحينءاالمبراصأورالقامةفىمهالقصروهذافيهاالملوكيسالق

حتيتنممهاأساليبفيالقومتفننوسطهافييمبريديةفاه1وبها
ةبديراخريحدائقوبهاوبهاءزخرفاأنتزهاتأعظمثتعدصارت

العينوتقربهاالنفستسرالش

منديونللنووافيدلذىكيللملوالقصريمةالقدالراآلبهامنوشاهدت
السنينمنمامرعليهعلىالوقارسما4وعإلألشجاربامحاطوهوصنعهواجادوا

االعصاربر

نجوللبماكنائىعدديبلغحيثفكثيرةةاالدوإأقديمةائالكاما
انجياءافيوهالكبرىالكنيئىالكطهذهواهم07الديرةوا53

هذافوقصبتنوقديندرافيالومنسميهمماسياجماحووالمدية

بناهاالتيالكنيهةالكمنائسهذأشهرثوالفديعينءتماثحالسيل
الكعرفياممنيةعنوالضخامةالبناءجودةفيوالققلىاالوللسرهـ

أسانبنجيوتفننهميهـاصانهمهارةعلىتدلبابهافيغرببةذهبيةتقويقاوب
كوويرنبناهاالمالألاليخارزالسطكنيسةثمالبناءفىخرفةاك

اليالدعشراظامىالفرنفيبنائهافزيدوقدونقيةالةنمطعلىالئاى

عنتالفديسأةثنيثمهعظهيمبالنةزخرفتهفيوبالنوابابهااوسعووقد

جمثهانرضغلمجتقخساقباياالرومانيونبهاجطدوقدكبيرةوبروففا
ابةىوالبناءمخلمهمنالمنوالهذاعلىأخريائسويوجدكالعثهكل
1مووتورانوالبهنيسةالحنعء

اهملضوممارتولكنصبر11أتافىاهميةذاتاءمينلبالرماكان
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ل5اااأةووعخهاصايءبدوارقافىوايرةتالصكببالمراخاصة

بلجروئهعجلفىحمالهافيثة5يالجديددوالميناءيرإنهاتوأخد
نشانفاقيفحههرينةرررخةانمدهذفيررويو

أشهرمنونيةالمدانواعوكابالمتاجررةعااهلةمدينةبالرمافانؤبابخلة
طرابافيللدمديفةقاصطاالخرةإتاثمايطالياقيالمدن

ححىهح

ابافيطمديخة

صمقيةجزبرةموافىاحديوساعاتسبعبعدالمدينةقنهوصلنا
منألمحكنلظذااثصاعاتثالثيبهاصالباخرةتمكثولمبيةالش

صرهاعلىغناءواحدافجملةاظرمشذاتولكنهااليهاومشاهدكاالنزؤل
والأانثالىأيبماوصإطاالوافىمنطريقنافيامنياءمررناباخرفى
العاصنشمذالمنالبأساذالمصطخويالالطليانجمالعنكة
صدقصكاناذهياسفيوهراجىأوناعركأايرادفعيالذي
والءواالوونالضصفياالخرياالمموالامنيعمكلنتاالمرءكلعلم

اقولوعليه

بي

دلعربجمالفوصمفيللعرياللشانكرتولطث

فرءلموبنصالبداوةوفيبصطريةمجلوبالحفمأرةحسن
طيبالحعزوفيأرةناوغيرارةداماالالمعيزمقأين
اجيصأطوضالهـمكلالحخمحبهاعرزنمافالتاءظبيولم

بنحسضثىكيرسئيبىلونكتقىجموهةالجستمالمنهويومن



كم

أضيفاذابالكابالحرخعلوبالغيرالطيعىقومهجماليمألخاالعياهذ
خةالصذءبمالايهونأنثبالشكاحلوبالجياليطالابهاالي
نعهاالحالالنالريانةأتانعاكذلثالقلوإصودوأحذأدء ي

الشصرتصفيففياالخرممضبالتنميقاذؤيالهولكهاطبيماسالعربفيهوكا

كانهاتمشيالطإلنيهالقتاتتريأنكحمتياظالعةفينالتأاالزياءوحعن
ابمقااذارنتالشمولثميتهجمتلهالسلرانأوالنسيمبرنحهقالغص

كلأصتيهرأناالالمفامةهلىفيواليسهءاالرواوخهبتالعقوللمبت
الطيفاالجنىجمالبهثأصفحاحدوديماالشعراءبهونطقاالجعاوصف
أمةكونفئالومصفىهذافيايشابممنالعربممافينوانافىالطإل

االفريجططلابثحمههاالاقربواالخرلىبانواالالغرنسي
اجتمعااذاالطفهمافاإرلىاوالحن

عنهاتبعدوهىباشرةتونىقاصدةثرابافيمنالباضرةأللعتئم
تقربباصماعةحرةثحخمسيمتدار

خاطبتهالذياالخواناحددرياننظفيكاننسشالىوصلتولما

الكثيريندعوةعمانفنادقاحدفياترلطاناخترتوقدلمجضوري

االخالقبهرممنعايهماهممعضىإفحهمفيزوللجبزاقونفاضلمن
اثاءفياهدنهماصكرذفيكةافولانوئليفىالحنوفادةوحسن
الفائدةمنذلمثلمافيتاربخهاعننحسضراااشضكراذالمدينةبهذهوجودى
فأقول

دحماة
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نسلبفيتلعنلكةزذ

عنعمؤعظيوودخيناثأفاضحامالمحالهصلمضنذكرأذاألتنررو

مناكتقباتمنتامضلمعاىالكريماركثالةيكونصالعتيتةكةالمماصهنه
ثانالحلىوطوارق

اممنافىخليهايطلقالتئأفردقيةكانأصلأنالتأربخمنيؤخذ
البربرلأصفياختافوقدالبرقاهـالهالعرففياالقحىللغرب

نجوبسقلاالتكاليواقدلذبنالمكنعايخيزامناكمفقيه
هذاغيروتنلثام

لىاالندفيدولةألربرتوصصأفرقيةالمساهوتذخوئما

مكاتالذبنيينايىمنمأمؤالءزممللرببأهلواخخلطوا
لهمتغخظملمولكنةالبابدولةومىافرقياالياصلفاامتدودولةسلعة
بهمحلولذلكمتواصلنمدتأفمىبينهامتفرقةنجائلكانواالنهمدولة

بالدهممفهفاكوتصعلىوساعدالدولمنانيراطعمةفزيمالضحف
مااقفومماصالمتوسطاالدضالبحرسواحلعلىومواطخهم

هسذهأهلبالدومورقبيلةالرومايخةرغاقوافيوذكراوبربرمائ
لفظثنبىاالوعامةاطاقهذاوءقيصااتياموتسيكانجتالقيلى

برابرةموشااكاشكاريقبةاعاتثتطسبنمسلىفى3عورو
بالدوإصمرننوءيدىالجزائروقطنفينةواليتيأىوسطاألللغرب
ليفاتاالرومانعهدفييسموناالصحراءكاشبرةبراوبعفىترفيديا

المسيحلوذلكأفرياقيةاليوذهمامتدمعرةللرطملوكحمولما
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كرذأفريقيةفيلهميكنلمولذلكبهادولةسمسوايولموكاععامهائةببألف
عنةالفراوةحاوالذينبربمنهمعاةالروملوكالمؤرخونينهتجدان

ملكعهدآخروفيأعااةبأشممصرداتدولةحدثواوعليهموتغابوا
الالمعيهيوصفجدناقصةحصاتمنهم

وامتداالرغفيجمرمشهووبنالذونفينصاأزبقيةفيأعفبهمثم
ككربدوكيرهاالجزروبعفىالمتوسطاالبيضااكبحرحلسوافىتفوذهم

ثحيرةشعراتلهمأتكاةأفريصسمالوعلى
وتونىسومصهمديةواسصعةاجرمتفيهالهمكانتالتىالمدنوما

قرطاجنةنةمدسوااانالىقيوأوزرتو

عيسااسممافينقيةأميمارةماالمؤسسانالمؤرخينبعضزبموقد
هادنزلابخيهاينويدنهاحصلاندالشامالىجاءتونديألوقيل

تومليهاالبربروانضممنواسعةارضاترتفأثافريقعيةماامهاجركاالى
الييناألءاجةطويلحديثولهاهناككاكلهاستفأنيميينالفيمن
مناذكر

وفيكارئافوطاجفةقلىمدينةسمواافريقيةالرومانيوندخلولما

تبلاىالمسيحتبلههـفةكاناجنةترتأسيعىأنالتواوغبعف
عاموضحمائةالفتحوالهجرة

كؤالمراعةالروماتعتناولماالعجاراقرطاجفةبوقعموله
فيدخاتجارةأنهذامنوبؤخذينالإلفايإىفيالقخرىا
شعمارالا
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وطدوابعدأن15الهنداعلىودبلمبناالناانهذافىوالدليل
ةسالواكة11هذفىفيعظميتجاريةحمامص

يرنايراصهاوريةهبمللفييقيإنلىعفيطاجنةئئحكومةنتو
برشةل3منوالثاقيعوناامغاحدهمامستوياانشخاجمهعالمجدد
االفساداحدءواملكانافسالفوهذامتمافسةاحزابهماولمكل

الفنقينصلطةمفواسبانجا

فيجنةقرطاومةانهورالضفهذاعلىاخردلىضاك
كاناطيرينصاصردثاهمالمعالمادىاققدمفيمنحصراهمهاكانعهدهم
عدماحدهماامحلالرومانمحومةوحملولةالحكوهذهسقوطفيسببا
الذىواالستبدددلمالمظوثانيهعاكئرةثربرطيينالومنجنداتخاذ
االستيالءفيمانبيمانالمروعوناكاؤاالربراياضمحتيبهتعاماثمكانت
عاانجةقرعلى

هذهومنثنيةالةاممةهـأشمطثلأوثاناعبدونيوذالقرطاوكاد
النذورقديمفياخونيباوكانوااالرفلمكووعاءونءبلاالوذن
اقربانذاوالدهمونيذكانوااخهمحتىاالوثانلهسذه
ولكنللدينةواسبابالترفمنعظمجائبعلىالقرطاجنيونكانو

المديخةمناليهوصلوامامقداهـعلىيدليةأئاراالمنمئيءعلىأحديعئرلم
ئرلفهواالولاخرابعدالرومانعايعفرراعةيلىقنفيأبكتسوي
تينيةالالغةاليجمتىوقدماغونيدق

اعادواثم51أحرقوالميالدفبلهقوطانجهلىالروماتيوذاستولىولما
باحمواقهاانالنهفيانحمهيفاالساليالفخجاإنالفدبثتبناءها
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انالىمدمونةصذدقيتهالراالمنالردمكأقيتاربالمميفلىولم
حينالفاراشياحتمءتويةفرذكةثعىافتهـأأسقىافرؤاخالت
تسثحنثتواماوءنلطناصافشبثاواألناواخرتجهالزصدبائئ

الذفيوىيعموالهذهاوكركلهيائس3وثراسحةلمجىعاال
ونيعاالوالذيخابعلمون

الشجارةفيالفيضقييننمزابماليونانيونكانالميالدقبلأدسالىالغرنوفي

الكلرطاجنوناكعمافرمىاحبهمحرثبيخوننااحمواارتبلهولمااالصتعطاروا
لقواداحدلحاربهمقايةجزيرةمناضاالجهةكلواستولواالقرصة
اطروبودامتخالىل84آلسثلكوفيآحمماعهعوردهمدطتاليونا

القرنأواخوالىدامبصلحانهتسضةثناأووالقرطاجبينياناليولين
المجتبلازايبم

اذاحتىادواريثتهفيخةاصقرصاودخلتالحقعبينالتتوالثم

واللوفعيماحهماالصديونافريقهطاإندجالميحبعدالىالالقرنجاء

توليةالىاالصالحتىاختالطالمحمطواواخعلغهمفنعاصواالرومائيإنخ

صواريوسثراصاوراالوهوجنةقرطااعلىاطورااملأبربرااخدكبار

المسيحبعدافىالباقرضاخرااوافيوذالثحمعاتجوابرأطثىاالجند3اراالذى

محرمأمالحمهادخلواحويوعمانالرلمجدزالوما
الناالنومانياففالتىدانرالبواالفالقوالنااالالفىووالشام

اولئكنسلوانهمالرومافيالضحرصانهمزصواالواليضيننهاتلاهـ
الفاتحإنلطاقاال

فيباصعهيرةلهالذيقارونالممثهورينمانالروقوادومن
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واخذتالروماندولةالهرمادركولماالمصرىالقطرتبعالفيوممديرية

تبرندالوااسمجرمانيةقبيلةلهااللهااتاحالسقوطمهاويدهـورفي

البالداحبةهياصبحتكأئاففشيئااالساطةيدهامن

كةطفيودخلتمواطنهامنتقاطرتالجرمانقبائلانوذلك

كمابالرومانواختلطواالمسيحبعدالثالثالقرناوائلفيوذالىالرومان

ونأتالرومازتخذباسيينالدولةاواخرفيبالعربوالتركاالعاجماختلط
يكبرؤبدونفوذهمسلطتهمالخذتالسياسيةالوظائفوقلدوهمالجندثممض

ضعفطئيفكاالرومانيةاللطةواماواالمرالنهياصحابصارواحتى

بنىيرحاتالتيكورةالمدالوندالقبيلةلطالقباهذهومنمتتابعمتوال
اليهانسبتبأسبانيالهامملكةاسمتثمكثيرةبالداوزتحتواسانيافرنسا
الوندالبالدايلساالندسياباندلوتعرففصارتثدالهذلكءق

لندالوعيواستدعةالطاعصاشقفدءالدولةالرومانيةامرلعضوكان

المسميالوندالملوكاحدعهدفيوذلكلرومانيينعلىليعضدو
ثمصاحتخللهاالرومانيينوبين4ذحروبعدةفوقعتجنصريق

فدخيابجيوشهقرطاجنةعلىجنصريقفزحفثانيةمرةالحروبعادت
قرطاجنةفيالروماندولةصقلتوءكأإلثيحالىبعد934سنةوذلكعنوة
ملكةفييتصرفوالاالقلبفسبحانالوندالدولةامحلهوحات
يشاءكيف

ثمداوشعوقبائلوكانوااثربراوالكانتافريقيةانمرممايعلم
فيخاتدثمالرومانمستعراتضمنخلتدآلثمالفيخهقرطاجنةلدولة
وراثيةمملكةإرتوالوندالملك
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كصنةاألالمسيحخد93عمنهقداءفانهادالالهحسبمأ101
هاستاحواروماواحلىحكأدملمجوشميرناأدواحفزاررا5هدغفورفيو

سةخربواقرطاجنةنالروماالناألرغعمغوذأثماكضأربعة
واخذتعامسماثةبمدالوندالجضودفجامتالمثنقعل469

لثاربا

شألطولةاللهذهياكنلمضرقيةأخركمملكةالروماننتغانهوبما
راطوراالمعهدفيااليةأفربعأنالغربيةيةاالرولةالدصوتعماكلفي
للضعفصقاالونددرلةتذأالمبراطوراهذادهفيذتتإنوسبو

نبيقالروماححمدةواطقرطاتجحةعلى6ءاالصزاليرراحدألاسنةفحمخت
الوندالدوأةحدعاخرذجممكثيرفىحروببعدذكلهفغ

يحالىبدهسهصنةآلتإالفرية

جاءفلماالرومالثعرقكةالمماملالرومانيينيسمونالربوكان
وممرإمالىبالدمنالرومايدئفيماكلربالىأخذمحالفبمااالالفخح
بعد3041سنةالفاغعدنالسلطهعهداالفيتؤخذللمصيماظينيةالقاال

المسيعحء

ليفينقيبنمحلالحالهوافريروآلفيالضرللعرلىكانالفينالتكىولما
مكشتانبعدافأيخائااساالاالنالىبزلوامالوالونلىوالرومان

إآلنالطلفئولماالنرنجمحمأيةعادشاربيدفيترودتيمانحو
لالمدينةالوموارأالللتىفرمحالجةعارذالأعادغاالانص
عتالبالدووهنهزذماافيدولةخلتفدانقماضهاعلىتتاالتىكأنصى
ثصؤونخلقهفيتةونىتلىكةممدعلىحمايقها
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تونسفينرنساآلبسياسالرصلة3ذفيخاصعانصلألعمدناوند
طفيسيأقي

باالجمالتوآسوصف

هاالغضاءوالحدائقورالةناظرالتيجهـةقلونعىالىالقادميرقي

فرهتفيمشظمةجدالعلوقاتوالمدينةفيلفاذالفتاكاالعهنكلصصس

الهواءفزطبحرإااللىسشالمءفيما5الواالمجارتخالبالالط

الكحهيثامنإعالهألؤيمابأصتااعتنااللدىالمجلعىاعتنيوقد
عرماإوترياالالمديةرزدةثصوارعمنشارعفيكردقيفالوالرش

اوننالفتهالطرقاتتتظيممنالناظر

أنمئفيهاالسكندترابخصاوطأشبهوأكراماخحياطنتونسويوجد
مرانالحيصمنخةأدتاذهاخثصووأكثرقريبافيالتشكوقحها

يكنهالئاعوهذاالبحراباشارع3الخاروحركةفةالمدوصظاهر
الوزيربابشصارعثمماووقمدقهموففاماراحفياابهيخوناالور

ثنفاطاظقرطانجةبابذفيردمطأبإثارعفيدابىبافاا
نساثاقسأخذتقدكرذمخالفالواعكثيرويرجد

فيءعرواطزاوىكالغوريةطنيةاارةالجياقواسصااذنةالمدرمظاهـ
اذالثأشبهوما

ارةاخربامدنةررمىفكلفيدآأستوضرةطفأنوبالجال
ومديخة



فيهابئوالىترنسلأهخالق

الفريبموذيالسهمصنةعهاهوفيطتونساملأخالقاما
للنرباصبخلالعامهلدىثماغهومابننىوهذاالبهمالوافد
ئولىكيراملكنولاالتعىجمالدالمحرببعففيالبخلوجوديجوزوتد

الققوىاالمالحاليفرجعهالحدةصناخالفهمفييرجدماأبا
أمراأوااذاالفيظفيعالمروالدينوالنتطالشالأهلفيالمروف

الديئلبآللفات

وللالممطالمالذاليالموعدأاالخالقوعرمعةالودافيسواصيةوهم

وندوهمباالورببيناخناطواالذيناالصاليةللبالداهلمنكيرهمفبض

ونواهيهالديئأوامرمتععكونمالوذلكللفريةالمديةمظاضفي
الديئحرماتيلتهكونوالوالفقبالقحورونهيتظفال

حتىوالصونللعفةمنعظيمجانبعلىفأنهنالمسلماتناؤمأما
مغعضواالعهااللغاضيرىنالدلطريقفيرلبسوتةمناحداهنات

تابهنبلاهاءالمصريااشلماباكاتجخذنلمانهفىحتىمكموفاامضئا

ككنبهاصنيرةفوبوفيهإجمهفيطيهللوجهعلىيوضعاسودمنديل
الطربقمثاهعةمن

اليرفافيثميناذفلكبخعالففأخهنأليهودياتالئالما
ومالبعهنللرأسبهتعصبققمدياىصوبإلخارالرأسمكشوفات
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وضاحشوبةوسهرفقيعوبالعةالىيصلىالياس1السروعنارة

بشاءفالحينىءهاصلمحكنانرخلهذانرخلويىالكقينعلىيلقيه
ماالمصرقطرفييةوالغرالثبفةمديربة

الوقتفيالجعةيصلونفريقاآلالجميومفيهناكالقومشاهدتوقد
االخرىاالسالميةوالبالدمصراهلفيهيعيطالذي

كاتإثوهذاشساعةالنممفبخحوالعصرفينيصاوفرقا

الداءواحدوقتفيونالملهتجععانونجقاكانولألنضرعائزا
التفرثوعدماالتحادمكمنذفافيلماالجمعةفريضة

بعففياظطبعنالصقزتفهحيترنىمساجدفيالديخيةاظطبأما
كلفيومسموعاخطبدواويئفيمذكورهومماكلهالذمعرساجد

العمريةاظطبلقونتونفيفاضاااظطاءحفراتفليتجمعة

الدواءحمونةصويالدأءلىونلضوالعاءاغوالضرةاطالحالةالموانفة

عزمنلىفيبالمفاصدالملمينئذكيرمنالصا4اللفليخهن
ثم

ماالسابالدمنوغيرهارفيذنكاماهتاكللمسالجىولييى

نوانذارجونيهبدرجايهيصعدابناءومدنمالمحلىبجواريوجدبل
هالحعالةاوقاتفيالمؤذنونعيهيقفافرفينافذةكلوفي

أصخاصوالتةاطةجمتعددهماوحيترجماعةبلواحدواليؤذن
الوزارةداريجواريوجدبلباالعةيعرفالهنالثاالذانووقت

اللعةفيهالذكيللكلقفيعلقفاذااالوفاتبهارفومليةساعة
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خهاراوذلئهاوتتاللعلىعالمةبثونضلميةالر
رلواالذانوبعدنانوساصارابعيمونناخهمااليلاذاطأما

النيراساوالعلم
محعىكجحححمححح

تولسفياضليماحالة

الثرحعلومالمسلهونفيهاخاتيانونىفيآلاسالمدرسةثوجدال

مصوفيكابالزهيالجاخهذاأناظنوتدكشتنةوالزاالجاخالشر
لجامعااهلىت1زتوتىاليمىفاكالقدتأيماواتلبالةحيىيهئرمن

بزيالونالقايلونفهوالطابةئاهـجدالمعيدفيالعهاآافيوجدته

متفوقونقثهمميموممالمامحثرستهحميهوالمدرصوناباصاخممافةعن
الدروسفياطضوراوالممالعهةجهمناورصآمىختثغيرالمسجدزراياف

يدابىالناالمهذامنخلرأباماالزهيطلبةاالفيهمقلمئتوان
بالمراموافياينللمرئحرشدلمياك

يعدالحكالجامعهذامثليرىماعندالمربهثيراصيخوقد
مدممنالحالةهذاليلىوقدافرشيةقارةفيثانيةااالسالمهللدرسة

فيكلبعارضونهناكاءالعاأنعرفتهوالذيالمبةالقاآلمعالدراصىالنظام
أنهممعالرايةالعدومريثهلىبعونةالجامعفيإدضالهيرادإصالح

ألئؤثرالرياضيةللعلوممثلخاللرالنمنهمتبدومعارضةفيصمحقينكير

كابالكةللوسائلطومبمنزالهطالعلومهذبلالديخيةالعلومعلىشيئا
االكفافاالوجوبوحكوللحرفوإلخو

الطبعلومفيهندرسكانتاالزهىانلرأيناالناريختصفحناولو



فبهالنعلمياكنلمواوالجنوافوالجبرةوالهثدساب4واوالفاسؤمنةافى
هالدنجيةالعلومعلىمرا3

المسلمؤنفيهاممالديالزمنذلكونللزسفيأنهأيغاأيماو
وللشعراالدباوةيالماحاثلةبفدادمديثةكاتتآاههأيمابادلوم

الوزرااحسدمليهاأففقالتىسةالمدمنتخرجوانوفرهمولثمالسغة
وكاقديناالفرعثاطمةعلىريعغايريوأأجمالهاوجممىيثارفىالفمائة

فيلمالمأمولةزمنفيكانىالذالرفيهذادليذآالففيهاصقهالنالمذة
للمسلعينثزمنأهدرسةهذفيالمدرسونكانباالدينيةالعألمعلىقاصرا
هذاوفييقفيرالمسماغلىالعلومتئمنيأنفونالوكاواوعبخثيثكابن

وبذلكالعريهالييوناضةلالعلوممغركثجمةفىفيالماموناجعهدالعصر
االنالىبهرهحافظالثاريخلفيلمشدمااالسالميةاالمةمتملى

زادتولوفهالدللعهدفذاعلىبالنققاتيبخلالالباكطصعوانعلى

ورخولهللعالءوضىقاالكثرةاالوقافمنعليهوسهوماعلى
فيهالحاالم

نيامالىالحالةالحامرةنموىاالصالخجوبوطمدلالنريوال
السببسإلتيللعصريةمكالهلعلماليشديداحتياجفيهافيللسالون
يحلملممماالعجيبةاعاتشاالتذاتالمديخةفيالراقيةاالمنقدمفيللوحيد

السابقمنلكأهلبه

بالرجاءبتونةاكجامعفيدللماحفرالىأتقدمالمقاممذافيوإفي
الدياصالحالارضواالأنالمسلمينالنجوافىالنغأحبمسالثصفئى
للدوسههدهفىادضالهبراد



لطأهمرروبنتأسفصكثمنرأيخهمااللوهشالالقولكنتما

معةاهذانظامفيالموجودالهائلالماخيرعلىلىقى
عوىالىههذصمدقعلطددلممبركرابالهدضدمدوسةوهذ

فيهمجهاألغنياءكابذاوقداللومجميعفيهاوستالكليهمذفان
الكليةفياالففاناميرالسوصماحبفعلفيهابماقطيموتتظيماانشا
الهندوزاراليوفدحينخطبتفينددوقذبالدعاصمةفيأذأهااقما

العلومعلىيؤفىللحعريئالعلومظيمانيقولونالذينلطعلكراكلية
ثيةالى

موخوقعلديهمرعلمائهمتوفىأهلمسامعءاريبلغانهوعم
اقيول

يم

نبمالتييخلاظلدسةلىالىلهايفالأخرىمدرصةتجولسجدوق
سيسهاوحالةثمفيلوليااليدوقافا1يةرئيسءصفرالبشجيمحمدللصيد

اظدمةللبالديؤدونالذيشئةالنامنهايتؤجالثاكافيةعيرفيهاالعيم
لولخهانمهاوافيمنبةالمطلو

المرفحويةااالفةومبادفىالريانحصيهاشومهاةوالممهذهصوبد

حفرةيهافىدلدرسبنضممنومنونهالرتاجامعةطاضثمنهموتالمذئها

وتقويمالعاربخعلمفيهامحدرسالذيصفرالبشيركدالسيداعاإلالفاضل
خدموهذهريسهعاتدللةصفافيتقودااليأخذالدرسانأوهذاناللدان

منيثتجالذىواالدباالمادكلرللنرفيعينادةزياعاييثمكروطتهبئى4مغ
ةءسمللمللهافكل



االريافهبهكضايبهيأذعاكطالتجلىتانهامعفلىكتائيبالما
الكتانيبشأنالمالحريونالمنهضياللتىالنهضةهذهقبلمصرني

ديخيهمدأرسافشافيرثيتهةاوركوعلىضواولالهللىكاص

ئدرسالتىالماوممنمويةالفرذالدغةلبدخياالهالييتعهدلبناالاي

فالمحضةدئةمدارسهذءباناالهالىمارضهاواذاالمدارسهنني

8االفهاتجانبامراضهمتعير

عشرةبعدوربماهالخرفيؤنفيالتعليمحالةوبابى
اباهيتقدمامفهملحتظرسفوا

أمىقىفيونةالرصاخوالىصرفيزهساحالةالىينظروالى
واليىةافرلممارةفيالدبيآترصضاتالمهاإصفا1ييأصف

اولبةالمطلوالفاثدتهاوذاالىفعديسعابهالتىالطرجمدعلىفيهمالثهعليم
المعارفتظارةإجمرأتإتونسفيالتعلبمحالةعلىقفمنيسع

المصزيينمنةمحماماالشالكوفتولذاالعماممنسديهلماقليالللعرية

احبلىويااالميريةالمدارسفيالعريةاللغةأذيفاالهآمعدمئحعومى
نافقانهمعلىوالمدارسالماكايبانشاءفيقبالمعرالمنونسيونمدىالو

8نهاالالدرجةهذكالععادةفيدرجبماالييعملونبذالسانهي

نرنسفيالصحافة

المسيوفيهاوبهالفرذالسفارةوليأنجملترتطىفيالصحافةإنض

منحهاؤنهىالىفلماجاءبهاالمشتفلنعددقلةعلطيةاطمطدقكيرينودى
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منزكلهالذكماالرجلهذاحسناتمنحسنةيحداصاوذولهالتفيالحرية

هئونفطفرناسياسةكانتلوذاوحبوأساعاطوبنبعظعي
وحباألخالقوصنءالذفييئعإنلموجورجالاليولةمو

مدحالرجلءوهذاسياسةبمدحمطافيأحمدواليظناالنانيةخدمة
االنرادكلطتاولالواحدفردمدحالذااليالةهذففرنسالياسة

ئرنعاأهلللرجلهذاهايعاملالالمعامالنواحدةأمةمنهمالمكونة
همكلللناسمعايةالىهبعألفاالشخصبذاتالخخمةاالمورماس
تجدوينفذهانهتولسفييتبعهاقااظماآلمندولتهاليهبهتوحميماأما
القويةالعواعاتاعاوصهالتاطفضروبمنبماكنهما

ثديةالراسهاواحدةجريدةغيريةيومميةجرائدتوجدال

ربحروفتطبعولكنهاعمانتالسيداالنعاحضرةصاحبها
تولىاهلمنالقارىءعليإسىاوهذاصعوبةبكلاالقرأالواض
إظعلالمسطورةالعمصثالقراءةيتعودالبمنفيهفللقصودةللعاث

منءثرمالمنربي

كلبحبانهلرأيناتمدنةللالبالدمنبفيرهافسنائونساذاأنضاعلى
وللعلءوالكتاباالكنياويهميومهجمرائدعدةيثؤواأنترفىأهل
وعبرهاالعرايخةالعلومفى

فبهاالففلاهلبعضاجتمعانهتولسمغادرهبعدباتصلوقد

عوتداغللوطنالحفيلننظرالفرتوبهالنةباجريلةولثؤوا
ورجمايوميةجلهابهماالولىوكاناحمعبوميةيالهالجهذهولمكقحقوئه
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الممنتضبنفىلهمذلكنزط

والكماباألفاضلمنأمحابهااصبوجمةجرائههذعيرويوجد
شالذىالصنادليحمنالىعيدالسيدحضرةلمديرهاةهياككجريالة

ذكرهايأفىألمسجونيزالتىحادثةأنبالحكومةإتاعفيليالطوايدله
جماالجعاعداليدالناضاحمفرةهالمدهائصوابوجريدة

طرتجريدأولوهيبثوشةافنالهـلىحضرفىلصاحباالحاضرذجريدةو

صاييطاليداحمدالفاضلةسحضلمديرهالحقاارافادةوجرلسترفى
الذىاقدىالرزاقعبدالفاضلححرةلمديرمااألمةاحييبوجمريدة

جرايدلرذماكجدويواطديثةالعصرانيةالعالومناوافطاحاز

هموانبلجئهمؤواحصنهلممذبمامحابهاحدياتأثعربيةاسبرئة
انانباتأءس

اظارجيةاالجارلتضقليوميةجرااليحاجةفيالالدوالين

للدنيةمنأنمحيماأخذتامةيشأنذلكويخرافارولتل
ادوالبزايوميةدةجرواثؤوااتحدوالاالفاضهؤالءلتاطو

األنبهئمونهمئاوافعأجلخدمةوطنهمللي
سديدةمراقبةةالحكموؤاقبهازفىفيللصحايةتىالواطلرية

اممالبعضعلىقادالصغيرببلىنصجريوةايتحجبانويمكنها
ةالزهيجريدةصاحبلحضرةجريالحكومةكا

المراتجةههلىالجرائدالحكومةائةصنتإذابقولبهعترضوكأننى
عرفنانولنةذإثعلىواباترفسفيافةللمصاذنسحربةفال

يعدهابمرلةاطاضرةيالحالةصهاوظيئوذالهمومجطءقلافةالصط



جمهغبرتنفلقوأتدانءفىاالمنهاأقاقبلمفىبرابئاكانتاذيهطر
نحلقافيبئآلاالدتالالكأإاالت

يجالهأنالرصديةجريدةاحبلىالقاحفرةعلياقتبرحوافى
وأنفاسهوهروترتتلغرافنيركيثوأنأإوانهكبرأحويدتهحجبه
وصاخحيرعناء3اليمفههذاأنونالةواضحةروفالجريالةيطج
الننعضيددايادعاهمااتدعونهيبونالذينهناكينالموسوجودمع
وجهأحمنأنجمدونوهملبالدهممةتقةاىمومملاهتمئل
التارغاتفناعلىحاذكلمبخلدالذىالوجههوهذاالمالفيهفق

تولسفيفرنهاساسة

بالدادخلتاذااالوكالعمرفيوالحلوليولاطذاتالدولكانت

3باالرىوالفتكللعسفوانولالقحوةتشعحلالنصررايةصاصألفاتحة

حهاههاللفوكطفيوتثبتسلطعهابذلللنتوطدالمنلوبهاالمةمطهادول

اللتفيللبابألبختنممرفعلكامصرذخوالحينفارميهاكضمبيز
اطجاجفهلوىالكبرصيااليمنكبهامتدادحبنوالفراعنةاهقدس

المجاذبناالتعمعالتارلمحهصدالواهنوردأنأردناولوةللراقطفيزيالىلى
للدرورلانحذتقدللعقرهذافيولكنالطويلالوقتإليواحثجنا

سإصةهيواجةظفاتجةتدخلهااقيالبالدفيآلالسياتلكخإلفشياسة

برالمحاواةالعدلبأوعتهيمووجبباألهاليوالرفقلمةاالمحمه

كنوألهآاظاضةاالبمعناالتنفرالىيااالمنذلكننوغحؤاألص
رحل7



تعامافووالجزاؤتونىفيانفديمةالسياصعةتلكتبععت5فرفساولة
أخصوجهكلخهمثنوالمعاهوالفغطاالذاللمعماملةاالهالي
جمفيفعونبدالنوالمروثنالفرنويدفيكمإةائففالوظ

ظيهرقيببغهـيرالشصرفقالمانمتبدلمالحائحأنيشاوون
ريوهوأمرفاتماوغيرهااالدارةفيقوانينودمنمايقال

طفة

ترقىفيفرناسياسةبينالمقارنةنورأنبناالمقامايجملهذاوفي
سإتعلىالقإسكونويذلكصرفياذكلزاسياصةنوبوالجزائر

فياألنكلسياحمصةمدحالمقارفةهذبابرادأريدوتناكاسنذكرقر
عىنأهونالشريعضأنضيحشبابمنكرهاأحةولكنمصر

ا

دأليباشتوريئرلهإننهواسابقاوىاظديمنوةبدمصرانكلترااحتلت
بذوربذرأنيأخذتدخولهاوبمجردانثورةنيراندتخمفاظدنريةثزص

بدأتقدبرهاالجيثىونظتلةوافىلرىأئرةدفأصاكأاالصالخ
االهاليحضتاجثالرسمعيةالبالدبلغةاءاالعثخالتعليمدائرةئوصع

ئةالعووالسخوةوألغتاالتجدعادواظلمآثارتوألمكتافاششاهعلى
اخشاوماحدهعندصهـلودصضورعلىنسإئىالموظفينونجعلت

اناانالدآثااءـأثدذكلهحاالصأنولمنذلك
هء

كلثيراشلتنةوالجورالظأنولقهضاصردلخحينفذنهافرنساأما



لابابرالمصريينأوأهاأاسأملوأيمتأطفاالويتعتإلهاليغا
دولةلمهتىالوذداثاالنساباخلطتتهأادافصدبالفيتوعاهواففي

ذكرهاصمفةلهاتركوغمةدصالعقخرجتإخهاحتىنةدتص
المحريونلها

سياصةكاتكيفيعلمالهدذالثفيمصرنسافئدخولتاربخقرأوالذى
مةأيامهاكلكلسشواتثثامكنتإذاالهاليمعاملقهافيالدبرلةههفى

الفراثصمنهاوئرتعداالبدانلهاتقشعرالتيثواطوادبالفظايخ
هناكنالمسلهلىتعابفنسقىفيثفسهاالسياسةهذهفرنساانحذتوقد
وصضهاىزففيحدثتلتىالحوادثبعضواليكموةوالةظةالضلمةعا
المصادرأوثقن4

الوأ

اكاودءاالقتلكيرجريمةبباريتونساهلقاثنانامهم

اةعايومكلايذوقانوهالدهومنحينافيهولبثاإلقيودوكيالنالص
مرضماانلىابههلةاطوصحلتحتىالسجانينمناالهانةشوفوالعذالهب

االيمكثافلموالنطقالحراكعنوعجزاالهالكعليوأشرفاشديداضاهـ
قسوةعخحيةوذهباالحياةفارحىالمرضدورفيدخألأنبعدقليال

الفرتصسويةالسياسة

الحياةقتفااموروحاهمادتناماأيشاعأ
عبالععيدالغيولصاحيهاةارهيةجريدقاممتتالوقذلمهزءب
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سلدويئئسانيهااألحقوقعنتدافحالذاآلبفالصأدليالرتهن

عادتثتصنةوبعدالجريدةمذهقاقإعنهافيبرففموءآلاث
فيماايطالباخكومةوبينبإموريضبةاختجاجهقدمأإمدثانيةمرةا

يامجةاوصةشخصهجرتجةشعيئايعدريذاعااللهالجريدةقفلبعدآ
نيا

إليهعادفلمامنزلهعئتغيباديلاصمهالذيالفرنهعموييأخدالجثولىكأن

فلمسوادافاصبيقمافيومطعلهادخلاألهالااخدأنذوجتهتهأخب
كاىثالهوكبالبتمنوخرمسدسهتناولأناالالجضديمنيكن
ألذكطنفالوبعضىمرأبثحتىتايال5دعنددولمطرإقكأارو

ناداهالنهمنهأوطتيافذصيالوقوففناداهماراممواللهعبدحمديدس
الدراجةصلحرعةلمجوراءهيحدوالجنذيذفأخأمامهمنفوليوهالبانداء
مضرجاأالرضعلىفوغابتهأالمسدسبنةاصبررماهتقهياأنوفبل
يمتلمكنهولاءإلذ

ولمحافيالمساباوبالمضحملمنيالجثلىاستخصرذالثأثىوعلى
المسقعثنهاالىيالجندزوجةاستدعيتجمالراهجقيقاوامخذاقعةاداصفبطت

اخروجالكثعيفتالموضيبيقمنالرجلتهينأنافحقيقفاضىهوأعى

االمقشفىيبرحلمزمنعليهمضي
أةأليتحققرجلعلىالمسدسإطالقسببشدىاسئلولما

قىالحصالجاقهوانهمنهفأقعلىذلكافبانهاجالبافاعلهو
ىاسبارخطأاظنيأنرأتوبينفرذاقاقضامالتيالمحكمةأنو
بدولةالطرأءيلحتهآ9لجندىمتبهرامةيحطمماضربلمحهيلىوبئةوبراه
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التذعلىهاوساعدونيااالرجلئااشهمةالتاذانياتحعتانافريسا

إكرإأهتةإدىحتوئلىاجبسفة4عإكمتلحصابقةلهأن
15

انهكركصةاجايكلفيصينالترزهاليااحذءاقضاابماح

ةالتوتهيدالقطرقيننيالمدةمذهانقضاءيعألوالشاقةاالشغالهمعسجنا
ااخريسنةعمثرين

صراجعا

وحرقلمعينالىمناالهالىاحدرالغربيينايزالءااحدئيتعد

ققيتضاأهوفيهاليامناذالإصببأثناتحرقانهويقاالأجرانه

الجافىكلإلخكةخكتباكحديءإدئاكاتلماأنلىالالوروالرجادممما
رسيانقافضالنلمجبقلمأالجانىحإمىهلت3ولسجضاأشحهربستة
روويىاىشالباذبقشيالجافبهـممحاكةحاصقانونوهو
يرتكبأنبعداألاالبنيدخلواالبوسالىباصمالراحمطلقيظ
أماايةالحتوقوعتازغمنحضىسنواتضظرففياخرىايةج
الجناتعتبيماخريمآجنمالهجمتاثمباذيفعلامالمدةفذهمضتاذا

متوقعتتكنلمكائهااالولي
ماضا

ولكخهمليالكيانيهةعلىمحلفظهاالتماولأاخهـنساويونهـالةوليهة
ريهانعغا3ليهابىلكدبثلتونسفيالخالفةكلالدعوىلهذهافوننحا

قدهذاوفقطصائةفيدخيهودياوأمافرنماأنمائةلمالىايدف
يهودياكاناذاأمادزنذنقخمصاالثركةاتدفيالتيخرامةفاةشلماالنرانم
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ئةفثعألءط

ااد

هسكالاالصقاللتعإتمبامكينثيئأناالهالىأحداراداذا
ةأا1ادظعلىالحكومةاجعرتهفالشرالقرانفيهالمبقاليةاالصه

للنعليمامبروجرفيالفرنساليدة
سابعا

القصرفيدثةحا

ءصحىاأواقاالصياصثاالعالمخماراذشغلطدنثواحادثكاناذا
شنعوةاظحفحريئاادلمقاثاجمعلمالهانحاءفيصداهورددواقعدها

تضهاالصتعمارىالسياسيفرنساغتاافيداءالسوافقطةهوبلال
أاهئبقلفيالبضضاءبذوروغرصتاسوأتمثلوالقمموةأقوحشفيه
والجزائرنسفى

فأرجضاالوروبيينوبعفىزنساهالىبفىبينمشاجرةتو

الوطتيينلمطالقبضفالقتدينىكصبعنهداعننسويونف
اآلقااالشخاصوننطوسقإمفالحمفصدكحهـممحاوجرت

تاسمائهمانل

الوقافسهدحدوهمسوصةمدينةفيثالثةعلىباالعداممحمك
صقإقعمثرمدةالشاقةاالشغالوإعبلهعلىوممرفعيدءيلقاسموكد
اسجااةفىقمضاءبعدنفيهايدالبدخولهنوالمغعمئمانمحرعلى

ثحراإغمحمدعلىالمقدمعلىالمؤبالفىالشاقةوباالشنالنةنصبنمغ
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وبهااضخاصتسعةعلىسنةعثعربنلمدغاقةالثاوباالحشأالمباكاس

ضلمدةثالثةوعلياعواملحةوستةاعوامضثرةلمنةخةعاى

سنةرينواحدبععلىلعامينكذلكءومبعةإميطاءسجناسنوات
انالصهـإلإسجن

اليعودقبعديانصلوتداعواملمحةمأ4جنبالىثالثةوعلي
المحكومعنعفوهااصدرتالحكومةأنهناكالمعارفبعضقةالقاهي

للقاسيةحهااللهذثذمراالهاليعنسببالعفوهذاوأنأالعدامعلحهم
للتيايضاالحادثةهذهاليواىدحادثفواوعياشاهدوالذيئفلينظر

نموفهـعهاصالدولةهذهواوليضهللجامودالصخربلدوبالةلماندوب

حصقالوأوإدنيةا

بعضاالصتطرادسبيلعاهنانذكر3ريذىءباكالثىءكانولما

للجاهلليمبونابارتعهدفياحعلوهأحينرفيالفريخونلهفهما

نحطئوناالنسانبنيعلطبالفقةالفرلسوىيصفونالذيئأنبخبالتا
اةخأ

طالازهرأ1خحلواالدبنكزموالممصرالفرنوبونمادخلأول

اوداسواضاالكعالواوااداابالدفيوعاثوااليلماأهائواظيلأل

الذفياالبرالءعنفضالهذااجااالنتأضدةالفحغيلةعلىبأندامهم
مفالورييقولاحماءحيتكلبرمفتلثةحافياالهاليمنفواشت

عليهلحمزةبالجالداركديقةقلهالقائدهذالواعتديالمسالين
بمئحركواولميالثشقالريفالملمةأصلواألهالىنرفميهالذفيوعلي
للجنايةزامعه
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شوختكنامرجةفىالىئوهشفيفرنسادولةدداسقببلغولقد
همااضنزيالاياتلىأصلىهـاضحشارلتثاالتمدنةدولةمن

لتاساالحىبدتءيفالساثوبهةورذاكضةاثارولمىمنالمساصين

صلماحدهمثزقفيصالقاصفىامممقطاذانوالرقىطالدسماش
ونسيودفااخذولفدوقتيااطكوسةاخطااالكرلالىصإخمب

سوءقتخلصاتهماطتجميعحمبعدبالدهمسنيهـاجرونوالحزائريون
هاجروارجالثقبأنالماشاماافيخاثإلهحتيالمةالحبهوصلةط
والعقارهاالمالكقعاصلونماكلماباعوابعدتونسمن

ادعصانفرنساواةأنعلىدليالتؤدأمابارإدنكتنماههاالى

جأسةفيبهاحاالدولأولاوأااالدثرمقيوأنهاالحريةيرةنصأحما
شاهدبهدخاة4وقدماتاتدفابذابراآلعدلىدعوهاناعارا

نقوالماعالعدل

تونسفيمياساتخال

الرجالىعظاءدبهراحياءثيلاكمملقالمقصودةالغايةان

لماللبصعلىإلحسنكرالذلهمبخلدرواالاالاالجالفنأكوالذيئط
لالجيالهزبلمماإ

واسيللهالعكلماسفمقاملالفيهاقامآللمجهتاصحيفةعنةعباذفةف

هذنيالدكريبعينقرأنافرنسافيجانداركلنأماموقفنافاذا



صفياالبطاللفىدبىالتىالمرأةهذهحياةتاديخالمجسمةورةالى
كايزاألنحالبملىفرنا

وبادمبدأضااكلرأنااثىيماواابافىحمدمئالإعأتوةواذا
أوعاكافيفاحتالتيالحصورعليهاتادصدبعىجديدرفيمرس

ئعدقىالئىحئيةاقىائعالفخمنفيهالمائدوينياعلىتبيدعتقدرالالقطالظلم
مثالفياالمروهكذالاالنموتصفربداناالوتضعرللفرائصلها

المنوالهذاعلى

لاثيتفصباقطاإلمةعلىالعائدةالفاررةمنمذامافييئوال

تفبعثصورتهعلىالالنصبمنالأسذكرهمبتاذرجمالهاعظما
االممفياأليكونالوهذافعلهبمااالنتخارأو4قتداا1اامالمربفيهم

النانوسإمأئةنجبيلمنفهوكسابااالمركاناذاأماةادلحياةاصية

فيهابئابذووبذر

نفوصهامنهخمالمايماهيذبمتمثالارضهافياقهءاماةاالأنيبروزدوة
تمثالفلىءلىالعارذاهـمحواليزعنئرفىوحقوةاليباشعةقلفب

ةأفيسياكونيبماالبالدفيادالفلممصرعنودانالىفصلكأل
قيودفيسفقىاالسةشتاولخاظواطرءهيابم2العفوسفيعقاداال

الحجرالحواثفيالناركولتصالوهافييكمنالحفلفاذلأوااالصتعنة

لزنمدءقدحثزلةتتسكونحوادثااليامنولدحئهيا
النحوذاهفياداالسثحألسبلعلىهئاهذكىميمماالإشومما

لهيقاليخفياظزوجاالؤكطقحربوقعتأنهمارما
رحآ8
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زالهشقانالفرتحالحثمزرجاعلىلالوسيهاخابةكانتبعاث
فيصاجاوكانواثناقبياامنارجاخضأنواتففصدورالصمناالحقاد

مأراداليهوديسبنثاكصمفرتاعوزإففيوهميتحادثونكاث
بعاثيومأ3ذرجاللهفأرعلهمبعقهمءنهـتنةفتعابينهميبثأن

وتالواأالقوهاجايوآءيأصذهذافىالشعرمنفييلمابعضواشدهم

هليةاضإفعلعنونهاهموسامعليهتعالىاللهليالنينجاءالمالجالسالح
وبسببصيطايخةكةقىانهاوحكرفواالحواوتصعليهعزموامماكانوافرجعوا

