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مقّدمة ال�سل�سلة

اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُطِلق عليه »اإع�دة اإ�سدار خمت�رات من الرتاث 
/ الت��سع ع�سر  ِ الإ�سالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
الإ�سكندرية  مكتبة  تتبن�ه�  التي  الروؤية  من  نبعت  قد   ،» امليالِديَّنينْ والع�سرين 
جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �سرورة  ب�س�أن 
املعرفة، وامل�س�همة يف نقل هذا الرتاث لالأجي�ل املتع�قبة ت�أكيًدا لأهمية التوا�سل 
 - �سكَّ  ل   - الثق�يف  الإنت�ج  اإن  اإذ  احل�س