الذبنمنفربقاتطعواانلذينإنواةأيهاباتعالىقولهلقىالحادثةهذه
لنكافىجمإىدكيردحإتحابا1أو

الكلمةداقيمنالعهدذلكفيالمسدونعديهنقدارمايلىوالذي

إنلالصحىالمفيرةواطفللهالمؤلمةالحوادثذكرناألثيرضداريعرف

الذكريئياخحةالهبابصااخالففط
صغيرةحديقةءالمينبالقربرأيتنزنسثلييقدوحينوافيمذا

واسقسةامراءهاواواففرجلوهـئياشخاصياخةثيلهتافي

افاسيشبهثيءيدوافنكرنظواالايظرآخررجل4إاديهاخةبا

يرفلذيخرافىيدكتابفيااحدينظرغالمانيموبجااوالبطة

صذهعنءـصاحبىألتففيهءالتهراءةيعلمهكانهكتابالفىبأصبحه
واصافرنسادونةفانهءللىاالالرجلاماالفوزالرهتوهـثليل

تالتيدولتطلايطاليفانهحراالاالراواتونىفنمثلافرإة
ثماحشاللهافيهدههـاسائةوكاتتنافىفيستواخذفىطامعة
ينظرطالياالبالرجلهذاكلنةعليهافرنسانجوزاالمرعليياانعكهى



صادقاأكيداوعدابثيءوعدمنالىالمسحربكرالمتيطرتونسأل

فهويشانيالكتاببيدالذيخالموأماهيهىلةأعطاهثممنهلحرمه
فوفساأنافىةاثصابالكتذالبالنمراءةتوأصيااإشايعلىرفسوي

تصأنافاالجزازفياتفححتوأسررمماءخأافقهاافهج

فرنساسياسةثصأتفياألولكةسؤالىعنأزيدأرنجأنلمفلثممه
ثنيهساأحواالعنشيئاإولمقبلمنقدمهنطأهلمباولعلىإدمالةثعأن

مميةجطا

دفىباحافالموكباللةذاتشساهدتصتىأسبوعيهضكآليكدو

أنهفيأضكفلمامامهمتصدحوالموصيقىوالمصاييحأءالونيحهو
ولمطاالمراالحدعروسزفاصاموكبأوالوطنيةاالحنفااللتأحد

فرناؤنسنجوديهدلندخكاليومبتذكاراحئغالأنهالقيلمألت

ويطوفرصميااالحتفالهذايعيلأسبوعكلمنالومهذاثلقي
الكبرىالمدينةارعئصوفيالشكلبهذاندا

كغألمالنييحاكمئونسفيفرنماياصةسعلىأحكمانأيضااثصأفلم
جرىمابعضفيهافتعىأيامامكثتأنبعدكولعنهاشيئافتملى

اقالمهوالرموزاالئمكفاذاالتولسحيةدالبيشؤونمنبدهاثلى

بأنجمااأمنئونسالىللوافدالصهامومنعتوزروانماالوجودفي
مناجرئهبماراضونموأاأهامنهبرءالبالهذداحضلصقدفرنسا

عنمدتوأخهارصناهمعلىدإليهمالترصباصوأقصالحاال
إرائذأسوعكلفيمهالذياطاالحتفافيوكذلكإطاليااإمعمط
ذلكءخالفراالأنمعالبالدعاصمةنسويةالفنودالخولل



لمةماإلماءكطهالكباوالمستبداسةسب5دطشكترضاقفرسياسة
ةخاصاةفىلهقدرةواللىألهيرفيفالدفايسامفيفالقوى
إذاإالغيراليشكرالمرأنلممةالمىاقثايااناكانواالمهنومةءمجقوت
عذحدهصئلوااذايغكروننالتونسضلأزنانوريهمناظيرإيهوصل
اوممنسياسيهعلدوامامضطرفهومنهمأحدناكولمواذالوافيالرموز
النفىوخدلللفالطةتععدولوالباطلإالحقيالجسون

اهـبالةأإخحتىالتونسيينمودةوجإتأصلحتفرناأنفلناولو
احظثاالالدوامنلدولةيسبقلمانهاخرىجهةمنرأينالمماالثكرفي
للعاذلوقفالذيالمقدارابهلىاإكراواحترامهافييوكالالدمنبلدا
لثكىوالفالريبموياسمطالى

اخرىةاتحكمالتطيةثاالدولةاننياالجتماوسالناةتفوأيضا
طيتيالدهاارضجعلتوسالوجومنيوجهمحبتهاتكتععبأناليمكنها
قاللهاسقاشبهتعطلمنساوفومالظليقاألسااذامنحتهااالوافضراالعسجد

4كرذماإللرمررلههذهالمعنىقادنتقاللاسسبهبضول

لالعاةسيرقسارتالدولصفةضالفتقدفرنساكونتهذاوعلى
أوالءمينوحممنوللعقيدةالجنفيعهااالجنيةاالممحكمفيالحكيم

فعلتهاالمالماظثنةالمحاتالثيىتوأهلقلوبنهاتنفراتطاظطةائباعها
تخطلمبدعةابتدلهاثاتلسابقلالفصفيالالدهذفيسياستهافي
رربصزمماأبدائخطرناووالحافرالماكطفيةاالسوجالبالعلى

القاربميهلدىوافاكانبالجميللهاباالغرافصانيينالوأجبرتاهاوهي
للصبعيظهرحئىأشكالهاعلىاالمورمعنافليقعمىمذفطريبالكريم



ماتهةمافااوووااسااللىفاتفعلالمانياانتلوصأترشاصينذى

كهانةاالده5ذفىءـزاءمتبن11آثهاأورليصعلمماذأترنسفيزنسا

الذبممااليوأكرونيتذأمأصبوجنسفاتويرممماصاطواحتفاللغاقامه
تايشاهدرلحظةوفاالمقهرلوبأتاموقفيااأ1أمامفرقساوقفتفيه

إزالنهاعادلهمقدرةوالوالقسوةالظمأؤإع
انكلتراالحوايرنفيكفةتوتسقيفرئسااصالحوصعناولو

بمصرالتوجدذافااالرجحيةزيةاترلالنااألخرىاالكقةمصعرفيفي
قفأسثوعياهناكفرنسايلهكالذىواحنفالنىثوقىثمالكالذكأ

خطابيناتاخطفرئساأنقولوجملبانكلتراالمرصموقفمعرفيه

بالدههراتمنلهأتوأهلمانصبعدمدرهاأكمانفاهذااممافي

بدولةالعالميخاشهـرتافياالدولةوصاتآلالووفة14بالهالغخنوس
الهواذكرتهاالقوالمنلطماعيقهذااالديانءواحةطريةواالق
هالتوفيقولى

سىحسحمسسح

ىثولفيرلسويونالةمرونأا

وامااجلزةةاامااطياةانقمصطفيقيثالاحمفيإربطاكاناذا

قالضبالفيلفلدوكااذااولىبابؤنذلثيرثالثحركاتيتأسيى
وأشدهاطهاكئرالحالةهذءفيوهواالحتاللأوالحايةبطريققوذ

منبهىبستصصروفاليدعهطريقهفييقفليفيالشومضالقةحمةصق

الاالحيانمنثرفييلجعئهوقدحياتهبواجباتفومامهالرات

المعاكمابالأفههامايلتساخريبالدالةدأسهوسقصدهمنرةا
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أخذحمايهاعالعتولمااالتوفسفيقرنسادواةهذأكلات5وقد

حمولكغالتجارةوزاحمواالرظائفافشفلأفواجاالمجايفدوذالمرنويون

اصتغاللهفيماتخفياخوإماهالىادضمايقةفيايبلضلمذلكفي
االفاذبالمجشاالرضلالكامتانانرجهةهذدنناقىالخهمالرفاا

اوهلىوفافلملاالرضكانتاذاحمماذلكفيفمالحكرتلتساهل

الفالحخأالكيغةوبهذثمنبالهبضىاالأخذبمثابةالتساهل
4ومالحصترحماواذااسقالميؤفيوالضالضنكحاالتأشدفماللتوفسى

كانتوكاتوءصمعأيمصلمجوعاماتولوفاتيادنطقعرامفاخها
انعدالبالدفيوتشتخهمبالدمنجركملمماداعيةمضهالمةالمعاهذه

القوتجهةمناألهالىحاجاتعنكللئرنىفيللزراعةالصالحةاالبربئ
ىوالضر

حس

االعظمباظنينةئونساهلتياق

فيالدبئككريسهطببمأمرآلسالبافةاابعرشسمالمتعلقإن
رجةفىالىالتعافرزاهـفيالنفأللىهوالنريبولبمذاغهفيهكرأبةفالقلبه

توصماوهوالمفلاتهـعنالدفاعسبافيالروحبفليهافيسترخثن

اصقبدادمنقاسونجهماهوذلكفيببواوالجزائرتونىأهلاليه
مإماصموءوممانرئ

ىترمارعالمفيدولةاولاأتدفنرنمادولةانالنوببومغ
نلرالغهافيذلكثبئولحريتهاتترضيماوالاالدبان
كهالحاالدولةوانالميحيئمنوالجزائريبننيبناقىأدقفوضناظو
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علىااوووتصرنتأالعهانسواالصدادهذاواتآلالطالدولةهـ ى

نالمعيحعلطالمحاففةسبيلفيوشوالأألصاطلاوصلإنتأمذلك
ايضاحالىلمجتاجالسهاادوالافىواعاان

افئراءالدينىبالتعصبالمسئمإنكعهمبااوروانكلههذامنواالغرب

وللجرائزوونمىالروسياوصبرمسلهلماقيحثهتعصبهناكوكاتفلمها

التهماوالمصاثالقادحالظلممنفي14الجاواءاوبالداالسودوالجبل
انهمااووصيفينباالمسلىالدرجةاذتإحهاآدففييبالثرونها
ايديهيمناموايثزعوناالسودجباوفيتصرعلىجمرهون

هفيافمذاعليرةساامتمااالياقبومفييبعدالفرنساانعا

الواليينهاتينفيعليهاالمجنظهريقاانوالجزانونساهلىلمةما

لماتابعةفاالجسامبدهامنشقلتائلموبالةالن

النجلبفقالدعاءيكمفوالمانهمفةاظبعرشتعلفهـمقاكزيداومما
امؤفىدعاءصالةلمحآفهآخرلهيدعونلهالمشبرعدالجعةيومفياألعظم
هيشمارااالدولاكزاتهناتومناثودطاكهالعراتلمجرى
الحزبةمننعاونالدوبالوفقلهاصةاحاضيااالممآهاماسااقالدولة

الرافيةاالمماثفيامقظواالاققدمعلعدهامابإللشةألوا
وجزيريهؤبالفياجزائرأهلىاملةمهتاحاهلمااسيانياثولةهذه

ؤكاقاخمادهاعنامباياجمزتىالئورةنيرانمالالضداعياذلككان

رثوخمالمتحسدةالوالياتيئوبلينهاهائيةحرلطوقرحجرإئهامن
هذرلغهراكريارةإجرفواالبرفيواالمرالالرصالمنابع

المحالهالنيابيةمنحثهاانبعدالمتحدةالياتدماللئالهاليوضممهاالجزائرمئها



46

أمةااااالمممعاملفيتستبداقهالدرلةأتعاإآرفىادلفد خماعا

وقوبوالجاةالهؤكهلجشتاممابومفياالمرعاياكسيخانالبد
اثحما11

االثعسمامدااكقاللوايخا
ادونلىاهـيزنسانعاصافير

واألديخهالماديمرآلصافيهلىوتعملاليهمتحيبهااليملةالمطوالجزائر
هالذاالسصاللوشحهمواقجالرةوالزراصةالصناضةونقدمومالعنجثر
لمةمعااذقاالصهذااالئمتفاضأنيمكنهاوبذلكالحيةئماشعارهو
إبةانفعايبهدياخهاالوالقسوةالظم

نبههقىإليلسموقيزيا

االكأنستربالىالشاصربائاهوالصصءاذبارةاردت

ديبلهيقالكحلىنونىخةمدويرضواحييهاوالمقمللسرايفقصدت
لليهااوعولوااعةفحفدارتونسعنعدوهوبالمرممىسعيدأي

عناطريةاالىلداصحةكاحدنايذهبصدبديةاطالكةبطريق
اتديواليبكارتبعثتايالراليوصلتولمااطإليدلمخماكااريق

نجكلجقبونهبماللمةالحفرةفيمعاأحمدإلطحفرقليلوبدالقشريفات
قسهوأدبأخالقهكرمعلىدلتحفاوةبكللقيتيتقابالولماتوفىفي
يةاكتيادلبصسيدهاخالقثرمعلىدايالالحفاوةمذهكانتاورب

نغيرذلكأنفردئاالئصموابلةتجأتشرفأتأرببأفيأخبرته
علىاالمريرضأنبلىاالموهبقالجوابأنلالكراباليصرحالنه

ةالمفالالىاواليذهباالغرابمنالمضالجةيريدلذىةاطكومة
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االبصيوقاالجةبرجمدالجلهالذيرضالةددسفيرءفيطلويةالفر

نهمظمىتولأكلأماثامنهأوبالمقالجةعخمبآلوالحتكنيئتو
للتياالغراضيحثوفوالالسفيرثاذنبغيزاشاؤأنيمعمويقالجون
فيهامجادثنهيريالوث

خذأنوتعالىسبحانهاللهودعوتاطالةهذمملىجدافأصفت

الذيالمعابئألذالىداممياوالاالرضخكلفيالمامسيناءهـاببد

مفذهبتذالثوبحدفرناتتننتماتزيجيالنهبدلكأخبرفى
وهوالحاسيةصنضالرجالظعرفتوقدلرجلرزاوووعتايال

سافهفىالعليةةالحفمساينهماأحدالراثعطلليد

ونلبثالموجوبخابزياءقي

مويوالابلمقالةوبةالفرفدرةالةدارالىيومفيتتر

فقاباكاحاالفرنساضارجيةووزيرساقاترتسفيفرتحاسفربيشون

وبدلعسهوتهذيخباخالقهجمرمادبهعنفيهااعربحصخةلجةمةجنابه
تياالالحديثباداررحيبوللالتحيةدراتعىوتجاداارفللنه

معاإصفتيللباىصعوزيارةفيوءبتونىالىوفدتصيماانني
ولماقالمعسادأحدقالمتيسهوهسرايالىولمازجتبرأميرسوهو

منالحدزاليجوبانهاخبرفىدصبقالجةلهلثرفامرعاحمهعرفحت

الىمنهاوالتصرعالحكومةإخطاربعداالسعوءربزانالنونسببنكر
أتيتقهذلكمنهسععتانوحينللزبارةوقاتعبنانألجلإرءالوا

رحل9
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النرضلهذاتاالةبمةوتحثعرفت

فيالعذرةالحرااقعاتءونأثاأحدلكلهماةاننم
بريدوننالذتالتتوالىوذبنالذاالغرابمقوصؤفهامراتجعا
مبصفتمتوشالىاناسدأنهوذلكسياسيةابالسبإإياسموزبارة

فيلغونهاالحكومةارداخليةاسعنينقبرنجواسيىالجقيفةوفيسائحين

اصاصنمنيثونماكئوالاليهاقتاكاالحزاباوماخهمهـحالى
السيإصةهذوجراءلتجسس

نوشاليجاءااللمانأصدأن44صنةمايوشهرفيحدثوة

ويخهلهفصرخالهاديباصادصيدهورأتياالثاالدسمولجةمةوظب
ابعالحياحةأجمىرطرقأنارادصعوهقابلولماالمقمابلةفيهتكونالذياليوم

كاتانذيقتالىفيلذكرهااثالفىمواضعقىيثهـاطاليوتطرق
لمهاللهقالذيللغركادائردعنخرجانههلسمورأيفاطايخه
اندقاكعثرةتهبوفمكثقدااللمافىوكانمالحكلهاءقطع7بااشار

امرفيبتارقبذالثزدرةاءعلصتولماذلكأزيدءاتلهعينالذىالوقعت
الكقشافأياالماةنجاءجاصوسأنهدوجتمبوإاالفافىهذا

تونىفينصوبةالالياحمةأحوالي

لهاجواسييىوجودرفياللمايخاألحظوتقولرفىتحبككأفبئ
قتهاصدلداصيالماياإتلكقولظ4الحاحهتفيهلفونااقمارماداماهنمفي

أنهابذاثةوالاالهذدثلخدصةلهاأنتقدمتريدالعديةالدولةمع

إثربرابطةاللتزررالطئماخةالدولةمالىئوشاطادةفيسل
النرايخهفكفيهاهاوصداالماتيامثلنراقبكنارواذاللنهاو
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منهم4للصحايحرفةيحترفونألسباممنلياللدولةاشأبعهنالمصربين
نتؤيداذاالعديةالدولةأنوهيابمتمكلظةماللىان

اتالىاحنياجفيتثلبتآلتوتااالتالةفيعاهـ11تععثان

نوهمالدولكلقكثرالجواسيماسمنكالدالذااللمانقتتخذهم
فطهيىوزترذتجبشروسالسياسةفيناالمهاأخدفيثنادااناهاال

اليلبهذافيوغيرهاانياإامنابرع

فرلساآلياعلىلبظلححعرانهولونفئالذلىااللمافيللرجلاأم
منليطاالهقاوبوقفيرالدسائهىلدسدولتهقبلمنالتاالو5ؤا

اللعبعينيةبهـ4صسيشنذاقىالعداوةمنفرنساوأنيااةبينوماافزنى
هالىءوىرز5كللدللىابهر

ظصوصاوجهعلىنهميننجوالصنالمصرقبوناثرأأجنابموأماقول
هوحياقيفيعلىواجباولأقأرىعئمافىمصريأبىبخابأؤكدنافى

كنتولوالوياذمنقيممابفيودفي2وأبناأكأد9هـفىت
سائلالوكلاصنعلكنتاليهتشرونالذكطضهـالةمذانسشالياتيمت
نحبرشأنكلومدالهالثقدمانيةانقاصكومةاعلىصرتىحهاالتي

باياولممابلنكوالمنثونىفيوجودكمنبأسالاالن

بالمفابألالتئرففىوذيالؤيإفرمادلهئنئاذاالكشلمافى

لجنابمأؤكدوافىاالولالفاكعنولعأللجنابمكرظكطاة
رمخوصسوفاصلمايرااانكونهاالاالباسحوزيارةفيأوكألماا

حضرةانضيهافيبساعةمنلقيسعدفيانبتالسجايانأولطفاالخالق

نجراالاملمئربطتىاالميةالدابطةالالسطيخة
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طبتاحمرمةفقدالمقابأليادإهـأنتالزفغيرالوقتأذوطاا
خهحبأقياجايادجليلوخماليمراالذاابانصعناعيعثيذل

رهمغأونإؤنباعاياذالثفيعمواءوالعاماخاصالمط
بهىحد01نفاخرىرمساذاصحافةاجمالىالحدتثاضطردناثم

األقىثالحد

توافةللصاليأيلاكللتأكهامصبادىءفيانخأبهنت

فياكنتبهاشفيومنالعادةتفوقدرجةاليللجرائدمطالعةثرايم
حزبالتالتيالجوسيماشاجربددفيحرةمقاالت

ووتلكفيابةطواظلصحالةاليألميازلتكذلثومااالضقراحميمين
الينهـبنتتعاقوظيفةفيصيختالسنةهذهوفي1ههسنةاليعاسيةالى

امريكاياتجمواحدىفيسياسيامععداعينصمدةوبثدبفرنسا

هذهوفيالصينعاصيةيهإؤفيسفيرانتعيه098سنةوفيويةبا

ممدكهفينبصنمداالالثورةنيراناضككسروالحوادثحدممتالمدة
ازهقتاتبعدثورةهذهنيراناطفاءفيالدولواشتركتالسماءابن

جث091منةالينالعبالدفيكتواالوربينمناررلكثيرين
هذهمندسسبرشهرفيوذالثتونسفيسفيرأدوأكأقبلصناثتدبت

االدلرةفياألصالحروحثفيجهدىتتاليهاولىووتججردالهسنة
للجرائدالحريةمةحهوماصضعتهسومنالبالدترقىنهشمنماكلوفط

المماذاللمحاوغيرمانالبقيودمشاولةادآقكانتأنبعدوالمطبوعات

زصقاجهاصفب2كدصنادساعأناوالذبمهاالندجمرهاليحاجة
الشورىمجلسفيللنيابةحقيسيبقللتومغموللعملدائرةالىالتفكي
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واتىعاصحاعةوآلراكوترقمةنتافر01اصصاالنهرالذلى
ونالموأب31اقايذكرقيااخادبةااالممالنذالثأثماالعاذدا ريم

كافقضيهالذىحيافيؤيءإربخضاءلحةةلينياناوامناطالدص
ذلكبعدوالمثريفةافدراالوهذالحورهذالهكرتفثالبالدهذه

واهدبثلهواجمتومةالحشطقوذستون4قيمالهثرحت

لوحبذاوقلتفيههمالذيصيئاعوأثومهافيأكأيعاملاالقسودعلىثابه
جضابفيولالمأهوآلالحينكناالهالىااحالةالىنظرنج

ذاكاءـبااللبخطرأمركلفيالمحادثةخرهـاةمضبائنالىفوعأل

اخريمرةقابلةاتعلىتساعدااوالاالفكلركنولالب

نونسبايوساةتتارص

نالواالذيئالعاالمالوإاليخاءالةاألمواايلراالذالثهو

الدفاترواههزتبلونؤماوتدوينحمخدتهـوافحضعنكابركابراالمعالي

االنجيالسائىفياالمثالمسرمذكراوسارتالمنابرعليهمهناءباطربا

شعرفعاتيثدهاممانادفيكلالمجدصروحنزالحععراإموشادت
والشنجميرالروضأكإتوسيرذخشالمجدوحباأؤيادص

مداباذرة11اوشانبخملوك3رذجرىفاذاوالقمرنورهافمياءهـ
للعربميوكصغيرهماوقصركداناوصاحبصبرانأاقبااوللنعان

فوقأعالهمامجدالتاربخلمحفظالذيندالصناداألصالهااوامرلمللصيد
فاسلالسا3ينبهنمرحاةطوفيالفرقدأدبمأهمواوحاتوالمرريا11

باللقصبداالميرفيهمهذاالؤيدالعقدهذاوإسطةهماطمعيفيةائلةال
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أاتهـامنالفردبعإلىاوهوقصبدةنفلنااالنامذكر
خاتهةاغهـ11الولجمكلوتحدإعصابىفيسببآكرمفأ
اخةهـلدوأكرفةالصعرفاهيرلى5حيالىبذاتهسعلقحئافانهأما

الناضرضوالرالزاخروالبحواهيالىاليدرعنلحدثلمحامدي
محطالضهـاووضرونقفيقلماضئتأخالقهوعنعنمهاالسائلى
حمدالفأديمعحهأضاأحذتآلوكلالعفافبنيئهصرم

صاداالذلدثوهمةاآلثاملبهاتكأحهابهرلمحاأمامهخثلعغ
سكومىأمحناالحعفالتفيوذكاءتيالظوتجلوةلتكشف
تضوخفالسهلانفذءقتالمشكلعندرأىوإصابةاطام

ارااللهاتخشعومهابةالوقاريجمله
خالتصيريانتواخويريهامخوايرىاذالتعاظمويرى
اروطبواطوبالهاتذلإزررافىاذوصالتوثهالنذيردونهحم

رروالمحبااليامردوخلرئاصةلقعيبهألتسياسةوحسنئانالحلى
أدوألصىنواإلصهأزالتمابءاللالمووممارسةوطولالدهووووقاص

خيهأأالهيخظركأنهبدامةومركةونزاهةوتقويمابوحاستركل
والشاصلكاموفااللطاففيتيرىديحيثفشظسصين

كدىالصيوبهكلطإل

الدياجروجوجلىحنادسهخيمتياصةاجوانالرأىله
صقاأأكاإذاهـيعاقب4احكافيالعادلفهوعيةبالريعتبلهفمااأم
حفدمهاذااالالجيليغروالأشيرحالصفحكاناذاحويصلئصلح

ضحضااناصرنهومهرالهاالجودجعلالمدايممحرائاليهذنتأوا



مما1

اذاالندىادمرآوقبلةالألواءلدىاءالبماجأووبااالةمأ
51يريرماوكهوحفهرمهجإللماوثواكثبكطيضهباءالنةالىتحا

كناوالدادالرأيةعنوالحزمشادوالىخكةانجررلتكستانز

وابئوفضطهوأدبهوالمأمونونجلهئه6وذوإباسوعدلهبكسرىنمع
بدفدفاذااصشهوفىوقصونجابتهطاهيوابنوعفتهوتقواهللزفيب

صمفمتومهماالياالتوالعظامالرفاتتمكوأحييالصفاتهذهغظ
لهقيمأورىاتهكصةالجياساالثناءقالئدمن

حملبالنفوسكلاليفاشتصريالنفوسمنكلكأذ
ع

العانكللوذجأمترلةاإلميرهذاحياةذكرنارصكانولماهذا
وهاهوالمعادقأومنأخوذوعدونهون3فنثردااليالمب

محممباهـىبئباىصهودبنباينصبئيايددتاصرالياخاهوئهد

ابالموماالميرهذاولدنيةااهائلةاصسؤركيالعلبنبايحيفىافي

بيتبرواالدبالناهلعلىأتجاعترولماـء731ألآلوالث2فينب
يةاالسالمللعنوموباديالثريفالقرانمنهفيحفظاممالهباكور
فيهمالثحصمصيلطفيبعيدشأوعبعلىالهمةفيهلذتهائضاعفتولماذاق
واالسناذالفاضلللعامحفوةالجيلينااللمبنعلىيزاولأذاللهشامافزاول
اصالثيغالقدوةللقاعنلوحمضرةيرمممدالشبغالجروالرحمالةألحبهم
وهذاسالميةالوماوادبافيالكحببلوثمهيرالوصيكد

المنيةاادركتهاناليخلقابهيهرحلمويةآلمالزسمودالزمخهرا1
وحصلبواالاللتفيبارعاللربهةماحبارفعمسنواتبفمعةمنذ



37

العافةحأوكرذلة41اوهـسالنةفبراسخةآلتةهبيمالالمإكلة
م3يةفلنااذاامهمباوالياالااالدباالقرةلضفيفكراالحسينية

الثريفقراد15فيالواردةافيالمقدقي

يةاوللفرفالمغةكانتوآلإراإلإتاالتلتماحماخاتجةسباحىولما
وارتباطضالقةفمكاقواناخرجهةومنأورباقارةفيةالرسصاالفة
موالخصوصاضرسامىتعلصاانتةاحفغلهنرأيللتونسيةلىكةبالى

تعاحهأفيصهولحمزءجمعخاتفا1لرااجداددلعرصقمرترثءله
اوقهامضفيابتدأولممالمهةأحدلذلكانخىشمايمكنبكلاواالخذ

واردفةاوءفا9فى01اممتأحتىاالناوثابرءفطـء2931صنةمطمن
فهوةواظاصياومحانواعهااخضالففىالعصريهالملوماقيإذيق

خإلكاقيأريةالعملرمالىفيشنوررنماويهافانانةمحصلدينهلوماعارف
نتةوالمدرتجلالمداد

حرغعإجهتجدوإلموياتكحرهيغادرأماالعاوارهذهجمغوفي

عوائدهاوالكريمالبيتهذاشعارتضافيءا
فيررالىواليةالىصمودهقيا9ءـس03خةساولربيعشهزهفيو
الدولةوربرالزراءوالرباالمراءصافادخصموي

ثريفلمارةاإلصبعدكرشصباهيالتيالكلةوالضعارقلىولما4
مةمرتهفينهابكالذظاهسنهامىإلنةمعلمتهومعايأاالوعادته
أرزاالفجىانءالماإصافاخطعهواسءبقىوهورالظعغأعداجث

قي4331نةسصإولاريع91فوااصبتمفيتاطالملكير
مهافىوسراةوالفرنساويةونيةاكالدرتينرجاتحفرهمشهودموفي



إلمتههفااواراللهاطالعلماثها

باشامحمدلهالمغفورخافالذالجليلاالثذلكحياةئارغهذا
كاثولننونساهلقلوبفيعظمىمزلةلهيراألكانيثىالها

فهوالدهريمثلهعأيخخرماالصالحالولدمنخلفولكنتهارحمةالىانعقل
احدهمامناوازكاهاشرقاكرمهاواراعنسللفرأطهرعنهتثفرأصل

فيضواتوهماباىيبثامحمدوالثافيباىاهرالدالبرنسسمو

للبادبصاهايمشعسهذااالخالقاصنفينانخدحنةوالةءالز
الطارفالمجدحازوممألهماللصأدرواردامنهيرتويبحرذاكووالحاضر

مليهميبمانتعاليلهونشكةالماهـينيةاساللعاببهذهنأكونالدوال
والكااللياألوكراالزمانممرالىنعمه

صى

نسإتىفاالوديوانرئيفرصالبثرالحيد

ومعوفةوفضلادبالرئيسذواالستارسشطاليمىوارثهو

حسنبسقياهاصالعرسوتعيدالدرومىالعلءفأحياهابدرسنجلو

معنىالمتمحيصومحصللتخإيركلخاعىوىألدروتاودفياالفها
قربجةااللتباتكثفوألمعيةباهروففلنادرادبصس
ياقىالحساممنانباءدقايمينهفيالعىلمقياسالذكاءنكانها

عبداالدبفيهوااللهاموالوحيرصولفهومالكلمنجربالم

دواقممرثعدوابئالفارالىالقدفةوفييفيبنمحمدافحووفياطيد
لقلتاالصعارووقهيئخباراالادبنوالسمارجموإدثوهورايته

رحل



3ما

علىقىيلىومورأيتهولوووايةواغربماحكايةاظرفبباال
وتصيرالدينعلوتماولاظاجاوبويهلضلتعراجهاقواءدهالطال
دتهاهـويشوندابئاحدايرينبئهذالمتلالمينتحابك

هوبائنلىموكلابالانقلتلماوالمنطقللقدفةفييتررومو

أخالتهأمااالتطاركلؤهاضيمسثعهاوناررأسهفىعلعلمكلفي
عمدبلألياصمينعرفاوثجتمنامزإجاطفىاالئعيموقةفيفص

وعقىفيواناةخخثحفيتعاظماخالقودماثةاعراقءةطهادارفي
عالءاالخصوعلىوطنهاهلخصوصااالجناسينالناسمي

وصسالحعضةعلىالملعنمنينالدجامصةبههمتجمعهمنالبهزم
اهكرةالرلىشاممةيعيىنظروبمدوسياسةةويهامماحووارعية

أللمحياابالذضي
واالسكندرالمحىرسحاأشاهدتبعدهماقيعرابانحبرمن

واالعصرانفوسهمااللهحبمكاناللضاضلينكلورأت
النفىكرمفضلافيمصىفياالمامذالتتوتسافيهو

الصلمفيحيمهماصحثوالمينريببالجمطوذوطنهماوالشبه
هماوحيتأالولالوجههووهذاوالمرفةالدرايةوكمالاوالفلسفه

فيالفحريرىبلالفخلومزيةبالصماالتصافودممفيالمحديرلم
حمنفيأخنىواوالمعارفالعلوماحرزهءنماالربااإلوطانخدمة

هذاواظيريةةابىاصىفذاكوالطاوفالتالدالشمنافضلاالحدوثة
اظيريةاألممالىعلىوحىيةالعمرالعلوموايديةواظلىالمذرصةاسسى
للعولعالذىاالفضلثافىاللوجههووهذاالوطنيةدبهرواحي



07

ولايكراءفقاللقزسيدآمناسيدفااذامات

يجدرعيالسىاموااألبرعضهـلةواتةخاالالحيداهأناو
المصادراوثمنقلناهالذيحياتهتارغملخعىكرنذبمثلهنفخرانبا

كالحشمنلاصفرمصافىاللواءامهافمبنرالبعدهو
الحسينيةالعائمةمؤصسىضلىبننحسعهسدعلىترفىاستوطنواالذين

يه

أدءلضعولماقىتزثنوأوالدهفرباه08395عاهاالشهمهذالدفى
وتوقدالنبابةدالثلعيهفظهرتكاقأسببدأفيالصادقيةالمدوسة
فرنساصعةطباريسإليذهبمتالتياالرساليةكالعةفيينفهالقربحة

أواخوفيتونىعادالىثمالصادتيةسةالمدناثقةعلىالتحصيلنصابمحيل
الوزاوةفيمترجماثنفىالساميةفالوظفيشقلبفأخذ13ءـ0سنة

فأخذيتدرجالعامةارةاألدبامحتشاوتعينةكولالمذالوزارةأفينثماظارحة
كانتالتيالفرعيةالمدوسةةاداانضماممعالمحاسبةقلمرطسصارأذإلى
فأدخلىءاالوقاثجمعيةعلىبالمراقبهكلفثمبأىرمضانبطحاءلباقلى
برثاسةللعالماالملهصدرثمحلولأنالثهماشاءاقمااالصالمنفيها

اشصهصحتىيمتهعئوتاتافكاربحعغسائرةالوموممطكورةاأذدارةا
منالقصيدبيىمالتيطنيةاكخدمتهأمااألوريةاالداراتأعظم
موانيببنلقديدىعظماحتىمبلفاسيهافقمدالعجالةهذبةكط

فيهتعنحصرئونسفياالنالموجودةالنهضةوكادتألغيوربالناصح
جهادهاحياسببلفيوجاهدونيةاظاالمدرتألسيعىفيسصالذلمحيأفهو



أبضاننخةباعانةحيةالغرةالمستمثحرعقامالذىوهواالبطال

والاقلمابوصفهاالمجيطالتيثراذووهوإدتهسهفيائهماعينالوطن
وقدالعمصوناضرةالدهصقيجلىفالروبالجمهالدانتعدادهاكليقدر

ترىانكحتىوغيرتهتهالثعهانظواواحترامهحهلىثولسيونأجمع
ذا3وخلهماوذاجالالويقفونمروراءاتالطريقلهيفسحولتاالس
ونثاطحزمذوالزيمةمادقالقلبصاهياالخالقمواضمعكريمفهو

الكالأوجاليبالرجالقموالتياألضالقكلفيايةالنحدأصابا
الذىمثاالتكونثطهناأوردناهاحياجمةقىفيفيرةنبذةهذ

4بهربمنهاإلسالميةاالمةفيامثالهمنثهاأكثرئركناه

نونمىأدياء

هااليمحالةالياالسبةبايذكرناشألستوفيهةاالدللحناعةإن
قخركمااطاضرةهذهـبهمتفخرماالمجديخهوالشعراءالكتابمنففيها
أالدبميدانفيالسبققصىصازوايئوالذوأدباثهاشعراحمهامنبكثيرمصر

السالفصفريرالبثالسيداالفاضلححراتهمالنجومبينكاألقاروكانوا

الرحمنعبدوالسيدألصوابجريدةمماحبالجعاجممامحمدوالمميدكرالذ

جريدةصاحبالغطاسأفندىالرازقوعبدةالزهىجريدةمديوالصناثلي

واليدالحاضرةجرإدةصاحببشوشهأفندشوعييمةاالحبيب
جريدةحصصاالالقبااحمدالحيدواالرشديةجريدةصحانبخحسبن

ويرمصاالبسالدبهمتفخرالذبناالدباءاالفاضلهؤالءوغراملقاظهار
نادكلأدبهموذكربذكرهم



اوشعرانونسادباءمذالمئرضةفيباالجماددممرفواالذينومرن

دةقصنظمالذياالزربيمحيدءلىالبالمقتدرينإءفصحدينتالم
فيانظهالذىيماواهـافندىحمافنطالنيلشاعرقصيدةبهاغراءيعارض

وممبالفاضلناضامهالفصياتنوهنانسطرهانيةالياباالفتاة

احصباجمصاتواتلوال

قدحاطتوالديئالجمف

وةداهاتفمثوأناس

ذكللالىبرداءدواوكى

مابعدمنقرآكامروا

ولمعنهنهرامماوضوا
فرقتأناسيثتيالفه
فياظصرانخرةمنبواء

معوالنيالعمىفىوتمادوا
كمانفأهلسكواقدفلذ
فىقىمبرجماتيرخهرأيمأ
طبالناممطتونسىنبنهمايا

ايمعفجمعااصمما
يتفىشركلإتجوف

ذىااراءيعرسمنان

يرصييكوهلىالالماالبافما

طربافافغيرةحركظ

هباأمىفدوالعلمبدع
سلبامنهمالعزولباس

سعباعاحهلالجار10

المجتيمهالنبىتركوا
تباواقااااليجدوا

سباأيدمممااراؤثمرفىالوفي

شرباادنعاؤالزيخصانة
كذباتسيافكاربث
اجمباوثزةالمووإعق

لعبااوريخفالدبنذوا

اوشدلهاالحسنوا

للعطبائذجمعمطاردطذ

بانخبصفيايموا

باانفيالبثيلقلفي

باحعبممسلمألث
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صعباأمرعوحمليمكمعهحيارعرثمكمما
افوياثلماهـلحبواقبينونواتأنأرضيخ

مستعذياوردهاوطعةتمووداالممطبالىرضيمأم
كتياعليناتهاهكذامالمتموإذاقلتممال

المأربابنيلالحزمإغاامرئالقعمدتفويطالييل
ديجدماطلباالجعمركىفيلمبحوييواثى
اضجبا4والدلياشئابعضضامرهماخقلموإذا

المغرباناقالصلمبشيرهليابالهعنالمشرقفاسألوا
أالرتىنالوابالعلمأنمالامسالفكاحالواسألوا
للهاكربااتبعدءعلهانهضةمنهلاالوطانإبما

كاهنإئاطيباعيثمفيمابهوفرطمال
الساباععاطإافيدجبدلىباليأتييراظاالتظنوا
المطايايفاليسعىوالذيماسسااللالفسانليس

ذهبقلىنرمنوالذكمالمعيتألواأتأددئمان
صمااليالمفيوتالواالووىبينصمعداوتعيئصوا

شياوكونواالدفيواخدمواجهديمأتمىللعلمفيلوافافي

انشمىهصالشرسويصيالصالحالسيداالديبالشاصحضرةومنهم

يهآلععلىدلتوطنيةقصدةقالطاكتونةاجاخمتنعربهط
وطميظوصدق

كيكانتعهاوالىاالخحيار4علبوغمامهافمطولةومم



ي

طلصفيقالودررا

ه

وبالمنجيشجمهاوقداحاطصفيكربااألسالأمةصتىالي
لعصفيأمائحنالجدوالفيرفيكبأخيرفيامنىوأفو

للعربأمةياتنهفيأنانما

قدتقظوالماآنهااصاسالفهامصتماالنصعظيملأمةيا
واظطبالوعظنلسطأفادوماقدرتعتواللبالهوىادكبفىوفي

للربأمةياتنهيىأنانما
فأرقهاحزناشاهدتقدوالعينقهمافراالغراضعاملأمةيا

ربفياموقيالعناهذادامانالصبرفارقماحسنوالنفسنادب
للربأمةيانهجاأنماآن

وفائعهامتقدالفواحثناكفبفائعهاراجتالمفاصدقدهذى

صبممارفيوالفكرعنكلنفعبامهاالناسبينسادقدوالخز
الربأمةياتنهفبىأناقما

لرفعتنايدعومنالعاضداأبنمتناالكانتالتيالماليأيئ
والرهنجايةبأصههفيمنوالضتلملتنافخراشيدوافنااس

للعرلدأمةباىثنهضأنانهما

وانعقدبالحقأعدلفيوجلواجهدوااظراتفعلوااصمالفنا

منتصبوهدمناكطشيدواقدقدسعدواالكوقفيلمبافعاقوء
العرسبدأمةياتنهضىأنماآن

شعواقدبالعلمدوجمولهمارفعواأسالفنارفعواالدين



كتصواايصفذمركاافيهذاوداندفعواالوحزموأيعزم

ربالةأبا3ءمحذأنان01

المتظرفناهـلوبواالالباليمطالهذاعلىاو
تونمنالقيامحني

ووجهتيإيةااليفاثرابواخرمنباخرةكبتوتوفسغاحوت

طارفجبلبوغازطريقمننسافرأنالعزموكانالمثرقةالشصسبالد
تواعدذدهىالوأندفأالجلورتةأفرواءتف

ااترإفارعنفراالىاالشاحرذءثلتؤالىددتإالمسافةرأينا

كثرةفضالعبايدذةااكدالثفرأيناخاكتالىاطلىطاظعلىثم
حىيهويعىالىبوغازيقطرلتادمرصليمةفىالضندنااروأتفالهصا

تاليءكرالذاخاازونىلأفرإوالوأأتربنهللماريق

4الددفيمااتةالاةنروابالرؤةصاأهبذاةاخرذإافيونزفا

العاوكتسبعضفينعالهفيورفيأدامادوامةواخاوالثافيةاالولى

بللروممببخادمثيئأشبهوهـانذىإإخرءااوذصافيوذالمثفيةالد
اترفافيرغبوخاباقبرتواكعىبدويفرنىبرجلواذا

فقالوفبإفيالخاطبةوكانتثااالاديثاطبيتدارالتحفبعدبا

العبمأهلومنينأظخكااني
ااجا

انذاهأنظدالأيوالى

كاالبالديننرثالإإبانابالدانى

ثمعاعلىأسألأنأريدأالسالمكرذعلىوائفعلماحمسنا
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بكااالجثماععلىأحمدالةواالنعنهايجيبنيابمثاعاتجمعانوددتااطا
عنهالجولبيدثىالذيؤالاوما

االمتداءاالبؤالىدألمفىكالأوخمطءيقباطانني
انهاىخشيسةلوالهذاالقرلختومايمبالمجولمولالحقيقةالي

نشأئهعهدمناالسالتاريخعلىاطلصتننىاوالمسلعيناالسالمعلىبالتحامل
اطاضرةحالتهواالولىحالتهينالذيالعظمللةرقجداتثقدالعهدهذاالى

عليهلمجضولمآسياقبومنباليرجزيرةفيظهراالسالمفان
عاالصمنصروعسقةلمللععورةبقاعفيالثرحعتىارمنمنظيل
هموالكلمثرينبراصطةيكنهذالماظشمارهواناالسالودظاال
يعرفكااألممعاداتمندةطويجنسلممتهمالالجلهوبل

فيالععورنلكفيللمسلمونوكاتومبادئهوقواعدهاحواكمنزلك

تخثىكانىاالنمانحتيوالمارفالعاومحيثمناشقدمجاتدأعلى
واالعتباراالحقرامنطراظالفةقاماليوتنظراالصالمسطوة

واالديالمادياالنحطاعامقناالونالمسلىيهعمافضوذالث

وللعوائدالديئفيالمنحايةالبمسومهينمحاصبحواانهمحتى
مفمهمنجزااليوازىيوملمنهـماظالفةبظليتيظلالذيوالقد
االنالمسلمينعددجموع

نيةوالمدلعدلدوالفطرةهواإلسالمأنببرتويوسالموياجنابعلما
مأولتكوثاليوومبادثوقواعدهاعولهفيبحثتاولشواطربة

االنتاوانتمثرهلىلماواالىيئهذاكلىالمحمغيريفتريهاقراءيردي
رحأ9
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مهتقىالذىقدملوذلكوجيرةمدةفيرضاساثرأنراء1فيالهال
قواعدعلىبنالملهسيرنقجةاالوهـماولالععرفياالملموت

ختالعاممنذلكغيراليوالنواهياالوامرمنفيهجاءبماوالعمل
ترفىينوالعباوييناألاظافاءصهرةقرأتوادااالخرىاالديانأهل

افامةمنملطهوتأييداعزازيههسيلفيهؤاليبذلهماكانقدار

طعنوالذودافؤهملمناالحكاموتوليةمقاطعهافيالحدود
ؤعد4منكراتوينالالضاللأهلأيديبهتعبثانمناالصالم

الففلالهلهموتعزينالعلمالهلاكرامهمعنفضالهذا
قواتمينالينظرتثمالقراتماحطالىبيرتويامسيوتنذاظ

ضروببكلالكقيلةهييةاالصالالمريعةانتجدالدولسائروشراغ

فيالهلمولملمركااوىبفيلتياطانةقوقافيذلكسواليدل
بهيديئمنسعادةبهماانولجمعالنهوالدينيةالياجةالشؤونكل

مضكعلىآلداثواالمدنيةالدعاويكلفيصبمالثرفالقاضماوكان
لمةتأاذااالصالميةالثريعةحدتيااألاتإالعقووكلالدينيةالقواعد

اذااظثالجرائمبارتعناسيحبرالكفيلةوحدهاوجقهافيها
اطقيؤآليةالمدلمعنيجامعاضبهدهاالسالمأركانفيأملت
هصائريخونراعيهلغالدبأواصيخذيئاكانوااالولالعصرفيلمصعلمونظ

الديخأنبذواوقداالنأمااالجمائةالمااصفيفيلهمرسمهماكلعلى
والبليهجامعتهميعززاتحادواألبيهمتآلفطالميامفلسياهلىوجياسظ

ئااشكأفالةىحااالقانونعنانوذالوضيباوااضعافهاخهمللعظهصا

همةيئالىعلماءانكامقعهذالشحصيةاالحوالاالفياالقاليم
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فكثرقالمابينالمنتثرةالمفاسداللمالحاوتنيه3البأةقاعلييعملون

يتخذونمالذيناالصهااليعملولموآإبهالدينحرماتانتكتوالفساد

لالجذالثعلىزدووياءضشصاءواالمصالملوكنقربصالة

فاالزانتناءفيوالهماتيعرفىاءاالغفينهالطبقاتببنكلالساف
مدينةمنالمسلمونيأخذوامالفحمخاهعوكلالقاخراليناءأنولمن

تمستمدةالوبيةالمدينةانعلىودنياهمدينهمفييضرهممااالالغرب

يسلنبخيأموبلفقطبالعباداتيأمرلماالسالماذاالسالىانمدن

صعىالمسالونسعىفلوغدايموتأنهولدينهصابداييشنهلدنياالمسلم
تعاليالتهبقوليعملونفهمواالختراعاتاالكتشافاتحيتصافربيين

التىاطممةانحتىبميااالرضفيمالبمخاقهالذصبوهو
المدنيةنضسواطجواركاةوهاواصالة11فيالثريفالشرعأودعها
يبعداثوالصومةالصالةالهعادةاوجالياالممنرتتيبهاالتىالحقيقية
اذإبحثتالنكالسرقاتتمثعواركاةوالفحسالدنايابارتعناففى
والحبمالفقرهوفيهالدسبببدأثبوالسابوالمرقةجناياتعن

االرفسيةاكرةانكالرسائرفيالمنتعثرينينلمهالىقلوببينيؤلف

اييضمابعداآلخرعلىبهبشربمادنكليعثعرواحدةيدافيكونون

دينأنهمويمالةيرنالصذاالجمامدذبهمايرممطوأماالمسافةمن
باطالوهمكلهفيةالمسيحخصوممااالخرياالديانمغغيرهضدالتعمنب

آاالسالعهإلبدءمنالمدةهذكلرىوالنطواليهودلمموقالمىعاثىلماواال
مفمابادلونذياخهممرافقفياليامةبالحريةتعونمتوهماليومالي

بنالمسلهتتهمأورأنالعجبنواالنجماعةلمجيألمهمالمملقةوالفوائداغاك



كلفيضاكهوالتواالتحادلفابرادرمنمتباذامتعصبونمباخورا
خريواديخامايهمه

ثصزمنأيفيتبهدالخراآلاأولهمنماالصصلارتلموهذا
ليبيةالحالحروببلاليهودأوالنصاريضدهاجواينالمسلهاناالزمان

العيوقعناإلسالمتمحواقتريدالتىاورباااليهـمخركهالمها
مملوااذاينالمسلهدمرؤاقحيوالمياجثابلكأقولاالجمالوبعلىو

يخالفماكلوندواواالجتماعيةوالدالمحياشةأحوافيبدينهم
السالفمجدئميسترجعواانلعيهمواجبهوبمالواومدهخهمث

االممسائرفيالجانبهوبيصهرصاتاالنةمصكؤوكان

المسلمينقدمفيالسببحقيقةعرفتقدبرنومسيوياالراكوافى

اطاضرالعصرفيؤأخرلماالولالممرفي
سباباالمعرفةفيألرتياباعنىوزاللحإقةاعلىت4وةفداآلن

االضداءعلىتمذوالماصأثدةظىافدحيثجربالشكرااشكوكوافى

لذكرهاداممطالدخرىثلمطفيالحديثأطرافعجاذباخدناثمالها
اآلت

للويسمنالمروو

فيومررناددسويسالىئونسمفالطويلةلسافمةاقدنااقبمد

داثالاالنأفيلوصممداوالنرهاالمقدمةاناللىجملىالطريق
الىصلناوولماانافلدىصمعلومأنهحيثوتاريخهاالسويسمفبو

للساجرىنركةبراخرمناخريباخزةكبناالباخرةتجممشالممحو



هبتحتىوالإللةيوماوفيىنقذكدلمهادأوالبحراالجوصافيكان
وهبوطدصعوفيالباخرةصارتاخالءواضطرابادثئالوخاالرياح

نهمفييثداةلركابامحارخواثاهـاذابئتىابعلىوءيل

يوكانالضطرابوافلىاصنوذاكاخالدومنهذأتحركيال

العاغرقولوينشدالحالطباسانالفلكفيمعهنونرحانجىنساس
صاثخافنوكادببحرركبنالما

يتخدفانحاشاهائمدناكريمالعلط
اطىاآلخروالبعضاللبعونشرانايعشععلالركاببحفىوكان

السبعنحوالحالهذدثئتوضالضلمذااصضحضرهاالتىاالدويةبعض
الفضباننهاضطرابه3شخفضوحدتهمنقللثممائجصهاوالبحرصاعات
اعلعرستينةملىوأولاطدةندرشداليابوالحماستعطف
يثغمديداالحمرالبحرلساعلىالبنالملىمنللباخرة

ثى

يخبعمدينة
مفبهاوليسالسكانعددصثمنكبيرةليستينةالملىهذه

االيضوالبحراالحرالبحرصمواحلهعلىالكأالمدنمناهالىماللتفظجم
واالئربةاالقذاوصوحهـافيتتراالتىثمواعالضيقةممطبلللتوسط

منلبازلرقنهلبلالكلراضلمجلبةالممربطغكيراشنوماؤها
منيمثريونالمديخةهذءاهلانالعجبومنالرائحةالرديئهاتالمسقن

ايةالاطكومةإلتاخعرتوفمنءبرمباالةءتنقعاتالىهذهماء

حياحمظفيىاء111السيماالمدينةهذهفيالصحةأمرنااألكعلىعازبة
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ازيةازواباروانشاالمستنقعاصعاهدهرومعلىعزضهاذمث
والببابيرالزلسعمنيقربلسعهالبعوضمننوعةالمدوبهذه

لمحتهذمطيتالمديةهذفيتجارةاحالةااالمسقنقعاتمذهوجودفي
لمعاكطيةالضروالبضاغبعضلبئالحوانيتخضبهااذتدكراهمية

هاليالا

ولموسبمعليهافهصلىالنجيماعهلىفيلنةالمدهذهاالسالمدخوقد
رغبةواختياوافىطوعاوسلموااسلمواهاةالنعناءهتحهافيونالمعلهيلق

حرمكئهاعبداويخسبالمدينةهذهوالىالميفالخوفاءناالسالمفي
هوسلمعليهاللهلىاللهولرأصحابمنوهوللدلجط

دونالنفوذإباوهمنةقبياآلبسأدينةاهذهفيويقطن

اخرةطكالبولمجدةقامحدةالمدينةهذهمنالباخرةتاقلثمسكانهاسائر
اعتينمفيهاسو

لجهمدينة

النرسمستصمرةيتانهافالالمؤرخينالعهدوبعفةقديمةدلدينةهذه

نقيذىبنصيفوأقرواشهاالحيشةدوااهـونابالدالىجاواالذين
لتولوالعامةمحيحةايخالنوامنذلكطتكماأجدادهالتبابعةملثهملى
ضمهاوالصوابالجمشحجدة

بماللمةوبجوأوهايملميالوسنينخسةحوبممكةعننبعدوس
األولالعصعرفيالمدبنةهذوكاشقوالنباتاالشجاردطضالبةمشخفمة
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أيوابستةلهاوكاتخندقبهاوعيطحصينةوبررجبأسوارمحاعلة

لحورآثارترللمالبحرالىصلميطربقبابولكلورالىمنمفتوحة
مدخلالىالباخرةوصلتماوأولاالناليموجودةواظندقبهواالبوا

الحجريةالنعاببمعضشصدمأتمنحذرايطءتيرأخذتالميناء
المربانأشجايرصخوواهذهانوقيلالميعناطخلفيالتيثحرةل

حيثاالحمرمنالبحرعلىميخاءقاهيالمياءالبحروهذفاعفىالنابتة

العربجزيرةدفيلمغبدتبخاطيدخلهابلدأولير
مماكفيرةحوانيتلمموالهنوداالوربيينمنتجارالمدينةوبهذ

أهمومنلطفةمتسعةوشوارعهااكثرءقتحاريةأمهلهاجعل
المىالبحرفالئارعنانتالثاخهرالبنانقروحةمنعهاشوالم

نجبالمدينةهذوالىتجابثالثذووهوارولواءماصا3با

بنمحمدبئوعلىالجدياهمابئالماكعبدثلاءلمأكابرالهمنأرجا
عدبئبكرمحمدوابرالفينقىبئأحمدناهـوأبرلصيرألىبنعلي
هيرالعئالسمرقندىنجائهادواطديصالعلمكهروىلذىالقطانحمنالى

وسخاأهلكرأنهمعلىمادلنىجدةأهلاخالقمنختبرتاوتد
النالعلوممنلصبعلىتكنوأمنهمالبعيدعنهمالرببمعخضوصا

جداءتيلونممنموالكتابةللقراءةنيعرئئالذيئ

لجباكاواالدابالعلومكذتهفاضلرجلبمرفةالحظامسدفىوفد
األممحوالبخاظبيربئللسياسةرجالمنيعدإنهضىالنجاربوحنل

عيلاالحاخالفاضلحفحرةوهوظرفوكالفيهأدبعلىاالجماكلية
كثرفيدثهاظوأناظيالزمنامكثتوقداالسمبهذائدسقميلةمناللفما
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االدبيةالفنونمنذلمهوئحوعيةاإلبئاالواالصالسياسيةالعؤونمن

ماممئهفعهصحتىدويفديكهيثالحمواكأعمفوضصع4كلفين
طفقةعرامحرفةدالجراقدهااقيالربيرفىلجرولأمنالهأعيكنأ

للمساجدمنوغيرهاألنريجديحمىسهيرمسجدالمديخةوحهذه

الدرجةفيمضهأقلالي
ط

اجماداروأعغالصخريالحجرمنللئالمدينةهذاءومنازلبهر
عدنمديةالةقاالباخرةاتلعصثمالوايهثزل4والرسومات

4عدنمدينةأل

مرةيرفيبهايحرصانلىالجحلىمنالشرفياشحمالفيواقعةهي

سنةوفياالحرراواالمندقبابهاامراألولورالفيوكانت

ارراالمبراتجلتجاوواالذالحبشةعبمفيدخاتميالدبة53

دارتصشةخمسينوبعدالميحبمانإمفىنصيؤتمانألجلكلقشز
االصاليالتارقكاولاألالقرنفيوالعجموطردعباشأالعلىالدائرة
قمستوفيالدأخليةالثوراتركمامتجاريامركراوصارتالمسلموندخلها

واينجولمأيامأربعةمدةدامنهمواإلبوكيرتحاصرهاميالدية3151
فهمااكاالوضمحمانصاإنالحاطاعليماصضولىيالدية8359سنةوفي

تراكاجظراخمةئتآلغداحائورتط1551آلفيوالحأية
لةءئهبمالمديمةهذهعلىاصتولي361سحةفيصوشاالبرتغالالىوضها

ياملةاصوأمنبرطيزوالهوالنداالتجاريعاطوناألهاليكانوالالرؤسساء
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وأميرافدبينتجاريةمعاهأةالثصيراليربرفانعقدها3سنةوفي
اريةتجانكليزبةتهبتءكبها83سغةوفياالهاثحثعوالملىدق

االميرلمذاوعينتعدنزعلىاالنالاسقيالءفياسالحادئةهذفكانت

فلماالنكلبنمنللدينةههأخذاألميرهذاحاولوقدصهرلمرتبا
لآلنهلىلهاللجاورةوالجذاالمديةهذاليفم81هالشةوفييخجح
االنكلهرحبهمت

ئهاوتخرجياظالفةبينالعلدعوةفيهتيظموضعلاووعدن
الذىللشاعيالعهيربممحمدبئأحمدباكرمنهمأبراالفاصهلالعلمامنأكابر
االسحالمبثيعهدفيومبالةزاهيكانتأيامويصفهاعدنفييتول

لماكفوقالبارفىوجرياكحاطياياعدنحياك

أسراكمنوهنالقاوبنيهجتأبرنضلعتولتمخع
مراكافولىجشمهاللشوقوانماالمحبصعفهايسرى

انساوصففيلمأنالى
اثرالةبفضاأطاظهاللصتصعطادتالحظامتانة

اظتاموهوأميرهامدحفيقالثم
سقيالثىبالندمالمبهضمنبعدمامناطياقىأستمو

وممألللسويمىقنالمنمرورنامنأيامأربعةبعدللدينةهذءوصلنا
الماراتفجهاخبهالحللتلجئمايةالنوشةالمددمثحهادلماالمدنعدادفيلآلن
بنظافتهامعتمنىمنظمةمقسعةوشوارعهاىاالوروالطرازعلىنجيتللتي

حمايتهمكتوومفعوهالدادخلوااؤااألمبزأنجاءناءباضوناهيك
رحدأل2



للفحمكثيرةمعاءليهالملىبهذهتوجدوقدتهمممظفيهاأدخلىو
وقواجعنفضالاحلىالبحرسنقريةوبالعراتتعدالحجري

سوارعهاتخالأقكيرةحداإلمدةاوصهذكريذوواجافيهااتجارة

تغرقدساحةبهرإجراوارومتوفرةفعهاصحةاأنيعموبذلك
أنوبعدسواهمدونباالذكليزضاصللتسثيلداوويجوارهااالصجاوبها

برومقاصمدبنكادرتاهاعدنفيساعاتبعضمكثنا
معىحكحمصمح

عدنمنللمام

اىبوصقاصدةمفهاأفلعتعدنفيساعاتبعضالالخرةمكثتبعدأن
النكافياوقااباخرةبهاتقفلمكنأماعدةعلىطرقنافينامروقد
االمروغايهوغيرهابهرومجماعيةاصهاصاحوالمناصعهاأدون
شاهدتوقدونصفثالساتنكرقصيرصتإءفيوقفتمنةالأت

ئهاالممثةأندبعتيخبزولميطحنلمحبوالذرةكلونأاالهالر
التبلةةآلخصهزراعيةهناكاألرضأنالعثظفمعيثةممط

الزراعةبأمرااعبنىلوئوالةوةاهـادائرةفييجعلهممااالهاليبهايثتغل

البلدةهذهيوجدواليحتمابوئهماويبيعونيحتدونهناكاالعالموللواد

أريافمنكتاتبأحطالتىالكتاتيبمنظيلإلهـعلمماهدمن
نواعهاءكولبأاهموقضااالجماعيةاحواوموسياصصةهمحكوأمامصر
االهالىالقالقضايافينكالفاصاطكامومضهممشاخاليأصرما

ماراداليهمتوحيهبماىكؤنأجمونالجهلنهايةفيحأضهواطال
معروفيوهماطققجمعنابالدهمفيموجودواالمتبدادوأفراضهم



داتصرفالمطلقالمستبدشأنمقاالإمواغباالمالجميعفيا

أوضحهوماكتبتلكنتقليالضازايهاتككثلمالباخرةأنلوال
اممطيوقاكهـدفيشهاقائمدانااكثر

بومباىمدبة

مروتالىالمدنبعضتارثججملذكرتانيثقدمفيماالقاركلنيري
المذينةهذعنبهماأنرأتلثمصلفافيزوال3للفائدةلزيادةها

جزأيثغلنههاوتاركبرىالداعواصماحدممطالنهاتصاراألامنأظه
أقولهذاوعلىكاذمفصالاذابهفكيفجمالكانلوهذدالرحلةمنءظحا

يحبعدالمسعمثراظامالقرنأواخرفيونالمعلهفححهاانديةهذه
حمفيتدخلقيتثمإونالبرتغاعليهااسولىميالدية035سطوفي

فيهاكنيرةادثوصواجيالحقبضليياومرتالوطنيينوالملوكالدول

لفئواميناالنيمفياخيرادخاتحتىراءمهإنرالمنثحعر
لععاترصربعاتعكلهاأندالمديةهلىالبحرعلىجهةنالقادءويرلىاالنالي

وتنمتيقهااتانهافيبالنهقواصرطعلىمشيدةاالبنيةريريضدسيا
هابساكالتىللفاخرةالقصومنداخلهاكثيرافيرسقبومبايوبداخل

واآلجرباظمئعمزثإكهفمطفيهاالسوقةبيوتأمااالكنشاء
هنديةثميفةوبضائعواجمنشئتمافقلفيهاالتجارةحركةأما

اسقيالءبعداخصوماالسبابمتوفرةفيهاالمدنيةفانوإلجلةهنديةوغير

اكلمابومهفنامنأثماياخمةمباىوعدنجمطوالمعسافةالهندءعلىيزاالذ

قاصدةوكاتتنكلبزيةاالءتيكةبواخزمنباخرةعلىكولمبوءطدينةقاصدين



9ال

باخرةلافيمتقفمحعقهاخروهغكوغمديفة

بئكؤينةمد

الباخرةبسيرونصفيومينإفةصيومبلهـهلينوبينهاالمدينةهذ

الئورةكاريئسباشعاايأءدساليهاقىالتىسإنيرةبئمةعاوهى

لمهقيالتيسوندبباظليسةورالهفيكاناسمهاانويغالالعرابية
للشافيفيما

كروزتبراضيإالرتوفسرندبصاللؤلؤاطرىأ
قبرااعدمعمتلمتواذاإدآقوتالعتتعشأناواته
كفراالمذلةطحرتزفهىىونفعالكرامصةكلهمتي
وعرازوواأزورنلماذاتوتييمئقبالةمارضيتواذا

المدنرهامنغعلىهبراللزمانحسنياعاىبرالمدينةرزموه
مرالتالدولحمفيخرجتوودخلتاقارغفيبهلمجفلفولقا

وقدالوجهةهذهامنعنهاالتكلشضاإذااالمقامبنايطوللمجثءديدة

ألىماختإتحتباقيةوممطميالديه691ممئةابمقراسلطةتحمتدخلت
اوأماالتقدممءجكلىساؤةفهالمديدهذهفيالجازةاأماحربهةاالن
وقذالظقسواعتدالواءاجودةمزيةأكسبهاقدوابخرافيموقعها
الطرازعلىمبثيةوالمعازلوالرضاماالالسقاتاوشوارعهاطرقاكافرشت

مفاضكوارؤالمحتشفياتاكرالعوثكفاتكومةالحوداراالوروبي

البحرمناليهااقادمنظزفيجميالمنظرهانمانجعلالض
امأيولبماثهالالطوأمكطاالمدينةفه5كانفتالراوولجمبنيفهدوفي



9يم

أولئكمحلابقدحاالنكهاوالمذهبهذاأصياعبهاركثارومان
آلدرصىاأشهرروسكللسمداوبهاقهقستاالبرالمذهبأءياع

0781سنةاأسستخيرتاناكاوادكلكاويلأندسشويلماود
بانكلتراالمدوكانيةالمسأيلمجععيةملحقةىكعىيماوبهاميالديه

الههوالركوبالقلباتعيقنهاطريقأواعهضصفويكادوال

ذاتبدنيةالعرباتهذهجرفيتستخدمالتييواناتوايةافجاالحركة
الصفرةالماثلفيهاايخولأغالبولونعظيمةقوى

ياويمنهوالكاشلجداالثايشزبفيهايكثرالعموصيةوالمحالت

اليهأضفواذاالمصرىالقرلقأعثارأربعةيعاداوديوالصودىصو

ثعاعماغامصرياقرايفهنصورديينىصاوصكلويتوالهاالثنمنثهـ

السيماالعئاأوداءالشبهيسنافنىأنيمكنهالمقدااذلءـلمناوالذى
البستناثرلأوثصاى

ولهايجاالمسبالدينبثيامصميحيةيهبريجمبدةبلحهذءويرجد

الديناتعلىسنةفيطائمةوالأنهابرععليهالمرفموارد
المسلميننوجدصناوبسرعةهوامتدىاالفقهسالثالعتدمهاالسال

االسالميةالدينيةالتعاليمبثفيعيرهاأوالجعيةهذهـمفالينافلرمن
لةاألاهذهفيأزرالديئليوابمثبأناحقاذعيهـمواادوازاا
سنجافورةفاصمدينالمدينةغادرناثم

سنجافورةمديخة

سنغافوربهاتسبئاانضوبماأليدامدينةيعئماشغابهولهاالوقي



وادثخلجهاومرتمتعددةواطوارشتيوارافيدخلتالمديفةهف

عاصعةعثعرالنافيلقرنفيوكاتانتارتفييذكرضأناكثيرة
المدةهدهفيبهاوقامتياالقمالشرقفيتفرقتالطماليذيةمملكة

استولىعثركالظالقرنوفياالنلذكرهاداشالواشداخلية
ملقااليمنهاالعاصعةقلىالزمنققليلوبعدالجاوهمدولثبعفىعلمها

ثمالهاللثقاعدةئكونالتىالمدنشأناالنحطاطفيواخذتفاضحلت
51ئراليللسملطانوبهاءالمكرونقمثهايثقل

وكاناطزبرةهذهصؤونفياالنكلهرتداخل4481سنةعاموفي
والبأجمفاالنفطمعهرجوالسدالنيدفالوفتذلكفيسطانها

اربعةلهووتبواواحدةةدفهجنيهالفعهشراثنىاإلمربادىفيواعطو

اطزبرةهذمىاليهمالسلفةعنتنازلمسضوياجنيهوثمامماةالفا
المقدوعليهامحمايقىأقياالبالدشأتكونوهكذالهاالجاورةوالجزر
لىلجنوادفاهـابقربةافهورتاهذهواالدبيلطالمواسبابفيباالخذ

معتدلواؤماوهـورهسعجايوغازعنمامصلهاوماليجزيرةشبهفي

ةالزراصالحةيخرارضهالدامبلكن

حتىأسبوعدلمجضهـماالنرالفصيلةمنمقترسانممشويوجدانهويقال
وحمهنهصيدهأومطاردتهعلىالقدرةنهالذاالهاليمنواحداترمى

تداخلوالوالقدةالهنلىقالبفائياليهالمجلبونالهنودنتجاوالبلدة
اببابمتصحعكونامرهمهناكونوالمسلهالبالدهذسياسةفط

فوامعليهاعطاالخريونؤافىولكنلفقالعبادةهةمنالدين
اسبابفيخذاالىتحركهمرةوعندهمالهملثهعوباالنمحباة



فيزابمايفجاواالحتقانظرالهوالنديوناليهميحظرفالذاكلغ

التعرعفيقيماالسارةرنيوكماعراآلكرااصاشالحداضرطهاد
وبهطاطارةللنطقةنباتاتكليخهيرجدالخايهحلمختزدشاللدةوحهذه

العاييونيسكنهااقماالمساكنلمجودرغصتلتليمححنةآلكبيرةفله
اوقورواممنئهذبرلطبققالعاليةوذمنيدلطفوخةوراهلادالبادهذهلوا

بضاغوفيهاوالنسعبىاطذاتائالتالفينعثؤايناكأوالعمبؤر
المرقبالدأمياتمنتعدالمزيةبهذءوالجهاتقاليهالتحعجملة

هغكغفاصدةالباخرةاقدتثممدنيةممرانااالقصثما

فورةسنجاناالقيامه

مغكوخإلى

مدينةعلىالطريقفيرناوقدصأيامستةبعدكوخخ5لىوصإأ
اللىيخرقالمدبهاثينومففياألفاضةأتونرىوصاورانسيجون

حظلماللتىعنامنانهماهوالواصفاليهيصلهماغايةاذالمفامهنافي
السحاياوحسنولطفاالخالقبدماثةشجونامتازأهلوقدالعموانمن

الشاصشولفشثلتالفاضلةقاألظاهذهمنهمرأيتاالجمانبمعاملة

والدمافبماالصورةدقفلمفؤادهونصفمفنالفغلسان
كهرمصبعلىالصينجزرمنجزيرةفيواقعةفوكوخخهـأما
ليةاظللفرونفيعالمىلدثصالمديةلهذهالتارغحفظوتدكافتون

ميالدية1كه2صدمغاالنكيزمليهااعضوليحتيأطوارشتىفيوظست
اطرالاماوصشالفعخمهوالالئرةالفاضالمتاصبانولىهعاصو



69

فيهاشهىءعلىنظرياممدينةحفوفيوالآةكياوماذاومحسالكها
تضي5اوبرلعلىاأعلهاالقادمناوقدبهوأعشاقهاال بليىح

حوالاكنمحأمضادبيباتلىصمخالثتامأنأريوانيانازفىالرتفل
لكوكةالمطهذهفيبالماعينتعاقحاخصوصاعيةاالجظالصإق

وهواحمضرةالصيفيينؤضالءبعضبينبإفإجرتثةمحامنعرفتهمما

اليابانالىرافقنيالذيالصيمافيسلمانالمسيدالفاضمل

اقيعفزهمضصوصشعارلهمسفاالصينفيونالىأما
تنرفدتفالةوالبرايبناألخريكالبوذاالدياناهلىمناالهالي

وهميوذيأومعيحيأومصلمأنهبخفسههوفكيعحتيمنهمالواحد
بينمالمتبادلةالمنائيفيويعونبعضامبفعلمجبمةاجافىمتحدون

الصينابعداهلهموالدبنالديخاورامنماحهميمكلفيواحدديدانهم
3فوجصنيدأصفياخئلفواواذاالعامباالمنالمخلةاقالقلوانالفعن
اللطاممطءكومةفاطىدسمهـأمرفياختلفواواذامنهموالفقهاءالعلماهالى

انمصوصءذافيقضاياهمفيبينهمصلى

الذينمهـقمبأوفخرونالصيناهلأثرفأنفسهمميدونوهم
فييامننهمماحداتجدالولذكوالنوجدااليماتبتعمةآعليالتهاتم

االدياثاهلمناالطفيؤلىديضهالناءاالوالمعاشرةللعاملة

فيمتضتتونفيعددهمةش3وخؤلييمحاضحيااالإالخري
وجهذالصينعاصعةبكينفيعخابمعددهمويوجدالمماللةانكاء

هصوخمسستثقلةكممااوريةبمالوالةيثضانعليمالحالةءضععب
االتجماجمةاحوافىمططفيونويعواحترامأجااووكومةيحترموننهملةطا
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عنماغيروجادلهايخرنحالفةمنامحكوشلمسفتهاشالفوانإنضىقعلى
بعيئواانغوبهممجلوإنماديخهماهلمنليىالحاكااناليناظرين

منكثرونعادائمفيكسهمويعاالعداءيسومهموقدوممفاءهافي
أملةافىالمداوةنللصاهلوللبوذيينءننتوالبروتودكىواالر

ايوامنصيناملىيعقدونأنهوالماءيئصالماالضردهمنفوفي
لهماهانةمفهونكارأوااوالمسلهاالسالمدبئاغنفوالماواالالميفماىالجن
سمماانالسيدحضرةوقدحمألتهوىهوىبقولهمنهمويناماكأأو
االصليةللمناهللغةفيلهامعنىليىلىفقالالجملةهذمعنهن
المرادارجعوا1جعواارجعواهوعندالملمينعليهالمصطلحالمعنيوانما

االصالمواتبعوالماكلفىهعن

بهماتضخرأحمنآوصناصاناعةأهلهمالصينفيوالمسلمون
وأصهرءاصيةراالكرةانحاءصائىاطإمخهايحملاحدوقديماللصين

فياالصتخدامالييمياونالفهمولذلكوالحريروفالصمضوعاتفي
ياعايغبطرنئلزللففائلمنفضيثهوهذكيرهمبخالفةوالحدوائر

أكلبممتفقينوللدبنالمذهباخالفعلىالصينأهلرأيتوقد
فلهالصأإيةلهكلبهموشواحلةواضفيرة1مضفوالرأسشعرارسمالعلى
والهندامالزيفيالكلالتفاقوغرلمالىننالمميزلذالاعاوإخ
يجيبونهمهوىهولىكلةلممينالىئنفيالعيمامنالعوامسمعاوإ
منهمذيخربئالملهوالكنايمىالكلعةهذمعنىفىتىلهمقو

واللمشالللذبمالهراالؤوامنويعتبرونههذاقوالماإيلتفتونوال
حل31
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أرضصتبألبهاماملوخهماثلهؤالءالصإنمعلموملولوطثير
للزمنفيصبقوقدالفظيحةاطوادثاياتروأقيعليهتمثلمرسحاالصين

نالصقامتادثحواخرتالبرذيونيفعلهبماعاذراضاقويئالمسلهأنابرالض
فيةشاشمدااالءجاوخرإتأنهاراالدماهاوجرتدتهاوأقص

ورةاثضهايالديةأل838صنةحدئتاكعندهمالمثهورةوممثشوفر

لتهتوا308سنةمنبدأتااليوناتمقاطعةخرابفيثاكانتايثى

9مه3سنةفيخهااتيروأخمدتنسكافيحدثتاقيوالئورة3781شةفي

زلزالهطوزلزكاالرضافىارتجعتاصياالئوراتهذخطبعظمومن
هذهئارااألتاليتزلولمليبماتآلعامةحربوقوعباوأووتوقعت
دمرتالتيىأذيمففياظصوصوعلىالحينإلدفياثورات

اقيبااعجلاالاوأساالصضاويةوأصحتالحينذلكفي

عناظروجالملمينعلىالحكوصةحظرتالثوراتهذهحصلتولما

ذاونالملميقبافلىاالضطرابزالدةمنحذرالالمبيو

مسيحطكلدافىةعنبهالمتديخينأضرجللكاثوليمهباذكأن

هذاوابطتولىوالذيالماكلالمساهينالىيميلونملمالىييادي
كسرالحوادلمحمطوهي009صنةحوادثحدثتلماأنهمويخهمالوداد
منالبوكسرنحوانحطافهمالملمونأظهراخمادهافيالدولاصتركتاقه
أتااالنعرأواهذالماأنههمحتهاافورةفيأوياعدوهماليهمموايخفأنفير
بلكانترغبتهماليعيبوهمأنالمسالونفأفطياعدوهمأنفيطمعواممنه
هثىلمداالعجيبومنعرهمأظروالذيطافنهاالىهولهمعدخهممسا
منلهانعحيبوالعليهاالدليلتهمةبالتعصبللمسلمينلتهمأوووباان



هذابكثلينالعيمسلعوظهرلماحقيفةثنمتعصونالملهكانفاولصحة
المتفدمةوادثماطحدلماانهولونةتودوهنالضئاالمسيمحوقرالمظ

المسيحيةرؤساءالدبانةالىالمهامينكاأجهئوثإلثواألالمساصينببنكرالذ

تمبزهمطائفتهمالبنانحصوصةةعاليختاروذموأخبروهمةليقالطثو
هألمجبماتجثلاصابتهمنحهتجببالذياساالتبمنخوفاكيرعن
متعصبتصدرمنهلاألفعالهذهالىالمنصفالقاريفلينظرنرلطءالوول
المماملةلهايخدصمنأذىبدمهايأميدينهاامبمامنأم

ئرالمتدينإنمعالمعاملحندينددلمدينهواالسالميالدفيان
واةااادبئوفالحرضلاممطدكالةليدبئية12فيفىبه

عند01أكرانواالميرواطقعركروالفةإقيافيهغ3يستوإافاسبيمان
حييننحوالمسيواطفالههذهالصينلمهىمعواصنتواذاأقامالله
نكوعوانفهمتكونفيمبابعضهممعاعواطفهمتكوناذنففي

رهمشصهذاكانواذارضلىا1اقطارسافىفيالمتؤفينالمسلعيناخوانهم
مقتضاهامنالتيالديفيةالمناسكيباثروالموهمهماخواكووبعضهممكو

المسلمونفيهعيبالذىكالحبمالمسلهينبيهأالدينيةالرابطةعركلهاتردبئ
تيسرئالسفروأسبابسهالالطريقكاننلىةوالمعهافاعاش

االحساسمنمفهمنرىلكناسنةفيعديالوتأناسمضوحج
ناالدمصنراهمااضعاففماالدعووالث

منهددهايأصفرخطراخرحينمغحمرخاورباكانتوإذا
الرفيسبمايلفيالشرقونأظهرهاقالاظفيفةالحركةهذهبسبمابثرقاي

هذهبواسطةآلفاسبابفيالصسينيونالمملمونأخذاذابهافكيف



هذاتخوفهافيمحقةاوروبااننقولوهناالدينيةوالمعايمالمذهيةلعالقات
عصببالفيالمسلىانهاعافيعقةوغير

فداإيثاالعثطمأناظلفةناموالرأى0091سنةحوادثوبعدهذا
صكزينوييئهمالعالئقليقوىوهناكألمسامينحالةليئظرالصينبالدالي

الدولةجالةثحمقااءولألودبئهاحفظهفأرصلاالسالسةاخالفة

مادةسو5الوفلىهذاعلىللرئإسوكانوغيرهمبهتابمنءامماءاالمناء
منصراسعادتهسفروكان091آلسصردسمضهـرفيافرفباضااور

المابينرجالنفعمقاحاحدبهيعمأنغير
نبأبهماتصللماوالباوةقواطالجهلمنغثاوةبهمقلكلوالذيخه

مالهامنالمطلوبةثعوالثعردولمشإئابفدأأنهوأذاعواأشاعواالوفدهذا

البقاعهاتكاليووصلىباشرةنةاالشنقاملماالوفدهذاأنواطقيقة
لضأنهظهرلهخيولهأثاءوفيشنفاىالىوصلحتىالبالدفيتجولأخذ
خابرثركيةاللغةوالالقرانلغةهيالربعةالىاللضةيعرحامنالصينفي

فاضالعاوجالالهحفظهلاربدلكعاههوبميعردالعاليالباعابذلك

كاولثمرلسويةوالتريههالربيةباللغةئامةمعرفةولهالدينعلومفيتضلما
منالصينيةبمةالمهغربفيالقاطننالصينيينيضصرفةلهكاتت

العربيةاللةمبادىءبضلجتطتجولهفيأخذقسهالوفدأنعلىوكا
أللهيحفظونكتابجمفاالسالميةالديانةحقيقة3ويعلهاالينييماقعلى

الفرآنإتاتبعضيحفظونالنهمالمعافىهمفمعفيهجايماويععلونالي
إتالعظمنالمثريفةالتاالهذهتضعنتهماوناليسولكنهيالشربف

حمهداأثرالهوئركالنجاءمكلالباكالبلعادالوفدوقدالنافعةوالحمالبالة
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الصهنأهلىثفوكافي

مظهرااليدعونفهماألعقناءحدبا4بئابياكثنالمسلهواحتفال

الدلجييننالموصههذيئتوجاءإذايوداألتاورصهوالالفرحمظاهرمن

عغتعدونمفطراثواحداصنهمتجددالخالمعنمانرشهرجاءواذا
ونهيسنعانوشهررصبهاكتءالثنفسفيالدبنآلبكرابمسماء

عندهمثمريفالبقواعدالثرعكاقصمنالحالةهذفيخهمأباتثاى

معالحكومةضاصبقمنصبالىاراذاأحدهـمأثوذلكبدعبعفى
ودفربالبوذيوناليهيققربهغاكمعبودالىيذهبثذلىاليممياءدم

سوكليهالنقربئاالمالحاملالببوهماأدرلىوالفىءوهيفعلكااله
المعبودوهذاخيرقياموظيفةياالقيامعلىنةص11همعطاافيسطهوايكونانه

3ونفوثيرسهمات
منمليونااطشيننحوأنبعدأسفألىالذالشديدصفاالومم

هذهعأوهمينفالعاليةالطبقةماعلماءهمبيناليوجدالصينفينسدا
لعونالمسلعينمنلماءالأنالفاحشاتقصيرامنواندعوالباظرافات

وبتنالالىهابذصهماالوفوديؤلفوتوالاالحواالهذهثحا
هناكالدينيةللصحيحةالعقائد

ينالرالذممماالشربفاالزهرعلماءهمالتقصيرهذاعلىيألممنواول
كلنظرفياالزهرالنامواالحةاالعتبارنظرجمعهباالسالفياالمالماليه

العالمفيحلممه
بالطمزمناالعمبنبالدفياظلبفةجاللةلهأرىالالرفدأقامودي



ةتاظافىثهذءالباخلمعرفةالكافيالزمنيمكصلمولدنههحسنةبنتاثجالى
ازالتهافيفمايممكانحتى

ونيعدنالصمذاهلاالصحاليالدينحقيقهيعرفونالذبئانوأيكعا
امالمةارةحضوالقءـولالواحركاتمجاوزونواللاألفاءلط

الياباناليمحبغماللذكعأالصيتيلسلمانالسيد

دكبانمعبألمااللنثرلواإنالياتسافراليلمللفاضلهذاسأقة
يالرأانماللأناالجوابهفاكانالديئهذاتعاليملثمثرالىيئأحوج
الدفبئيدجدمناليهامقطصياألسالسالدينالذالصبنمنأحوج
قةحهصاكافاعصانمنخراالسالماليوثذااهدىكوفيالعين
زالةفيجهدهصيىالمينبالدألىعودتهعنداثهلةاكدوقدالىيئ
االرمجيةههةلهفئكرتينءالملاذهانمنالقاسدةالمحتقداتهذه

خدمقديكونهذابسلهانهلهواكدتأمالهكلفيبالنجللهودعوت
خدمةواعظماتجلىمإثينوالمالدفي

اليوجدئوعأنهحىحةوالفلألالزراعةيامرزاشداعتناللصإنوالهل
العالمفيالموتجودةتطألمزرنذلكغيروالقواكهاوالبقولانواعمن
بعتأنواهمامهـماألرضابقلحثماغناومنكرةعتهرافيخبرةعندهماآل

االمبراعايرنفصنيهيحضرسضةكلفياباهاحتنااليعلونارراعة

جإلمضىذلكوفيرضىامنقطعةويحرثالمحراثليدهويمممد
سئهمنواليأنفونامراوراخةفيبهيقتدواأنطيهميجباالهالىانوهو

الصالحةسيةالاالرضوجودوعدمدالزراعةشففمشدةومنالمحراث
نالتغطيقابعداالنهرعلىويضونهااظثبقألواحايصنعوناعةللر
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لثربهالجدةالعامرةاالرضبمةزلةاحاواهذهفصكونالبذرفيانويبذش
جديوانتلابقروالجاموسكاحةالزرافييتخدمونهاالتيوالجوانات

قوىواالجحآلضخاحيثمغالعالمدجمعفيامثل ا

ء

أيالنوفلكوالضووالكلطببحةعابهماببةالعينوأهل
ذافيولماوالحولالكسلداعيةوهوورىءعشدهمفيونا

سنفعلوهذازراغهغالنةهذهفياياعاأعدرأمراراطوراألم
مااليئاألدسةوالصحيةثدةالطمنذلكفيإذالىص

ناالنامجونههمالذيالنهجهذاعلىدأبوالونالصأهلأنعلى
السكافىاالستعدلدمنطيةموجددماحلرتىبامبابنذاالمن

وللوطنالجنسفيالئبهجهةمناليهمأقربواليابايخونلفهكماحيةامة
هـحور

كوضهنغمنالفيام
مايوؤفأناوينمايوثوهاماءمدينةووجهتناهنثمكوغمدينةرنا3فا
مركندامنبرجلواذاالركابقمعزلعلىالكتبإعضفيلاللمع
وفعالمعرياعرفأنيعدالسيمامصناالحديثفيغىومناانترب

وقالاظطابالىوجهثممنهابأحسقعليهرناهادفىبالتحيةأياوبدمناقرب
إتالرواولكندنثواىعادثةخبرالوصصلالصينفيكحنتلماإفي

الحادةهذهحةهقةفأعيانفأريدتختلفكيراتكامهااصمكختلت

باتفصيلمذمالحادئةلهاثرحتوأضذلمجابباالفأجهتهمحرىاكحميث



أرىتفا3ودهاوفيببوالىصوصةاكةالمحوجودتاوبخلهطنمت

أخرىفيءواصيعحمثالحداستطردنائموالثدبداتأعالماتالرجلوجهفي
نألالدكرهوالداعيالحاضرةالهاحووايمصرةالمتعلةالسياصعةالعثمؤونفي

ببحلتسيراالخرةوكانتمايوكوطثغراليوصدناأيامتسعةوبعد
كثيرةجزرعلىالطرإثفيصررناوقدثغرهذاميناءفيداخلةو

عليهامالكلفيوقآنصرفاناليداعىال

ماهاكثىيو

العاصإلعلىنصزبرةمئزاسيمومقاطعةفييركائنة
ناكاطكندجةمقاقاعددينةالملىومذهطويهوظلجالغرلىثماليال

أخذتثمصيادبناغبهمكانواالدبننبالاهلةالعحعرسالففيتتوبم
ثالخهأحتيالحرببالحجارىلموقعهاانجها9شةمنفيثاطصتتقدم
الحادثةشهرهااكثيرةآلزشصرادثعالياصرتوقدكنديكانافاكامحل

خاجمطوحكاخهايخةؤدهاصبناؤ2شأجد1س6صنةوذلكفيااحرتالتى
لىأءناإثفرينببواالوولينتوالصصايخهنالواالهالىن
ثولثهللكثيرةئىثتوبهاالجنسيةالرابطةحسبوونحصوصةجهةفي

مداالبانفيأولءرريخةوهىكثيرةثفياتوهـالبووئوستانتومسابد
خرافلكدص781توفي9681سنةصحعردفىالتلفرافيطاظافي

ماحإلواليحاليديةصةخطاثمد3781نةصوفيطوكيووبينثاللن
يه

ي

اوصوكلىلىوتنهسباقهحمدنابههاالمرامىالباخرةللقتولما



الروسودنحلصالحاجالفاضلحضرةطارناافيناوهنالشوجدالمالمة
فيهريخبخطابالصينيسلماناليدالمولوىحضرةاليهبعمثنو

اسطةبوبهجموهاماوبعمالتارففيبانشظارهفيهياباشويعرفهلإليقدومه
الععفاتلبامهذباطكامالعاقجالفاصالمنهرأيىسلمانللشد

بجوارفندقفيترالوقدياراالعمحلمثهاولخهوسالنةلليإبرءئحإلباك
السفرعفامنالراحةالنفمعناثااخذرلمايومينكثناومةةالجاالدارة

افىاطفهارةودالئلالمعدنيةمنزخرفياالمدينةهذاخذتوقد

الشنرارتاذافيهاتسطعالتيالمايهربائيةاالنولرخصومعاراقيةدرجة
مااليهاالبردمناليناولقدبالبالطمفربرشةمتحةوارعهاوثاببا

بردهااحمالجملجسمهكادداالصقاحهذهفيكثيرام3أمغااليطيقه
وطوقاصإليناطدباليةللهعكةقطافىدرناهاظيومينبعدثمالقارع

طويهعو

وهىاليابانعاصعةعاكيومدينةوقصدناةالحديدللكةقطارناكب
لباتقراعةبنعهفأيكيلومتراوعشرينتسعةبمقداريوكوهاماعنتبعد

العدبجعلياحديثةوثنجزيرةفيكائنةوهذهالمدينةالوابوربهـعير
بحصيهاالبكادمماحوادتكئيرةبهادثتوقدالنيةاليللعلكةعامععة
لذكرالقيماعلىافتعرفلذللثالرطكهنهاسفيفيمبمنفكيفالمؤرخ
جاء6041سنةنفىالكريمالفارىءعلنائدةمنلىالممامنهااالب
صسينةكيوظعةنجطووينيدكمفطهبإلممألالذيللقائمينوروبلةبعض

ؤط



مقواجموتومدينةكانتبلباجمعهاالملكةعاصمةليستطوكيوكانت

المالنأفياالمبراطورعونينازكانوانالذالثجناللةلعاوطوجموعاصممةلكلله

حداهما01عاصممتانللياباتكانوبذكالميكادومباتحمكانتاالئمةوهذ
الشجنطوجموعاصسةوهيغربيةوالئانيةالميكادوعاصممةكيوتووهيثرية

ثفلماصاييدوتدممطالعهاثذفيكانتفاطلهاحديمثاالسموهذا

وقدالشرقعاصمةاالصمهذاومعنىطوكيوسميتبأجمهاللمعايهة
الزالزلنتبماوصعدةبناوهادوجحراقعدةيهاحدثت

مناكثيروأماتمنظألفنحومائةيخمادصزلزالجهاوحصلفهاابهةم

ارةصمعلىيدلفاخرثاراالهذهوبناءجدافكحيرةفيهااآلثاراالنفوس
وسطفيحيثالقدمابهذلكالمصريونكانكمااخنافياليابانيينقدطء

الملكقصرأماالمثرقةبالشصوتسعياالفوسمنمملتقنطرةلئديضة
قصورتوجدمضهوبالقربالسلطاتوعطمةللكأبهةفيافهايةفبا4
تدواآلنبالشعسعاعةمشهورةكانتالتيلتاثالمنعائمةوهمديوسالد

ناراالقصورتوجدهذهكرواحكومةدواويناليالقصورهذمعولى

ومعيدنفتتنؤيدمعبددالمعابهذومغالقديمةءكلوالهاللسابال

شوثونثاسفتنوييتمعبدوواجوندوادرومعيدوكارفهاف

وهذهكرهمالمتقدمالشجنعافةمقايرفيهالمعبدوهذاثميبهومبد

ازيكوانيدفقعربرجويوجدهنالثتوكوجاواعائمةأمنأهلهاللعائمة
منه3خيربهاوبوجدالشحنكابرألبعقىمعميفايماالقصرقهذاوكان
واحىولهاباظيزرانيقفاغااطوكيوومنازللثعديمةالراال

المديخةفيقسطهاأخذتقدوالقبةلمطريةالكبراءيقطنهاومنايزهات
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لجدةئملطوكميوالغربالجنوبالشمالفيومطبكتعثىشلوالحضارة

أنهنجدالترفياالنظرناودوالقديمةثاراالمنجمألةااللىوبهذهاسير

فىشأنبالكتبكئبخانةءامرةلهانحىتأنةاألكهذهبامةئقالكان
الماشتيننحوبهاحدةواماكتبةاالالتوجدولكنرايةوأمةمتمدنةبلد
ففلىجملدألف

ه

يه01

نحاعوالحاجالصيىسليمانالسيدبتنافيطوكيوكانالىوصاثاولما

وصرفةالقوميعوائدتامالماملهجماناصكثنيأفادناجمههالذمماالروكود
يئاشمنهفعرفنكنممالمأخالقهم
فيلستقربمدولموتباليسلهقالشارعفيفندقفيترالوقد

كلهذلكالجممضالتفيبضعفمناواحدكلأحسحقالفندقهذا
الذىافحروكخصوصاتالسفرفيعانيحاهااكوائتاعبالمشافعنناخ

العظماالتأثيرلهكطان
االلثايوموفيزاالعيامفنحدعهاليفارقامحاكلليلةومكثنا

المدينةأنحاءفيالتجوللحرجنا

زيادةلمثسرقةابالدالشسىماصعةفيرأيتهماأوأشرحأقولذادكلماوما
البضاغوكثرةلثجارةوحركةنيةالمداصمفيمكننهماماذابلهالمتقدممن

فيفيهاالمدنيةمةاالمذهأنالواصفيقولهماونكايةالعشواخوانتظام
وبياءمفظراثرقالجدنتلفيهاالبردولوالشدةشبابهاريعان

تقريبانسعةالمليوناارجوئالةطيونافيهانونالمديخةذهنساما

قوالصيفبوالهنودنوإالمرباناالوربمغفيهالساشكبنتاثماهدوقد
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سنةازديافيفيوهموغيرم

وفيثهآل3099ةنسوفي7919السنةفيعددكانوقد
دهمبخالماضيةالسنةوم69ك099سنةوفي89969سثة
األيهاوفدتللبالدهذالىاإلوربيإنمنفيريفدكولسوفاليهث
معرفيمجدونهماوالثروةمصإدردلزقمنئهااليجدونكنموديختهممد

رفوا5لواوالموبمدنيةمغلصا4اخذواينايابانيالنوغيرها
بالدهاهيمنايستأنرغيرهاالزرعحيةامةيكونونكيف

صححصح

إدطالياتارغمغرزرةش

هذهويخفياليابايالعنصرمنهمالذفيحتىالمؤوخوناختلفوا
وأنكاثرلثبعضهمالفةاالمةهذهيهللخمىياكواالصلالبالد
حروصوتثاسلتفاستوطنتهادالبهذالىوفدتمنوليةكبرىعائمة
أقاروافياالماليرييننسلمنانهماآلخرللبعضلوهاشهاالفص
عرللعينىالعنمنإنهمفالبعضموواستوطنوهاقدبمآيابايخةدالجزرعلى
تالحقهالكعآوالبشرةاللونفيوالحينىالياباياتحادعلىهذاوجمما

اإلننممانجنسأنرلمنونوعهيفصفيعنصرهمبلذللثخالف
بلترفعاللبشريالجنىمنلسنااننايقولونانضهمواليابانيون

سافىدونمهوفيافهشرفهالذىاالنساننالماءاليائفسهمطسبون
وقوىاأوجدتهبشرىاابخسصافىوأتدرجةمنهمأئهافلوقات
جزيرةمهقدوطئتاإلرضاليمنهمترلمنأولانوبعققدودلاليعية
الحووبامهـتعرتأبوسقبائألمنلالمتوحشةاألبموطردكوشيو



ومعليابانوأخيرآخضعتنو9رفالعمصبعنحواالمموهذاليابانيينين
لهعاأنأيضايعقدوننهمظاألنانابتيمزليسواانهمالياباضيناعتقاد

الميكادونولذلظعنصرامنهمأشرفلطاطومتموهتاألمبراطور
المعبودبمؤلةعثدهم

عثمرالثالتالقرناليالمعينةفيالبساطةحالةعلىاليابايخونوكاش

كلألماانولفينوالتفضارةاطفيتدجأخذتذداساوبدالميالدبعد
االعلمةانضلمنوالسهكاألرزريعرنونالاكاناندوالمالبس
وكاجماحبااآلنالىزوااللمللسمدلمجونوهمللبسيطواللباس

ؤفاهيةفياالنفأصبحواالغاباتاخثمابمنالعصورئللثفيكلنهممسا
يرتعونطاضرةانيةالمد

االرسالياتارسالفيالحكومةبدألمايألدالهالثامنءشالفرنوفي

مننىمغبدثاالدبيةالثهضةانيقالانيماكنهذاومناورباالىالعلمية
لليابانقىنفىنصق

ه

الكبرىالعائالتادبابماالطتولىالسالفةاإلمصرفيوكات
والجنائيةالمدنيةالقضايافييفمملونأودصفالمتقدتالشمنعائمةامثل

اطاكومةاليالجقفيوجحفقداآلهمنتاماعلمهماليهيصلمايحسب
للراقيةاالممفمأنالنيايعةستوربةالى

اليثمالشيااالقعىالشرقفياليأبائيةالجزاثرالىيخظروالذي
الشكلفيولكمذبينيفرقالاووباماالفيالبريطايةالجزاثر
الولفةمحالفةفماثاسنالمماخفياالئفاقهذاكاناالقليالوالوفح



دواحياةناوغ

الحاصالعافةلموكمنونوالعشرالرابممتسوهيتواالمبراطووهو
الىمحجواالنوفم3081سنةفبراير3فيالجليلاووبراماهذاولد

نوكومىاالمبراطوروالدهأحضرلهسنهمنللسادسةبئولماالسين

ةباهينجابةيظيرالعلبماأدواريفيفكاتناظعوصايالمعلمينمن
اجدادهسغساليارتقممرهمنعشراظاصسةبخولمامفرطاوذكا
كثيرعلىصيهفىآالسنهذافيوكانم7689سنةوذوالدهتوفيضر
وافوالعقلكاملونشأسهوهذبتعقلهئقفتالتيوالفخونالعلوممغ

مةقالمؤدصوكلودلدهكانأنهونهذيهفيزادوالذىللففل
الرجالهؤالءعقولزاعقلهشربوروحألكذواتهفييراهمونهواع

عقولبهوتعارضةةوثوعزبمحزمأظهرالمكزماهااستمفال
خيرافيهوأملوابهفاستبعثرواناالبانمنالسواسكابرأ

ائدالافهاانعأظهرانهاضلةالاخالقهمنوعرفمنهبدأماوأول

فيهمبروالصالصفيرفاصبعقومممفيحبهبذالثفنرسرعيظنحو
احكلالذفينوالالصاالموكنحوالشالفةاالممالىأتسمععبةعبه
اليابانفيهتقدمتمهداولانالحقيقةوفيالمالفمنلكفيالبالدهذه
قاالمبراطووهذافيهارفئالذياليومهووالمدنيةلثرفيسبيلق

سيامعهاحوالوالىالبصيرالحاكيمنالرأوربامدنيةالينكلالةالممل
وفيالنيافيوالمحلسالدستورأمتهيمنحادورعاياهاياليةالشالدول
يمنتأعلىاالمةعصوبالفينشرالعلومالىالتفتنفسهللوقت

زراتوالةضاوجيحروبالهادئةحيخدالبالدوكافىالبممعاهد



االتفيلثرفيسيرتعوقاخلية

الطبيياالمةاستعداداليابانفيالعلومنثعرعةصعلىسداعدوقد
المعاليوحىوالفطحةبالذكاءاضازإفىالياالن

ةخزمنماطينهوالوحدشاتجاالملوكسنةدوالميخالفوقد
طاناةفيدهبفيوالالزفالياللمجلالنهالطانمةالنفقاتممومته

وحلعاتلحلبأليهيكفىالذيالمقعارهواالموالمنمايأخذكلالن
وريةلخراصيتهط

وفطنةوذكاءكرموالحرجالروضعغلحدثالشخصيةأخالقهأما
الحلللرصةالسياسيةالممالفينظروبعدمهابةفيعاوقىونجابة
وإباءالعارممةشدةفياظطاببئومرعدلهفيكعريهووبالجملة
عضهدتالمزيزعبدبنوممرالنفس

لليابيةوالحكومةالدستورمقتخيعلىسازةبالدهأنعلىميئولم
الرعيةشؤونفيويخالرولثسدادبالحكةكاماطأحواليراقبهوبل

اطععبناالمناءأبنائهأحوالفيقالعثصاالبنظروحفيرهاجايلها

دطفميىبمدحهيشتيوهوخرجأحدإذاحضرمجدعهأنهبهامقازبرمما
يتعلقفمااناقكليحادلهالنهيهزافىبهيالفيالذىوالشرديثة

المالحينمعوزارعلثجارمعتاجرمواالجعماعيةيئةالهفيبوظيفته

جمراوهمالبامميينمعوصيامى
أاليافيهافهجمعفردالميكادوانيقالىأنيصعاالوجههذهومن

واحدفيالعالميجمعانلمجعمتنكواللهعلىولبس
يرازيعتلهكانإذااالالمرشىاليمالالملكالنالملولثتكونكذا
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بأجمعياهأمتهعقل
محه

االمثاءبالنجاالباركاالبظتكمافهوبرعيتهعلقيفماأخالقهوأما
دغاوشكوىعليهعرضاذاحجائأأحدوبهنبينهيجعلولمالمحامين

فيوواالباالنمافدلحالفيأسفهنحلصالكلنوجدأندعوىاقامة
الفرصةسنوحعندأمرهفيلربانالوفيوعديعده

بينفرقالقعرهفيحاشيتهأحوالبتهدالكلفشديدوهو

صماويويراحتيباللهيهدأفالاحدهمفواذاصفيمروالكبرغالع
ضربوقدلديهاالقرباأقربتفىصيهممىكمامداواتهقىباالتحناءالحكا

يفخوونلموءالميهدوحباليابالىفضيلةااوفةآحبهفيالمهلاليابايون
للؤدسمياالفخرذا5اعاقوقدصهموبفخريحبهمهوفماكذلكبه

معنااضىعامامنئورااصعدرحيث

علىلخهاتجرفافىكذلكلىفخريئالىالراقجهالحيةاالمةأضها
وادبياماديايرقيثمايمملمنوسعاأدخرالواتىالراقيةاالممسافى
كلفيناصخنصعألرنفىوافىسلالىهذائطايكلكلتفتالفى
صوحعلودلتقبلتهافىءمايحالتصكانتفاناوطنتقعفيامر

وانونحمتفبهايتمرضفانالقبولعدهالىالداممالبىبائفأم
عينوفىةاليابانفىوهوععبودشوسنومزكوشريعةوبإبمفبيتيأيتم
واسعدهااالمأرقىاليابانبرامائالعملوبالطاعةدكةايربئعلى
الظالممنظلوم11وانصافالمظالميردلكفوافى

رعنييجنودءدوالميطباهآمالمحلطاههكرفىمالكلوسيأفيهذا



رعيتهبشمؤوناالمبراطورهذااعتعاءمقداريعامومنهالروسيةلحرب
انكلزادولةلفهتحأنلجديرسرتهوهذهاوصافهمذملوان
ظدهموابهعفالالملولثفلأهوتسوهتواالمبراطورفانوبالجثه

العلطانموالنابعدرعاياهمالىأحبهمل
ينالملللبثريئمعآالتاذ

المبمثريئقلوصولناءطبرووصلناطويهوشاعاليابانالىناوتلما

الهندمسلمىوفعحالملماءاحدطوجموفيوكانوالمسيحيينللعلميق

لناوأظهريناليخاءالفسبشريفوهوالمنمعبدصينالسيديدممما
ز

هذالىقدمنهاواخبرتااالبانالىحضورتامنوارتياحازاروابثرا

نحولهوانباالسالمتبشيرللالهندساباناضلبمفىتقةعلىابالد
رنثفيالمههلعينمغوياعديعضدمناليمتشوقوهووشالحسة

فيللنفردثأنسعتىمتاعبيقاصيكاذولذلكأحدامحدولمالمااللواءا
وأنواحدةيداىنكوأنعلجميعافاففقنامعينالىيحتاججليلمل
لنااظاسهووصاراالتاقيوفحالتجعيمانؤف

اوالكنافالسمحالنتأجرأنقررناوااللماقاالتحادهذادو

وفيالموانقالمحلعلىنجحتأخذناذلكبعدثمنياثاالجمعيةمحالوليكون
رجللينوللنمعبحيقالسيدحقرةببنالتعارفححلالبحمثأئناء

تبعلوهوجمازيخفالمعهيوبطوكييالسالتحارسثاهيرمنيابافي

األخالقكرمالنفىوطيبوالذكاللفطنةمنعاليم
للنزلأخذمنالنرفىعناليدصحعرةسألأنهوممادف

وط01



منكاقؤميةولجالسكنىسنزالنأخذأنونريدمساصوقبأنثاعرفه
بعنالمليةأنسيهتالسهبحضرةمنلبطأاألااالرلمجيالرجلهذا

نثرحأنمناطلبالمقااماستقربهولمابالترحيصقابالمعهحضرولما
حضرةفكاناالديانسافىعلىقضيلهأمرلهونعوناالصالمقواعدله

فذاوففلماجمعيقناتقررهمااالنكيزيةباللفةيزجمحسينالسيد

االريكايلثفلمقلبهفيحالونهوذاقاالسالكطالذبنحقيقةعلىالياباني
وهأناهكادةثافلقناالماصينعذادفياالذناعتبروفىلنالأن

السروركلنالناحصلوبذلكانبانورالىالظلمانتمنخروجهعلى

تأمامحعدادفيافىلناافالمأأنبعدالاالاحنلمرنابوااال
هوكزاطليضمولكرعتأقعالمصالحمنتكلفوننيماكلالي
الدينلهذااكرامطهوهذاهنادمخماأجرتهمخأطاباللملك
العداءأحعدبحتأأياهباعتنافيالذي

هذاروطقبالوفيلهودعوناغياطثرمهلىبالبهرفقابلنا

ثمارتناالييهايضطرالتاالومفيااليفارقتاالبأالرجلكلفا
يخيناالمرالنزالمنضادماالوأحفرالمنزلوأعدلناالحالفيمم
بأخنرالفرامثهمنكروشالبناء7يهخرففىولكنهواحددورفهوالمنزلأما
اجمسطيوباشاعفيوالمترلىالجعيةادانعةمحلجحالهفبعبحصالونوبه
اليابانبالدفيأقناهاالتىالمدةطولفاقنا

االسالكبالديئرالتبثيهفية

الجعيةررعةعلىذكروامنحضراتوببنطكمالماقائملما



االتغادوانعزمنابلالمبمفعريئمنغيرنايفعلكمادالفيقلنآانئقبل

لمباعاالدخوليكونوأنالمتقمزلالمفييكونوالتثيرالعاصمة
لالالجمعهيهانوانعقادكانمذهبأيومنكانجنسأيمنانسان
قدمنالجلهالذيالنرضبياخطبةالقاءعلىفاصراكاناداواول

المثمعبدصينالسيدححرةوترجمابائفاقضااظطبةفرتجااليابانالي
النةباترجمتهاالجلجازنيفالمسيواليوأعطيتاالناليزآلبالنة

جلسةاولفيهتعقلالذياليومعرفناهقدكناعنائائباوالقائهاالياباية

حىبعضابعضهميناواازصالناسأقبلحتىالميعادجاءقالجمعيةمن
جازيخفالمسشوحضرةوفنهمكلأخذأنوبدنالمىبهمغص
نصهاوهذااظطبةاقىوا

الرحبمالوحمغاللهبسم

ضورنانانوبدوسبمبهولهالىومحمدنالىسبعلىالةلىو
الجلاينلمطريصافيالمتنوعةالعديدةالمشاقوتحمالاليابانبالدالى
الدينالىإنالياأهلباصحهداسوىادبيةاوماديةفائدةأونصيعهاديخا

بافهااليمافيعلهالاليقلوبمامنالفاسدةقاداتاالعتولزعالصحيع

لعددثماالمصالكطيقالحقيقةمبرلونكمواطالكهفيلهثريئالوحد
النووالىاتاالالمنليضرجمعمليبهاتةامنكبرشةهذاجميثنا

بشكرانتقاومالالتيناتامنحسنةلناولعددتموها

ينتشزفييزلالذىالوحيدهوالديئلمسنبينهاالسإلمطالدينان

عكأثالثةءشاآلنالىيوأظورهمنثبديلتنييرواليهخثلمجدولماالرض

الفيفيالىكذاثيربالتبقاممنالمسلميقبينيوجدأأنهمعوربعاناق



قلوالهالعقلدبئأنههوذلكفيعرأواللغابرةالسنينوالفينيمانالسذه
الصحيحةالقضيةمنالمستفادةافقيجةقبلاثالبرهلديهحماومما

المسجبالدبئاكررينينأغلبانذلكعلىشاهداوحسبناللقدمات
أحصاهااالكعرةوالصفيرةيزكلماالسالمدينباتويترفونيقرون

وضعفالويحيثوالمساواةوللعدلالمدتيةدفياذنموالدنياأمعومن
االصررجمبحفيالموادمنماتضعنهالىوتاملنااوضعيةللقوانينأمامناص

أأحالىنطرناثموالجنائيةالمدتيةالحقوقجهةللعثحعوجهـغآبنظامالمت
لهالعدأنرلىكلحوىالذمممهالوحيدالقانوذأللقيناهآاالسالديئ

ذكوقللضالعبفيأنهاطاالخريخنللقوابخالفوالعاداتثاربالمتباينت
الدينأهلعليهيجركطلكولذانمصومةوالعواثدقاالخمفقعيعلى

المواويىتقسبمفيالمسيحط
اقاادةلأركانهءشقكنوكلفيالمودعةآلعالحفيتاملثاولو

واالخرويةالدتالسمادةانلرأيناواطجوالصومالذكاءإيتاءوالصالة
الطادمةالجلساتفيلكمسنبينهاالركانبهذهللععلعلىمتوقفة

انهلتعلعواالدفيهذافيقالهاالفرنسويينالحدنبذةمردمناواننا
مامعناقالهوذاالمسيويصىالفرنسوىوهذاالمدنيةديئ

االكرةفيالمنتثعربنالمسلمينعددمقداريعينقطيإحمصاءتااليوجد
منمليوناالعالثماثةايثاهزالمسلعينعددانقدروافانهمذلكومعاالرضية

أتعاالكثرةبهةالمنالقثهجهةمنالتقريصوجهعلىالنفوص
ندخلفةظبسرعةاللسورةانحافيمنهاوانتهثرآسيافيظهراالسالم

دخلهحتىكذفطوماؤاللكبرىااشدخلثميخهااطنابهوضرببقيةاف
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هذاأنلوجدناالتارخلصفحنااذاوانناوجيزةمدةفيبالداحمثيرة
نحفلناحقوعاوسعادمهممما1رقىلتالوحيدالكفيلهوالدبن

االممأرقىهمالدينهذاأهلبأنوالمراءريارغعننعترفأنالنريبن
وانهوذاالمسيومكلهذاالديخيةاالعتفاداتةجحاالسنهموآ
آللىاالالجلععاتفيذلكمناعظلكمسثبينافهشاء

الععيتناجاسات

أردفناهاجازئيفيوللمسجنابالخطبةوألقىجلسةأولعقدنالما

معقاطضوفناواالسالميةالديانةقواعدعناضحةالوالبيألالتيعبض
للتناولسنهثهبصورةباالبماليادةاليهترممطالذكليهوالنرفاالسالم

الماالليلةعياالجلسةقادالنهالمحددالوقتاقضاضوبعدآاالفهاعلى
ذىعنبداشظاماازذرأبناالمعادجاءولمابهـانيةالطالجلسةئهاقنعقد

الجاسةالفمعلالوقتجاءولمانالمفيبرثقيددبويعدلمحقماقبل
البياناتآممارتشاءعايهمياتيجازيفاللعميووأخذبافنتاحهااعلنا

لمبمايثاالئمةعواجموالسنةالكمابمناخوذةوهدوااليعاحات
والبراهيواالستشهادلاالدلةمنطناماريكانبلاإلفماحنينثعمق

الفرنسويةالنةبالمرجمكافتالبياناتوهذالعقايةاالمورعنبحؤجال
الحضورنكليزقكلىاالباللنةالتىيلقىبفتجااالميووكانواالنالبزية

اليابانيةااليعرفأومنينكقاللغتهاتيناحدىلييناليابمنعرففن
االنكليزيةالغةاأتقنالذيجازنيفالمسيوبواسطةبلنتهلهمتتر

البفاكتابةبرسالناكانموضعفيبهةشطيهوردتمويثامااقانا



9

أإفامثهاكتابةنجيببهنا

الولواالساليالدبنمتيتفيممنتمكناأريقةالهذهويوامهطة
واشاكفاسجاالاليابايإنمناحداالسالسالدينيعتنقلمالطريقةمذه

اكاشعاحتىالفهمااليبهاوأقرالطرقهلااخترلفيجهدنانفرخ
هاتعامادحينبكثرةاالسالميةالديانةفيخلوناللى

اإلسالمىيخهبالىمعرفةزدناهموحمماجلسةكلفينفعلوماكذاكمثا
نتشارااالمدينةفيجمعيتنايتصانقشروبذلكمنهميعتنقونهمددالذيئزاد
جميبا

لهافىدلهمالنهاعتنقوهالذفيمنماالسالعلىنهمعالثناءكأ
تلكواناقويماانبمالموأوضحالنوراليالظلمةمنواخرجهمااطق
وفرضيالمسيحماالدينمنالمبشريئكلاجتعلوعثهااالجوبةوالثالشبه

صيماالنهاواحدةشبهةيردواانعلىقدروالمطفيهأنهاكافص

االلتباصوزوالالمعضلوحلالمبهمايضاحفيئوخيناهاالتيللسهللعارقة
الربوقي

يقريرفياستعملناهاالتيالهثهةلختيارالطرفيألالعضلوليعى

عمفثهاجزاهمالمسامينمغالعمالحللسفالفعملبلاالسالمإعدفو
الجزاءخصالماالص

إبايخينلحالةانالفويمدياالىالمومهدايةعليناايضاسهلوالفى

اسشعدادعندهمقومالنهياالصالماعتناقعلىثيراساعدتكالطبيعية
أوجهيجميعأطتوهمهمامايخالفهكلوئالعقليوافقماكللضولطبيعى

اربةوالملىطةفا



الصحيحةفاالوطدقبولاستعداكاففيأنهملىدديااوال

لجيعفيهالثحعورهذاانبمالنالمثالرالنافىالحبهذالوطنهمحبهم
يثييمنوالرشدلالضمنالهديالىأتربفهو

واصتعلوااالواهذاقبلباناليااليوفودهمارسلواالمسلعونكانفلو

بالملىلينيعدوناالصنمهمونالمسلهلكاناستعملناهاالقماالطريقةطه
بااللوفال

عشرالفنحواالنفماعددهمفبلغأيديناعلىاالسالماعتنقوااذيناأما
كمامديدزمنمنايابانالىوفدواللسلعونعرونالمبثكانفلورجل

اطمواالذينومنبكئيرالعددهذاأضافالمسلمينعددلىكاتطنت

منكثيرالحعثياتهوذوالمعتبرينوالتجارمالحمنكثيريدناعلى

ثمجارنيفللمسيوجنابيدناعلىعلمامنوأولاألمةفيالوسط
الذيناللظماءمنوكرهمكورفاريوانسائليزيروالكيبوأقى
االصلىاسعهتغييريردلمومغضغلمجلدالىالحتجنااءهماكتبنالو

زوحاتالميئولكفيهضررالهذاانافعرففاعائمته3إتانيالروال
جافئمذاانايضهـافعرقاهميغيرنهأنيودنلالمسيحيينبالىتديئ

فناهملفاسعةاالعتقاداتعلطباقياتزوجاتلموالذيناالسالمفي
الميعإتباناالملوطدناأأنخاألباءمماذلكيألمباالسالمابئ
لبعولهغمطياشمياتمنحيثقريبااالسألميالدينيرهأسيتنفنو

كلد3ةميوكلةميعثرلثطميجمعيثنائحوجلسالتوقدعقدناهذا

حضرتارفبللسفرعلىعزمناولماهـيناالكثيركماإظلقاألسالهيعتنق



كهشاكالبقاءفيالصيمافأسليمانوالشدحمودنحاصالحاجالماضلين
الستقاسمهرنحوسبعكئاتاكعاعرفااالسالىبالدينالبشيىالجهدقيذاليع

ذكاءمنعليماهمماوعقداوالياباخةاالمةوعوائداخالقيعرفوالذى

آللسلمونمغيرىتىقريبزمنيأفيالبانهمحزمالبصيرةونيرالقلف
بدلكتقفمماأيفااتحريموسعنةللسيحيقامفعاف

صالماال

االسالىالدفيحقيقةجمعيتناعلىجالتفيثقاليابانوقفىاخذئالما

طضاماكلبلالعطويلىاليحمهنرجالاطالةهذهفيوكنااليهيرممهوما

سهالبطربقةاالصالمهوعرفوهثيءوأولالنهايةبالىباختحارهولم
هعلاللهصيىمحمفالنبىبهبعثالذىالديغهذاانباالجمالمعناههووها

والمرسلوتباءاألنبهابعثالتىالمهتدمةالشراخلفاصخانجاءوسبم
ومعادهمحياحهمفياظاقمصنحةفيهماعالديههذاحوىوقدقيلمن

ايييهبواالصحيحةقاثوالهاتاظيىسبيلالىوارثادهموسادثنم
رسولهسماأالذىهوتعاليفولهفيالفاضلةؤاالحالقللنفوس

الحاينؤديبادافى

الناسمنلفيلماوكاذتقدمهدينلكلناسخاينالهذاممنولما

اكلهعندالديئانبضعليهماخجةالهأأقاغيرهبديئمتذينهبممن
وبالكناصيعهورسولهبالئهكانرفهواالصالمإهبعلممنكلانلياالشالم

بغيرهوفدينعنهحادلمتالوجمداللهثحددوقدءعدمنأنزلالذك

االحالمعيرجمتغومنتعالييقولىاذالقيامةيومالمإنباظسرانوأنذره



دينأفغيرليظوقولهاظاسريئمنخرةاالفيوهومنهليففلنينا

عونترواليهحمرهاعاوعاألرضوااتالهموفيمنأسمولهدبغونالده
وهبالذىفهوئعاطالدفيبهداديقدلتالىاتقاداىطوعاأسلممناأ
برفوأالصحيحالدفيأنهفعرفالبصيرةنورمنوضعواالدراكلاله
والقرانجاءىاكالرسولوصدقخراالولليومباقهمنفامنهثىءفي

األدلةجاءتثمفيهارتابممماالألفهاأسلمكىمغاوامهبأحمزلالم
جةباطمقهورااداحتهمافيقلبهتيابالكلدامفةيحجةقاطعةوايراهين

حقالفهعندمبهالمرصللرمولوأنهحيحالدبئنهاالعترافإالى
يتيعوهلمالذيغعلىئعاليفهأنكروقدصدقاالتهمكلهومرانلوأن

بالطوعافييرتابوالمالذيئبهوإنفدأسلمحىوالكرهاالطوعا
فاعزفوامنهمالجدالبعدبالحجةقهرواثماوالارئابواوالذينجددل

بتجاوزالذلكفانللحقمفاومةهمنفسهفيجمدكانومنقواوصف
اثهطاعةمنعبأرةهوالدينكاتولماللثفتانبهططسيموالالصدو
شأنهجلالتهثفقدعنهنوصايعنهواالبتعاد3وامربخوالعملشالي

تعالىقولهفيجاءكاوذلمثورعحولجمكلالوثقبعروتهيساكاإلكلط

بهوصياومااليكأوحيناوالذىحانوبهوصماالدينمنلمصرع
اكلهبهوصيبمرولكفيماتفرقواتوالالدينعيىأنأقيمواووموصىابراهم
وللوتئثوترحيدهعبائههوللعزمأولىوالمرسليناالنبياءهؤالنالي

اثذذذكراوقدمنهمنيكلبهجاءالذىالديئلهممهرسحدمندي
ينالفاءأصدقوهوفالحيىللدهرحقرآنالمنالموضعهذاىيرفي

رحآ61



أ3

ونهفاءبيأناالالهالأنهاليهزحياالسولمنلمحعكأوسلناوما
ضاالنمبقيسقأنذريغهرهصايروالدينهداارتفىالىأنهم
ةهـصخافيابه4وشددتنهإكرئهباوأمحدوددوعطلفيهوالنفرقةبه

أصانماثفينملستصيعافراودينهمنرقواالذبنانقولجمحث
يفعلونكانوابماينبئمثماللةافى

3ضرءفيرسواطيأفيبانهبهيلواالالتوراةفيالىتافةأخهروقد
اللمجلرفواوالذينبالميحيةنوا5تدالذينولكناالسالمبديننالز
لاضامنهالترخواماعليهموريفالافبأاذهـنهواةذاةالشو

عنأالانيواحرالقيخأواانثحيرفيفصلوا01لمفؤاقضيه
4همواعفىآالكايحرقوقوالذبنتعاليقولهفيجاءوذالصامواضعه

القطرةديخااالسالم

اءتاالشبهكزيالذيلبالهواناطتئراثزدشونحاناالاقةخلق
حقائفمنأمرهعيهيشكاىاعاالىبهيهتديوالناغمنالضارويعرف
أرةبعبأوألثزانمترلةاالنسانلدىهوالعقلذنظالموجوداتههة
المحاسالذهصءقفيعرفالممادنبهيميزالذي2الحاحجرتجنزلةأخرى
اصالرمنوالففمة

آذينكرجودالوفيانساناليوجدانهتقولأنيمكشناهذافاذاعرلمحنا
الصكونيالحفةهولفيمحورة11هنهمنوعثووخلقهضالقاالعالمذه
صافالهذالفاليحفلاذاقاظاوجودوجوبعلىنمتفةالنامم

فئالتفيراتالنالففايلةفسادن4ذلكعلييترقبلمايخفيمهاقسهاوجدثه



أسه

قثةالمنالقفيةلمترصذا5وعلىؤنرمنلهاإلبداوجوداتوااالشياء

متغرجميرمنضالعالموهنيإفاظاوجودجوبشعكجمهااحتداالى
محدتمنلهالبدحادثواذاكادثطالمااانجمةاصاالصادث

كاعقلذفبهاكلسمالتىهياقضيةاقهذهمحدثمنلهالبالالمافا

اىصعنبعيدةوالمكاقالزمانعنمترهةتالىاللهذاتأتكاولماتأدم
هشالمندموقفمعرشهاحيالالعقوالكلوقفتوالتصوراتكاتاالدرا

فنكمالالجهةمنالحرجاتفيتفاوتةالحيرةهذهخوممبالحائىء
بهوذفيالالكوكبالذلكهوالكونلهذأاظالقانيقولنافاس

ونووهأخريالىحالهمنوتأللسيرهوعحبجومهعظممنرالماالقمر
الكوبههذلكهواقاااانيقولمنومنهحماظافقإنبينمايمالالذلى

الكواكبسازعلىاجركبرمنادلماراالعمنمهـسنىومميهاافم

وغسيرالحيةالناميةاالجامفيامضارومنالساطعاشعاعيفيالقمروكأ
يهاظامن9يهارالماارالثهـاظانقانيقولمنومنهعالحيةاالية

الشاملةالمنافحمففيهاولمارااالحراقوهوكطكلفيتؤثرالق

طعيصالذىالصثمذلكهواقالحاانبقولمنومعهيالحياةياتلضرو
ماقصنعهلمجدونممنثماكلتهعيطومنالفريقذاوءـثالالحجرمن

نحصوصاضالقاعينفريقكلوهكذاالعجمالحيواناتحممهمأيدجهم
النفسهواظالقتعينفياألختالفهذااليالناسدعاوالذي

االئةهنائألديهاالمعووفةاالثمياءحفقةعلىوقوفااليلمجياكايو
أنشلوالالمستنرباتتاالشيامذهكانتاذاخصوصاالعيانعن



لدىفريبالوجودالىمولللهمنلهاالخرحوالعوالمهذهلالموجددرة
كاتولماحقيقتعلىالوقوفاليالمذكوراإلبهابميلهافتندحالعقول

تجهضظياأاقولااذبمواالعياءاخزامحكمحاالحقيقتعلىالوثوف
االختالفسببهوفهذاكاشتكيفيةممعبخشعينهالراحة

تتمقاظالقنعيإنفيوهواالختالفشباراجمهداالعقولانفلنا
يعيدالدىانهواالدراكوللففيأرفيالقمرسبدالدىدالكللفي

خرئوافىأمابيهذافقالاظلفةمنغريباشيثارأيالذاالوالالصم
وهذهيداصثعتماعبدلهالقدمناالجمالحيواناتكمحفيداخل

الىيهتدكهالذيالعقلههوالتصورفيللعقولهذاوأرفيوحمقحةو
وفأماهالصحيحةعللنتمنهافييذالتيالقضاياتجقتميالحقيقةممرقة
للصحغالعقلمن

هذقهوجدلمانهظفلكعلىشاهدةالسالمعإابراهيمسيدناوفضية
ىالىاالنولهوالكيلوعدالحاقيقىااللهلكمالهحائريئغيرالكوبهين

اعئقادهكانولمابهطقيؤلموالحدوثاواالشقاإلتنييريقضى

5التىالحقئلها1النعقلهاليهماوصملآخركانااللهوجوديوجوب
وجودواعتقدبهقظالعيون

االمعالمبغيرئنيدبنمنلوصطئناينقولأنمايمكقدممافعلى
فطمذهبكلفيلذهباالعتقادهذاالودعتهأجبرتهاالسباجالتىعن
بهانيحهنتيجةتجداوأخبرويضجركيبرمكتىواطجةايلألى4اقا



تعرفأثأردتاذافانكولءمانةعلىصالالمسيحيالدينوهذاالقناع

أدوميةعلىونالمسيببهاصتدلالذىاالدلوعنالديانةهذهحقيقة
موفمعهلوقفتلسانااالسأفصحوكاذهمبديمأعلهوسألتالمسيح
اذاسألتماالراقيالروحةخحتىالقضاياوتضاربالقناقضمنالحيرة
وفيبسبابتهبشيرانهذلىفيئكقمعتقدهوأصلديعهحقيقةعنالمسم
االممانأصلهوالذىاقوحيدمعنجعشارةاالهذ

معنومهبرعنبعيدةرضفيونثأخلقاذااالنسانأنوالحالصة
وجودمنالبدانهئهيحتقدءطيصثهوالفهويخسالكاملقلالهوجود

منبعهووهذاالمعايرةلمامغايرالكافاتوهذهالعوالمهلهلىاقضا
ديئهوأصلىاالصالم

وهمالزممانغابرفياالعتقادهذاالىخفلههداهماالناصماووجد
االفرثجمثتواأسلهوالذيئوئرهماومحقراطاونلةانشهوربئكاالفالسفة

هنهيجدوالمولوفهاوبحثهماالنالعلومجىمناالممأرقيوهم
اعتنقوهكانواماآاالسالفيالمرية

4صعنبعبرأننهامفيالعاممصلىالمأذوهواخردليلهوهنا

دوفانهللسمكرأماالعبمارةمنامقامهمايقوآأواالشارةبلكدينه
قالمنافصيحاكانولواطيرةموكأ

ىالقرآفم

ولأصوفيهوسمعايهاللةصملىالنبىبهجااثديافههوكتاب
مغالدامنةالحجقحوىففدهداعغوففالوفروعهدينيه



السافةاالمموأخباالمتقدمبنسيرةعنوأخبراالسالممحةفيوتاب

نودالوفيمامعنبرأجمميقلونوملةرةوعذكرىفيهمما
االرشاداتواطفةاعظوذكرالموصناإماصولممسيالإماومعادنعاصر

لحقيقئهاممثالوصرنمالدنيافووواآلخرةالديخاخيريالىللنافة
ازيوماللقرانبهذاآمغلمنالمقيمالنعبممنفيهاأعدوماخرة6ا1ووعمف

انارناالننراهماويبهوكفريصدنهلملمنااللمالعذابمغ

تثحيرفيانللةهذاتضمنهمابعضهوالمحعودةوالمدنيةالحذارة
هذاالىالعالمتةاخاقيوممنأمةكلفيئقالمتشىجمعناولوياتاال
صةاالجتماءعوالهمأفيالناسعايهييرقانونبوضعوكلفناهماليوآ
ناللجزدنحدصلوقفوابهلوالوسالعاداتاورلعكفل

أحصاطاالوالكبيرةصغيرةيغادرلمالذيالقرانهذابمثليأتواأن
مرجعهانالةفياءماوصثيمنالكتابفيفرقوماتعالىقال
ياتااليهعفداخافالنوحيدواالحكاموالتذكيرالتوحيدأقسامثالثةالي
انهءبأمماتملقذللىوكبروالوحدايخةلوهيةاالثبوتىتضعنتالتئ

والسالمالصالةعلحمياءواالبالرسلمابختصوكلوصفاتهوعالجل
جاهمافجهيدخلوهذااالالئينوتبشيرالعصاةانذارفيهداخلواقذثر

وذكوىالكلمجوامعفيواطماالمالوضربمةاهـللواعظمن
ووصمفبالجةوالتابثعيروالزواجروالوعيدوأيهديدعالفةالالعصووأهل
الصالحاتعلونللذبئأعدتالتىاظيراتمنفيهاما

وعوالمصامالتبالعباذاتهلقمافيهايداخلموإالح
االننراهاالالقضاياأنولفىالمحوقتقتفميهبا
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القرانترولكيفية

عإ4اللهصلىرعمولهبهالخاعابتعالياللهالمهوالقراكانلما

المالثووهريلجعبماصيدناومعانيأدقهاظهعالميناألالرسولنلمعصو

رزاهللهورةالعأواإللةليبلغزلنواالنبياءلدبالويهااظاص
يةااشأوفيفهاتنظغدووحوادثذاتأخوالظروففيالني

علىمفرقاللقرآنأترلولذلكدجوياأودبقيأأمراالشأنهذاسواءكان
فيبتالوهوآخرولسبباالببذاوالرقاخادثافىحسب

واالحكامالحمهذاحإلالقوادرةوعدمنااليمطالىاالممصداية

معواحدةدفهءواإلحكامالحمهذللمتماالنئتخاواتحمهالتي
طلىوشلثركيبحسنوالمدلوالتفيالعجيبالرمتوتهما

بأنللخلقتبمهذاوفيالحيرةحدكدبالعقلتقفالتىاالسالبب
الناظواطرمبادرةعشداالندفاعوعدمبالحزمأمورهمثليأخذوا

مهـمصائدالفالحمنالعملفيتابابنا

وسيتالقدرليلةفيالمعظمرمضانشهرفيمنهلتقىإلةأوالوكان
الرجمصولوكلقوالشهوركلهاالشهرهذالياليجميععلىلهاتثريفابدلك
وصالوهألفوآنهذاجبريلسيدناربيمابراسطةعلطشلقىوسمعليهالدهصلى
وقفأترلكافكضبووتدويخهلحفظهاناساخمحصواالذبنأصحابهعلى

موفصهرفلمولذلكابالغةكلوتدوينهفظهاألعتناءافيبالعوا

ناشالىقوبدلبلاالعةقومحتىلكفأكذلككايزالولنألناالي
اقرأتطاليولهمنهؤلأماوأوللحافظونلهوإناصالذترلنانحن

دنجملىمكدىااليومشاليقولهمنهلأقىمماوآضااليةرلكباس
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دينأاالسالملمورضيتثعمتيعليموأتحت

الانالةإبرلز

مئوكانوصمعليهالثهلىمحمدسيدناوتعالىصبحألافهأرسللما
يوجدالممااليانوحسننالمعانبفصاععواوالعوبللعريالعضصر

أل2عقولهمبهرتالتيالمهجزاتأعظممنالترانكانصواهمأمةفي
الئحراأنلعاصهمشاعيقولهذاففاوايالكشهالىنظروااالمرأول
وصاالثرعلمناومابقولالاللهآلحاجيالبالغةأزمةلالكونهممنهم
كتازباالصواجانهومعانيهتركيبهأجمافيالقرآنبالكةوليستلهينبق

كاإلمماصلواشالفصلواصمعاحكامفىمواطنهفيواالطابموضسه
دغظوهيقرأهأفجهةمنأفيازءإيبلمثهاالتيانىالناألفصح
للعبخالفكلفيحالوةااليزدادالوهومرةألفاالنان

وترتامماعالملتهأعيداذانهظابالغةفيدرجتهمهماكاثتكير
الصباعمنه

لواوظاقديمدهامصأنهيصدتوالمالذباعلىالحجةاقةأقاموتد
أتعلىوالجناالنىاجعتلققلالىبقولهالبثرنالممنائه
وهذاراضالبمضبعهمولوكاثبمثلهيأتونالالقرانهذالفييأتوا
جمزعلىدليلىاكبر

عيارةبأوجمزمحوادوالسابقةاالممعناخبراثهاايفإجمازهومغ
هدلوقوففياجهادهمالعصرخذلكعلماءلدلىهروفابكنكالم
لماللثرغالهأيحمإصلوالتيثةسعكاتيانهإيلزومنقتهحقا



جمعااالمممنأمةكلحالةووافقيالئمممامثلهاوضععلدووا

منئرفيكتعالىلهالوحدانيةتقريرفيالدامغةالحججفضالشهذا
األخرىاألديانأهلمنوالشراءوالكتابالفصحاءوكلللواضع

همفيالىالعربمصكلطنهلويحوضهاويفبهمامإنشافيمنهيقتبسون
منطقااالمأفصح

عرىسه

محمدسيدنارسالةص

صيدناابئاسماعيلبسيدءبتصملالكريمالرسولهذانسبان
وللكهانالرهاببمبثأخيروقدالمربفيقبيلأشرفمنوهوابراجمم
عنحكايةالقرآنفيدواالنجيلكأفيالمسيححمهذاأخبريولدأنقبل
اقةرسولأنىامرائيلبابئمريمبئعيهىقالواذتعالىقولهفيتلك
اسعهبعديمنيأقىمولبرومبشراالتوراةمنيدييننلمامصدقااليم
منهالنبأهذاحذفواواالنجيلالموواةواصالذينولكنأحمد

يعفىفتكفلوهوصنيرأيوهماتحيثطيماوربالرسولولدهذا
فلكفنلنيرهتتفقلموعجاثاتاتوالدتهعندظرتوقلىأقربائه
وئكسيرنعالىافهدونتعبداذكانتفارسأرضفيالنيرانيولتطكود
كمانعالىافهالىوسيلةايتخذوبالسكاناذالكعبةفوقمناماالص

شغبرولالكفقصهاعلىهالتهرفىداهليولطوأالفركطأنكصركلمامك
وكانبالحارةحتغالكانلماانهفلكومقاولدقداومناخررسولطبان

رلماالتجارمنحساءدؤنكامةتظالهالشامكانتالىذاهبا

فعه79



031

المضتطريالنأنهعلىدالةعالماتلهكانتاذعرفهيراالراهب
عقالالناسكلأقأظلهاالتعادشبيبتهعهـدفياخالقهوكانت

مماكانيفعلفلمالجاهليةسفاحمنعأمرهلرساتهاختارهتةاأنوبما
الدموشربراكثربانالةعنهافهيالتىاالفعالمنالعربيفعله
يتيدحريغارفيوانعكفربهعبادةعلىنسثمأبلذلكوغيرالميسرولعب
اظلقهبدعوةاللهعندمناالمرجاءهحتىالعحالمعليهابراهيمأبيهملةعلى
جبريلهسيدناوهوالملكنجاءهسنةاالربحينلجوتفيوذلكاالسالمالي

سوالثبعولمالةاالفكبروربئفأنذرتمالمدفىأيهايالهفالإذبأمروبه
جووالقرانمئقاقباتاالفئشرحهيطولمماالبيناتياتباالالته5أيد

واتإفوالجلالضبصالميحةللفقوءةالعينوردأصابعهبينمنالماء
بالسنصحاءأعحزالذىالقرانتاتاالهذهومناليهيسساطذع

كأللحاويابهجاءالذيالكتابوهوأوبعضهبمثلهاالتإنعنوالعجم
عندومنزلتهفضلةارمقدتةابينوقدوفروعهاالسالميالدينأعمول

وانذربرمدحهميتبعونهالذينوبشرنيةالقراياتاالمنفيكثيرلهومحبظ
وقولهعظيمخلقلعلىواظثاليقولهفيوذلكوقمهمالموةبخاالذيئ
ركعاتراطخهمحماءالكفارعلىأشداءمعهامنواوالذبنالثهرسولمحمد
المجودأئرمغوجوههمفيسيماهمووصفوانااقةمنفعمالللخونسجدا
عزوجلوقولهلةاالأللهمعبيلعناوصدوالذينكفرواإنتعالىوقوله

القلىآنماآلياتهذهفكلالثهلمجبجفاشعوفياللهمحبونجمنتيانفل
واولىبديةوشديخونطبعونهالذينوفضلوسلمعليهافهصلىفضلهينت
4تعاافهمولحيثوعشيرتهأهلهاالصالمالىعوةالىبابالكمأصيمن
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ومنالماالصللىالدعوةفياعوانالهنوافاألقربينعشيركوأنفرله
للحمةاليهماظيرممالباالنامىأولىاالنمسانأهلأنالىخفيةاشارةهذه
هذاويجاهدفياالسالمالىالناسيدعووسمعليهتهاصلىزالوماالقرابة
فيوهوقبضحمتىالكفارعلىوالغلبةالنصربمعونةمحفوفوهوالسبيل

وسلمعليهاللهصلىالرواباتاصمحعلطالشريفمرهمنوالستينالثالثة
جمعيتناجلساتضمنمنجلسة

الفطرةدينوانهاالممالىالديئصحةالعميلةبالبراهينالقوماثبتنالما

آلالدثيوالمرءاةبالمتعلقةالجةوالفوائدإراالسرلهمبماننشرعناوالمدنية

مماالديئجمهاجاءالتيوالمعامالتالباداتماحفيالمودعةويةواألض
الىاالالديطسوياالدياننودفيمذهبأىتعالمفياليوصجد
علىنذكرهماهمتقربوسهولةوافييانلهمذلكنكتبكعنا
قدمالمرنسويةوايزيةاالنباالخةيترجمكاننقررهثىصالعقول

الةاليترجمتهاالجلجازيفالهسيوتعحطينكليزيةاالورةالىفتكاو

مابدأناوأوللدجمهممذكراخمهمفييكتبوننوافكاالقومعلىلمقيهاويةالياب
فوائدهامغينامابئوئذكرهناالعمالةهوالبابهذافيببانه
موضيعهىكرفياباالسمنواحهرازاالفاريمعلىتخفيفا

أنوذلكاليلةوااليومفيخمساجعلهافيالفاظههورناهماكلوأول
وخهاواطولالكسلىنبذالىالنفسيدعواطسيأأومماكهافيمالةالادا

أوأدافيسويثفالةانمهاوإولأوفاتهفيالواجببعمالالقيامعلى
الىأيضاويدعوهابمصلحتهوضررعظيمخسراننيهأوانهعنتأخيره
اليومفياتميخمسنهشجليديهيننالمرءيقفاذالثهببائىمراقبة
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ذالثوفيشهمعومستمدالذنوبهوغفراناعفوامتطلباضاشمعاضاضثعاوالليلة

يخنيالماالمعامكيهمنونفورهانفسهتهذيبمن

معمناالنيةافيفلماالمنفردالةعلىالجمعةةصتفضيلفيالعراما

هواساسىالذياالتحادمعنىمناالولىفيولماضداالتحادوهواالتمراد

الحستالننىاذقفوللعدلالممهماواةمعنىضاأيوفيهااالهالءفيكلالنجاح
لماهـنبخناطقةإشارةمنهوهذالكتفالنآنكقفاالرالعقيرانىبجاايزة

العدذصهايةوهذابالتقوييفضلهوإنماوالجاهـبالغىالمسماهااليخضل
التيالصفائمالجميلةمنبهمواالقتداءالرؤساءاطاعةأنالياشارةايضاومنه

العقالءحهايتحلي
لىقاصرةالغالبفيتاكوناالوقاتهذهفيالجاعةالةككانتولما

عاماالجمعةيوماطمكيمثمارعلجعلالواصدةأوالحارةالواحدالبيتاهل
وفاالمخادفيابلغيكونفهذاواحدمسجدفييجتمعوناذالبدالهل
الجمعهالةمنماوهيفييصالةنجعلدالعهذافيالشارعارتتي
وانصةراطواحدوقتفيواحدةساعةفيوالبلديئالداهلفيهيجشمعاذ

اشمارةفيهوالقولعةالبدنيةالحركاتفيواالمؤدةوالسكيضةواظشوعاظضوع

والنجاحالفالحاسباباقوبمقكلالتمعرعوندهالعملفيأفعايخاانالي

الكرعنالنفسوصرفمنزلةهوفوقدمنأمامالتأدباليايضاواشارة
ساصهوىتاايرابوفوقاالرضعلىالججهةعووضباالنحناءلهاالمطئ
ايىائمارةفيهااآلالنجانكنزهالعواكهافىمغكسرالجاحهاتذليالاالشيا

منالنفسنهكزتعثممابعيداالمرءكونليالنظافةعلينفساتدريب

للبإطنكافهنظافةمعاجتمعتاذاالظاهينظافةوالنواالدرانوساخاأل
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االذوهامقدااليعرففائدةهذاوفياليهالقلوبميلالىفاافالث

السلبماالب
علىالواأنالياشارةالصفوفرتيبواالوقاتالددوفي

يضمننحصوصنظاميسيرعلىوانمحدوداوقتالإكللانالعاةل
بجعاالبلنظاماتواوقاتألممالهبرتبلماذامابخالفوالصالحافجاحله

جدوفيبلألوقاتعوضلهاتعطيلذلكفانفوضي

اإلبرانخذكهااالتياالصالميةاالصوال

منليسأنهمنهامايفيدموضعيرغرفيالرحلةهذهخطةفيجمرت
جمعيتناجلساتفيناكيهائالتياظطبجميعبنصنأقيأنموضموغها

افيئأليفكتاجدموضوعاليرحلةكتابةموعنوععنباصنهرجهذاالن
الدفيقواعدمنقاعدةيمعثيالقومثحرحنفااننأيماقولنول
القواعدهذهمقالشارعاارادالمتيالحكةلهمنبينوافيالوالشرحوادابه

محلهفيتقدمبالغتهدرجةوبيانترولهثيفيةوالقرانعنشكلمكاثنا
وغيرذلكومكلقزمانكلفيامةاحوالبمايالحاتيمماويقانونوأنه

الفطرةديناالسالمواناطسقواعداالسالمفيثحرحالوقدافضنا
فدمذئماولعاليلثةاوحدانبةواثباتانزالهكيفيةالمراناوامجاز
الرحلةهذهفيثلخيصه

بذاتىاليوانهملكهفيلهلجهشرالواحدالدهلههأتتبينكنا

يتهوحداعلوالدليلالحثيئكلعلىقادروأنهمخدهجهةلهوليسلمجسمة
اظالفاوقوعمنمركةالههمتفثيهلمااالرضلفسدتشرياللهكانلوانه

الشقاقحقمولمنبدفالهذاومعمائلالمفيكفيرمنثمريكيناجمط



431

المغلوبعلىيفضيوهذاخراالعلىاحدهماغلبةاليأوالشقاق

التوخيدعامقواىمنوهكذاالربوبيةلصفاتمنافوهوبالضعف
الصالةص

واحوالهاالصالةافحالوملىالوضموفيكةاطلهمنبينثناللصالةوفي

كافااناالنسانانمعناهمالهمنقولطكناموضعآخرفيفللثتقدم
االوساخمنازالضايجسمهمنأوآللهبدفالللملوكاحدمقابلةيريد

القفجدالمهاليذاهبهووهذايفعلالفاكيفأشبههاوماواالدران
منهكبرهومناماميقفاالنسانأنكاالحاكينمواحكالملوكأمام

واضععأاالكبرموالهأماميقففكذلكوالسكينةامواالحتراالدبآوقوف
حتراممأايحنوبرأسهضاضمماضاشحاإياهماأومرسالاالخرىعلىيديهإحدى
الراباوهوهيئأخسعلىجسمهفيعضوأشرفيرالتيجبهتهويضع

سائآلعنهراضمئأليكونواظضوعالذلخهايهمظهرالهوتذلالالسجودفي
هساتهعنويجاوزوبهيضفرلهأناياه

ءملصسح

الللجماعةصالة

االشارةهيفرداصمالةعلطفجدهاوتهالجاعةصالةفيكةالحوان
الغنههلمحاثبالمقيروقوففيوانالكلمةعواجاالتحادعلىاطثالى

والبالغنيوالهدامالزىلمجسنليسواخيهالمسمالنئفاضلأنالطإشارة
جمتالممصاواةالىشارةاضاايوفيهأئقاالدةعندكرممأانبالتقوىبل

االننظاالىاشارةالصفوفاسثقامةوفيالحقوقكلفيواخيهالمسلم
لاهنأنهاليارةايضالقبلةالىالوجوهئوجيهوفياالممالكلقيالمطلوبئ
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الياشارةواخريصالةبينكلاوترالمسافاتبعدومنالدفيهذا

الفجرصالةقماالوقتالنلهاالمناسبةاالوقاتفيهتؤداالكالأن
تساطنحوالستقضىفاذاالمعاكىبأمورالمرءاضالاوهووالظهر

الظهرفيصلالغرضلهذاكافياالوقتمذاكانبباليثتغلوهو
اشاوةالمفربوصالةهذهومابيقوالعصرالظهرصهالةجمقماالممسافةوقرب

يؤدكلانفيمكنهالكسصىاالنسانلفيهايقلاالوقاتهذهانالي

بصالةيختمهكذلكالصحيغبصالةالخهارافئتحكماانهالىوامثارةالفرض

أنالياشارةالصبحوصألةالعشاءصيالةبينماالمسانةدبهوفيالمغرب
تهاليلهافالكماحةالرامنقسطهاالنفسوأخذالنوموقتهوالوقتهذا

ماشماوالخهارممالباالليلوجملنا

الجعةصالةمريضةمنعالشابريدهللذيالنرضلهدانجينوكثا
واالماتواالذانولليدفي

الجمعةصثالة

عءيرالثاراهاالجماعةصالةانماجملهءعرفناهمالجمعةصالةففط

فيهيرمايحتعيعالجمعةيومنجعلالتهمواماقالمسإلناتحادمنبالمرادكافية
مغالحسنةالمواعظالماعللسجدفيالواحدةالبلدةفيالفاطنونلمصرنالم

اظطيبطبفياآلخرةبأمورشلقومااالجحماعيةياخهممايثلقجميع
ابباالخكواالتضرالتىوالمفاسدالمستهجعةاليدععأنومبينا3من

الشعائروافامهالاالخيرعلىواالقبالالمعاصىلةوقىالتعاضمدعلىويحثهم

جراوهلمالدينية



امث

مماواءظاهذهلسماعأسبوعكلفيالمسلعيناجماعأنشكوال
ماجمهمهمكلفيواحدةوراولمجعلهمبيشهمواالتحاداألضاءرابطةوقوىيشمد
والمواعطالحممنعليهممايلتييمضعونونيعمكانوالووأخريديخاأمره

اهيوالنوواالوامر

أمرمهـحيثارقيدرجةالىاالتحاداليالدعوةفيالشارعارتقىوقد
مطبادلونفئشمغلفيمناليومهذافيالمسلعونليتفرخالعيدبنبصالة

آهوالتآوفاقأضبمفيوالعامبمروروشهمئةمصمالحةالفواالةالمودةبيض
أوأحدعائلتهمنأضاهكانهاالخمصالحةاأهاالباورةفيبالفيصاخ
ستأبهوذيمستبشرينفرحيناليومهذافيالمسلمونكونوأقربائه
للفقراعكمواساةاالموللقبفلهعلىيقدرونمافيهويبذلوناللباس

مسرورافرحاالكلوني

رياالواحدةالبلدةأاالفيهااليجتمعالفطرعيدصالةتولماكا
المقدسهاالماكنفيالمسلمونليجتمععثاالعيدصمالفىالشارعفرض
اضالفهعلىجميعهمفيكوونايضماالمودةطتادلونقطروكللجدكلمن

الحكهبابفيقاخاعاألأفرادكانهنهبعضهمعنبالدهموبعلىأجناسم
الحجنريضمةمنالمرادة

انالذا

ثأبأمرالمااشقالهملدايالناسالناجدعظيمةلحبهتهاالذانأما
هالوةكلولالعالمماالذاتنجعلالفريفةأداءوتتيخسونتد



2

أنالىاشارةاإلزاقلفظوفىسالةاعلىبلونواالشنالفيتركون

الفالحعلسللعالةعليبيالمؤذنبقولحيثاالممالخيرالصالة

أفضلثئواللكمفالخيرللتىالصالةعلاأقلالعبارةهذهفعوم
الفالحوثرحناهاللتيمللالمتضعنةللفريضةالداءالمسلميناجتماحمغ
بينه

للعالةلهذاالذانغيرضيثاالشارعيجيلمالفرضمذاوالجل

أوأىافاقوسعنهيابواالالصالةوقتبطولقالمسلهاعالملال

مسلعوالكتفىثذلكمرالىنولوالولطاليالناسثمأبيبه

درعمالماووقتفيربالذىالنهارصفنبمدقعمثالوالهندممر
االمامةثهـ

بئالىبأهليقتديأنعلبهعباالنساناناليارةاشاالمامةوفر
الذياظليفةعننايباالمامفاقهداعلىوزيادةامالمحميفيوالعقالء

فانماباالمامالمسلموناقتدكليأأوسلمعليهاللهمملىللنبمعنأئبهو
جموعهايدلشروطآاالمافياشترطولذلكبالرسولمقتدونالحقيقةديلم

اقياليوبمغكلسالماكانوربماتقياعالمااالماميكونأنيجبانهعلى
بهموتزريالرجالتشين

واصلحهمكبرهمأاختارواللصالةالمسلعوناجغاذافلكومثال
واالدراكالعقلبهةمغفطنانياكوإلنهسمناكبرهمأاضارواتساوواواذا

اليقتدىإنحالشانااصيملةالالمعفاتالذءآممتااالمامكلقولما
ىاالضالمعيراتمنهكفافىبالعبدرا

رطة89
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ىةالزع

متفقدأنعليهبالوااذاكانااللسانانلهمنبينالزكاةكناوفي
يذلالمعاثياعلىفيساعدهفيهمرالففعنويسألويواسيهموأهلهاقار
فيجبةالواحلىلةالعاهلكاالدينجملهـمالمسلمونفكذلكوالجاهولاال
هذاومنوالالىذلقوجههلماهالفقيرصمونايجودعلىأنالغنيعلى
المودةمنيكونلمااالسالصةةالجارابطةتقوىاكامنهاجمةفوائد

سابهانهاومئهاالفقيرعلىالغنيجودبسببينالمسلهينالمتبادلةوالمحبة

منيكونوقوعهاأبهثرالنالسرقةفتمتنعالبالدفيالعاممنااللحصول
وءن5الذيمأالتحاسدنفىومنهاالفقربعامملاليهايدفعونالذيناءالفقأل

البرثةفتحطأللماالتطهيرومهاتوالعاالبالدفادعواملبهرا

منوالتنفرالفضاللثموهوالكرمعلىاومنهاوالريادةالغاءو

العزيزبالهثيتضنالنهاالنفسعلطالغدبةومنهاالرذائلكبراوهوالبخل
الزكاةتفمنهاالتيالوجوهصمنوهكذالدحا

الصوم

عاوعنالرمقيصدمماحبههومافيالغذاءعناالمالثهو
مقومثعأعنامنالنضاذاللانالييعثميروتعاليسبحانهالهوكان
ييخهمهالحيلولتاعلىهاويدرليمثرعنيبدكلـالمحيمالفذاءوهوللحياة

النللصحةمفيدالقليلالجوعانالىايفمااشارةوفيشهوائهاوبين

وفيباالكلواكهظاظهاابطنامتالءعنداالشفقالالفالبقىهوةا
يخقالماالضررمنهذا
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الصوموفيقرانفيهفىلاالذيضانرشهرفيالصومفرضوقد
مقياشرونهكالواماالمسلمونفيهتركاذاصىعفىفواالشهرهذافي

الصدقةالحرويخرجشاربئالطشويحرمالصالةتارأثفيصليالمعاصيانول
اركاناحدوهوجراوهلمعرواالواليتيمالمسكينالدامويطعمالبخيل
اطساالسالم

جميالمسدمينحثوممطاخرىحكةالصومفيارادالشارعوقد

اطاعةامالطهعنقسهحبماذاالمسبمانكذلكالهلهااالمانةأدإء
منفردابيتهفيالمسلموجدفاذااالمانةايدلبمترلةذلككانتعالىالمراله
احدابهيعلماألمنهتناوللوانهمغتناولهعغنفسهوخالغذاءوخضده
اثبمتولمااحدفهعسلمالمجفظهالووقتفياالمانةحفظلةنهتذلككان

ومموسهكثرالنهلشيطاننحالفةايفماهذاوفياختالسمهااحدعليه

فالهعلباحدطغمزتموامننجفعنمهالمرءاختلياذاالمنكربفعللالنساذ
االمارةللنفسنخالضفخالفتهواالشكراالوسمونصةقيديرالةاسافذفي

ابالتحلىالمرغنيوالالصومعليهاثكلهاالفضائلفهذهموءبالم
إخحالهطعاحمير

الحش

للقومنرىناوغيركاأزيدمالكلهناألنففقدالحشأما
وجدلماارعالهفأنلهمبااالنغيرهمغثثرأالحجبفضيلةجبإن
قالىفالكاالواحدةالعاكافرادهمالدفيجامعةتجمعهمالذيغالمسلمين
انلبنينواهالمؤمنالواولالصالةعليهفالوكااخوةونالمؤانما

بعضالغخهدبعضمداوروازاأنامائلةإادأنرشأننوكانبعضابعمضهاشمد



حثطلفيتيارفواحدمكانفيجطسيمنونالمعالجغالحجرض
والمضريموهبالوالمصريباالفرنجيوالعريبالروممطوالهندياععينيبا

واحدكلويسألوالواددالعارفاينهمفيماطبادلونوجمراوهمبالص
ارةوداتبصةوالمدتإرةاطفهانرلمنفيهاوماهدبالأحوالكااآلخر
هذافيجموعونصهمكاكلهمالمسلمونيكونوبهذافوعيروالرراعة

وبالدأمتهيمثلواحدفياذاصل

الجمامعةلتأيداألسبابوىأمنهوالحجانلهمننوفيماكنا
المودعةمحماطفشرحوكذلئاكنااوربانهاشخوفالتياالسالمية

ذلكوغيرمهمنوالترولبعرفةوالوقوفوالفداءلطوافالمناسكقى

دمازيادةالرسالةباصهابءقنتىهذاكفاكلعداوفبما
بكلتابيجئاالىالرسولهذاانكيفصاالسألميةالدعوةبدأتكيف
والديئدلدنفيممألفىسعادلكلجاحهو

والمعامالتوالسالمءالتحيةفيالدينيةداباه1لهمنثرجكوايضا
اليوالقطعوالجدكالقلالفودمنللشريةالحدودفيوماافاسبين
الكريمالقرآنبهاجاالتىوالمواعظافعماغمنذلكغير

جيدةمعرفةالويةاللةييرفونكاوالويابايينلانارايواك
قوفايعةكاؤابلمندوبيناومبعثريئالىاصالمهمفيلمجتاجونكازاما

وعالموهذافيالمؤلفةالكسبعلىاطالصميمجردحالياالالدين

المؤتمرادانعةفيالسببأ

فظروااليابايخطلدىالمرآةبمترلةكافتاليابايخةالروسيهاطربكا



الىإتالوسائروالفخارالمجدفيهافرأوااالجتماعيةهيانهمالىبها
يرضولمشيأفيهارأوالكحهمكوالمنعةةالعقمراتبأعلىالىبالرجالتو
إالمفيهااتبعواالتياالصليةمعتفدانهمرأواالدفيءهوواال3الو

الفخرهذامعيكونواأنمنوافاالعقلعلىنطبقةليستواجدادهم
واالدلىنيالمافىرقبهميوافقبديمتدينينعيراص

اتخاذشأنفيونباحثوامنهموالعلماءوالوزراءالكبراءاجتمعولذلك
اهقحضرممننفالرسمىدينهاويكونالعقليقبلهاالديانمنيئ

االلثراحهذاعلىافقفوقآساالداخليةوزيروموتافهالباروناالجئماع
قواعدعلىمبنيادينالهاخذتتاتعليهالمجبثانانةلىأمةانوقال

اختياوكيريالياحولماكنويالنفوسفيتدعالوأصمولصحيحة
رطسكافسورةللكونتفقالالمرغوبالىنصلحهطالتىالطرت

خطاباتالمتمدنةولاللىالينرسلانأهوعنديالرأكليأانسابقاالوزرا

وصاواومتىدياناحمهمفييقالمتشزمنوالفالسفةلمماءالاليناليرسلوارسمبة
االدياثبسفةفيوالمباحثةالمناقشةفيهتدوديخيارامؤتدئاالينا

اعتنقناللصحيالدينالىدينااومنىقواعدهديئأهلكلويشرح
قجرافوالكوتالرأيوواعلىقزصافىالرسيههدفناوجعلنا
بابيقتحانقبلكهصؤلدهيدورأكانالذالرأكليههوبأئهوصرح
الموضوعهذافيمللكل

المسلمينالصيناهلمنرجالانسجرافوشلثونصفالهوممط

ومعه0091سنةاضمطىشهرفياليابانالىحضرنيوسحساابد

افىحتئمنصفةوادلةإفيحةبسانالطوفيهألفهاالسالميةللدبانةفياب



لهذامجاندونحالتاالحوالظروفولكنياالىهذهنصستحمم
دينعنفالوقتهذافىتكغلماليابانيةاإلمةاذبنشركتابهالرجل
وفالسصفةلعلماهجامعاياكونمؤتمردينماعقدعلىعزمخوقداالناماتعتنقهء

رأتممئاالمةانلوىكاافيالموأفقةطههذاعلاوافقفافىديني
لرايتابةفىامركهذافيعتمصب

يرنضيهالذيالىينيعتنقمناانسانفكلمطلقةاالدبانصيةانويما
المومموعهذافيالخعموممرأبهووهذا

هذاحضروامنجميعأقوحتىمهىمنجرافوشالمستريكديفرخولم
انعقادالمؤتمرالجلالذولاليسميةالراظطاباتارسالوجوبعلىاالجتماع

والبارونههيجيكننتالكواالفترجمناباهذعلىاقوصادالذيئمةمقدوفي
اتالهابروراالفيكلعليهوبعولالميكادواصدقاءمنواالوالسون

وإالننانودالميطلديالثقةفيعنهوالقلسابقاالماليهوزيرهووالئانيالبال

ساؤبينعظيمامبلناالسياسةضروبومعرفةوالحكةانجافىاالفيبلناقد
جاللةعلىاالصيضصوالمفاوضةالمداولةهذوبعداليابانيةاالتفيا

الدولالياظطاياتبارسالالرسبمامرهدرواذلكعلىفوافقهمادوالمي
فايطالياممترواةفرنساودولةالعليةدولتاالدولمقدمةفيوكانيطىي
دالوفىوارسلتدوالميماصالدولهذهابلغتولمافالماياالمنحدءلوالياتظ

العديهدودتناعداالدولههذكابخلوأنوئنمذهبايهلهرومغ

هوحمدحهالىدولةكلابالخفيالسببوممنالمسيحيالدفيتجتعفي
لياثهثومنهمالنباذخمموصمنىالمسيالدفينفسفيااضال
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وبرونوستنتبهسوارقى

عقدتجملسةواولواجاللحفاوةبقوبلواالوفودحفاو

691آلسمارسرشاولفىكانمتالمؤتمرمن

رالمؤفياندويوناالعضا

حسبعلىرالمؤتلحضوردولهمقبلمنالمندوبوناالعضاءحضرلما
استقبالأحمممناستقبلوابانعفادهالرسىامرهاصدرالذىالميكادووعكبة

واعدلهملهمالمرسلةالدولبهرامةبكرامتهممةاليسكنىمحاللهمواعد
الحكومةممصاريفعلىتكنلمفانهااالطعمةاالوفدلكليلرمماي

معرفةلعدمولكناالقتحهـاداوللبخلليسهذافيوالسببكنيرهاليابانيما
مةاالاخمتيارحريةلهمجعلوافلذالثعالماأنولكاوفدييوافقما

بينكبريضجةجدثصكأدالوفىقدمءوالءيستقريكدولم04

نجكفيسواءاضطرابأيماأفكاوواضمطربتلليحيينالمبعثربن

ضاءابعضاجتمعاوتدوالبروتستنتكسواالوئوذمخهمثوليثهال
مدفالمامماطيجةعنوصألوهمبالمبشرفيينالمسلهعركاالوفودذء

منممثريونيابلاليهيميلالذيالديئبهةمنبمرهمةواخذوايرثالئب

معناالمبمثروذفاجاكماالخرىاالدبانهمنسوله
عصوصمنصائبارأيانرىاوحقيمياجزمامشبزانيمكمنناالانئا

الدبئاعتمنقمنكهمأنوفلكإلبئلميابموافقةكثرهوالذيالديئ
منيخناماطذلكفيوعنينا4برتعالقواعدهلهمأومحنالنلىوبهالمسيحي
افيهمىاكللسببنعلمولمتامارفضااليهالقىمارففهوارايناالمشاق



باذهانهمعدقماازنلةفينانجتهدكحتىالرفضهذالي

واتبعخالفهاثميعبدمدةماكمثوالمسيحيةالديانهفيدخلمنومنهم
تؤلفانمبادئهامنالشريعةهنهانويدعونكونفوشيوعىمريعة

باطثهواوهامخرافاتكلهاهافيهالامفحنااذاانأعلىلفلوبقب
لفةنحاالممادعاهمسببوجودقبدفالومطكانفاسدةداتواعتظ

اعتنتوهانبعدايحيالمسالديئ

بالقلىالنمؤلفغيرالمسيحيالدفيانعلىمبنياعمرفكانولو
اليبالحسانيأمرالذيالممعيحيالديئالنصةمنقودعوىايضاذهف

القلوببيقمؤلفغيراةفيهيقللاناليصععنهوالصفحالمسبئ
اقعليهممالواجبنفقللمهموافقغيرانهدعواهمكاتواذا
صمدقفماالالىواالعتراضالنقدوجوءمضمائرهمفيماعنيريوا
يعةثعالبهذيدينونالذيئنجدفانحاهذاكلهعنالنظروبصرفدعواهم

هوبلبوزوقلىالمسيحيالدبناعتنوانمحكادواالالوفاقئكامعلى
الطافانبيقالموجودالهوافقواالتألفهذاانإلصولبالىبرب11

وناهلالمعتقداتاختالفعلىسواسيةفيههمالذيالوطنمحبةعنناتج
عطعىوحرةماشواندذهولحالةفيوانناوطنهممحبةفيناليابانيقافي
هيعتشقوةالذبنالىجهةمغواحدةحالةعلىاليابانقثهاتمنءسماوال
ارشادهمسببلفيانكلفينعايهاالتيوالمشقاتاالتعابجمةمئنايخا

السبيلهذافينصرمااقىالممماريفكثرةعلىثالثاللسيحبمالديئالي
وملبىاربوممثكلمامننحتاجهماعلىقاصرةفالمصاهنهليت

المسييمالدبنفييدخوقيئاكمعهمالفقرانساعدانئابلوسمكن



الفادحةالمصارطيهمونمرفنساممدمانبعدانناالمصائبمن
المسيحيةالديانةكونير

الحريةوطسمنمالهاكلمستوفيةاليابانفياالديانحريةانوبا

الحربههذإنتلوبنافكيفالطولجةللدةهذهمكثنامعنحننفلحولم
منتجريتماعتنيناالذبئمنكثيراانكلههذامغبواالشمفقودة

وجوءفيللطائلةالمبالىعليهموصرفنامدارصنافيوادخلناهماليابانيانابناء
بالعددالقليللبسواوبمالخالفةنماميخالفونناوالمثربكلالمأئركنبرة

عنارتدادهممصيبةمضاعفةالمصيبةتماكونوبذلكفباال3بعدونبل
الرياحادرلذهبالذيتعبناومصيبماالكئيرةبفالمعاودصيبةالديئ
حيرةمابعدهاحيرةفياالنننحن

دالثدامنلفومافواوساالقوالهذهللبثريئمنسعالوفودظما

كلقاذااوفالوالدهشةواعترتهمامرهممنحيرةفيصارواالنتيجةضممع
نوأعديدةوةجوامدارسطافهمبالىافووصيمطولجةمدةمكئواهؤالء

الىبالقدومللعهدحديثوونحنبنايففكاتعابههمرةثعلىيحصلوالم

مأخذءمنميأخذللقنوطالثدعواانكممقادهبماالمبشربرنصاجمماليابان
لقيناءمائتخذواوالروائضوالالمؤتمرجلساتفيالحباتاعلىوداوموا

الذكاللؤتمرستحضرونفاتكماحجاععلىباعثاوللمابهللتاصهمن

واسئحصنوديخاجميعهماخارواوربماالقومواثرافاعيانمنيؤلف

ويالطبعبعونهممنهمالوسطماالطبقةاهلفانهذاكالطواذا5فاعتنقو
ماأصيفعلواحمهموالعقالءمنهمكابرلألرأوااداالئهمالفقراءرزمهم

وط091



يديذونالذيناالعيانمنحزبياليكونأنوحبكملهمابعون
بالنجاحكمسعالتيفي11ااالصحباويأةمنهذافاتحىالمعيبالدين
مهمةاللهذهاختارتكمالبئودوكمدينسكمئجكأدقدتكونونحيعث
إذنوقالوالممواالمتحانالقبولموشهملدهذاالمبشريئقولبقحفلم
كماذمعوأمرائهااالمةعقالتلوبتسمالكيفالتعرفوناآلنائم

البسطاءبقلتستميمواأنوسعكمفيتكنولمللعديدةالسنينهنامكثتم
أيضايستدلهذاومندينيةملةأيفيادلةالمحعلىلهمالقدرةالذيئ
اليكمالقلوبوجذبتبشيرابسياسةالجهلتمامونجاكماعلى

وسعايدخرواالمبشرفيانمنصفعاقلكلويراأراهوالذيهذا

للمندوبإنحقفالالسإللهذافيبارعونهمالاليابانإبئفلوبلةاظفي

المشهورالمثلمقتضىعلىعاملوهمأنضععهماليابانىينولكنبالعجزوصفهمفي
نواياهلتجوالالعريبكرم1وهوعندهم

رالمؤتمناالولىالجلسة

أمرصدالياباقعاصمةاليالدولقبلمنالمنتدبونالوفودوصمللما
نحويبلغوغيرهماالعضاءمنفيهالحاضرونوكانالمؤفىبانعقاددوالمي

ووزيرفيلموفعالمبيقاليابايةولةالىرجالكابرأمنجالبىوعثرينالمائة

بسائىتامةدرايةلهمممنهؤالءكروءسياصيوعظيماجتمايوعالمخطير
ففمسهدوالميرئاسةتالجلةوكائتوالفنونالعلوم

لهذااالساسيةالقاعدةالحفورعلىضتعمةالجافتحتماواول

دبنكلاصولىفيالبعثهوللؤتمرهذامنشالتالتوسالموثمو



41كا

الماادلةالكلتكونانشرطعلىالياباشونيعتنقهانأهلهيريدومذصب
وبعدفيهثابىاليفالحاجةوالقللىجمطاتجةدينكهصحةعلىحهـايؤنى

ماأمامعناماوفالالعليةدولتناقبلمنالمفتدبيناالعضاءاحدفامذلك
يبدواأنومذهبدبنكلاهلعلىالواتامنالمؤاليهيرى

كفلانيفاقولالعقلابقةالموالراهإنباالدلةومذهبهمديثمقواعد

داؤةعغيخرجالاالسالحطالدفيمحةعلىاقيعهودليلبرهانكلبان

اذاألسالمادينامووقوالجزئيةاالمووالكليةفيذلثسواءالمعقوالبت

يربدهابالفةكةحتهناكبدالبلعبثاالدينقواعديضعلمالشارع
بانايفمازجموافيواالباداتالمعامالتانولحموالنواباالوامر

أنبهرط5الحدتعرضربماشهةفيسؤالأواعتراضكلعناصب
الدبنيجوهىللقةاالمورفياألعتراضيااوالسؤاليكون

انحيتمعناماوقالهيجيكانالكونتقاماهذقولهأثروعلى
واشترطرالموهذاعقدمغالمفصودهومافالالعشمافيللندوبجناب

اشتراطهكذفااالسالمديئصحةلىوالبراهينباالدلةياقيأنثضسهعلى
طاالشبهمنشبهةضتعيلوئماواالسئلةاالعستراضاتعلىيجيببان

نفصهعلىواثمترطهبهتكفلفيايبدأأقاالاالنعليهفاالعقليطابق

القاهاالتياظظبةمغملخصهماوفالمافيللعالمتدوببعدهوقامجلصثم
يرسلماعندانهاالفاضملأحهاتعالىالثهحكةافشضتالفرلسؤيةالغةبا

مناسبةومعجزاتبتعالميرسلهمانهصواهلماتعبدالؤاالمالىالرسل
اذاولذلكاقوىوالبرعاناالحجلتكوناالممهذهواطوارحوال



أننجدالمعجرامناللهلهالدهماكلوعلىنيكلسعرةعلىطعثا

مومىسمدناشريعةفخمجزاتهوالسالمهعلعايىسيدناشردعه
جراوهلمومعجزاثه

والعوائدالمعتقداتفياالخريدفايرنيكلامةالناالذلكوما
وثعالىسبحانهافهارسللمااقولاالجمالهذاليانوالجلمدمكما

همعسركاقاحالذيئللفراعنةملوكاحدوهوفرعوناليأموسيدنا
وطعحتاالرشفييةالريوادكطانالىطفيانهفيزلدقدالطافيةهذا
الطالىاالكنردرجةبهوبلغثالمهماءاسبابالىيصعدانالىقسهبه

النروردرجةوبلنىعةذلكالئهحياألعلىربأناللمصريينقال
فالتحىأمنتجرياالنهاووهذمصرمالىليأليسفالانالىبالملك

مليهلهبهرشريكالوحدبافهااليمانالىيدعوهالسالمعيهباءموعمي

قةاظارألمواطواتبئبالمهموسىورسولهنببهالتهفايديؤمنفلماالمر
معجزاتوالياتاالفنيمئلهايأللواأنبشراقدرةفيوليسللعادة
حىالقومومنازلاالوشقاعمالتالماوالصفاخالقعلتعاليارساله
وكذلألممنهاووبختسهوقايةعلىفرعونالههمصدرولمذرطبهافماقوا

ذلمحوععطمثعاكونيهلكادواحطدماالىبارواالالبحرماءصيرورة

كونيمدالضمعقاءانهموجنودءلفرعوناليومصبحاثهافهيظهرانالجال
للصاهذهدغعغزعجلماحفيقةالهالوممقفرعونوأنلئاشاالمركه
وتجومهحلصللتي

أنفالواعينبامئبمالعلماءوكانفاشياالعصرفلكالسحرفيكانولما
لىستبىلهالهملمبرمقللضاظرةشهموطلبموصىلحاجهمسماحرماموس



علمفيالماهلىنالسحرةكلبحضرهمؤتمربعقدفرعونإمراساحر
وكانعليمساحرياكموفىأنحاشرنالمداقفيأرسسل6وفهالسمحر

وحضرالموعوداليومجاءفلماضحيالناصيحشروأنالزينةومموعدهم
يمعاوابانعونأمربمصرشمعينمديةمنأظبهموكانالسحرة
مألتأفايفصارتمعهمكانصوحبالعصيوهوهمممحىلقوافمالم

ويعالىسبحانهالئةنأوحميالحإثتلكمأمريماالمنظرصارهحاالرض

ياتالحكلالهقفاثعباتممطفاذافألغماهاالعصايلتيباقمومأنجبهالى
فعلانعئقدواافاخهمالممحرةأماوجنودهفرعونففزعرةالسالقاهاالتى

منوافاصنادقانبيايكونوانالولوانهساحريطاقةشجخامويمعما
وهرونموسىبربامناوقالوامهاجدينللهوخرواوصدقوءبه

باالثمالعزةلهأخذالسحرةعجزعلىللالهوعموحخفرعونولكن
أبديكمقفألقطالسحرعدكميالذلكبيربماتهحرةلوقاليؤمنفلم

انانقبلبهصتمااذالنخلجذوعفيوألصلبنكمخالفمنوأرجلكم
فرعونأذىعليوصبرواموسىنبوةصدقفياعتقادهمبرجعواشفملكم

أنيعحفدأناليقبلالعفلإذالدامغةوالحجةالقاطعالدليلمنلهمثينلما
السعرالقاءفيدهمحرةالىاافرعحيثالسوقبيلمنموسهمافعله

يدحضبهاطرهةصبهدفرعونءنلمولمالالعادقوههملدبابدقلمصئ
مصرارضمنيرحلأنعأموسصيدناالئةفأصقوتهعلىاعئمداموحجة
اذاحقمافرعونفتبعهفرحلرائيلابخمامغمعهامنواذقالنوقومههو

بعصاهيفرباقموسىالثهأميصراالأليحرماحلعلىبهالحوتارب
اثذوبعدوقومهفرعونفاتبعوقومهموحمبهوصفانفاقففربهللبحر



أصولماوتومههوالغرقأدركهفانهفرعونأمامعهومنميموخا

فلملرااشوبهامنتالذياالالهالأنهامنتافيقالبالهالكفرعون
ولوكاابئصهيقللمالغرقمنخوفهلوالالنهااليمانهذامفهيضيل

السايقةاالخريياتباألأنالماقبلمنموسماصدقلكانحقامؤمنا

المعجزاتمنالحادئةهذبعداسراذلبتيمعمامولهفهكفلك
واخذواااليمانبعدلرتدوافانهمقومهلحالةمناسبةهيوالتىالعقلقبلهاالى

ياتاالمنلهميظهرموصكطنوااليمانصالةاالكفراليالةمغنيتقلى
بمثلهيأتواأنالبعثرطاقةفيهاليس

رالحبعصاكاضربلهتهاقالمهاصتسقاهلماأنهفلكومثال

االقامفلايهاهذالمياهمخهاعيناتجريعثرةاطتامنهفانفلقفضرب

الدالئياأنمنهافترونبوهاينوالذفرعونمعالالمعلعهموسيسيرة
اريصلولماالعصرذلكفيالقوملحالةةصاكانتبهااتياقوالمعجزات

العصرذلكفيالطبفنالمكاناعلمريمبنعييعىوتعاليسجانهافه
رئنفاالطاءكابرأهاغيجرللتيبالمعجزاتاللهفايدهجداواقيا

هكذاوالموقىيمكانكذلكتعاليافئهذنواالممطواالبرصاالكه
افهسلاولماالسابقةاالممالىوالسالمالصالةعايهمالرسلهلرسللطكان
ييناتوإالتباهراتجزاتايدهوللسالمالصالةعليهمحمداناشظلى

القرآنهوصدقهعلىالدالةراهينالهذهواوضحياتاالهذهواكبر

عظبماجاتبعلىالعصرذلكفيالنهمكانواالعربفصحاءهماتحدالذ
انهقالواالقرانهذابمئلئوابخأنعنجمزوافلماوالبالكةالفعهـاجةمن

شعرايفولمنوفيشاعيقولهذاىانلهمفقالشاميفول



جميعاجزوافايأللهمنآيهأىاوشلهحمورةإاأ

كاثاذوالسالمالصالةعليهضبىسنكلفيجزةالمعكانتعدالث

الكتابهوالالقراءةاليعرفيامأبيانامعكونهوأوضحمنالساالعربأدحمح
لعربيبلموكاناحولممانولتواعدهاروقااليالميئهريعةبانجام
أنيوممنالمقهثرعينالعلماءأبهربمثلهيأقيأنيقدرمالمالديئامورما
هذايومناالىااللماثمهاخاق

لملينسالذكلهالديئوهذاياتاالوهذهالمعجزاتهذهفكون
عليهكانمامعكتابةالوالالقراءةيعرفلمأيلبهعارشيأثاقواعده
الديئهودينهوأنالصادقالنبىأنهعلىلدليلوأبالكةالفصاحةمنالعرب

االفافلحضراتياتفدممايولالضكللةاللهيصالذيالصحيح
بئمحمدسيدناوهواالسالمةالثريعةصاحبأنعلىافدالالبهأتيت
صدقاصولورحقاهاللهمحبد

افهباتهادةللثوهوالدينهذابأصلالسإلمعايهالنبىهذاجاءأ
واةثغعلىفادروانههفيلهمريكفيصمفائهوفيذاتهفيواحد

هوبلمالقيحويهحقيهالبصرلمجاسةمحعموسنححعوصشكللهليس

يولدوأيدلموأنهالذهغهيتصورمايفبظ
دوالةعقالمقبولةنضيةذهصمقائهوفيذاتهفيواحداكونهأمما

لجصلذلكلوفرضىالنهاالرضىلفسدتمتعددةالهةالكونهذافيكان
واحدةمصلعةساهفيالروتعددأنعقالالمعروفةوالقاعدةبينهمفيمااظلف
ظقابخلقأذاقتضتااللههذاارادةتدكونربمااذلهامفدانحل

اولمجالسلالتوتفالمنازعاتمنهذامافيواليخقراآلااللهظقهيردأ



لوالنهايضاالحالسدتلضيلثشرلاللهكاناذلوالثركةضناولأيفاهذه

واألفيبابسةارضاالمحدىالمحيطيجعلىأتثنيصالضداضد11
أقإماهذاوعلىينهعااظالفلوغهوعاليهماعلىستيأنرغبتهتاقتع
جعلاإميئاعيأحدوقوعمغبدفالاتفقانيختنفاأنوإمايتففا
بنفذفالذكطاالمريئمموفيعليهماهوعلىماوهاوبابساالبعر

العدولالنبالضحفخراالويوصمفبالقدرةيوصفاالخردونمرغوبه

يجوزالوهذاالثافيقدرةفينقصايعدخراالرغبةانفاذالىوعبمهعن

فيماداخلأخعاوهواحدهاغابكأبدفالاخظفاوانااللهحقفي
رصذالقوىاآلخراأماموالضعفبالصجقاحدهماوصفمنأالم

االلهحقفيضااييرزأل

لهكلندووانهواحدايكونوأنبداااللهأنمذاكلهمنفنتج

اصواحداطيومايدمولمالكونظربثعركاء

يقبلهالأيفحافهذاالبصرلمجاسةوصأعمعيناوثهحالةاسشواما
جهةزتهتحومتيالجةتحيزتهقديكوناذاكانكذلكالنهالعقل

بكلالعمبضافيوهذااألخريالجهاتبافامنهخلتقدتكونمخصوصة
وهداافيألهوالقأالجهةفيعمىمن4علهكونياذالوجودفيمط

وربأواالرضالعطءفيثئعليهيئالالذيااللهشأنمنيكونال

يكنلمالتىتاطهطفيثيئبكلعلملهيكونانيجوزقدولةقاثك
لوجودهاالداممطهوومانقولالدعوىهذهعلىفردموجودآفجها

هيتصرفلهمللثهالكونانمعاالخرىدوننحصوصةجهةفي
هووماأيفاتولاخراليمكانمنيفتقلانهقيلوانيهئايهفب



1

أيضاذااظاقآعدالجلكانانكةاطروهذهالتمقللهذااممطالى

وقتفيتعهدخلقهنعاجزبانهتضىاظقوتعمدافظىالنباطل
لةاسسوامابالقدرةاأللهاوصفاستحالةدالئلمنأيضاوهذاواحد
اصوعلىادثافىشللكاتكذلكإنلوالنهفيذاأوصرلوداوالدانه3
فاالاالعتراضبرد

والدالكونأثتبلمولودايهكانبضىافهووالىااللهكاناذا

ومتىنهاتشبيهايكونوالداإناننهظاالعتراضهذانطرمنالبعرف
القثبيهعنالتفزيهمعنىمتكيهالهافىثونهإطلئخاقهشبمايهاااللهكات

نىاالاالعقرافماأد21مودونواذاالحقيقىااللهتهأنبالخدوفات
والعسللبالدوومفيفهذاقبلهإلهووالدهكشاثاالمرناذا
اقأيكونالدالووهذااحرلوالدمولوداكاناذنااللهوللدبانضياذهو

الهتلالالقلهوهذاجراوهمأيعحا
فاتهوذاتهفيواحدايكونواناليدااللهانهذايقفنتي

مولوداوالوالدايماكنأوأنهويهلهنالمموانه

خشيةولوالللعثماقيالمندوبالقاهاالتىاظطبةملخصهوهذا

سعهاليهماقاالنىكاناظطبماحضرتهتالولماحرفياكرتهاكاالطالة
واالصتنوابالدهشةعالماتكانتذدكأئاءوفيمايقولهالىمعفيا

باقىواحدكاناذالعيونمالحظاتمنظاهرةبهصابوا
الموقفهيهولكنالمسئنرباندهشثأنغرقياالالىلجحظانه

رحله2



الطهررؤصهمعلىأنصالقماته

رصاالباعامضادوقاليماتصافىنبالمندأحسدمةذالثوبعد

عحرالىضربموميانمهالمنضفيوقالالمعسلمالمدوبعرةقام

لممىئرأميهذالهوانشقاتبالعصااليحوموسيوضرباغقانفلق
صهعىةوىموطكونوانهدرجتهماكافتماننالإثقالرةلالن

اطحولارغإلفيوردكافثذافنرقانجازوفرعوناصوالبماجتازوا
لجزرالةطفيكانمحهماطواتجيازوالجزرالمدعالةفين3البحىانطه

اخوموميوقومهفرعونفغرثالمدحصلالبحرفينوصطالماولكحهما

آصاممعقدصاكاناثذئيوزيادةالملىورركهلمالنهوقومههوللغرقمن
تتعماولمامالتقنعوهذاطمةتاألصياافدوبوصكثفرعون
باالخحفارمعناهيماأقوالهمقداالعمافاالمندوبفامسفسطفمن

يدأالبحرلقاظأنةأوالفلتالذاالعتراضفيوجهسترضالليمى
وكلكالمألوفةللعادةضارقأصالعجزةأنشاثهوالمعجزةهوموسعما

قولميصلمللسرةمافعلهىولثقفتثباناوصاوتصاالىألقلماموفيىأق
وضرباالبحرنحوبالمسيراطهفأمرءللحرقبيلمنأيضامذاانوقالوا
أخبرصيدأتدكمانوأيضااإلولىمنأتوىمعجزةلهمليظهرابالعح
الحراقاظصهاوالصراديديهقيأخريمعجؤةستظهربانهقومهموبر

صالبحراالحمورثلنجحرالبوفيوجزومدحصلانهفرضوعلى

ازااالالماقهلبعدمنهيكراحدأنالييمكنفالفيهالجزركرجةكانت
تفيمتكاتالنهأيفاذلكممكئففيرحةممباولركانسياحةكاق



لبميمرانالمحالفنوالدوابوالجمالىشعةواواالطفالانسا
نسالم

الومهذافيوالجررالمدلحصفلماذااهواهبنعهالغظررفو
المحنصوصتينوالدقيقةوالساعة41لخصعوص

مسكلقييلدىبالبداهةممروفهذامنهنالجوابانشكال

01ليعفلىمغ

الحضورأبدىاتعترافأ1ردقللعمافيوبالمنلىانتولما

ثحهرابهواعواألقاهلماحسانهماست

مفييجدلمثحديدمنباجامألجمصابهأنهفانهالمعزكأما
ثافيلالمضدوبقاماشاذوندآلثاتمرةلالعتراضبموالمندوب
القاخرايطالىاخئبعهثمائسيحيةالديانةاصولفيوتبهمفياالمري
يعسحالالمقاماأنولوالنيهكلمواتالذيالموضوعفيمققيهقكانواوالكل
الجزءالىهذاأوجطولكتيكذلكادتكمنتتفصيالقاوهمابسرد
ملخصةالجاصاتاممالثرأذأنالوحيدالنرضاذلةالرهذهمنالفافي

بدءبادئاجماالبهااالصاطةالىالقراءثموفلتفظراتلخيصا

مناالوليةاطفيفيهالبحثدارماعوخالصهةذكرتهالديهذا

دولأنبعدابخلسةأرففمتممياحثامنالمندوبونالحصأنؤبعدألوتمرء
االوليالجلسةقادانهيارغمةيزيوبعدعيعادلها

النواديفيالقومحديهثالعماثاالمندوبخسطبةصارتقدوهذا

مبناأثبئمنيبمامعجبيقمخاخابهاالقومإجمالبمهوأخواظصوصيةالعموية



69

ةالدباالوبخيةالمباحث

كدرفيالمسسيحيوقنالمرصلكاناذوسرورفرحفيالقومدفماو
هذاطداالسالميةأرريانةبافلونيحايابايخيغأتطونافماالنهمزازر
المبطلوقابطالهصاولمهماأمرهعلىابظالحقوكنالقدر

للؤنمرمنللثايخةالجلسة

اجتمحؤتمرالاالولىاطسةفيهعفدتالذىلليومالتالىاليومفي
نهيجيككونتالقامالجععقداشظمولماأخرىمرةماءاالعجميع
بمثاالتدخلوااناالقاصنلاالعضاأيهامنترجوانمأمامعناهوقالخمايبا

عقدهذاالمقمودقمنالفاثدةوإالضاعتمنهااظروجيصرعلينامضائقفي

الرسعىالديننتخذهديئعندالوقوفهوالوحيدالنوضاذالمؤمكر

مناإلبئعهذاحضرواممنغيرييريأرىكاوافياليابايخةللحكومة
المناقثاتدفياويلالعامذاكليعانمنأضيقللوقصاناليابايخةاالمة

الحويخينعبارةبأوضحيعثرحوورأالعثعمالىالمندوببعدهوقامجلصثم
ونرائفىسقمنهتعافيكلاالسالىادبئاالهايرىالقدابواال

اسموفيحتيالموعنوعهذافيوأفاضاالسالميةالمعتقداتمنثاذلىويخر
انثحياآلنبهمانالذكرداىوالوابعيينااليقيمننصيبهالمقام
نااللمايخونااليطاليونالمنالوبرنبعدهتامثمذلكعلىاليساعدالوت
وقواعدأصولفيوسعهفيابخطبمنهمحدواوكلأمركاليوواحد
المناقشاتدورجاءمهصمنخطيبكلفياتأنوبديحيةالمسالديانة

تدافىالتىاضعالىأغابقددوتوانافيويخهمفمااالعضاءمضنافش



709

هاالصاخثعيةممطكرهاذعدمللالئقمنىأفافيالمنافشاتفيها
ىالذمراصاثاالدبىأتحصبباالمبجينإمضيعهمىأنوخثيةأوال
الحاليللوقىهذافيانفالخلللتهعةهذهقحذرايكنلموانبنبهأ

ظلماالمسلعينأورباأنهمصالذكلطالعصباخموضفيوالمالللقرك
ناوبهتاوذوواناومدوا

جنابقاموالمناقشهالمندظرةمندبونالمماألعضاءانهىولماذا
انناضملاالقالمنقدبوناالدةهاأفادماوقالورةكالالكوت
البحثدةااليحاجةهنرواللناالمقصودالفرضعلىوفقناقداالن

تحسناسمنفنايننامشفرقاليهاثرثياكالزفأذدبوالمناقثات
ومثاواعثنقهالمسيحطلديناسضصنمنومثاواعتضقهالفيأالاالديئ

افوغرنفوشيوساثريعةعلىبتيمنومنابرذاشريعةفضلمن

اليابايخينمنفردفكلبالدنافيآللفمطاالديانحريةأنحضرانكمعلى
اعتنهتاذاعايهالحرجأنهاجباركاوالممراهباليختارهالذيالالفييعئئق
جاللةعغوبالنيابةنفععنباالصمالةوايهغيرهاليعنهعدلثمدينا

لحفرانأقدمعابئهذاحضرواالذينئيإخواوسازآالمظامبرطورنا
افاوكمااليمدعبمابالفيامعنايمحسنعلىوئمونقضاتشكراتناجميل
شافوابالنيابةاارجوالثابهذلكوهذاكرالثاذبمهيمفردكلأخص
اختاروالذيئآالفخاملوككماليإفيةاليامةاوسائرالميكادوجاللةعن
جاللةارادةانثمصاظاوالوالءواالطراءالثناءاراتكلالمهمةلهذ

منمعنابمااالناكقفيناوقدالمؤغريرفضاناقتضتاطرراالفب



81

فعلنالمفعلنااخريمرةالمؤتمرمكادانهيعادانجاللتهرأيواذااظطباء
افيوببنندوارصالاوركلوماتوولالدتاسبطبناوالمرةهنهفي

اوالجاللنهمباافنتاحهأطندوالمجاللةحمباالمؤتمردرفضاضأعلن
الحينهذااليبعدهاالمؤغريعقدولمالمندويننمهمةاتهتهذاوعلى

الميكلدويسلململماذا

ىلطاليابانامبراطورمتسوهيحوجاللةاسالمعدمفياسايهاق
يقالأنكنيماذهـالنقلللهىاالسالدبئموافقةعدمفياعتقاده

كأدالىاالللديناراءواثيماالغيرهدينااءتقكانأنهلوصم
اقيإعناآلبإزصفةكسبهأاعتباريابانيينلمنالمؤتمروجاقباقيوعند

الذالمؤتمرجالتفيحهاوالماقثةحثداريالتيطاالخرالمذإهى

للعقلافذآلمواشتكلهاأيرن3خماالىوبونافدبهااقاقهايخاوالبرااالدلة
الموانخةي

ننطرهبعدومنالسياسيةاألمورفيالنظربيدمراطوواألمهذاوفى

يكونلتخدهكطدفيعلىوافقتيجدهالمفاكااإلمةحاليرافطهوانهفها

مئالصرحريمااذيعتنقهالذيبالدينيصرحلمط8الرسنسالديئ
كوخلففناذلكعلىتوافقهلماالمةولكناالصالفىالدفياختاوبانه

خضوعأنحظيوهنامطلقابهيسمواليرصاهماالوموللنهاوينه
واالرعبةبلوالخوفالرهبةهمذمشليسكادوللباليابانيمااالمة

همقلويدهمناشفلتحهررنجاتعلىيعلبقماالالميكادوفعلفاذا
أنرتتلىتقولأنقدرتاذاواالمةظوبهمماضاءتمألستوقا



951

يماكونواقالبدترغبهاماحصللومنهايبدوماأنكلأيضاويالحظ

شفصمانالبمكنالترفيفيثادرجهذءآلوأممةاتفاقجملاصادراش
موراكارأأيمماايا21ةبواتكاادهااءري

مالهاومؤفةالفضيألعلىتربتعاقلةأمةمعاقلرجلفالميكادو
ظروفمنظرتكلنجتنيفيانبومائفعلهانيجبوماعليهاوما
االحواال

يئوالىاليابائعيقمناالساليدجمطاقوااقيالذينبيقيقارنوالذيمأ

لماالطضباتيجزموالعددالمدةلراقيعمنهياالخريالمذاهبإواهذ
المبثريخهالنبالمالييننإءداليابافوقوناهالىويكوناالقرتمندع

هبمذاهبواتمذوالذيناعواممنذشباناليالىافدالمذاهبيالثأهاق

تقريبامليوأينزءددهمإلخجا

ولماالمنذسنةيفدواأماالصالممبيبالوبعرواواوفدالذينوأما

لصفهممغكنرواللفاعثراالثنىنحويدهمعلى3وااصهرخةيمثوا
يقالهانيمكنالمقارنةفبهذيوفاالئالثينالتتجاوزمدةفييدناعلىامم
المحتصلفيللرسصياليابانديغياكوناالسالكماالدينان

صىتحمعمكححى

لليابانامالمعلىيترتصذاما

اسالممغتكوقلتى01افنتيجةعلىاطكمفيشتىمذاهباساهب
فيهائالالالاثيخلىاألمةاهذهاصالمانيقولمنالغةاليابأسمها

سلئاألثرابوئرأنمنالبداألنقالبوهذابأجمعهاالساليالعالميهات
اذهىأهلعليهااشقندالتىالعللنفصيلفىنجاحاجةوالاإلسمالمفي



ذيلالدبناذهـصبهدمحهمالىيءتلإلباناصالمانيقولمنومسهملرأى
نضوسفيينرسوخكينهفيأاممناندفىماوجميالىواااليامطوته
هذاويعلونالسالفهصوراتاتفينكماإصالماهيبةجمعاءاالمم

ظمولةاإشعوبحاقردتالتيالرقيةالدولة4ياباااالمةبانالقول
أصلعتإأبوالشالثروفيوالحكوماتالدوللطرفيولليابهالجاه

فيتألعفالجوارلداممأيضاوالهندالصينملعويهاليخفحمأنمشبدفال

العالمبفلتيعزووالبحرالبرفيكبريالميةاقوةالثالثاإلممهذمن
وصنلىاإللوالدينكصالحاطينهذافيالميكادوويكونباجمعهاالصالس

ماصقيوئزوأأيدواءكزاظالفةلنذيئاألناللىملوكمنماله
الكلمةصتحدةالمستقليةاالللثالمصوتكونبذكرتأثيرافيها

قبحثهطوكبورركونوالحمسةجاتجتعتحتلمكانتواذبئالىبادسبم
ااالدفيالثرقىمسالةالعحادارأناالقمىكاالمرقيمسل

هذاللعددفيوالهندللعينأهالمندقينهمممنحادثتكثيراولقد
الولالفرقياعقدجمايقلولمالقولبهذاقاثفكل

للجامعهاظيركلفيهئيهالخطرللياباناسالمأنعيطديلركوأ
هويةااليال

لالخذاداالستعدقالدرجةهذتفيانمااليابايةاالمةاناوال
والرفهللعلوباسباب

والمىامالباداتالىنمهأحتضعنتالذىالوحيدالديئانائا

فييزروبالدبفهووالعواوناالنجامىتايئعلىاالممسعادةمابهكل



عننوبنوالذىواالديىدىاالرقيايهالتومستعداد
ابصؤهاوموليخةادابالشعاثرواقااذاكفهددتلطالموافقالديئ

فطضالمودعهوالمالحمالييخظرونبلمطاونواهيأمر11اداتص
ضعاثربصنتهايودونهابهاكاويملوتوالميامالتاتالعبافىهذه
ديية

المقدسةكناالماتلىفيواجتمعوامفالياسكعئيرونامنهمظذاحبم

بافياوعناالجضعاعيةاحوالهمقطرعناهللواسالمسلمينمنبغيرهم
اخوانهمباحوالمرفةبزورهممماذلكوغيرالحضارةاسبابمنبالدهم

مداددوةويخفدقمصيهالماالعامالنفحمنمذاوفيالمصلمين
المحابر

قاؤاكانتاالسالميةالجامعةبثأييدماقماقكلهذاعلىوقى

والمدالصإنايهاانفماذابالكفااليابايةاالمةاسالممنتتخوفاوربا
اورباانالشكالفرلباأمامقفاالفمىقسالثفيعظثطئزةبحوقع

فراالصاظطرهامناءالفففيالمعلقةكالريشةالحالةهذهفيتكون

عالمفيظهراالخيرعهدالهذافيوأنهخعهـوصابذلكعنهتحبرالتى
منالسامسةافكارالتخلوللقهاالصالميةةالجامعلهيقالشثماالوجود

فياللكالمراعنشئاكالصحففيلمعيوموكلهالصفيالجوالن
بردجامضهامزازسبيلفيللتفايمادينهعلىالئيورالمسبمولنهذا

الئرقيةاالمةلهذفيالرالديئهوكاالينالىيحيمانقلبهبكل
بزفيالئهعلىومافلكالمعلمينثةسوجمهاويوتقالديئجاشبحمهالعتزالحية

وحله12



اليابانفىالسلطانموالنامولة

السياصيةسمشاالازاءاالعظماظايفةجاللةحيهاصبحلديكزانط
وهىمناالفيهاليقفالذيالمركزلهوحرالحينمناورباتولدهااقما

علاعأ4ومناتالعاثخوارقمنمايدالياسةومناطكةمن
توليتهعهدمنمصيوفماالحاضرةالظروففيالحيديةالسياسةماجريات
االنولعسناقيتةاطكنهعناواوضمبالةمناولطالتهذااليعدالحالنة

خهصياآثارصهاظهرتالتيالسياسيةالتاريخيةالحوادثنرحبصدد

رخينأفىافارواالدفاسبطونبهطئتفيهذافانفاضلةا

الذبئةالمياصامحاطينهاداتشنذبهرهوانالوحيدالنرضىوانما
صتوويةالداوركرماتتصيةسااصصاليهمواسندتاالمماحكوا
االصاليلسحبعنهجبضهااقالحقيقةعتاربخباالجاهللقفوغرها
قيناحمهاارفالزدادووالمةولةالاءداءيومكلاييدحهالتياجيفواألر

بهافاالتىالحأورةالجلكلتسردعتباراجهذاأيضاناوليمينعلى
المعمورةكقولافاءصاثرالىوالرواةالصحفونقلتهااالساطينأولك

علىالفحياقيمنمدليلووددتاحتضارهعندلماناالواهبسعرك
امبراطووشهادةهنانذكربلنعبئسلطانآلسياصةالهممقىماخهاية
وغيرهبسعرلضكثهادةصهادةالفازىقىاالنصافشرعةفيوهيايابأت

الخقديراهلىوالميتعهادةوتقدبرناربيينالعسياصعةرجالكابرأمغ
مصالحتحتثألمططانسهادةكونهااوالثالئةاعخباراتعةمسبب
للدولةكيوطفيسفارةأتوجدلالنانهحتىالعايةالدولةبمصالحولته
اناوولةبمعكهمغدارعلىاطالعهجمجرددوالميكاناذاالنهللعلية
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اذابالكؤاالمصاحتينكاحتعئهنالممردلموالالتياخقاالخباربواصاآل
الباباندولةقوصيةاألسالطالفةاشعصثبنعالفاتهناككانت

احواليمرفةاعضناءكلثرأسثأوالوهوثحرفيلماالميكادوانيائا
الشرقملوكمنلماثعلىصفاذابةر11باامماالثمنهالشرقيسةلكالى

المقدماتصحيحةقضيةنتيجةحكهجمونوأنبدفالفاتالصمن9بصد
ه

يةه

حاؤالعليةالدولةاأحواياصتطالعهاعتنافاقاالعناءهذاومعاإ
النهشرفيسلطانأبهرهوااإلعاظليفةجاللةالنبالزيادهاالمتيازفة
الهثيماآلالعافهماوكمنوالثالثونانالروالنهكاأجمألسالميةلالمةممثل

الرفيحصنهوالمناألسالمياجيزالواوأالذفيكانوا
ه

موالنالةبعثاوإريتيةوصالىطربارحيدارت11ؤاذهـ

تفعلحرمندوبااالعماالجيشفوادأحدباصابرتوسادةاللطان

صدريابانالىباشابرثووفدفامماالحربهذهملفيالكهريالدوالياقي

ضروبكلاعسبهويأجامعااحتفاالبهجمتفلباندوايماجاللةأص

العنالةيدمئلهوأظهربهخصوصيةمأدبةاليدعاهثمواالجاللالحفماوة
العرفنهايةانابانرحيبابهورحبفائقةمالطفةوالطفهلىءمائدتهوهو

وميااظليفةلةلجاحةمرامهيلعلىتدلببارةعديدةشؤونفيوصادثه

االسالكماليفةتثالمفتكاآلنفيأحتفلىشيامامعنأحدثفيفاله
السياسيةاميهوبعدصالمداركبسمولهوأشهداألجاللاأجلهصناايانى

المحنلماياسالوضعفاذاالسططانهذايفخرثرقالعلالذياألص



ث3

أمراءيالتالوديةالعالئقمإلؤنرمقدارمنياعرفأمامهاطادثةهذه
كغةالنهدوالعوائوالعقائلىاألدياناعنإظرابصرفوملوكهالثرق

الحطالوجودهوهذاعناالخرىلئمران
مثلطيجةاالآلخرحيناوربامننعوقهالذىالخطراالصفرىولي
الشرقملوكبينالوديةالجامالتهذه

هوالسبيلهذفيالشرقيخطوهاخالوةأولانأيضارفونه
مغايتانالدولتانالنهعاالعليةوالدولةاليابانولألدبإنللودةأسباباتصمال
فيوتالثاالدفىقساكفيهذقالسعلىقابعخينتكوناانشأنهما
اضحسنهالذىاالسالمديئالميكادواعتقاذاالسبمااالقمىللشرق

الحعرفيكاتكاتكوناطالةقانفدمناللؤتمرجلهاتفي
هبالنعللارزولثااليولىالدين

عنأخرىأوبعبارةالبايوىكانللفاتعنأبمبللقماكرةوهده
ظةالمالهذهالحظعهثرالثالثالباباجوسفانليمقىالهبالملىقبلة

النصرايةآأمافيففاالصالمئنواالميكنقفيهالذىاليرموتوغ
الشائقاالحتفالذلكالعممافيبالمندوبدوالميماحتفلفلماالمأظرمو

المسيويالىقبلهمنبابمندولأيضاهوبعصالرقيقةتجالعباراتهوشا
لهلطهرسميةمقابلةوقابلهخعرظماللميكادويمابقولهوزودأوكونال
بشوراالذطافأمشونحونحولمثممريالبابااسةقدانمامعناالمندوب
ويروقهكنيرالوعانهمبهمووشهاشمناليابابهعةيعجصكثيروهو

كثيراواةيرغعبأحمطافاالزيدجالتمويخصالمدنيةمناليهماوصلت
بتصديمابيابافيدولةعرمقوببنالفاتيكأليخطالوديةالعالئقيؤكدأنفي



اخرمنالوديخطبمنمقاميشاسبهمماالكلالمهذاوغيردنجيةدمة
لوالنجهالفريبكرمأوهوعدهماليابافيتذكرالمثلوالميىجاللةنو
يظفرمنبهليجاسبانابتبماوجاملهاالبااثعطافندوبلممفشكراباهي

الدائهنفسهابابااقدممماثئادنىبيطواخالعىبغيرالود
تالمجاميصدقوالالثعرقفيأورباايانوعايهاليخقالميكادوومثل

فانانكلترادولةحالفكانوانوهوهرقالثفيأوربالوكتظهرهاصالقما

بانىتقعاالوضاعنكثيرفياذفقطالسياسةالىهذاجعص
كريااحرشرقيلمثيحالف

فيالباباكزصيانوهوالبصرعلىالفيقدفيسجاسمامحنيوهذا

يعلميميارئيسمنديىرئيستقربالنديخماانهكماسياسىأوربا
للرابطةالمناسبةوجدتلماواالالياسةافيحظلهفماالدالرئيسأنمنه

وهوحالفالتالىالغالبفييدعوالذىاالمرفيانيختلهاثثنلئحالف
آلكرةالهآلجهاثحاد

فيكبرىمنزلةلهاالعظملفةاجاللةانههذامنواظالعمة
مجمىأفياالوربيةةمميازضارفرهاالتدولتهالورالميكادونفس
االياممبن

وسيةالرالحربزمنفيوطنيتهماليابانجينكلم

فردارئباطفيوتأملاالنسافىاالجىتماعهذاسهـنافيلظرف

فيفعةالمنوتبادلايقعاونالىالحاجةحيثمنخرباالاالنسانبيمن

امإلبدسبانالفاسأولىأمةعنأذاالغنياةجليارفالحياةبزك
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علىبرىخايةاوفدتفكوثونيذالثالئهمخزائهمفيوالدبنارالدرهم
الدبناروالدرهمكقابمنأيةةانصكرفنااذاالئنااالنافيالمجتمع
أذمئلاوجدناسقالماضرورياتمناالنساناليهمايحتاجوقضاالعوزسد

فيياكابالمالياثروصهقسدرهماءلحنووروتمثاولوكارفيوكفلر
بكونانمنالبدفاذنجموعانالفالفمنجؤءوتهفىمنأحمدبم

لزراعةأوبالخارإصااألنسانبنىمثفعةعلىوقفاالكفايةهذهبعدالباقي

لمجاجخهمايقومبكبغيرهفيهايعملبانفىالتىاالمالمنولمحيرفلك
فياستعمالهاوعدمالمالكتازامنااالغتوتعالىسبحانهالمحهضروقد
بهاسثكويبأنهاوالفضةالذهبكنزونالذيئوانفرالموامنعمنكئر
القيامةيوموجفوبهمجبإههم

الجلخىهذالعطييكنلمالغىأنلبيانبهاأيناالمقدمةهنذه
الوجوهفيالمالاضاليألونوكماجنسهبتيمنغيرهدونبهيختصان

يبلخالفاالمةالناأليةاجموعفياالمرهثكذلكاالفرادقيالناقعة
جبالواكانلالمالىعهاجموحتاجااذاالضفوسقوالمايوناالفتعدادها

وأمتهظوطكوانواجبهذابهمايؤديمالهقيبظانفيهاكهكلعلى
الحالةهذفيوهوقدرهمنحطةفوصبهذاوكققاضاداطوااليد
الوصفهذاقهحفياليصدقبللبالدالنغفيالفقيردونيكون
احلىوادرهماالوآفييكتسبلوكانالثهحنه6لفعيكونقدلثعقيرالن

ءةكرمللقى4ةالدرهمهذامنجزاءوبالدةأمهعسبيلفيوسذل
نقرأماكثراوانابئءـالعوزشدةفيوصالمرءأذيجودالكرماذحقيقة

نفعصبيلفيالطائمةباإلموالبجودونغنياءاالعيفناونماهدالععحفا
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ااالىانمنبىبخافالناانسعئااذاكثيراولعصووطنمأمتهم

فيالجنيهاتالفامنكذاووفالنتهاتاكاكلذاريصهدلغ
الحربابانفياليابايخونلمهفهماولكنالفقراءأواعانةالطومارتقاءسايل

البيلقللقاوىءوالىكرأاالصابالييدعوالروفة
ه

مليونا6منجلغلمترفاناليابانيةالحكومةرأتالحربهذهتحدلما
الىالوطنيةودعنهماالرلمجيةهزتهمأغنياءهمبذلكعلمقوكالبعفىينامق
هذافيولستاالخرىاالئاغنياءمنموانحهييعجزابرعواذأن

هذابائرممنمعرفةالبالدتماثفيوجودىحينذلكعرفتالفيسالم

ظرالمبمةششاباكايسانا1يرىالرأحمهيتياورفسهتالبرع

الفاالفيهاصتركمابقيامملالقرضخبرهذااذاعفاول
9ر39وعنعبارة91ر3رعلجمعالزصنمنقايلفيالموسريندق

أخريممتتاباتحتفتبلاطدهذاعندناباالكتقفولممصرياجنيعا

بهذءالفعرسدابعلىأسمائعمنذكواالنواننااليابايةالبالدسافىفي
وهاكاالخرياالمأغنياءمنكيرمفيالتوجدانقلتالتيالشاءالهم
البيان

جايهعنعبارةفي

يبواتاونالباجيهالف01مليونا

مالوؤشااحيناه
تادواركاايرنثا5

مووىالبرنىه
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نجيهعغعبارةين

امادلىكزالمرجحيهالف09ميونا

ونصجمادتبرالموكيز
فوووكاواالمتر

المركيزدانؤمارالفمليونتصف

واووالمرفي

اوانانالمسرا

أتوميضاوارهـالمهش

المركيزجابالوفيالف8الف8

المستردانترفوسق55

نوكوجاواالمركبز3الفدم

ايوبالمترا5

صمونثرالى5

انشاناوالمريهز8

يترهوريكوثالمالف003للفف02

معرياجحيهار031عنعبارةبن11ر003و

مايجدعندالكريمالقارئأنوالشكالوقتذلكفيالمتبرعجميعهوهذا
الكرمجدالمذايجبالفوممنرجالعثعرمانيةتههذاجاثلمبلفاان

فانيوادكارواالمجماجادبهاذاعمكزأصتنرابهايكونولكنلوطنيةوهذما



اس9

ماققدوقيعثهةللقديثاراالكربمنفيهخمتحفعندهكانالرجلهذا
الذىالمكادوالىوقدمهالمقدارهذانجاعهالجنبهاتمنالفااوثمانينبخمة

الوطنيةفيلكأمثمنتاكبالديؤكوناودأنافيووطنيتهلهامدح
جادالرجلهذافانيذفيدوالمولمهممااليقلالجاهلللعملوهذا

يرزقلمولدان5وعندجميالفئزهابملككانانهكوؤأوالنفيىبالنفى
ماممقللتقدمالمناخاقتراشعلىدولتهعزمبأمرعلمظماالبنينمنسواها

مصرنجيهاعنعاوةيئالفبمبلغالمنترهثىإعانهاالمشه
شدىليايسملهوكللالميكادواليوتقدمكبراألاونجلهالمبلغهذاوأنجذ

العسكريةفيشماوعينهذاإوااناوقبوليالمبلغذاهـتجولوموالي
جتيزمعاشوردطوناثثاوأبقتمنزهيشةالملغبهذاأتجعتالفى
االرلمحيةهذلهوشكرجاباالعبهدوالميمفاعجبالصفيروابنما

مضيالتيالطروفلدلىهموشروطنهمنحواليابانأهلءةصمبهذ
انهمالعجبومنوأمفهدهإللواجصهذانهمواحديؤدىكلباذ

هذايعالونالنهىانحاناعليهادحالتياالموبابمنمذااليعدن
فعلعلىاليمدخالمرءالنبهالفابمشبالالزمافرضااترع
علهاهيمدحونللمقوراالنماأوهذاالواجب

قولبهفيوكأالرجالمؤالءشهامةعلىالكوباقارمعناظيحم
اوباطرافولثرالحياةبماءتكتببلبالمدادالتحطرهذسيرتهمان

االكبادترمعلىالمدي

رحك22
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فةالربافىمنقىقالياباةامةض

انابىةوصاءوخطالضجعانمنتقدممنسعردكتبفينفرأاننا
معديكرببئوممروعبادبئواطرثالفوارسكعترتهليةالجاععرفي

الخاعةتمكمنانمدعثىموقفالفكريخقفهموغالمفابنواطوث

ارمغانلقاريليخيوقداألجيالاصافىمناالمحالصهاتفربالما
كنولالبأسوتوةوالسجاضةالنجدةفياناسكهؤالءيوجوداليعح
حةاربالباةالإلأخبهمايايقوالوالرخحهمحرودحأثاياباتلةئاهدطالذي
قتصروأصمفوةحماصمقىالشجعاذهؤالمثلونمنهمظاصاذ

الموتأكااذالففيلةهددفيمميالفاءاحئتركبلللرجالكلفيهماالمص
وتوالهجيرفياليذبالماءمنطأيثالوصاقحبسبيلفيعندهم

االغاحاجيوشىوالمظتيالثارناتشاصحماعهمفيالذلديهمالمدافع
يانجطالوفاخرالدياجمننظرهمقىىأثمأجساجمهاالملطخةوالدما

فيلثالنماهدوصالمالمممحالكانتالحربهذهحيردارتلمط
فيهاوتاقيساالطبقاكلمنوالنساءالرجالفيهاولمجتمحانديةيابانبالد

للوعاساعلىللفيرةحفىللقومفيتبعثالتئالرواياتوشلالحاصيةاظطب
وتحببالعروقفيجاعالشدمتجويالتيالوطنيةاالناصيدمنذلكغيرالي

قيالقوالجامعةمنواكاماةطنالوعنالذودسابيلفيالنفوسالىالموت
ظاهر11هذمنمظهرأيمملأوروايةلتأوةأنوفىأثدتعا
فىالحياةانههلىئومبزايبترايقولهمونيصيمالحضوركان
الوطنشرفعنالدفاعسييلفيللوت

وضجاعةجمهمةمعجبةأالماجرائدوتناقلتهللوقتذاكفيحدثومما



9يه1

علىوايئالرومىانايوضوحمكالمراعدأفيروأيةمفاتانهالياباضين
هذصاتفلمابألرمماصيارباالعدامعليهماوحمكوااياباليينمناثأن

لعظياأيراتأاارراضورانفالنساهاحديكانتابهالر

أصتطيعلوكنىالحاضريئألعلىوقالتمنهاواالحمالدمبينالحاس
واكلانالمحومةفيافيوابناءأشاركلكنتالحربالىالذهات
يدالوحولدهاالثيلكلفصاوقتاقضابعدثمبةاألهذهمايايللسأفه
الحربةثظاوةالىيذبأنسنةوعشريئاطشنحوالعمرمنالبالم

تطرعهوقدمبيةاطارةلظالىوتوجهطبهاابهافأجابالجيشفيوشطوث
الجيثفيالوحيدتجولاللمجإزعثدهمسكريةالهقانونالنمنهليففلم

رهاحزيناواخابالمهكاسفاالينعادأوئنالحربنزفيذلكصوا
وتناولتالبيتفيفةفيودخلتبيدهأخذتأنهااألمنهايكنفلمباألعص
قرتووحيدهايهونلكأمالجثاطربالىاذهىلهأسسهوسماسافي
فهكذايمون4091سنةللابرشهرفيثثاادئهاط5وهأبالمكينبطنها

للقوادواالبطالتدفايةالمرأةهذوتجثلالوطنحمبيرنوهكذاالوطنية
الرجالعلىاءالنالمفملتهذيعاءكنلاءالنالكانولو

الهاللضزيرالتذوالصىىالسمالدمالتأنإثفا
ارادتفطروسجةالمرأةوبينالمرأةهذهبينفيءللقافليقارن

ينطبقفعلهاتفباطهذنفسفيوطنهكاالمداخبمظهرتظهرن01
الروصياتالفتياتاحديانوذالساثعمدقوالففئاللتكااعليها

الحياءعذارخإتارثربورتفيومىالاالسطولتدميرضيركابالما

عليهاوقبفالبوليههياجمهاعلمفلماالفساقعرضهاثبغواخذلطوالعفافط



279

عنضبهأكقصالىالمنئاضابمحاذالجلهذالمتفهإفيقاك
ولاالسانشاءفينالمكنة

خدمتقيقةصلكانتيمالذالفعذهذاتفعلولماشاتاضهاولو
كرففثكرتذةإئأادط

تكوناذنفكيفالدرجةهذلجغصالياباننساءامةضتواذاكا
اللحساءمناقوىالمزتةهذهفييكولونالرجالانلمثالتالرجالاصةض

الءدامإعاعلوحكصواالروسعلهعاقبضالثاااوقعهنانوردوعليه
ولأفىأمافقدهعلىيعزيهماملهالىخفابااهصفكتببالرصاصرميا
االولاظطابنصىوهذااوالدهالىوالثافيكتبوالدهالىبفك
01الدياجةمد

افضللمتنىواقأديباحسنادبقفماقدزللعزوالديياانك
هذهالىاوجودهذافيوريمندظاالعتناءثمايواعتثيتلعةلثر

اليقاومالذىالقضلجمهذااثاغرافيوخ5فيهااخاطبكاناالئىظةا
العجزحدعندواقفاازالفالاستطافيجهدفيهبذلتوانكرانبش

فيزدتوخةيالثفيوانتللعمرفيأناكالقذمتبلولثمقصير
نوبدثىءمنلىااكلماالظثيطعنايتكنحهعلىكالئكاولمالتقصير

دائمافأناوقعأسوابقلبلثويغأاللمانبهاشعرمابمثلرئشالزمن
منةواجعلهالتدصيرهذاياوالدىفاغفرليخاطركواقالقتعبكسبب

رصمالثالىتومملمالمةوأجدالياوالدياالنوافيالساقةبمننكالحقة
أفيوالدفيباتلمانتاالنافيهواأناالذكلهالموقفهذاسوكماغي
وأداءالمعظمبراطوريواموطىنحوواجباألودىاصنشوبىاذبت



كا

واقفاليومانىأبتيافاعلماراألءصعايمهاالتخالفخرهوالواجبهذا
وافيانحويمصوبهالبنادقإتهـوسإكالدياصيراعدامأ1موقف

إفااوافطوطنىيهااشدبنىالتيتهابمفائمواالأموتانكئيراليسعرق

جثهالإمعابحاللكئركطاذكلثرأكيصالموففهذاانأوقنبلاشعر
اشكالكماالمجوبوطتيالبيهاالذبالثرفلحةألدماءمنجوانيةا

عنالدفاعسبيلفيثرافاالصوتوتيابنالياذمفقخراتقولطانمثفي

نهيرفعليلكمزابروهذاءكىاالجاورهوامبراطوطنهآلكرا
اياىوحجتكعنايتثابجزاءخكخدفيتقصيرىعلىألتسلباظم
خارادرجاتأسميفيوأنافيتكحوايئهذابعدورتخهفاذا

افياءاالعقابافاياوااعله5لديباجةةبعدىالثايخااظعالبهووهذا

الوطنكااذافعانالجلامنشوريااليهاذلمفرافكمألماحفالم
االسفيوكنيآسفالمعظماصورنارااالمراألوامتثامابنفموافديه

ذجنوداالعدامموقفووقفتأسرتالفيواججاتمامفاثمكنلماذ
اناثاالنكوىالمصوبةوينادنهمبهماحفللمولكفيأياثاآلالروسءت

اعوداجمماناودوكسفىعضوفهدشدلمقدملخيزفلمالجاش
بدامادونالقدرحالممنالنعرليلبابراليواصطماانبعد
فافضرواالفخروالمدمتةمات3مأباالنمعنبعيداوقىيحزنبهمفال

والالكمقدوةواتخدوهاوطانهعنلمجاىوهوعليهقضيالذىيمم
وخكيرخيركمفيهااقاربكوامملواالدتكمبدىابروودروساكمفيحهملبرا

لمجوباامبراطورفااوراوطنا



فغقفىالهالوطنصبفياليابايخوناولماوصمبلغهذاكاناذا
وطيئهموندمتللقوم

دانبواأمااة3هونالرجذان40عيمايأعمفنىالذىاالميأما

الوغيساحةفيمدحورينالروساوينضاهـععساانفؤادهماممميممن

براطورمااأمامقفاواناالسعارايةحاملينبالدهاألىودانو
اعجاباللصحفأكلبذاقتهمااظطابانوهذانالمبينبالفوزأياينصه

الهابانيينبشهامة

فالالواهكذاهكذاتعاليمنفيعاونالمعالىفي

ثصص

يايألصةلالمرأة

جحمائةاالهةفيعاءعفواأةأهـايعدونالععرأنعلماءكاناذا

دنصبهعلونانواواذمركزهالجاللوالمعاوثليلومتعليمهاويوجون

المئالاليابأنةالمرأةألنبيعهاقىكااعلىصوقالحقاقدناالم
هذهالطوطتاالبايةالمرأةتواذاالدعوىهذهعلىالصحيح
بالمدنيةهاقربءعلىلمةالفاصابواالللصعيحةاربيةافيالدرجة

الهنبيلاهلىفيوتجئهدتجدومطالقرونعلبهامرتاذابهابرطيف
ولىيدخلهاحتىياضهاثيئمناظامسةاليتصلوالاليابانيةترلد

ويكدحيكدنهظالعيشفيةخصاذافتيراومهماكانالمدرسةامرها
حقالحياةفيامريهعهكلعلىبهاقاماألهوقدممليهااالنفاقسبيلفي

المدرسةهابحيدخللممنيعدأنالىالبناتبيةبتهىاالعتناءدرجةبهمبلضت
ارللمةرصعونهويععقالفههملهـمترلةللناصطأحطمق
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فيبنفعهاعلعهمبعداالالقدرهاناالمرأةروابىيةلمشكوالوهم
يراحاالمتقدمفينانايخحوهاخطوقهأولاذموثحقةنافيا1معافي

شفيلكدبيةاالمارعنهامنوتلقاماأمهترجةفىاليهوصلماصجة
فيايابانيةالمراةاحوالاخبرناولوانواعهابالفضيلةبذورننهفى

للتعلزوجةنيهتصيرالذمماايومالىالمدرصةدخولهايوممنهاحياادوار

همهدفالألفيداباالوحنوالففيثهالكمالكودننجدهالالئاومربية
حباوطنكأننامةمعرنةانالومحبةمقدارتعرففهىالمدرسيةلثرية

العملعلىاللىبقتفالمدرسةفيتتلقاهااقطالعلوممنعلم

بمايفيدهاوتثتغلاتعملشهادتهوناكالعلومعلىتامنحصلتواتما

فيتكوذمهنقنرتوالىمعاإدواالماديةوراالفيعائدخهاوبفيد

لللوممنماضدقاضلالمعاصيةلمهالةوحالتهاعنةمدبرةبيتها

للتهمفيتقوبماوالدولهايعللهاالجثهوالكأتاالوأنولابواال
المرأةبحدوهكذاالجاةحعداءفييكونواأناليمئؤهاحتىئربةاحسن

منفلكوغيرالنفسكرمالعفةمثاالوأطوارهااحوالهاكلفيةللياباني
دوحةالمهالصفات

اظهرتفانهااالخيرةالحربفيإيخةالياالمرأةتريةاتارظهرتوقد

مبماكانتتظهراليابايخةكللعالمفيامرأةاناليظنمالوطنهامحبتهامن
والهايمرييةفيتماش

ينعلنثووشهنمنيفرغنكنلمامنمالتلميذاثاناذ5ومال

وقدمنهللعكربةالمالبسمنصنعهعلىيقدرنطماوواالرإطةكيةا

برحيلمسدلواةاطباءفيهاجدايكاالتياألحمرليبالعجمعيةالى
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تهغواهثر3رتبووطسةتحمهنايألخمننكثيراقدوقلىالحوب
ذا5فباال3دتهتكاقعةاوداذكلفيالجرحىثصماماالهكلبذلك
أالضصاروحمهبخهردظااوسلاحتضفيالرجالخاكهنشاعنفعال
ياءاألثفيءقإالرجال4فظيفوقمالمماوسالىعلى

اولدهـرتاالابانيةاتاراداإرمعألموذاكلغهرفيذكرناوقد
وحيدهالكوفوعهتطةالحكومشهابلتةلمولمالحربفببالحطوعيدالو

فيالتطوععننعهعائقهناكونيال46أمابالعكينسهالتك
عايهآلفروضهاإاتالوامنهيالتىالوطنخدمة

ء

والمرأذالثرقيهخعايمويخةاشامنهلبةنيةالياباالمرأةإاماوصطتهذا
االخرىإءاالنأفنغإلهاعلىدالححنااندمبفيثالبزيةبامتازتقد

والقابليةياموجوداالشداداذبثأنهاننيضمنصادفحتاذاولكن
بحبيتاخرالمرأةمنأذيوهيعندهامؤفرةالفاضلىللترييةلتأثن
علىكنفأنهناالولهصرفيالرباهفذالشاعلىماالولنتخذالفطرة

خومخاصاباتراتعاونواالعقلوكماالنفسادبجممثمنعظيمبجا
فىاليآلدرماإلصاتحنوالالخكةمنافىيظهرنحمهـفمراءاواالملوك
عقالالناسكيهوأالباخابهحبااعالالصرهذافىثملهااليان

وصلمعليهتعالىالثةصلالبىعلىمنهـنالوانداتصعرةيصاالىوالذي
تاهماةقصدضحفقسفيانأثابنمعاويةسإلناوعلى

لماكأاللطيفالجفسبتربيةالحقيتهباالكتناءالمصريوناعتنئفلو

كوصآيذشبلالخفالموجبةواالمورالمفاسدهذهمنىفى



مفسدالمرأةتعلمأنتعتقدانالعيروالجهلواطقاظرقمن
نقيكفألنالثريةوحسنلمافانلالتجذالضماسرضاالخال
ننالمهوالععاللهذابلاالوهامهذه

طرقلهايمهللمومالىالعريةالمصريةالمرأةتعليمنبخمجدالسلمناوأهـ
النجاهلةوهيفادهامنفررااخفةمتطهوسفمسادهانللفسادظ

المفاسدهذارتكابعدمعلىفهاوالنسادتحسناكيفيعوعلمها
منالفررلضفسهجلبالنطسبيلسلىاذاالجاهلأنوالقاعدة

منكوامففظمينموذجعلالعهجهذاينهجفاالمشلمأمااليشعرحث
الأللدقادروفهمانعلمبمفدار

الجاةسعدمدارعليهمالبنونفالوا

البناتحظياقوميمنسكيعتفقلت

العصريةالعلوممهاتعجمردهوالشرقضهالمرأةبتربيةأادميوليس
للثربعةاعدوقوأصولبحسبيهاترجمونانمرادنابلاليدويةوافنون

المرأةكانتهذمالعاومالىخيفأاذااالماليللدفياباالنسالميةا
اركابزحمههاشواففسطهارةحيثمنالعايةالطبقةعدادفيللشرقة
غيرهادنشاهالنناةالمرباالخالقوالتخاقالمحامدوممتسابالدنايا
الثريةبهاجامتالقالفضائلهألمنضالياتالعلومتعلعنالتيداطساءمن

الحجابصنشهامنالكسالميةا

ئاماليكنلماذااللومابموتففياليأصاسهوالديئانوالينهفى
رحككال
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اطقيقيهرسيةالمرأةتربيةمنالمقصودةةالفاذيفيدفاليخةالداليمللت
الحنالتهذيبوتهذيبها

حسىحسمصيهرح

نبانىاووطنية

واالطراءالمدحعباراتنسطرأدالعنوانذكرهذامنابرادليس
وإنماالرحلةهذمنالموضعهذاغيرفيمذكورهذافانابايةالبمةلال

تضايخهمعلىالدالةاإلفعالناالمةهذهمانفعلهبعفىنذكرأنهوالمراد
االخرىاالمممنسواهمفيلىتهتكنلمدرجةاليوطثهمحبفي

اليالطمنقريباالعموميةالمحالتإحدىفيجالتآيومذاتكنت
فتأملتالثاعفيورةصيعرضالمحوشباعةأحدفرأيتاألمبماراصاورىا

وجنودثاالبانىقواذمنبعةصافيوراصفرأيتكاألنمنلوحةفي
البنادقماتفىنحوهمموجهونالعددكلثيرولروسمنعحاكرموأما

أسلحتهميسلمواأنيأبونوهؤالءليمالقمنهميريدونضهموالمداغ
المدافعكوهمفوتجت
منمواحدذصأمحالةوالميونانهماليابانيرنابخودعرففلما

وده1علىالمغنىبيفيمالبشادقكاعلىيفحربونوصاروامثباظققطعة

متففبطونهمفيأطرافهااحنععيهتسيوفهمالنىدهببأمسكواأمهمكما
فيالموتنمدهعااالباأنووجليالمعنىالبسيحئةالعورةهذءمن

ثوجهالتىالمداخاصهـواتإنوالجاةمنمبأثوطنهعنالدفاعطسبيا
تماثااللماناالوتارنغعاتمنعندهماشيالجنودهؤالءمخو



أ

تعرضاقياالصورنوافيوليقارثاإلفعالهذهاليالعاقلقينظر

الوعلحةخثلالتهاالصورظثلممهعالمعريةاللدانمنوءيرهامحرفي
قبتياطيمعناهماوالعفه

االخرىالجرائدمنأفضلاليابانفيتياالالصورفانوبالجطة
ةجااالنفوسفيتبعثالصورهذهاناالفضيةووجهورةءالم

النصيصصوراسياسهتصورقدالتيئدالمصورةالجرافونالتأثنلعظم
البنةالمزبةهذهمنا

إفيإللياالوليى

ومعرفةاالدبفيالعالمفييوالجسأرفيمفلىاليابالبوليس
عسعكركلانهعاكإوإلسانظاءفيمارأيهتغريبومنالواجبات

اامذكرةوهذهوالحوادثفائعاشفيهاغيرالكأبذكركرذتعهلمجعل
بالوطنفيمايععلقكلهابةواالاالذلةوهذهلحلبوكةوأجوبةأصظة

هذمالحربمناستفدتمافامعالالسؤلفيثريذقغاالخالقومكارم
أبوابالحربطرتاذاالجنودمنالفردعلىبهبوماذااليإالنيةيئالرو

تاالختراطمنوهذءووالحملهيةانأئدااعلىيجبوماذاالبألد

طنحبعلىالقومنفوسئرببةوفيالبوألمسلظامفياليديعة

وجداذاالوليمىأناالمنعلىالفومبحرصاالعجابيوجبطاو
ويعرفاءالثصحالةفيوسبهاتهحركاتهيراقباالشيابحضيثريغرببا

اثمندار4فويصذالثأوغيراليمأوبالوذنكانانكريالمثقدار

وهكذاالمثترىخالتىالنقوديعدثم



وعدالبوليسنجاءكهافيفألوتمنكهاالفوبعضاشعتانيفالث

ذهـفطعةالبائحطيتاوكنتالمبيعثمنخصعميعدأخذتهاالتىالندترد
3الفوامناشتريتهمامقدارئمنوعرفافرنجنيهنعمفئهاقي

منالثئيعضعندهيايونأنوودتالمصرييوليسنأالحالفيقذكرت
الحوئةمعاكةفيحعرةمنسلطنهبجعلأنمنبدالالفضائلهذه

وغيرهمينالمقاميتحوىاقماالمحالمناءاالرتثالشواوعفيالباعةصفا
رجالهوأخرجاالصتقلمةسقعلىالئةوفقهالبالدفياالفسادلعوامن

للبالدفياألمنليوداظونةالمجال

همجنافئفياليابايخبنعوائد

يدفنونومسيحىووثنىىيوتمابينمذاهبهماختالفعليينالياباان
بهاقبرعلىمحصوصةعالماتيضعونكنمولةواحدمقبرةفيموتاهم
نىسييحيينكاأوالمنأوالبوذيبالوثنيينمنكانانفيهالمدفونيرف
همجنائئفينحصوصمةممفةمذهبأهلصوبيانه

يضعونأحدهمماتفاذاجنازاتهمفيكريبماصفةفلمذيونالتوأما
وهنهبايديمالشجرناقطهخملونرجالاضدمميعلىالنمش
كتولباقطعةيوعليمزدوجةالغابمنصغهرةقطعفيهامربوطالفطع
ثواضحةبحروفحميائهحالفيللميتوخالصدتاكانناماعليها

عددومقدارمهاقراالبالدأهلمنالجنازةفيبونممنأحدممكنكل
اظهاربنلكوشصدونلهمقاصدالميتكانالذينعددطونالقطعهذ

لديهمقديمةدةطوهذهحياثهحالفييظهرونهالهكانواكمايتللعبهم
عدنةلبسث



هذهرجالوظيفةومنللشبنحملةلمماقالللبوذالنجمعيةجدتو

رأسهفوقيحملرجلينمومنالنحشأمامالجنازةفييمشونانهمالجعية
اايزانقبعةيسمونهاالقبةوهذهمزيهيضةمقبعة

احداهماانبزممونعلبتينكييرتينفوقكتفيهلمجملالرجلوهذا
هاتووجودالسيفةامالهواالخرىاطسنةالميتحالافيهاجموع
والطلالقحالبخيةعنفالتخلالجمكنالجنالزةفيصروريالعلبتين

سيمعلواأاكفيللصالحينمنانهعديهالمهفقمنعاندهمالميتولوكان
حياتهمفيقط

لباسلهموهؤالءالكهنةبعضالشجنحملةجمعيةوجماليقىثم
لونفانالمفايرةهذومعالمذكورةالجعيةوجاللباسيخايرمحصوص

ولخضراسودبينيختلفخرحيثاالالسللونيغايرمنهماحدويلباس

الباصاثملبهحدمفياالسبىولعلابياضماعداورمادىواحمرفرواصم
نالحلىالالقرحلونالمونهذاأذهواالتفى

مربةفياشينالجنازةأمامسيرهمفيالعرباتإكوفاالكهنةوهؤالء
بهماصةظ

عنالىودونهثنللبامغايرلباسهشكلمعهمرجلهفيهاعربةاحرهموفي
النصثىالمتقدمينهؤالءوبعليهيلمسالرهوسبلالىهذاانويظهو
4هارةوفأعابهالميتفأهل

العمعمطيعدوقطعياكافهمممنوجالجنازةسيرأثناءفيعندهممواه
واالعئبارالقفكوقبيلءق
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ل15ايايثمبةعيعلىمحموالاوالشلكيقدمونهمفاالوثفيونأما
ومذهىدبنأهلكللىلقونتوواصدقاةاصابهثمبهواقاأليت
ونلمبهؤالءوممنالحدادهولونالوادانالعادةاذالحدادلباسفي

الجنارةفيالكلالاليخرنوهماعزفىالميتاذاكانخصوصاالييضاءالناب
وجزعهاليظهرحرنهالعاقلاذالمذهبيةئهممبامنالنمنالبوذفبئ

تثئعنداحدهمكانواذاانسانءكلعلىواغالموتلقحيث
عليهاليظهرحتىمروروالىفرحباوببدلهاازالهفيجهديعملللكدرات

الحزنأنر

االخريالبلدانفيالمسيحيينسائرمنكيرنهمظيحيونلأما
المجاخريحمسلونتالمذةوبعضالقسيينمنرجالالجنازةيتقدمصص

الرحمةالطثملةاطدذكلثافيدةالمعظالديخيمااالناصدبعضونويرتل
وبصدايخايادمنعةاربحرهاسوداءابةعلىموضوعاالنعثىثم

بهيخبونالكنيسةفيعليهالصالةوبعدلممثيونظاالتاقاربالنصث
لدتعهللقبرالي

55

فهىالمسيحىمنالوثتيمنبوذياقبريعرفحهاالتىاللالماتاأ
بحيتأمهبطنفينوهوجلحهالقبرثفيميهمهيئةيجعلونالوننيينان
صندوقفيويضعونهبصدرصقانملتوركتيهوجههعلىيدعونيف

قاصفاليزصيماقبرصبعفيويدفنونهئةاهذءمقضهـهعلىمرج
عتبابخينايشهونانالجلاتذيفعلوكأنهمالعحنيوقحجماتعم
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هاحياقابديةبعديحااخرىةصوالدتهإنتظرونهذاعلىوقهربالبطنوا
قددرطولهلىدوقصتفيالتايضعونإصيحسيينفهمذيونبواأما
قبرفيويدفضونهيئةاهذهمقتضىعلىجصندوؤصفيلهويضو

صديباالقبرفوقيصونددسبحبينانااللاالذفيددصندوققدري

المسيسوالوئنيالبوفييرفالعمفةوجهذ

وتكفيالميتالجنلزةفيوالسيرسلالتعلعناهمكيفيةفافناونالمسلهأما
هنادبهرالىالحاجةمماالشرعيةالطريقةعلى

إنلليابالدفيالنعيم

لليابايخيننقلأصلأديئنهوأنالفصلهذاعفدمنادناصليس

العصريالتعلمنعثعرهوالحضارةخمارفيوعلوكبهمواالدلىطالمساد

المرادواغااالمممادةكلأساسهويراذالآللمهالمياالفظمنهذافان
فيهثاكفابمالذياالكناءهذاالعدمايأمرالقوماعتنائينكيفأن
هفهتسبقهاأنعنفضالأوغربيماكافتشرقيةأضركلطأمة

المجلحيثمنالعثرقأممكباقيالقرنهذاقبلكانتياباناان
شوتنولكنهاكريذشيئاالمديخةمنتعرفتكنولمهاللساند

االفرلبينوتعميعهااليالدفيوصرهاطومالزيةوعرفتالتأخريهذا
علىالمدارستوفتةالطاميذلذالىالجوعاتالرفىاندداندقعت

لجيلفيكحيرةخطواتخطثالرمغمنقيلهوفيأنواعهااختمالت
القصراكمنهذااضاففيعرهاأمةطوهالنتكنلموالمديةالثقدم



اتتماانتقولأنغيرهامتمدنةأمةاتةوبينهاهنسبةمملنالويمكنذ

فيتخطوهوماعأصبوفيكيرهاتخطويومفيالسيلههنافياليابانتخطو
التقثهناعدبعضهملقدحتيوهكذاسهرذثرهافيأسبرءئخطوء

رلماالبشرعةطفوقهيالرويالةومنالعباداتخوارقمةالباهر

النفوصوتهذبالحقولنئايفهواالممفيالهاجنشرمنالقصدكان

ونجيدونهاأوصااتهيخدمونوجاالكونوايالناالفرادواسمتعداد
للرءبانواالكضفلهمالعلنفهىعلىالحعولاللمجردماتعلمونيفضل

جهاالعليمفيطرمالقوماشعواالعلوهطهأفىيظيرانبغيرعالمايهون
اتهمصتىنحوهعايهمابوماالوطغحبالناسئةقوسفييرسون

هذافنكلاصولفيعةالموصمبوالقواالحلميةالمسائلفيفلكيجعلى

بماوبعتايابانبالدفيايعدبمطرقفيهابينترسالةكتبستوقلىكنت
3890عدد99سنةابريل89تاريخفيونشرتالغراءالمؤيدبريالةالى

تعايمموضوعفيوايجاباصلبابةفىبالاممدكايشغلالجرائدكانتصين
بعدانالشوريمحلىاعضابيندارتللباخاتانلمالعربحةإالنةمللعل

نعهاوهذاالعموبيةالجميةافترحته

الريامناليهوصلتومااوابايئاالمةعذديثشحدثنيان

اتبتالىوالمارفالعاومالمطزالثفيكأعيسندتظبطواالفىالمادي

الكوزونفيسآالطمالذبذعلىاطريصالعثحراقبالعامائالثينمنذمليا
يعرفأنادااذاكنودالمديخةباسباباالخذفييبينبامرواكدلعها

صهأصييهاترفبقلمقييبةالئرالسرعةتلكةاالهدقرفيسرعةفيسللث

وطحفالتىالددجةإلدتالحافئقغةلوقفواطاضرالمافىفياالمممن



1مد

كرالفجهدعضدءمايقفومبلالزماتمنقرنلهافييالالرقىفيللبها
قماموااالمةاباتسائرمنالفائقواالقبالةالزاثدهوالرغبالتطيلمن

لومااثرمعااألهالرواالحماكومة

آخرميااثهافانحةالببةقونتوانالعالهذهكلولكن

الذىالناثربدوتالعلومتمؤأنقولأنيمكنشابلللعللهذهعيمادل

االمجردعااليجدىأنهتللمانعظاقعاناناتصابعدهذاللمعببرير
المقصردةللنقيجةوحمولبهبالعملتععافامعفتدانمطبالعمااللصاف
الياباقفيحدثتحادثةكربذالسببهذااحإيففيكشفيوانيتمقيه

هاوئنالروسيةالححفوتملعهاوسالروبيقبينهااالخيرةاطربأثاءفي

االنجادكريبمنلقراعاتطرهفماالسيارةهاالخرحفالحمن

اطوادثولمجبب

إحدىزارالروسيةالجرائدكايأحدأنالحينفلكفياقق
يلالمذةمثاهدةالمدرسةسرئبمنوطبداثيةلالبتإنيةالياالمدارمى

حالةمنفحرالجرافياحصةوكاتتالفصولأحدفيخلهافصولهمفي
هومماوىدديالتفيالمعلمأحملوبنوسفةلثالبنجابةوأسللثعليم
ابانيبنالهزيفياناسبرسماظوائطجميععنتخازخريطةأبصراذكدك
المواغفهاهاءوكورمنشوريافيهاومامروشاهداظريلةمنفدنا

وغللزراعةالعالحةواالرشوالمنخفضاثالمرتفعاتوجميعوالبلدان
واالخهرموالمناوالوهادوابوالمفمائقوالحؤونوللحعهولالصالحة

رحل2
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رجالاظرطةفيالمرصومونصاالصظالءوورشاباتوللةيراتويإل

عنارتفاعهاوءقاديرواخريبقصةيبينافاتالىيقيرتاليابانإنمن
يرينهئمالعطابىتجعلالتيالمانلمنذلكنيوخوانخناضهاالماءسطح

جبتشبرةيينهاهبءاليةتبجثالعينرأيكوريامنشوريا
اختراعهموفضلنينالياباذكاءمنعجبهوزادالفريبةللصدفةهنهمغ

اصتياذانالحالبلسانميقولولتمكأالبالطانفسفيالمؤثرةاالساليب

صضطرداننانفههيمبهتقصدانماالرسومبافيعةكووبامنثموريارشم
نحارمهافيالخطرنجودنانعرضأنقبلواصكنالبةلىهذهمنالروس
يأمنثاكهالجيعىلمرورالصالحةالمواغيرنونرجاالبشضاجهافي
االنضعمارإباعلهوتسطااالخطارمنفيها

يطةواظويرسعونجدالطبةفىالريمحصةوكانتفصالآخرزارثم
برسومايمونربمااذاظريطةاليلظربلالطلبةإختباريبدأفلمأمامهم
وافعةارزمرسوماوجديورتفياالولالفصلهفياالولالرصبميماثلمافيها

اليابايةالجنودواكنالرصماصىقربيةوالروصيابانيمالالجنودبيندموية
القلالءأثهرأيعالقلعةفيالدخولمنثمكنهمالجاالجهةكمامهاجمون

والمنادقالمداغفوهاتمنتخرجانالنيروألسنةالفضاقدمالتماةوالى
فكاداظضراءعنالنبراوحجبالمثارالنبارمعالصقدقدانوالد

بلمنالانهوراذتصآلالروالمصادفاتوالدهةاالعجابمنلبهيطير
وقهراعنوةثرابووتوأخدالروسعلىالياباناشعمار

أنهـوالساقيمانالفصلينفيماراشسىفراخرفصالزارثم

المتملقةالقواعدعلىشواهدبهاأقحسابةمساثللهتغلونيثالالميذ



7

أنيريداليابايخإنمنجيسمنكبةميثهاصورةكنوالفنببوهى

لكلالرصاصمنيكقفالساعاتمنكذافيوتوقفسبصبراز
كذادةالواحىالدقثمةفييخلقهماكاناذاقالمصهدالمجازوهوجندي

موملوضاصالجلشكذجنودعددناذاالرصاصمنوأيهفئمنها
الحرليةمواقعهبينالمافاتطولأبامهي

تمالفعلطوولىالغرسبهاإلحولقهذمالإكابارأمماولماهذا
هؤالءمثلفينوعالىالعقليةالقوةأنبيعتقدأناليأداهدهشادهثى
السياسسيةصوراهذهمنالمغؤيهمالىاءمتؤكلالوحداثةصنايذالتال

انقالأنااللهجوابهكانفااالتحقادءصهذاالتاظروكاصفالعيصية

فكانالكبيرالرجلفعلبفعلالصفيراليابانيأنوهوشهورامثالعندنا
العزةمابلفثاالمةهذأنمننفسهفيوفرلماأكربعندصالجوابهذا

افاشثةقلوبهفينلقىانعاالمدوحمةناظرلهقالهوفياالمثلبهفربمبلغا

المناصبفيابوق4تقبلالمفيوجاأللهلنضمناألسلوببهذاالوطنحهب

باككوحمايمالالنتؤهلهلييبالفنونماكاثممنفردكلجمونانفيص
واستحقاقالفاءة

مقداروبينشاهدهمابرميفجربدتهالىاللافيتبالمفبعث

واستفوابهئهدهمث
ه

هنالثعددالمدارسعلىفأقأنيرمذاتأردتاليابانفيكىنتهذاو
طدتالسايلمذاالحكرمهقيتصرتارماومقديناطاواندياوعدد

أنادلدكنتافيلىفغالهذارادقيعلىزنيفالمسيوجضالب



وفياظصوصهذافينهاطنهأنقبلالمعارفانظارةزإلرةالىدعوك

تجدحينالسيدلاضالةحصرةبتافيوكانخظارةاليثنانوجالحا

بابهاالرواجميالاليناءمشيدةداراوجدناهاالنحارةداراليوصلناولماالمغ
أعدةبعةعهأفانمةقوصرةشبهعغمهكنايةحيصواجملهاصنعةادقصمنح
ممدرمنأفسحساحةرأللباباجتزثاولماالبنياقمتينةللشمكلبديعة
ويراظاطروالمثرفاتالناظريروقمماانااللوافتلفبالرحامشرهـالحيم

غرفةالىوصلناثمالبالدهذفيالبنافنفيفىعلىدلبدجبمنظرزبا
ذناصتأفامعرفيالنظاركرتيرسادلووظيفتهيزىوتاراالمعيوجناب

لوأخالقهكرمعلىدلولففتامةيدشاشةالمهقانمرفتهدخلناولمابالدخول
ماعالتواالسيحسننفحدثأحسنوسادثناابهإوجمل9بيماقى

هذامعأنهجبالهومنبيفنارجميالمنعمعبدحسيناليدحضرةوكان
اللسيكزةلنايقدمولماياشوالقهوةلنايابىلمالفائقتفاءواالحكراماال
يوالعادعندهمعادةهذاولعلوالهثرقالنربأممعندالعادةهيكما
آكرااالالقلثمومابإمنقصاإليحدوهذاحكياعثدقوفال

باللطفوالمقاثهآوالكلاالسأححهنكرامكاليسذلكمنليععديم
شهوالبشا

أحدفامرالزيارةالجلهياماقعمدمعرفةفيرغبتناعلىاطلعناوبعدبرهة
بعفىفوففيفادخلنانريدحيثاليصنايذمىنبخالنظارةصشخدى

كاححسنيالنقوسقمزينةللفراشلحرمفروشدذااوالعمامالكذاب

الصخالنريبةوالماقاضدالكوامعهوبهاواالمراءنياءقصواألفييوجدما
ورالىوأظررللقصسيأأفيالنرففئيئمماذالثنجرالي
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دالطنيهادنألواالحصاالتىنةفروالكتبةبعضغرنةفيدخلناولما

لنافأحضروالطألبينوالمعإلنالمدارستعدادفيهالمرصداورفترطلبنا

االقطالجدولمنهورقةاولفيفوجدنا

عددرسةالمدلس

وللفامذةالم

مقدا

لمعاثنا

معدادلهاكئجالجدولهوهذا

سةوللدنوع

واطفوقكالطبليةطمدارص49العاومافيمايئدرسبهرىجامعة02
3يسوالبيطريةوالواألدةوالصيدليةوالمعلمينوللراعةوالمهندسخانة

تجهيزيةارسمداثنيةثادرجةعيةصناارسمد053ليةصناجمةارسمد

4019فنهاحاتدلمثةثالىتنقمممافاليابانفيدائيةاالبتالمدارسأما



فةأجةدر29969وثأنيةدرنجة9ال61واوليدرجةابتدائيةدارمى

إنإلفيدغوالواالمدارسممبهذه94ر999كلهاالمدارسجموعفكون
8مر46مو06هوفيهاواكملمينينالمعاعددجموعواناخضالفهاعلى

الماثةفي58الذكودرصمنينالمتعلهشبةهذاعلىواناثاوراذكومتعلمون
398343االبتدائيهالمداوسفيثنالمعلهوعددالمائةفي7البناتومن
7ر4إآلالعاالمداوسو9د29الثانريةاوسوالملى

الجنبياتمنونصفانينمليوالمعارفعلىكومةالحماتعرفهقداو

منهذاوإلسصرفيالمعماجرةقيمةفصفالزازممبرالىاجرةانعلى
االجرهوسبيلفيهيداكالفدراخذيجعاوولكثهمعليهمالحاكومةبئ

المبا4اخذكدمانويفولونالماصقصصوصمنعوزيسدواانالجل
اداوهاعلينايانللواخرىةخدهوالمجماجرسبيلفيالباهظة

ةبهاونالمعلهكانالغربمنمقثبةلتاليابالدفيالمعارفولماكانت
ؤواانشوافىيبنجصنيهاالقومأخذولماكطاالوومناالمربادفيمن

وااختالعاومانولكلمغثفاءااالساتفةمهاتخرجااليرطنات
أصبححتىالوطنيينمنبدلهمويسنحدمونبقالنربينالمعلمنالون
اننافودونالحالةهطىفيمهوكأالومنالمداوسكلفيالمعلمون

وممئفتاتعدموالذينبرجالهاممنصحيثالهثرقاممكلضالفمتشرقيةأمة
مممالماثصرةالنالفخارهذافيالحقولماالجانبمنالمعلعينجليعغ
لعياليةرسجاتالىلجوخفيلمجواهامعمتعينةرابذاقائمةاالمةتكونأن
هوالمدئاطعمارةمن

ومستغربةبهمعجبةالصضهونقثيهاليابانيالدفيماوغيمبضومن



انهمعلىويدلايابانبألدفيالرافيالتعابمنجتائجلقنيماتاسمتغرابايماه
تسورةشلمجادشالكوكانييناحدالغرأنالصناعةفياوافرحظاأخذوا

اخهمفياليابايخبنعلىإداالتةاليالحديثفيوتطرقاسازراءإلىاطس
تلئثاصنعوهالويثاوربامعاملفيالحريةكبهممرايصضعوالم

الالعالمبيناالولىالطبقةدولمقدولةريةتعادلاالقلعلىرينهم
تعنعلمالىاورباالىمناجهجمىأنلمجبالوماهذاانورةكاللكونت

مغظناالالنهابالماتتعدالتىالياباثمعاملفيهاواسلالحريةجمهااص

حتيولالقجمهذايكشفلمثمناغولوالفخونالعلومموصمنميأثفي
واالصلعةالحربيةثبالمراايختصنعاقالماملىألترلباالصهداا

أقبلمنوجوديحتقديكنلممافرأيالبراوجاعدتالتيواالحواض
كالسووةللكوتفقالاطربثرذالىاالحدمابحداوقد

ثعاقادفيلهااطربهذءبانانعماندثعناأنالبالظلممنانفامعناه
وياخوةهماالالنبنىاننعتقدالنناجفىعلىجذيالبتفضأوبالدين
بجبيةالمادقواالدالمناقعواناطياةمعترلثفيخراالاليمحآجمنهمفرد

معالمناغهذءطادلالهانكلبلاحردونجفىعلىالتقتصران
تجعناسياالحرباعلناحينوانناوالدينالجذالهلظر3باحراال

سحياسيةالحربهذهبانالناسفييخطبوابانناهمواماالديانذساء

ماعساليعلقهاناالكخعنبننممافللثوغيرفقطوسوالراليابانبينواخها
باصبةسكيرانلربصعذهأنمنجها

هذالينالرنااالكوننااطقيفةفيلهاالمحركألروسبنانحاوان

الذيالمهابمبالوحئىئئأشبهفرأيناهامفشورياقدمهاماوصثتبعدالدولة



ببتهومحاالوحهثىهذاصدفيقوانافاطناكلالشرقيفترمىانريد
قدمطيدتوالنالجلكذالنامدينةاووباوانللدفاعمأوسائلأمكنما

رباباجمأدولعلىخطرمنثوريامئلعلىالحماواالشرقفيالروشا

هذاكاتسورةالكونتمفىؤنأعدهفعهالمطاالحدللروسالن
الياسةضروبومعرفةاتؤومنالىإبانسواساليهماوصلمقداريم

لملوسعهمفيماكلصهويبذلونبذلواالذىالعماليراجعطهوبذا
نهاو

ملاالخرىللفنوناصنسبةباوامالميبمللفبالفسبةذكرتهالذيهذا
أدبهرأنأريدوالاأمامدرعمابحعلهانقخامبمقدفهووكرهالطب
وففتقدماأدبهروانماوالمسقشفياتالصيدلياتعددالطبفنمنهنا

اخذواقدأثمعلىوامحةداللةيدلمماالححةبامرالقوماعتناءمنمليه
االخرىاالممنأمةيخهتماثلهملمالطبصناعةمنافرايبانص

الدسنتاريةداءاخطامنيتعاعالهامنيأنجموبترجدانهوذللث
جعلتهاالحكومةانحبئاالمةمنالطبقاتكلعندتعملتالحبوبوهذه
مغفانايردحيمصمنايضطمرودةوهييجنودالضروريةاالسعاءق

وعثرللطدبدالثويروللرالقارصالبردامااحمعلىيقوىبتاطاهط
الحبوبهذهمنفئ1وعددفيهاعلبةهمجملءاطربزمنهفيكانجثدي
مهدماكةفيماالطضوحالةيامنثوفيالجوحيثالطبيةالعقافبرمنكثيرا
ايحملونفكاوالخظفةاضالمريهثخولدالذىكانمتالحربؤصفيطصوصا

هذللقومطتعاوبسببهوقوبنهشونرضكطمايالبخقافيرالمن
والجديتامةوقواكلمحيةيمةواجمامهممتوفرةمحتهمئحداطبولب
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طوعإلوفينهابنفقمىاوجمةحبة63يومعفياطبوبهذهمنشعاطى
ياتقر00605نكوالواحدايومفي

ئلاولالريامنباتاقطاالتمذالىلرقاممنطرتولماهذا

وكلياكامدارسهافيالعلومليتلقواللثاناليهاترسلاخذتعظمامبلنا
يةاليابالطلبةيزاحمونالصينضاءامنعظيمعدديوجدانهحتىوممهـالعها

هناكالمدارسفي

حفرةصةياتليأاالحيدرابادفيالهندفيلجنةألفتوقد

مزيةفواعيالذيئللنابغينمنوهويافنللقيومدآالهللولوى
ةزالاالموالجمعتوقدااليامحوادحهوحنكتهمضرةاطالمدنية

بكلةصافىوهىاياياتاليأجنةانرصلهمأنتريدالذيئالشبانعللالنفاق
ونشاطاهئمام

ابانلأمةمنحتهاالتيالسعادةهذهاليالكريمئالفاأحهافانظر
ةلهالاآانراجيادامجاوتعاليبحانهاللهاليباخالصصوتكصيوارغ

والمعارفلومالهأذثاغتالتيالمتسدنةاالمةهدألهممااالسالممة
شأنرفعوامنمدارسهامنتخرجالناثختىمتعلفييدهاسوبألت
ماسادةعلىالعاطنلالرمصاففييعدونوصاوواأوطانهم

بالدهمو

خااالرفىوصفحاتاوطمااليامفانجمىايابقريظمقامهذاوليعما

رحله52



اوانواااليااياوقىاراالعصبقاءالبافيفخارلهمصجلتد

اذقلىللتىيةالحرالترسخالةثنالياباشلمعلاآلنبهنسقثهدومما
الطأبالدفيمثااليرج

فيصدافبمحسينوالسيدجازيفالمسيونجابيومذاتصحيت
بدارليستهيفاذااياثافتوحناالهـرسخاثهالحربيةالضاعةدارفىزيا
وناطفألصباونيعدالذينالعمالمنمانيهالكثرةكبرىبلدةمببل

لدولةكدولةبيةافىالتاالاصنعنيتغلونيشممنفاال3نيهبمكان
انبال

أصسمهحفظعنيغابوقدالرؤصاءبعضفاممتقبألالدارذهدخلنا

البضماءواالسلحةقوالبفاتالمداغمىخمحالعلىفاطعنافتهوواسبم
وفثاطفائقجدفيالىحركةفاذاوالرعماصوالبارودالديخاميتلو

استنرالىمنلبأةمالأاهؤالءحركةمناستغوايوليسنثاطمابد

ايموبوارمدرعاتمنبيةالحرالسفنيصونالذيئالععاللحركة
اخهاأقولللالتماحماففيانهاأقولوالغرففيدخلنااذ5التوربرد

عاارتيماثلاغرسقنهوارقاعآلالسفتقدرحجمعلىالحراذناتصاس
وغرفآحفيتصنعمراكبتعجدفاواالصمةعطةفسة

احرالينممنظتقلزلناومامدرعاتاأفتذهـبالموالذتمفح
ةكاتسوالمسيوديثتذكرتقسهالوتتونيالعصعجبتحتي

فيالحرإيئآالتهاتصنحلمجثاياباتعلىقداالذىاالورثطذلكمع
اطالوفيالمفحمالمسكتالجوابمنجفابه4أجاوماةرلاالالمعمالمع



الطيةدولتعاشأتمنبرخأنوأمالىسبحانهالثهاليالفراعةكفأفمت
والقوةوالحولالطولذاتأجمعالعالمفيولألاالدولةكلونفوان

الياباناليدونالواةئحونالى

دوالملليهاالوافدبنالسائحإقانالياباخةةوالحفتعي

قيشهايحسبتختافعلهمضريةفضرفيالعظمىالفوائدمهاواليتفباال
عروعقععروالينيئالواحدالفردعلىمايولمخذوأتلدرصاشالواندبئ

المصريةبالععلة

3091980738ةمعنفييناللمنأخدتهماعددبلغوقد
45303حم0091سنةوفييئ409545093آلسسةفىنجا

وابابمنبابشكوالوهذانجه609117634952سنةفيوبن

انفلولممرفمايافظرماليتهاترقتبهاالئاالباجةدرمةالحفيااليرادات

علىمنهـملحصلتاالبمبزغيرولوثنالسالىضريجة5جعدحكوشنا

اكثرمصرمنالسائحوثعالدحصلىالتيفوانداوانالسيماطافةمبالى
اليوأمةبالدهانرقيكيففتعيأمةبينشتانكنواالبانقىمنها

بلاالنهاهداناماتجوديالالحاجةاشدفيوجماالنرباءعلىنجوداالن

السدادوصراضعالرشاد

اياباقفيالصبحانة

لهافانارقائهاودليلتقدمهامنوانممماامةكلفيالصحافةأتكااذا

صنعرفهمممنعرفتوقداالمةءهذهتفدمفياالقوبوالالياباثفي
الحربدعمنالصحافةيامراعتناؤمزادقالياباسانهناكالصعحافيين



الصحفصراباهراوسطرتانمعالياباكطالجيشفيهاانتصرالقخيمارةاالنيةلثيع

طعثماواقواهمبهدالدرلجيرشارقىمنوعدتهعليهالثناءعباراتالعالمفي
الصحفقراءةفيالقومرغبةفزادتبامعرهااالمةمدحذلكاليواضافت
فةعمطالمجرفةافصكىا1فىدباواامممتابواقبل

نوعاحمميكاآلالراباالئسائرفيهيعاليابانفيوالصحف
وانالمثاربولدكنالهزليةووالمصورةاالسبوعيواليوميةفنهاوالمشرب

الوعامصااليرانمفكلهاالهذافاننحتلفةكات
ونادخلصحفىجديهـوالالشخصيةإطاعناحهامثحريجريدةخاليى
لهالحاقلبلواالقلبلاالالشخصمالطعنبسبى

عيةواالسهبوشهريهوالنصفكريةالشمنهاهناكعديدةفهيماالهالتاما
عاصمةطوكيوفيتصدرالكبرجمهاالسيةالجرائداغابانطىثهوالذى

شمبودجادجيجريدةمميااليابانفيةاليوالجراثدواضهرالمملثة
شمعبونساجمايوروزوسضمبونوياماذكوكومنشيعونوجيجحي

رعايماخبارطمثديوطوكنبومهالمورتئنكارىشبونجوبانجه

لطواالقيالالعادةفوقدرجةالىكثيرةديةفىااندوافىاليابانتيمس
الدينىالمؤئمراضبادأقأيضاعرفتوقدالعلبقاتسائرمنعظبملهتهامصاا

ذللظمنتفعحجلسأللهاثعقادأيامالجراندامحاب3صبعيدةكانت
االسالمحيالىيئاعسقمنيابانيينلمنإلنللحاكومةالعذرافستولكن
المحاوراتنشرتفاذاونوالوثيبوذيوناومنهمللسيحيةاعتضقمنومنهم

منهدمهاليؤولالىمنالمنتدبإنالمؤغواعضاءبيندارتللتىوالمناقعثمات

الفكرالهمايصلغابةبرهداالدينعةاللذاهبأهلتوساإلحقادقتولدا



رانماهوالمؤأخبارمنالفاسعلمإلىإصلكاتماكلالسببمعرفةي
منالتخلوواظوصيةالدوائىأخبارعنعادةاءماليإصمما

علىأتالظالجرائدأنالفريبومنجملتهامنخلتانقةثالحةبعض
فيلهاالمعطاةالتامةالحريةمعاظصرهذافيمالحظةأدالكومةا

الجزافىباقيناواايعاصمةسكاعلىقاصروصذاقادواالالفوله

وبينبفهاالمسافةلبعدالمؤتمرفيحصلبماطمأدفىعندهميكنفلماليابانية
ابأبعضمعتقابلىوتدالصحففياالخبارنشرولعدمالعاصمة
وأدبيةسياسيةمباحثاتينناودارتوزرنهمالكبريالصحفومحروي

للفاضثهواالخالقىوالفطنةالذكاءفياالباقاالرجلالهماومملفيشفبم

اذاحدثواالساعحدثاذاديثاطلمجنأحدهوكانالمداركوسعة
كارىشمبونجريدةاحبصانبريازنالموسيو3مشعرفتهمنوافضل

الكنابمنوهماشبودجمطدبيورةجرمديرهاريدكوجاواوالموفو

المعرفةأثمالمياسةبضروبالعارفينالبارعإن
الجنالببسعوالمصريةاالمةعالقةمثهاكئيرةأشيإءعنسثلتوفد

البالدبمسياسةتتعافأخركلماوأموالظروفهطهثلفيالمطمديوياظ
هناذكرهاليحاجةوالأعلعهبمااجيبنفت

إناليافياظطباء

كانتسماسباالوضاعفيكلماتأثيراأمةفيفيابةالخاان
النرضيثالىاوأضاءاالمةقلوبلزمامإمارركايقاظطيبأوديخية

لثأثيرونيكاظطبغةلممقدروعلىخطابهفيإلهبركماالذي
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شاهدتولكناشاإاالفيكأامدةفيسياسعةخحلباأشاهدلموافى

مالعظثرالطأتأفىفاكنتواالرثصادللوعظياقونهاالبوذييزالذبئخطب
باظطتكاتصمنصلالتأثيرئاوليةاالبااالنةأعرفلموانكنت

فيوجدتحيثاأللقاءافيميةالنفعواتمعاالتهوارتفاعااعلوصوتهبهةمن
اطويالسوداالنجوسناإةقبىليمممعاظطيصفرأتتجعلهؤال

وراففاصمهوانخالصوتعلوعفداظطيصبهايثيرفباتقرسئتيمقرآنثال

أثروللىيصاقولإلمامنمشبهطللطيروسهمرفىعلىألنمسكوتومالقوم
جليافاموراعليهمظاهى

أصولهالعدبةفيهاشاقيحهممةضامدارسعالبوفذنجاانفتعىوتد
وأعثادةالشىعلىاحصاواذاحتىاظطابةلىويتعرنونالوذيالمذهب
أشبهنالمدارسهذهأصاإداالرشهوالوعظواللدانالفرىعلىبعضهم

الوضايفةيتخرجوذمنهاوالذينالمهءحيالديالةثمطوسكليراالارمىدئث

واالرشادالوعظاااللبفيلهم

فيمتاأعظمتاكونالسياسيةالمواصمفيحمطبهمانفيشكوال
نالوصبفيمتفقونالمذاهبفياختالفهمخالنهمالديخيةالموافمع
والحيةساملىنفوسهمفيوبعصأممظمواتاالجمغفيتؤؤيهواظطابة
ناركلوالنيرةوالمحة

يبراليابانافيموقالقعما

معىللمدييةتعرفلمالنههاالممفيالمستهجنةائدالعوامنئيراكلان
لثعندظهرالذيالمظهرفبئاظهرتالمتمدنةاالممضدتكالد4



اذامصرفنطالقصاممونياقياالتىقصصىالواسصومنئما
امةالهيحدثونالذيئالقصاصنقهاويهافيدالوطضيةبالثعوارعرتم

وغيرهمبيبرسالظاهروالمالثزيالوأيوبزنذىبنوسيفعنترةلمجبرة
للتيياداتنولكنحقيقةاالصلفيلهاكانوانالقصصهنهولكن

االمةفياالعظمللسوادطئرولذلكاظرافاتةدإفىفيئدخاماالهااتضاف
فيباطلةاداتاعتقدونيئمالميةاالاالمةفيقلثوانالمصرية

يحويهاكتابحكايةكلانيرونالنهممسذورونوهمةتاربؤحواث

ووأاليالحفائققلىمنهذماالفعالبعضمعللوقدواقعيةحقيقية
عليهاالديا

ولوكانتاالمةهذفيالجهلشيوعالىراجيمهداكلقول
قائقاطاألالتحوممكخبانفىذيبئوسيفةصهرةءبنفياأللفتآلز

علىاالممحايينالياعادةولمأخذالسرجهذعتباراواظاصمةامةللهليكرن
هولمانه

لهذاأثئتمدارسمنطمتخرجوأناسهمايابانفيينالقماان
عاريخافيلهاالتىتيالحالسحراالقوماإونالبةثراهالرض
منهاهرخالكاثقصتهياقيوأخذممويعلفيالقصاصوجدفاذاذكره

دلدراهمبهذهجمعلماذاولكنكئرة11بالدرانفعوهالقومتريحتي
4حدمناقصاصامفرعفيكوتوماذا

وزعةومهطبوعةالقصةهذهاطالفيتجدقصتهمناقصاصافرخاذا

رخفىثمقصاصافيهيوجدمحلطفيمطبعةتوجداللضوراعلط



ال

نهايعحاىبرمعالتىمةتوالةونهانيثتىالبيعبممنةالحاضربنعلىالقمسة
أنالجلبالكنيةخاصصمندوقفيعفظوالباتيأتعابهيةالقصاص
اظيريةاألممالاوعليالفقراعلىيورخ

علىليحثممعرقصاصإقوالياناليانقصااليالعقالفلينظر
فيتثرمنبينوبالمدذعواشدهاتثربتدنفرقاليعرفاالءكناح

بالهمجيةعوالذها

مىمحض

ايابانفياالعياد

لاالونويحونهاوصكترنهاصيهلفويةاعياداينللياباان

لبييقصادونذوتوطنيتهمووالدالةبالمظاهراتويتظاهروناحتفال
ء01االزفاحىهاوذلمبصوخرةالةيناتالىضروبمناالقسانفي

لذويايخراتحهاويذلونواالخاءوالمودةالصفاءويتبادلونكؤوص
االنسانلنياالصمانصفوفمنكيرذلكاليتاطا

راطوراماولالمالكةاالفةهوعيدمؤسسعندهماالعيادهذواجل

فياالمبراطوريةسقعسأليقياياكوجيمبراطوراوهويابانافي

ديثمفةمارسءنكليوء8فيبةاالحيفالوعدوصالميالدقبل166صة
وومتعجاللةعهدفيوذلكلمممدكةعاصمةوطومدينةجعلرنذ

هذاثلفيحيثشةمنكاابريل1فيبهحتفالاالوموعدالحللىطيكادو

وقديهوتومدينهبدلالبانعاصعمةطوجموجطت89مالمنةمناليوم

أئةمتراصوطويمأتوكالىوبموطومتانعاللياباننتعأنهتتدم

مغتبماخركهااعيادولهمالملكفياالمبراطورشارخكانتالتللعحن



اآلنهاذصالىحاجةأرلمعندهمعشباو

يحيةالىمبشريافعالجالاالباثيةةالحكويقظ

انةاالورولالياصةبدضائلخبيرصياصيكلةلدىالمعروفمن

كاوقدالماصيةشاعمدهمالىثوصلهموسيلةالديئيخذوننريينا

اظعوعىهدافيبابانمندرشاعظمللبوكسروئورةصيناخوادث
زتوتجااشيحيقللتياةالداياتاألرصامنفىنااصلهاالجموكرثورةالن
الصينييندواحرجتحتيالمسيحىبالديقحيرالتبفياالعتدالحد
ماكاطتةجمط

فينفوذلهاارفعالوسيلةجمهذهاكراصنهاعلىوباأوحصلتوقد
الديخيماالوصيثهغيريألوبأيةتملكهاثكغلمبقاعافيهامنلكتبلالمين

المبعثرونايهاووفدبالدهافيحرةللدياناتاليابيندولةجعلتولما
ادجمرالىجةوالطثالصفيايتعملونواالتىالطرقتعساصتعملوا

نالياباتدعوةفيعتدالاالطرقيتبعوالمانهمهويقالهماغايةبلفا

ليابانية2الجفيينعثروناخذوانهموأيضاالمسيحيالديئاعتناثالى
االمروتمىالحقيقةوفيالظاهرفيلومالنثرالجلسالمداويفتحون

عللبقاهذفيوهميتكبدوخهاالتيالمصاريفلكزةمتجرارهاجأضهم
ثمنللتىاظطةيتبعوالممامنهمالياباحةةالحعكوظارأت

اختالفهاعلىفللثاخبارللعحضىوتلعفرسمياانذارااففونهمئبعوهاأن
رحكثي



انمضاهمااالنذاراتهذهفيومماجاءالمسورةاءافىصمائرالينقلما
الميحيةالديالةتعالحمسنثالجلالياباتإإلداليمخملماتالمبثرونأيها
لصكرناوقصدمحمدناالعصريةالعاومافاصئةلتعايمالمدارسوفتح
الوساثلكللوسهناحيبشباوقابلناكاالالقالنوععلىكيرئم
االرواحعلىواالمانالراحةاقامةبيفنااالقامةمنتهنونبهالك

ابئنفعالجلبالدناالىيفدغربكلمعشأتناواالعراضواالموال
فيعتدالاصنةأضالفئمرأيخاحتىتلاالظبثلمولكنناجنسه
رسعيااياهابموابانناجهاعدسيرونالتىورصمنالعاظطةاالحوالمذء
عذرفيمالماليكوتوحىالبالدوعوائدباخالقجاهلينتكونونعسبم
تسلواولماظطةهذالىاتتفشلمةإالوليمعاملتأبخالفعامنايماذابعد
مظهووراءلمامارسمناهونبذتمبها

ومخذراالخرانذارهاتنذرلمكومةالحهذافاذوقدفعثماالناما
فبهاالأثلمرسمناهيماثمممفاناألعتدالاحدعنجاظرعواقب
الصينبالدفيبأشالبمماحلبواالحلونعمت

ع

مقداريعاملهجنهافيالنظرويدتقاالنذاراتهذهعلىيطلعوالدي
المبئربئثأنمنالنايابانبالدفيالفيقمنالمضرونلليهماوممل

بينيرجدونالتياالمممعن3ماثاؤيخعلونأخهمالبالدهذهغيرفي
تجدولذللثالناغمنالضارىالئالافمجيةفيبقةيوهيظهراتيها
المبئريئآدااةوطئحهاقدالهمجيةفيالريقةالالدفيباأواحتلتهابالد
المسيحىبالديئمتدينةتكنلمأمةكلأنحسبوافهمالمحتثهالدولةجنودفي



2تم

وهداوالمديخةلللممنعيبفىولوكانتغيرهاعلىاجازيجوزطيها
نططالياسةفياظرقمن

جمعىهصخ03

يابانلبالدضبهفيتجول

فيابرولاندتأراالممبوعيننكواوكيومدينةفيأقناانيد
والسيدمحمودىثحاالحاجحضرةذلكعلىووافقثهمااليابانبالدبحض
القديمةالياباقةعاصيهوتوينةملىاليالذهابواخترنامعبدالمنصصين
جودةحيثمنطوكيمبعدالياباانمدنمسائربينلوحيدةاالمدينةالنها
هاتالمشتزكثوةمنفيهااوأوالمدنيةالحضارةاعافىلهاكواضهوائها
غلراكبتقربباساعاتتالسنحوصاويهووبيننهاوالمساثةالجلة

الحديدية

نببنافيفىنوافذالعربةمننطلكناالطريقاثناءوفيالفطاركبنا
منصسياسندبعحاطاالمكسوةواالرضواالشجارليرةاباتاكفنرى

المناظرمنغيرهذاالىالزعويتهدوناالرضلحونرلواالنباتات
اظاعاروتسرالعينتروقاقما

نالحديهأطرافدجاذبوأأنةالمسافرفيشأنمنكاذولما
الرعايايالقضهوماومسياالىاحوالعنيحدثناسهودنحلصالحلحضرة

الرومائإنعهدفياالبملهلمجسمعلممماواالسقيدادالظلمانوامنهنالى
اضطهادمةأسحادمنعليناصكانالذينالمهعلمونالرعايارصاوعلى

القلبدماوياخالدمعبدلىاليونشؤونمايجركالإياهمظلمهلملهيالروس
الىدعاانايالىاالمرلهمالوجعوابهالرأفةإلماحخرالنقذنهكاالذى



كثونالمسلهيعانيهاالتيالمظالمعنالسيارةالصحفتنقلهطصديق

ولكنبلللةهذامنعلىهماقعيسردتاذاالقولمحاللىوقدكصه ط

للسياصةعلىمحرلمالروسسياأنعلاالسقشهادسبياعلىضايكرأذ
نالسلهرعاياهاحيالالماضلةا

بافيوعلىعليمتضربهاالىالفراثكثرةالمظالممذهمنمنهفن
يةللفركاثتاذافمالباوبادةثحصوصينفيهاالملمونيكونالرعايا

ونصفاقرشاأوقرشإقبرالىعلىتكونالواصدالفردعلىقرشائرهمعلى
ابناصهملتعايممدارسيختحواأنالمسلموناراداذاكذلكاالقلع

يكوناناالوتأبىاطكومةظكماعليتحظرصإةايةالتقبلسهمللعاوم
دولةتيهالالذفاالستبداثمنيحدشكوألوهذاالروسيةالغةباالتعلم

تجصمحمودغاصالحاجزالوماالمدنيةوحليفةالسلمنصيرةأنهاتدعي
أالصافتفهوجههءفيبادبةلثأفىوعالماتاالحوالهذأمثالعاينا
تهدئةفيالصيىصلمانالسهديفعلكاتوكذلكفهوازالةهمهقربمفي

غاصاخاجفالهومماتتقدنارنشعلةكانهجعلهبماكلهنكدوبلوعه
النطرصةفيتمادتالروسدولةأنعملماوتعالىعبحماتافهإنهذا
أنأداداتساالنسالطبنىضرربهاوبلغأخرىدولةبأيةللباالةومده
وممائرالناعىأعهغفياعتبارهامنللوشصويههامنويبهسريخذلها
الاميدانفيخذلتهاالتىايخةأياااالمةهديدعلىواالممالدوال

فسوريامنثاوطرداسطولهاتودصمنشوريامقابرلرجالهاوجعلتأرض
صرتيتولوأبطلتةءوالعظقةاألتللثبعدمقهورةمرنهةوأخرجها

الىالمعفماهمداانقلباذةصئةمايابانلألودفيوقوادفى105ووز



ياهفيفلكدىواصاليالورعلىةوصةصالفالياباتتهافأدلروس
ارفىبورتفيالثعافاضواعتعافيوسيماتش

واخترنابالجوعاحمهسشاسيرنافيمحطاتبعضتطعفاأنوبعدمذا
فيالباعةبعضفرأيئاذلكلنايقيرفلموالمكبناظغبركلالنأأن

مغبعةصاطجياصغيرةثاديقبصثأأشبهعلبالمجمثونطاتاإحدت
منشابداخاانوعلمناراسنتيمعشربنمنهااحدةالوحجيكثعبا
الواحدةثمنيساويعلبتانمنالكلعلبستفاصتريثاكوالتلل

الطماللذيذالمفلفلرزاافيفاذافتحناهاالصاعمقالقرأخاسأربصة
وقيهاالدجاحبيضمنالخذةاالعجةمنفطعةقهوفىالملحةمنجمانبق

وثئاويتفيالمقلىالسعئأمنقطعةخراالاالجانبومناظإلؤمغلقمة
قطعئرهعناالرزوفصلنوعهاسعمنعرفلماظفراواتمنقليل

مطبوخالحباتالكبيرصاطمنثئالعابوبأصفلالرققاظعشبن
اورلمالترككايمىاوبقمبميالذيذةاألووصعةههوكلومماح

الصننينبينالفرقكنوصاورلمابعضهامعالمطبرخةاظضراوات
واكقشفئالذيذاأكلالعلىهذءبشراءفاستفدناواللذاذةالطمفيكبير
نعرفهجفىلمجموال

عهـغيرثالبناظشبمنقطعتاقاألرزجمهايؤالتيةالملعتأنالرتومن
آلعريةمجواليعمااليدواكاليسراليدواالخرياليعنىلليداهااحلى
لتكاالرز4ئهثهذهووظهفةالعرضفيوأقلمصهاأقمرلليسريقيوا

ثناولهطعهايسهـلبحعبئ



منغناولمماشديدبمععلىمحاصاشعتمنهااحلةالوالعلبة
لونبهيثبالبحيرةيهلثبالماءمنئضاءإينيصيرابرراكىارأاالص

أجادالنقومق2بدبساطنهفئىالعشبوسطهفييخبتالزرقاءةللهارمنه
هذجعاتالنىالنابالوهاجبالالمألحهذاووسطالصاغصنعه
ترنالوثةغرسهاالفاالتهذهوونللبنويهضليحبسمنظرحملذاتالجبال

هذوسبوأالمكانهذانيبدومعامنازللهمكافتحيسالفابرارسفي

مإيخةواسهافيهاثزولنسفطعلمظراكجمبألكبيرةمديخةللبحيرة
والكتاب8عراالثااليمهايأقيلذكانغالتافيكرذالبحيرةولحذهانسو

وأفالمهمءائحهمجيادفيهتتسابقالميداويجسلوخهافيهاللئريفماوالالسفة
مناجسرواللرصافةكاحفظهصفحاقهلينذكرالهاالنارغحفظولفلك

فلدالعمر

مكموكنهولخوامطسعبإنالفضاءمرالوابورهذااجتزنااندو
هاألولناأكثرظراكالبديحةوالناباتالكبيرةوالدوحاثباالشجاو

واقحةوأواوسمدينةالىوصلناتئريبامتراكيلوالعمثربنمخيوبعد
وفيالقاهرةفياظلجناظلجانكاخلها5واالسمبهذامسىنهرعلى
فىمالالوثفيونبناهالنإنضخمهيكلفيرةنجزيرةالنهرهذا
الوجودأنمسبكزيرةثئأشبهالهياوهفبرةجقالوهذهأالبرمنللى

اصوانعندالممريالنيلفيالموجودة

ةصهطشكانهاألتاربخافيشهرةكاتفئأواوسمدينةأما
وركلهمياكواخضعوايخااكالبابانيينالملوكاحمدوهونالسياكلى



فيلهبنوااليابانماوكئارخفي1مشهوالملىهذاولماكانصلطتهم
نتالجلةظراكمذوكلابأءضخمكالبرجراتذالجزيرةهذ

المعمتطرفةوالوادوالمكاهةاأحاديثنقناولمكناالنفسارتئحداعصة

بعينترمقماوالناسالطيفةااديعثامنذلكوغيرالثععريةواالدبيات
أشبومغاباالششكلنحتافيوأمحابماكراباإلننااالسننراب

وهذانهرفوقكوبركليأعلىصيرفيمررىالواأنمسيرنافيمارأنا
منموتامدةيواصطةالففاءفيمعلقاالوايوريصلاناقبكانالكوبرى

وبعدرلفىالكوبرىهناانزلاةقطاروصلافاكريبةهارفىمووضعهلرفعه

الرقيمنيابانلامةايهماوصلتعليدليلوهذاثاياصرالقطاررمر

نمثرهافيولحخهدواتلقوهاالتىالعلوملواصطةالصناء د

جموترمدينة

وضواحبهخلهادافيمونقةوياضبينممطفاذاللديخةهذهاليوصلنا
الطبيىالجنرافيموقعهاوجمالهوائهاوطيصطرفانهاوسعةينيثهاالظاممع

واقعةوسبالماتتعدللتىوالفابرماتالصناعيةالمحاملىعنكثرةفض
هادمئالرااكسبهامماتوالشجرااالعشابفيهايبحتصبهرةشاططعلى

اليابانيجنةاليابانيونالجله

فيكوقالالمنعبالمظةالفاالقالاوذنجاالمأدصفيوكاناذو
معخصوصاابهياوااخالقهمالنحخاسااففحلمنالمدينةهذهاهل
هـاألعتبارامغالقصوىالدرجةفيباءاك

واحلىثلذاصألهفيهاللبوليسبأفىكثيرانالرىإشلضتوالذى
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عليهبثفصهيدلكاختصاصمهدائرةفيوداخالمنهباقركاننماكليهعن

الىأوصاتهبميدانواذاالثودالمثقالمحلالىلىتمحتىمطظإسيرو

الىتصلهحتيلآلخوثابووهداأخرىمطةفيحيهاثبهكماكالجندى
نربدالذيالمحل

ه

اوعالشوفينمرابايونكنااليؤجهايألفلمعلينااالمالبهىشكلانوبما
هندستافىبرجلواذاالمسيرفينوجممابعاعدقةناالشاخصةوالعيون

عيريرفهأيلساناوضاطباالوداءمصالحةوصالحناطرقناإعترضممم
لالتجاحضرتافىهندمسلمرجلأنهومحناهالصبنيسليماتيدالحضرة

فربفيوفهتذكلونأنيريلىوهوأهلهحمغربءنسنواتسبعوله
ارمانمأصاعةبنااالءئاسيريدفهواليناشهجذالديخيةاذالرابطهالخل

اليترجهـناوفمالرغبثهاليواجبخاهيخهالدوغيرتهورهثلهفشكرنا

هارمنمنمدقونؤانهيالطفخاوأتاكرالثلنافأصرترله

سمحتاذاوحاوبمفياليرءألهمنالوبمدعلىانصرمخاصدهاو

الكماقخسناالالديئألمحهماائذيئمنجليالروهذااالصوالظبروفله
في4ثاةميبهنحظيانعلىتساعدهلماالحوالظروفالطثمأديبهم
الىثايةمرةرجعنااليملةوااليومنحوتنةالمدهذهفياقنااوبعدطوير
ايخساطوسيم

ابئاالوايآالعودة

انبعداوطانهالىالريمبوقتقديرالكريمالقارفيالىعالفط



نأالالفيكنتبالدنحواللهالدابدالىمطارحهاعحهاهالنورحتة
نياوطالجالنهادرتلذكطالععلمنأفرخحيماكنتضرابوالطامير

حياةفيالمرءعلىتطرأللقماواالطواراالحوالفيمذكرابنفهطواختل
الجلهاالماقوثحملتبهاقتللقالدينيةاظدمةممتليقكانتولكن

وماممزمتوثالييناتىحوللمرقةالهثمهمىبالدفيقعداولماهذا

ابهأيسمعطالنمرنتيحبتيبعوكانرأسيومستطافاوالطللعودة
حمايرناعلىمنماسلمواالديئخصوصااليابانأهلمنحمهمسالنبأمغ
تيهمافاسلننقائنافراقناراكبينعلىآمف3وكلالودلىمجمىاليناحضروا

ثمكفنافرصةناخالانناوعرفنامللعفروجهللنالههـولكمنعديالةاياما
تيفجنالمجالميوجازميعادالسفرصحبفاولماجاءاكنمناهااالاليهمالعودةمن

للديداالصفكانلناهاوعولمايركوهاماالىوإخوةارانتيبورالمسيوفى
واخوتهارانتيبوروللشوجازنيفالمسيومنوبعلىمايهتبدوء

ودعمامةسللبااقالحيعادجاءولمااسالحمصحةمنثحقضاحينئذو
للشديدالسفملووالقلب

اقوبديوماثينواثفنحوبهاقفينااذبعدللياباندبناغاد
تانوبعدبالعلىيخطرجمنأماالراتهاالمةهذاحوالمننت

بدونعديهثعالهافهتدرنىمااظاصجببىمنصرفصانوبدبمهمتئ

وهذاظارجأومعرفيكانسواالناسمندحدمندوامليمالماس
ومكثثالعينيةبولخرالئركةمنباخوةعلىوئنالذلكعلىشهدةيدي

وقدطكتهيافيرستحقيوماعثربنواحدىنحواليمعبابفيمخر
رحألكم



فيفيهاواالطنابفهاوصقدمكثيرةوبلدانجؤرعلىطريقهافيرت
ناالكرهلذدامميالمماللوعنعهذامر

الهندغنامنشذرة

ولفاللفائلةامااالنداأربخمنشيمائاباختصارمنااذكر
منقالءالهعدتصديقةالبعبالعجيبةبالحوادتمملوأناريخادالان

اوقاغمنحهاطجروماالمعاممةذءأهلومضقداتعواندخصوص
للتىوالحوادثالوقاغبعضأذكرولكنهناكرتهذلوتحتهطائلالمما

الياعةالهدباحواثتتعلق

الهندبابخودبالدغزاقدالفواعةملوكاحديومتريىالملككان

بصضفيهاعلىتغلبدمويةوفاغالهندجوشوبينبينهوحصلتالممرية
الملكةاعقبتثمافراسيئاشللواالموالقائممنوحملتومقاطعاواليات

سيزوستريسكمانعلونملتعيهاواسضولتمدنةعلىونتدتسميراميم

بهوصلتالمعرىالجنديأنيعلمهذاومنفيثوكرالفنائأخذمن
الكبرىاشارضياقدمهوطئتالناوإقدامهشجاعته

وأوكلسفاملكهشاسباريوسثالملكذلكبعستصنداقصدثم
3دوفيالمراصهبىءوالكهافياوأدوالياتعدةوكحافي

ألفاوعشريئالمائةزهاءيبلغجراريجيئىالهنبالدوغزالمجمالهالضغ
حتىالعناثمعلىتوليويسديةاالممالكويفخوالمدنالبالديؤوواخذ
شبركيالبحيثالهندحمهاعلىيستولىأنبريدوكانمماكعدةلخح



فالشاعلىيوافقوالموقوادنجودهكنواحكهحمكىيدخللمرض

العديدةوالفتوتالباهرءالنصربعدزاجعافقفل

البالدشرقفيتمتدلخوحأللهواخذتالوجودفياالمالمظهرولما
محمدلهبقالوجلقيادةتحتالهنداليالمسلعينمنجإشبفوكربها

وكاناصالد97سنةوذلكدالوخالفهفيأمبنيترادأحد3قا
غراالذىوالجيشغاراتبطلكراتخواضىمفداماشجاالقاثدهذا

وبافىهمولدممنمقاتلالتةآالفعددهتجاوزلمايربالهندمنبه
فيهزمهاالهندجيويقالقليلالعددهذايالقيفاخذاغاءثديووضمعوا

والنصرالبالدداخليةفيأوضلحزاالبحاالوسبرررلفاقاالفيفرقهـاو
األسالهاعلىأهلهيعرضبلدانكاخوسارايمارهظروزوالةحايفه

النطاأماشلهاييقوونجالمعاماعشرالمبةموقسنهوكانأسلمنن
ويستعبدهمسبيايأخذنفطفالوال

منوسالياميالخعرالمساصونفيهااحرزنلتىيرةالهثللوقاغومن
مدينةضدودامنيجيشالتقمااالسلالقازرهداننلالرابة

الظاهىالرابالهقالرطسقيادةئحتالفاالحسينيباخالدكينحيدراباد
يقالمسلهعددتلةومعالحربوحمطودارتالقنالفيالجيشانفاشتبك
المدنجةالىالمنهزمونولجأوابنهالراجاوقتلالنداجينعلىروااستظ

واوصااالقواتالمديخةمنونفدتفرفماقواحتيالمسلموقصنااصرهم
وودعوهمواالوالدللنسحاءجمعواكبالموأقنوائسواولمماةءصصالةفي

موقومنخوفاعنآخرهموأحرقوهمالحطبوجمعواإلخيراالودل



مستميزنوهيئالملهلمتالخرجواذلكوبعددطالمسلهالعربيدي

عاقوهحطواصالالقتالزألومااالبطاللقاءونالمسافالفاهم
منعظيمبانبعلىومطالباءفيلضذفيعنالراجاانجةوكاتتاخرثم
كطمثلتولماالوليداظديفةالىةهلىقاسمارصيهاصوالجمالقافى

ألنىالملكأيهاذلكالتفعللهكفةاااللسىيوأرادجمالهاأجمبهيديه
41افهيتهاحدفضلةكليأأنمثكجمكلجيقواللماتريدأهـلست
منالرجلمقعدنهيأقعدبئاحايالىالقاثدانلهقالتللسببعناأ

ذهباكامهءقممقايدلهيأقيمنوارصليدالوتصبالمرأة
وماتالطريقفيكنمرضولبالطاعةبأطممدقاشمواستدعيلىالرس
لهايهفوفالالفتاةضرأياليهقوضتولمااظفيفةالىجمسلتص

ماقلظأقللمانيالمكامبافقالتللشنعاءالفعثهتلكمسكخلمنتربن
خنفبهاخبرظثمماشاثبغعللمانهةوالحفيمنهالبممأنأناالالجل
بهاوتسرممطاظليفة

قالمسدلقتالواسستعدواقواهمالهؤدعقاسمحمدموتوبعد

اليالبالدعمنهمواستطمموايالدهممن3ويخرجوحاربوهموفعال
وهاذأت

قيادةتحتالهنديةالمووبالداالعاجملتقييهيالد769سفةوفي
واليةثواالنكندهاووالقيلمحاسويكتاجلهقاالفاوسصل

اليضحهاقمداعدةعلىواسؤليالهورمالفقهرغزنةعممئهاىسيةفا

الياتإحدمالعهدذلكفيوكانتتافغانسثاحكومةاالنهيالتىواليته
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دبةئ799سنةذلكاخزنويمحيودانهاخافهلماظاهذاماتولماالعجم
طالكهاستقلوفعالباالصتقاللنفعهلحدثتهصةاعالىهذامحمودوكان

علىواسنوليالهندبالدفيالترواتوالىويعلوانتعمراالجماموحارب
توفيثمسنةوثالئنخمةنحوملكثومملقهاليضممهاعدورةبالد
الغزنوبةالعافةفخلثماألهورالىغزنةمنالسلطعاصمةخلفاؤهوتقل
دتامتالذيالغوريعدالسلطاتدوكهاأشركرصومنيةالغولةالعا
هصاعفبثمامتدادآعظبآدالهبالدفيعهـدهفييةصالاالبرحاتالة

الساريخافيذكرلهالذىمورلنكأشهرهمومنالمفولهشسعوبالعائلة
العليةالدرلةتأسيعىابتداءعهدخحموصافي

ز

وطئتهاحتيالهندبالدعلىوالفرسالمغولمنماولثاشواوهألذ
نةوذلكأليونالهرتهأماممةاهذهفييخهمدخلمنوأولاالفرنجقدم

ةملىوفياالسمبهذاودعوهالصالحالرجأءرأسفوااكتالذيئوهم7941
كشوالمانهمثملبنكلفيتجاريةيهذوصالكألهمتصادنةقخمس

الوروغالدخلتولمامعهماألذىوتعمدوانأبغضوهماالهاليمعاملة
االميركيةكهاامالخصرصمنمضطربةاسبانياوكاشتحباناالحمافي

ممفواالذيئالفلمنكيونبعدهمجاءثمتدريجاهنديةاكهااماللخسرت
نهائياالهثدظكواواممحافححلوايكليزاالدخاماحطالهندبالدفي

الة

شركةشكلتاذأ069سنةكانالهندفيزاالنكللئداوأول
المثرثةهدداتخذئهالذوأولافريةالهندفيالمتاجرةتحاريةإتمكلبفىية



0469نةإلىللمثركةهذويهثتصوراتمدينةممطارصهاتباركق

امياملكةمساحخهاتجكأرضقطعةالوالةأحدوهبهاالسفةهذهوفي
اخروالمناشترواثمجارةللتومركرامنازلفيهاالشركةفبثتصيبة
وأثبالتجارةحيثمنبخاناتأشباكقميفيهاوبنواأخرىقطا
اغارةمنخوفااالسلحةئهايضعوناكافىأنهمحيثمناطربيةكفىيالمرا

الشادجهالابةأنفكلترااسعدالىصاظهرفيهامرةوأوقعإلالمالطاال
االطباأحدلوالعلبهـاثقضىكادبكروأصلدلهىمديعةصاحب
للشادفأليديهعلىالشفاءوثالتلمعالجتهاللشركةأوساتهالذىاالتكليز
وارتياطسرورالهواظهراتعابهمقابةفيمايريديطلبأنالطبيبهذا
ننشئانفيللشركةالرخصةباعطاءهأصيصدوانضهالطييبفطلب
فيتدفعهاللتىغيررسوأخذبالونثهالمهلىاصكاءعفيتجاريةكزمرا

كارلوسعهدالمللثأ3669سنةفيوبذالثأمرثاالصمدرسورات

معلومبلدنظيربوميايجزيرةعنللهثركةالشادشازلانكلترامكالثاف
راتصفيهامرقالشرىفنقلتالنكلترامنههبةالتنازالهذاجاعال

أمالكمنفدآلاطزيرةهذهتفصاانكليزياعليهاحاواقامتفيهاوجثهه
اتعكلئرا

زمنوفيالتجارةدابالدويونالفردخلاالثناءهيذوفي

حظحيصأفلسمدهمنجمولكناكرالفوذفوققوذلهمصارظيل
االشكلهزنغوهعدةعصلتوقدالصحودفيأخذاكاتاتكلرا
الفرنسويعلىيزىاالذالجنديفيهافازالمنافساتبصمببهـلينوالفرذ
انكلؤعوضمتحتىنفوذهاتقوياالنكيزبةالشوكةأخذتوماكذا



فعلحتىاالنحكهاتحتويكيةاالصامالكهامنمافقدتهندال
اءمايثالله

كلكنهمدبه

ائرسفيمدينةكبراجمبليزيةاالنكلالندعاصمةالمدينقهذه
عوالفصيلالرحثههذهقواءالىفاصأذت3أرواذافدبةالاالقطار
الىمذاباطفاطضارةوصفوفالمديخةضروبمنالمدينةفذهماحوئه

العارسفيلهاومملكةالبالدعاصعةمديفصواذالمعلحهابا
مجلداالإلجلهاليكفىالهدهداالىاالرضىخلقىأنيوممنصدكرذ

كئبالقماالمواضيعفيمومنوعايكونأنالحدتهعلىصفرايكونصخم
خطةمدئزماذكرمنبدالماعثها3أذولهناحلللهذءفيهائل
االيبمز

الضفةكلىهاويفاثرئةالهوجلىتهرصفةعلىواقعةالمدينةهذه

يدةالحداظطوطمنهاسافىتنفرعالتىالكبريالمحطةوهيهورامحطةليةانر
ثمشتكادوالبرىاليالعاصمةاالهخريالعواصمساؤالرابطة

والركلبالبضاغقطاراتقوإفيذاهبةقطاراتاترجمعحتيساعة
العواصمفيمايكونعظمسكلكتهفيبةالتجااطوكةأنمظيؤكذكا

يةاالووووالمدن

وإلصبمفعدثفيهانجهةاومنفروللتموارعالطرقاضاماضطأمما
ألمبرأطورذظكلكلىهيالنفوسمن1و03ونحوهايمدينةيقمالىوناء

اناطأعالهالثموارعالقايلهذامنالععرانيلقهاطئكونجمفالمندبة



ارعااهلىوفيسيتفوررودشارعهويةكاواكثرهعامنظراأجماكا
موشازاالتجاويةبيبناالومحالاغابايفاوبهالجامعالمسجديوجد

رودهربينشارعاالهميةفيلميهوتالمالومحالولليائراتالفاخرة
بةالتجاالباعامرةالشواعهذهواربوبففثعارعتمددرامفثاخ

لاصروالرواءإإبعاالمنظرذاتوالعمارات

واهمافنةالبضاغبأنولمحافااالسواقمنكثيركشهوبمدينة
1بازانايوباربازاراالمسصيوقالىبهرهاوااالسواقهذه
حوتصنلماالنطريصيوءورخواقاالهذهحدبالغريمبمراذايحيص

القلوبيمجامعخذوتأقولالصتعههـىالتىالكرياتجاريةوالمحالالتاظا
والغيرالحريريئشةاالرلىتمصضياوبالمئاتدةالنحميممحاملأما
خرىا1دالبامنايخرموالىالهنديةاالقطارسائرالىيريةص

حصلاالعتدالهذااناخبرتوقدحتدلفهوهواءكلكتهأما
لكثيرإصببةااضقنةاغالرشنهائبماصثألفالتيالمستقعاتزالتالتبعد
االثجاروغركأإتانمنروجدتانويعدواالوبئةاألمراضمن

اعظمفيجديومناخحسمنكتهكامدينةمناخافانوبالمجةللهواءالملطفة
دنةمهبد

كلكتهسكلن

ضاووثالثماألالمليونشكلتعدادهلاالنةالمدهفيعتالأما
للفىصووالماعددهميئخمخهمونلهوالىشعددةبومذأءـغيلأهلمن

لثالفومعوائدووالملواديةوالهندوسليةالبنضمنواباقونلسمة



وادلعليهميغلبفالبنفاليوناالجناشفباختئختلفوصورهمماذال
وهوعبارةلنفزاللهيقالاللباسمننوعايلبونوهمالجسموفهـخامة

الرجليقبينمنويدخلطرفهويؤخذاظصرعلىيلفطويلازارعن

الفالبفييبقىالجعمسائرمنقيوماللظيرسلسلةمنخهينحدويرصق

أتعرهيعضارةالتىاإلممعداالاليماكوناللباسمئيالئكلاوهياعا

االعظمالوادفيشائالذىوهذاداببااللجيقالقتعجوهومعة
أخالقمنإدسمنهمسوالوالطقةأخرىبعبارةأومةالطاقألهمن

االقهراالذلفونبخوالساربهملمنوحربلمهمسلمناللمأنهمقالبنالم
افيفانعددااالماليكثرأهمالبنفاينينأنوبماجلدهمنفادوبعد

بذلوقكاليهودهملمالصاغءنهتمالخازيقزالمحالامالىلحكومهائثطدمهـطص

رهمالىجمعفيالجهد
عددهمعلىكزةامالكهنمكنزنفحمللعامةوفالباألكفرةومتهما
محالفونمملكغنقالبينللباليثؤباويافطفهالمازلىيرنأماكثيرة

وزوسهمعلىقوةأؤمتديلوومغدالجباقيوسترايإلزاوإرظافي
ويىوالجمالالحنعاصيممنئنئالقامةاعثدالمحأبيفقولوتهم

ولنلكللدرهمجلبفيممديهيدإسياولعلهمالعمعاصيةإلعثزوتىاضماهالمم
أماثيرامالالعورةوراءفيكونسوانهنملجكوإىالبناليوناسشنوابم
واثعيصويلالسراونهمفاتهمكالرأوالهلدوىمنكانواسواقالمسلعي

فاذلباحميموبالجمألولثعرجياتلجبةالجبصمونشنهموللعلماالطوبثهيالسدريات
أكنياءأوكانرافقراجمياالفهاهللباساحن

رطت82
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الهندفيالضعدمصالةص

دالبهذفيالتعاحمصالةوبإنالهنداهلتحدادلينفبةلنااذااتا

منوغيرهافيكلكتهالموجودةوالمدارسمنحطةفيهاالتعلمدرجةبحد
اخبارانشلهمأالجواذبائنقلهوانالمطلوبةبالحاجةوافيةغيرالخرىاالمدن

النالكافلهطواتالخللنعيمسبيلفيالهندخطتانمنهاليؤخذالمدارس

بهاتصمباتيرفيالىحيثأيابهااضونرجالالبالداهلمنيتخرج
الرايةاالمممصاففيالهنديةللبالد

نولاليلالهـتابحةواخرىللحكومةئابعةارسملىالهندفيان

افيالىالتعلممناالهاليحاجةتفتضيهلممابالعبةناقمثمافيهاالتليانسق
المالجقةمىيندونيئأاكلعريوجدللمعلمينكامدارسكهطليىاذ

طترااوامدامتخرجونءقانماهمالبالداهالمنالمتورة

نههاولعالةمدرسصكانحتوانوجمهعليكرةةوجدتفم
جةطفياالهاليأبتعلىنتعجةلهاتظيرلملمهولذجودأساعهدحديثة
ليةالعاكئرقالمدأرسعدمبعضغيعللوقداليهةهذهأمثالاليجديالة
ماسيةاكالطالبميحلالماملهممنعندالصحةمقنصباليكونقديعلل

فيالناألهالياليرقيانصماطمانصترييةينناالاطكومةانوذلك

ترضمامأإلولةماالوهولاالستطباليفئنهرصنهموفينهوضهمقيهمقى
شبملساعدلتاليديةةاالئرقىتاقىيدالدولةهذهكانتولوانمكلترا

ذلكعةفاووسالعاليةوالمدارسالكلياتاءانهم



لمحامينوااكضاةتخربمكلكتهفيمدرستانحكومةقدكان
إهماإحداظالثفينايوالبمةهـ3اطبينوكلمطاعنيفماتهعلخهاول

وهوبابووبنرجيسنربنريولوناظرهاكابخيشىنتعآلمدرس

اليوميةأخباربصغالىلرجريدةسياسةومديرحبوطالبضغاصيهثورةزعيم

كابمسفتىتسهىاالخرىوالمدرصةاألنكليزيةباللغةلضدرالتى
وقدليةالبمافورةزمماءمنايضاوهويرهرنبويدممطوناظرها

النهالتعيمصالةترقيةعلىهممقدرعدامفيلالهاليالحذزنلتمسانيمكننا
وكاقالحكومةواسطةبثيرذلكالىالموصلةالطرقيوفمنفيهماليرجد
أدبيةيتةوالهنديةالتونسيةاالمتيناماتةعلىتعاهدتاوفرنسااانكاش
المنقدهللغرفى

جهةمنالهندمناالحإلهحمفحهاالتىالحديثةالغهضةهذوانهذا

الىراجعوذلكالسياسيةوارضالهركمرزاحمسنتقبلهئبعثعرالتعايم
الالدحاجةمقداروعرفواانكلترامدارسفيوتعلموانبضواالذفيشعو

يالقونكانواوانوهموسعادنهااستقاللهاورائهمنالذيالتعلمالي
بمايوافتيمزويحملوقناالمناوركومةجالالىشملفونممنمايالتون

مناليحرمكذلكمملومنوابئرالصبعريتمسكوافقد3اأفي
نصبىصبهتهدولههاتجهادهكر

ظمطالهاظالفةنحوالهئدمسذكاشعوو

وعندهاالااليمانمنذرةصثقالقلبهوفياالرضفيمسلميونجدأل
نالمسلهحمبالناالمالميةااظالفةعرشمخوطافواحيفمعور



هذاافينيتفافلوالثمهمبهمظوفيالدبئغرسهنيطهأميلصهم
مظاهرةجليياليربأالقاضلىهذاواذكثرةتثهطافاالوهذاالشعوو

هذفيالنهمودنيادبناعنهةاالجنبيالدولتحكهمالذينقالمسلهالن
ومواغعقباتلينهويلنهالفثهوطنهعنأخريببامثاشبهنجموفىالحالة

يمهبنووحهوتنتعقمجنالزولقرعينهاليهيصلحتىاجمقيازهاعلىلهالطاقة

منومصعةاالزشعنخعمبفىكانواناليهيحنابدافهوهواثوطيب
وهذكرتهفيالمثاعىلاعمادفاطنينعاهذاعنددادوفيالعيفبى

اظليقةصلطةيخرسلطةعتيعيشالذىسمللهامثاخير
دلبلاكبرهورللبهاألفامةسقنحوص1سعوالهندلمسلمىوانهذ

فيالتعلقهذاافىناهوتدالمفامهذامملقااالرضمسلسيأشدأخهمعلي
ببعيدنهادااليىاحوالظزوف

ةالباهيواحتفاالضههالحجازحديدلهالوافرةبالمبالمتتابهمكافنا
مدينةفيانهمحمتياالبهعمالبعلىحثاالحانسيةاظطبوالقالغرضلهذا

يااجناضهبمكمااالعألداتفيهفعقيصندوظحارةلكلجعلواكلكلته
اغجاءمناحديبمامجلىأيمامنمعدواكليخاداإلكنياألققكاخعيوصجماة

أخنجاداإلرئاول5جريدفيبهزشئذوتداالصفرىاالقفارمنالمسميمين

فمرونالبادحفاالمماوالمةئملمجهاتملىكانتاقمااظطبونصاالحنفاالت

منهمالفيرةبابوا

ابئلقرافدعومانحتىالعقبةسئثهإبانالمثناكلياءاالستاظنهاويؤومنها

انكترالمحلفيأفئلوئمالحمامقداربهطهراوناالفكليرلمانالجىالي
للشلعللجفمامغيخرهميفعلهلمالذنحهاالمرالفليةالدولةعلى



اكلءمنهاالمكوذاالكزادلكلصالهمةأيفييبراءالانبما

غيرمفضلااليطافاالنههذاادهمبئاكلاالفاضبحضكرهنااذفافما

حفراتوهمطرناهاإملمالاكثالمفرغةيتةكا4منخوالاالحداعلىوا
عثهاالميرالغلياللعاصممحكةفيالقاضيالديئشرفىالموللىألفاضل

الشبانمنوهومحرالدفيشرفالبارعقالقافىوجنابهيكوت8

ءليهأاجواالهـووةالذكاءفيوقدلوثدرةمذابرسمناثعترجين

االبتمائيالعاممعةمحكلةفيالفاضيضالالحسنأبوالمتفتناالصوليوحضرة
وحفرةخدمةاجلالبولبىخدمالذىالجبارعبدالمووىوحفرة

الهنديشمأوالمودوالديئزهوالسيددوحبالديئبدرالمقضال

هذاوخلقإمامممةباينالمسلهزئجزكربامحمدووالحاجالمففالوحضرة
جنابالمفقعالوحفرةوالثناالمدحلكوشاءشئتمافيهاقلالرجمل
العاليةبالمدرسقباالولالمدرصاحمدالمولوىالمحققللعالمةاءللعاشمس

ةوحضللدرسةمبهذالثافىالمدرسصينواليةالمولوىالفافملوجناب

وحيدهويالعاتجاركافيامنجوهيفىعلىالشيبئاالدالشهم
شبقهعلىبدلللبيغللمشعرفىباعولهوذكاءوظرقاادباكلكئهالعمرفي

علومازالذيللشنهيروىاللةالمفضالمةالولوحضرةاعةللهذفي
بالمدرسةاالولرصدالمكالمرادبادىالمجيدعبدالمولويقولوالمنللعقول

السمدللشندممداجمتوروررالعالمةاالستاذوجضرةالصالحعةا

العيرىمحمدبلمالمنجعالعادتموومياالصمةإالسالميةالمدرسةفيوالريافمة

من19كماالهندالجارفيااشهرمنوهووشيدافندىجمدالبنالبيروفي

جبابهعكوباهىتجبهذالنقهفيبعلعهوالباسوالجغرافيالثعاوكعالأمممهر



ابوأواالالتاقواالمتقدمينلاالقاضوهؤالءالنوحرالضميراالييميلا

هصحسنخالثالفاضاجنححرقيعداموففالداعلماةكابرأعلى
والثافيءالمعثرفةقيفيالعلوءتاقياالولفاسرىالبلهمحمدوشادة
اليهااالخالصفيفطوييحهاالىالطيةالدولةمدارمىمتخرجمط

العالمةحضرةعيةعلىخناصرهمتقوانهقلوبمافقتقدوكلم

االتاليةاالمةبهمالهغواحترامهوإجاللهالمنوفيموسىاحممدالشيخ
الهنديةوالمثمبعبة

ممهـدافيالصحافة

أننجدصرالىهذافياالبمواطوارأحوالفيالمدبحصيحثنااذا
ائدوللهفياالختالفاتفيأوماشاكلهاالسياسيةاالحزالفيهاتكثرالقطاالمة

االهمفيالصحافةواجاووذلمباناومثأرائحهفيهاالصحافةتكونالمذهبية
الحالةلمذهلفةظاالمةكاثتاذاأمااليابيةاوالمجالىالذاقيالحفعفااقما

اطريةمنجانبفىكانصوانالترقىبدشةتكونفيهاالعمحافةفان
التأئيرحيتمنالالعددكثرةحيصمنقيهافئباكونأ

تباخلمأمهفيالصحافةئرقطعلىالباعثةاالسبابهذهتوجدوقد
االديالعدثياالرفيذابفسبةلثعأثرفيكونالعليالرليعلمامقميلنأ
خهناكالمذاهبامللحطاظالفيوجدفاةدافيصلاظوهو
المتقدمةالحبةلمجسىتأثيرلهاللصحافةفلذلككانتاالدبطاألخروجبرذ

والبعضالهديةواالنةالبنقاليةباالفةهابعفواسبوعيةيوفيةجذجرائذاذ

اإلهاليعدذاليالجراذهذدعلىنسبةولكيأنكلبربة9ا1باللنةحخاال



اله

طهاوالبنقالبونيصدرهماالجرازرهذهمنفانالقألهذهومعجداقنيلة

اللممينالمىواغراءاألنسكليزمناالعالىتنفيروهـوإءدشغيالىتركب

وهوواحدضغيالييكلهاقىاالنكلزمايصدرومغايهمماالثض

الجرائدأمالصتلكبأقوالتغترواالبانيمونصالمسلمينتحذير
الحكومبمامنةتطلبهاالماوعطالبهامعتدلةلخطتهاقليلةوالمسلمينالتي

معاالدبطترفيلإلييحاجتهاشعرتامةمنتكونالتيالمطالبسنةهي
وصخطةفيالمقامبنايطولوقداالدبخطةوالزامالجافيدالاالعت
اذمالصطةكلعنمجرثةبذكرهاتهفىنولذلكحدتهاعلىجريدةكل

الححياصيللعاقلهبالخاجمالهمافي

وجريدةاديتربضقاليجريدةهاكآلالوطفالجراذأصهرؤن

وهذمترامابندةوجريدمررنديناةوجريدارتبركاممبريتاباز
زيةتكاالباالخةرروقييوميةالجرائد

ريدةنكليزاالسياسخهايديرالتىأيطيزيهداألالجراورأسسهروبن
يدةبريخوزدليهـوجرورةكهماناستبماكاوحريالةانكليشانهـ

أومالحطةواعدلهميوميةأيفعاكلهاالجرائدهذوكيرالىإا
عانانكلجريالةالمسلمين

تنالرالحكومةأنالمسلمينالىاالنكليزيةالجواثدميلمنويؤخذ

بالطغجماالنكليزيةالجرائدمذالنكيرهمبخالفاالحزإمنظراليهم
الحكرمةحاللسان

منباشلأنهااليؤخنهانظرهذاالمسلعينالىالحكومةنظروان

المرءيحترمبلقتفياالنكليزعندخصرععاالسياسةالناخالضعن



أخويبعبارةأوالحكومةكانتولواظيرلهاليريداظقيقةفيوهؤنر

الذافاالحيملمحتهماظهربهمانكلتراشياللةد

أفولالولذللثلظتهاهناككردثذقفالميةلالتاألماا
ماضيثغ

حمىجىهـحمهم

سىمواحمدالشيخحياةترجمة

ماحللهىليياكلمجرالنلمالفلفملواالستاذللعاملالعالمهوذ
جفأاصبمالعلومبيئاناووصثمعأتمانتمععلىالموفينالعوظوطود
رمبراففيذسإللىواتحوأدبافعفالقدوةأصمغحتيفتياالبطاالكثئ
ؤورعالصفاتبابئجملتهصىطهارةوالثبهاتشأبعدبنيئ
طويةوصدقيباخالصالعملعليطبقهوعلمهواتالثولينلطنهحال

يزينتماذاالمسعلنينمصلحةعلىحريصالديئحرمةعلىيخور
يمعيصميرهيطربالبانءمنصمتهكانصممتواذاللقبيانكلول
فيعةالذيلطاهرأنهاالللنواصيهواطانتبطثملأواالظال
المدقطرفةوالنكتالمستظرفةالنوادرفيواالصمىالميل

النفادبرياتالضارهلماوحوطقاليقآملوتو
يامنونووادامنظهورهابعداالصهاتبالتعزفلتيرشعو

يعابئووطفطلشلربكلقالالمواهبعطايخليرىيمالبحارح
االفازببئفئالخهلى

أشعبمعطيمطمعفذوالمحالىأفياالالنفثتتمحرفذ



األلمثماظنأماجربتيقيناتلفيهالطفالن
حتينوطنهااليجنأنهعلىالفمدمنانتضىكالمجفالهندهوفي

والواالعثباوبالتجألوساحلاينمااالبصارمقهقىعطتهاليالفنيق

طودعلىالقوألنهلوجنفحوضايخماكالغيثفهوكذلككاناذاكرو
أوزاهرزاءففلوبدزاحمرعلموبكرتثقوعلمهديونبم
الشاسقال

هوحدلمتهلمتهماواذامسمطوالوامد4دأممتىيم

أبرحفالالبلغاءألنةواستعرتواالطراءالثنافييالفتمهعاوافى
حسنعلىئكرهمنبهماهوخليقللفاصملهذااجماللعجزعنموفعن

االمنللودةأسبابيخهويظتتصللمبصديقائقالواحشفائهبيعنايته
للقلوبنصهفيوالشةوالمعامثهباالخاراليبةبالماسفاطبةطريق

تخلقأنتبلمناختلفمنهاشاكروماأئلفمنهاارفمائبخدةجنود

االجساملها

أشدثئيكقفاءالياباناليرلحتىفيمصاعبعايختوانكنتوإفي
هذافيخاطبنهأنعقبالنهنلالفاهذامتىمراعدممنلدقيصسوبة
واعتذربهذاأخبركماالعمفرعنعافهشصبهآأاالمر

علىعزماذاالثوابمنالبدالبحرمشأذوجلشحانهالئهوممن
مأجورمعكوووفيهالنسروعلىللقاثهيرتساعدهولماظرفعل

حياتهتاربخهوومذا
رحله92
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المشهورةالنحولةلةغامناساعيالطنطمصبنمويىبنأحمدمو
أحداصمونلمركزالتايعةطلياةلملىفيألءـ082منةولدالمنوفيةبمديرية

والدأخدحماالمراهقةسنمنيخرجيكدولمالمنوفيةمديريةكزمرا
حفظاالثربفالقرآنلحفظةابهاءأحدمكتبلهفأدرطتهبيمقتي

وهوسنهمنعشراظامصةباخولماوالكتابةالقراءةمادئوتمقجيدا
9295هرسنةالمعمواالزهياليأرسلهالفرتةاالمحمااالىيؤهلهالذيالسن

براعةواظهرالطماءوأجلالمشاغأفضلعلىاابانوالعلومتمثلىنكبظ
منوعالدحلقاتفيالزمهمنكلبهاعجبحتىنادراكاوذفةظ

بموتاالياموحوادثالدهيهبنوافاجأنهزمنوبعدوالمدرسينللطلبة
شتغالا1الياالحموالظروفدعهثمقليالزشاذلكبحدفكثوالده

اثنافيشهـرةأحمرزأنهوبماأشهروبضعةسنحوبهافاشتخلبالتجارة

يدقمافلالسحتفادةاليهدالطلبةكاتاالطالعوسمةكاءبالذالعلمما
عغسغلتهقدالنجارةانرأيثموالمنقولالمعقولعلومفيدروسعدة
المعاشأبوابلضيقجهااصتفالهيكنلماذةتركعاالعلم

منالمسلمإنأصوالعلىللوقوفالقطربالدفيجوليتانلهبداثم
منخصوصاوزمانأمةكلفيالسائحينشأنذلكوئرالديئأموربهة

ووجهتهـء5031سنةالصعيداليئوجهالملحنأئمةمنالعلومافادةكوفتهم

سيدىالثهوليضريميارةقناكمدينةىعلأريقهفيوعيجوانأمدينة
الوفتزيثفيقنامديريةقاضىعلىضيفاكريمالوقىالقنائيالرحيمعبد

القاضمهمعهومارينماومتينةيةأزهسورايطةوكيدةصداقةنهمااذكانت



متعلقوااالزصععللةأوانوكاناللمطابةلعفىرااذاالشوارعبحفىي
علمفيالنفيةالعضلدودرسطليهمفايالكتىبعضاقراءفيورجوهبه

ولمابالسفرقاعتذرأخريبحضكفيقرأأنمثهطلبوقدالوجد

خصوصامثلهفاضلأيعاالثفاشافاوداعاودعقنامنوجلهوقتحان

قفافغادرفهمهبضوءواستنارواعلعهبرمىائرفواينالذالطلبةمن

ولكرحالءالحلفيبالالمةلهداجمةفراقهعلىاسفةوممبثشيعهوالقلوب

واالحتفالاالجاللموخرعئهاكانبلدانعلىطريقهفيصيوقد

وكانتحلفااليالسجىانهيوفدباالزهيالمطابأيامنوهعيممن
الضباطأحدكبارانوصمادفيراخهاوتوقدبافهافييشالدراورةثو

فلفلحلفافيذصحيةصابتةوبينهليخهكانتالذلىيالمصصالحيماشفي

داامةلىالمفيدةالدروسبصضلتهاانمنةوطلعبنزولهوأكرمبه

فييهتجولند9كانوالحسكيمكرالذكرتففيأالتادماوكانذالثنفعل
هثاذكرهااليالحاجةالسبابالضابطذلكجمرانقهنلمالسودانبالد
الحجازبالدالىالسفراليرغبتهتوجهتقديلوبصدعزمهعنفعدل

وكاشفوالالمة6الصهعليهاالنامخيرتبروزيارةحشالنريضألداء
وكانللسنرمعداتمنلمزمماوكلذهبيةنأعدلهبرنجتهالفمابطصدقه

حثعاأهلمنباحتفالوخصمرثمالقطريقمنسافريانفضيثمهممحق

وكلاألكبيرالضابطذلكصديقهنخصوصفاللبليغوصفبهإليقوم
فيسافىهووفاوفهبعلمهافادهمالذيناالئمةالسيماالجيماشضباط

أمالمنحجازةلهايقاللجذةفيالعلمطلبةبعفىبهعلمهبيهاكفيالنيل
فيبروضلهعيقرأأنمنهنابواالذهبيةعليهارستالتىتناديرية



كابراببعضوورسلواعليسهفألحواالحجعلىيزمهفاعتذروالمقهلنحو
كاخابالمريضةاألديةاطجارالىمصهبالسفرأحدلهتعهدضاالبلدة

فىوالفقهخوالفيكتببفىودرسحلفاالىالذهبيةوعادتطلبا
مثواطدانالقرنياخريدروساوزادهمعنهالتهرقىمالكاالماممذص
سفرأوانصاءولماوللبيرالصنيرمنجمجالرماالبلدةهذهفيواقام
ء15يم7سنةوذللتللقصيرقاصمداكاورهاالحت

وأدئاالءثنللبادالىئوجهثمأيامبعةابهاآاقاجمدةالىلىوولما

وللسالمالصالةافضلعليهطفىالمعقبروزاالمنورةالمالينةوقصدالمناسك
علىمحمدسيدالشيخالنقماالتىاسثاذافضيثهوبينبينهححسلوهناك

اشهروهوتسعةمفأومودةتعارفسيةالشوالطريفةشيخالشهيرالسنرسمما
كلفيلمينالىفىويفالمذكورىالسيدقهصدمعللعلوممطالعةيزاول
رالمافنكلفيالعلوميقراءةالنوسماالثعيخاأجازهوفلىالدفيأمور
وكانصحتهالنحرافمكةالىعادذلكبعدثمواالهليةالكفاءةمنيخه

الشيخصصلحصهـصدالشيخمةاللىاالستاذحتحارفبهالهسبققد
فياقامتهاثناءوفيضيفاكريماعندطزلالمشهوليالىالرشبابراهي

وءطسنةفالزملىالغرابامماعيلالشيخكةالدراالعإلمةحضرةفعي
ببالدالمروعةبلدةصدامكةغادرثجوالفلسفةالحكةيطالعاكتهه

ثةمنالمحرفيافوصلاالتجالءالءباصاظةلدةأخهابهاتصلصيثةا
العالمهحشرةمتهممقدهوفيايلمااقاضملمنمراعرفكثوهناك9315

الطاهرعدالسيدللعالمةوحضرةالمدرسينشيخعدالبارىحهعمنالسيد
ةالبلىمكما



قافلةفياالعرابدعضمعفرحلالهندبالدالىالذهابارادم
اناخآرداالىوصطهانبعدولكنهالفروعثاءبعضمعهمعانى

بلدةفيبعالمعوكلمااالصقاعهاسكفيبصرواخذالصينالييذهب
ببالدمروقديقيمإنلهاللهماشاءمعهأقامعلمعلىوجدهفاناليهرحل
العلماءمنكثيراوعرفوهوالندهانكلترهمسشعراتمنكثيرة

كتبعدةدرسحيثالصينبالدفيزائدااحتفاالقىوقدالفضالء

وفضيلتهالمذهببهذامتعذهبونالصينكلهماهلالنالحنفىالمذهبفي
أواخروفيواجادفأؤادمذهبهغيرلهمكتبفدرسمالكيمذهبه
حتيقدمهبهايستفريكنولمالهندعاصمةكلكتهالىقفلـء8131سنة

حتفاءابهحتفواواصكملالةاهلمنحولهكثيروالتفذكرهوشاعظهرفضا

أكثروكانبالدهمعاصمةفيمعهميقيمبلرهماليغابانعليهوالحواباهرا
العلماءمنوجماعةزكريامحمدنورالحاجفاضلالالعالمهوذلكعليهالحاحاالقوم

السيدالوجيهحضرةملتمسهمجابةافيالكبريالواسطةكانوقدواالعيان
وكانالمشهورالعربيالتاجمسقطصاحبالزواوياحمدالسيدبنيوسف

منكرهمذالمتقدمحضراتوانخصوصاالمخالفةدسعهفلمأصحابهاعزمن
الطلبأجابولماكبير11جدالمىإمامةعليهعرضواكلكتهعاماءافاضل

بل9131سنةالمحرمأولمنالجامعللمسجداماماعيناالربمنهونالوا
االمراءيجلهمبجالمحترماامامااالنالىفاقامالمممجدشؤونجميعاليهعهد

العلماءيحترمهفى

بارقلمعكلمااليهيحنفهوالمحبوبوطنهينسهلماذأنعلى



ال3

بقولوكانهشارقوفو

اقاربلمينالعطوبالدىفكلهاابقىمناصليكاناذا
ثىىحىص

بهابأسالحقكة

اظديوىالجنابانياءغناالىللعالءالياظديوسصرالى
الخالفةهوصمابلالسلطاانموالنابعديئالمسلهلمرالماناميركبراهو

وعرضمهاظرالبالدصاولقىالمنتعثحراالسالمالمالماليهينظرىالذاألبمن
االرضمساقيانظارمماحهممصرفيالعلماءوانواالحتراماالجالل

ئالدالمعهدهولمةالرهذهمنموضعممىقلنافياالزهرالنكافة
واننالمىايقحئنهاالىالجهـاتسائرالمطالمأثمعةبرسلالذىألوحيد
اخالتمنالباتيةابقيةفىهصاالنىاالمههيالمصريةاالمة

سالمامامركهوبوعهمفيالدفينشأالذىللعوبوفةوعوائد
خصوضطنجوعالممريةواالمةوالعلماءاظاليويالجنابيهمنوالمسله
اراالضضلهدا

راالصهوشرقةابالدالشهعمىفيالدينىرالمؤتضداشدوال

واثدنبميةاالمهلمحعلوهاانالمسلهينشأنمنتىاالبالذوات
ويحطريةالمسيحاالخرىالدينيةالبضاتويشاهداليالدهألليكالىيذهب

المعحيحىاهكامهايامرالدفيمبلغيرىحيثاالسفكلياسفامالهااثاالى
االنفرثطاالساليبشعربالديئمنيرىوالبالمئاتيعدونالمبهثزفياذحئ

صوتهيفبنمبمنلنافنالعواملكاتحرواليتجاوزونلاالناكلمابعدون



اكي

وتعاليسبحانهلاانياسمواالميربقولهسمواالميراوالنحاطياصوتناالى

وهذءالمسلمينامراءمنلواكصهبهصالموالزوةالغنىنقدوهبثأ
الديئاليدؤدىأنفيالثفهلمحوساغواسنةكلايرادهانمواالوقاف

عليكبالثناءمسلمكللمانوتحركاالعلىالمألفيكركذمنخقىخدمة
ماتستفلهجموحيسيرمنبجزالجودوهىااليكعلسهلةلديثهممكنةوممط

بعثةبهتساعداذاليابانيالدقىأالسالملواءنثرسييلفيعامكلمن
الناساناالميرياسمويقولونالهالقوموهدايةبهلمتبشيرترسلهاديخية

األمةاكياءبكاقتدىهذاصنعتاذاانكشكوالملوكهمدبنعلى
اظهارلثوانالصيمابعثاتالبعثةبدلفضؤلفزمامهاوقائدلهامملانتتىال

الياباندبالىالذهانجافيالرغبةالنفوسفييعثاالمراجهذااالهمام

صللدهذافييصادناصعبواصتسهالههـا

االميرموالئاعرقولى

يمالعزاثرىمفحظاوتبالمضليى

الرجاللحاجاتيلخرالمالط15ء

يذلباناولىالذىالدينخدمةبعدظرواىفضوايعزهوا

والتالدالطارفالمالسبيلهفي

يفعابكفهحسناقرصئاافهوأقرضواالؤيزكتابهفيتعاليلهايقول

ديناراأوواحدادوهماعرفتاذاانكموقناالنخالكوالفأيقنأصم
يضيعالواللهافلكمنأزيابلافمعافهعمثرةمقابلتهفىتربمواحدا
عهلياالميرياسعويناديكالذيالصوتهاانمالاحسنمناجر

صوتعهوبلالديئجامعةبكثحمعمالذيئاالفراددامدنصادرا



أجبتفاننالمسابيننزلتكصبكنهاعاوأحاطمركمفصسلم

ثناءهمورلمجثيخكسحين11امالحققتفقدالماسيخيروصيتالدامم
الذىالعظيمالثوابعننضالهذاوالسدادبالرشدللثودعائهمعليك
القويمالدفيهذاربمئشأله

بحثؤونوالياسةاللستعاقادفىلهداسجراالياسمواالمرهذاان

اكتسابوبيننجسبينمخولاالحوالظروفانجمالحىاطكومة
والمحارضفيهضكيعاالعضديئياصهووانماالمكرمةهمنه

االخرىالدينيةللبعثاتنلطاالصكذلككانولومنازعفيهيحازعالث

نآلالواضففيهويةعىياصفة
العلماءالي

هعدايةفيالنجومبمنزلةق4ويانجباءاوياورثةالعلماءاجهاياواتعم
واحجعتموتكاصتمئقاعدتماظيراتلسبالىوياقدخهابلاالممة
قاالدالوجبهذااداءعغ

مروعثملمهااوفارقوديارهممنجواخرالذقيالمبشريئؤالالسغ
يفروانهرىالهجيريلفحهمتارةالبحارضعىوقطعواالقفاروجابوا

ذهايهموأيكنالبالدظكفيدينهمنهوسبيلفيذلكالزمهرير
منخاقوااهمباعوامصذاقبلكانوانماالمؤتمربعقدعلممجردبالها
دينهمامالسفرمشاقاحتمالفياإلشرقوىفوققواهمتالكونةحديد
دونخصوصيةبدعوةذمبواامعجةوافوىجهديخكممناوصنح
شبارىزلئموالشفاوتالهمموانحاكذوالهذاليعمالناسءسائر



3مهم

بهاومويؤديهامنصادفتوالواجبات

فشتالتىالبدعهذهعوعغصكوتكممنالعذرمالكمتمحلنا
هالديئاتمنوحطتالفسادجرائهامنكثرالالهـفيثرتوانت
وسهاتشالعاهراتالمومايوتففحاباحهتللتيللحكومةنبالذانوقلنا

والخفاءبالجهاراالراقصماتاالنياتومنازلةالحاناتفيالدخولللشبان

الىتذهبمنلجنةتاليفعذمفيماعذرلمالدةلميارعانافقولوااشحياء
االسالمدموقالىللالصيناواليابانبالد

فازدقالعأهلوأنتمالحددقوناوأصالحقوقولملناقولوا
الصيدلعنمنأمونجارنجاءمناموالجارالمايرةمناللحنة
وتضسرونهااكتابكتابثعلوناالزهرجدرانلينموانننوالمي

باللقابوتلقبونوالمنقولالمقولعلوموالرسولحديثسونروتدمعنا
الفضيلةحبوطالعالمةمابينالجليك

الكراسحملعلىفاصرةتوليالباسواالزيفيليسوظيفتمان
اوبراالممالمالىفالدعوةةالمسلميننصأنورعايةالدبئدلتاوظيفتمبل
بالنياتاالممالانمائناتالسيدلقىمعنىنناتفهموالمباالقمامغ

فييجدثهاسبيلفييهاجرومنتعاليقولهالمبينالكتابفيروواتالم

ثمورسولهالدةاليمهاجرابينهمنلمجؤجومغوسعةاكاكثيراصياالرض
اللةعلىاجرهوقعفقدالموتيدركه

دولةاوفيالراشديئالحلفاءعصرفيالديكبالمؤتمرهذاعقددوائري

أوتقصيرفصوريعتريهمصورالهتلكفيالعلماكانأوالعباسيبماناالمويين
رطة03



االقدامعلىسعيااليهايذهبوننواأماليابانبالداليالذهابن
الحديدممكةفقطارالسفراسبابفيهسلىقدالعصرهذاوأنخصوصا

هوءـبالحداالسيرعلىحثاوالاعياءوالتعببالالبيدعرضياقطع
خبرةتالةوالالرإجديحطهاصالالبخاروةالبحاوتجوبالسفن
ونهيقطالالساعاتمنقليلفيالمسافاتمنافوقطعونالمالح

ماليالصافناتالجياداواليعمالتظهرعلىلوثنتمأمثالهارغفى
فياالمانعننفمالهذاالمسيرمتابةعنالزمهريروالالهجير

نمكل

ء

االحشاءاالسفمزقأوءبالبالفضاءنامالانالذرفااآلن

االستاذاجهاوقلناعبدهعدالشيخاإلناممفتياإلمامجدثعلىوقفناأو
العواديعالسشعدتمثأمفنناديأسامعالمجموالفطسوفالحاكيم
المؤئيرعقدمناظبرجمهذاوصمهعتاالحياءزمرةفيلوكنتأقرى

امزيمةواالسعاءالهعةحدتشحذاثنثالحماءاألذنتعيرهثنتأ
الرجالخيرةمنوفدلتأليفالمالبذلالىاالغنياءوتدعواالقعساء

ودقىثصانحةخدمضهفيوههراسخةالدفيفلسفةفيقدملهمالذفي
لنشراليابانبالدالىليذمبادكوسدوحكتكوارشادكبعلمك

االيصالملواء

عليالوحبموالجهرالممعريملموالذى51االمرأمرهوالذيال
الدينيةاظدمةهذهعنقصرثنتماحيافينالوكنتالقبربسكني

الفعلمنتسددحهاكنتأيامااقهفربمالسنيةالفضيلةمذهواحراز



اناوعقوالطولطولاحبصمافيهزماناكنتالغيثوسقالقول

المثسرشالعاليبايبشااستقىومنكالمعاليثودتاقىعنكبخلفعليك

المرضمنباالمةحلمماالشافيالدواءبلالعوضرخمضكليكون

القديرالمجيبالسميعانهالكبيروالملكالنيمدارفيسكنائوا
االجتماعيةالهيئةفيوظيفتموأدواوراقبوهالعلماءأيهاالئهفاتقوا

السالموالدفيااالسالمفعلىواال
االغنباءالى

فيالةذوىكلسميرةضالفخمفانموالموسرناالغنياءاحمهامااهما
انماذواحرىأوليجمهاتماالتيالسيرةتللثاالخرياالمممنواليسار
ماتجععونهوتبذلونوالدينارالدرهمفيكمسبنهارليلانفسكمتجهدون

ارالةلعبفيأووالفخاراالجهةومظاهروالعقارالمالسبيلفي

اليببمائاللوناوالفقرشركفييوقعكمانالدهرمنخوقاونهمجتنزأو
وفالنفالنظلمعلىيساعدوبماوئيشاناورتبةفيطمعاميماط

ذلكيروغوالصناغومنشرالعفيأموالهميبذلوننهمهؤالءأما

انحطاطكمفدارجموارئقتالراقيةاالممسادتوبذأثالمحاغوجوهمن
والتودونالمالزكاةتخعوناذأالينااظسرانمنأليسالهعمءفي

وتبدوونهأوربااليعامكلمنصيفيفيوتذهبونعليكمبهالمنكشاكو
الدرهمصرفوبعدالخفسميةشهواتكمشبيلفيالثصماقوذاتالذات

االكنياءترونانكمحإنعلىوالعاروالذلاالوزارمحتقبينتفدونوالدينار

العلوموترقيةوالديخيةالعلميةالجثاتبالمالتجوداالخريماالن
بالداليلسافرهديخيبعئةتأليفكعتتابالونجتحتمعليكمذاماالعصرية



3ثم

زناليولديكمالمالانعلىاالسالمميةوالعقائدالديخيةوظشرالتالماليايان
التقريصوجهعلىولوالفمنمكمبوجدهالبالقفزانلجبلبالميزان

خدمقدبذلكلياكونالبهيميةشهواثهفيمايصرفهبعنصفواحدكليجود
فالنههوطنوأمااليهالدعوةفيسيفالثهدينهاماسهوووطنهديه

نفسهوامااالعتباربعإقالمصريئرمقاألخرىاالمميجعلهذابفعله
الفضائلأضظممنفضيلةمبهاعأفالنه

عنلهاثشحفمنصفاالتعدمبانهايصينعلىوافىقاخمهاصذءكتي
التعدماخهاالمفالورفياطقعليهتلبسوالالضاللحجاببصيرثه

الطريقالىيرمحدناواللههدىوالعلمبغيراللهفيالمجادلةخلقهمنمن
المسثقيم

االدباءاليكة

أمراءحضراتجملىيخقوالمقالمقاملاالمثالفيلقي
فيالقماالمواطنأنبزمامالبالغةالفائدقياالقالمومستخديمالكل

عنوالعدولالبديعيةاالنولمنذكرووتشبيهاكنابةزخرفتها

اإلءالتعرضالتىالمواصانهيانماازيةءاكيبايرااليالحقائقذكر
وممناميةالشسائلأوالرالملوكيةأوالمقاماتةاالدبالصناعةهلا

الىهبهـاحاجةفالوالعواماظواصلمكلالفجهاهرضثالتياصانالىفي
باءفىامنهالفدماءسنهاقاعدةوهذهالمبافيوزخرفةالمحافيتلخيع

وواألركيبافيأوالتأنقالنريبباالفظاالتإنعدمعلىفيجب
15إلموالهلىأوبالعتص
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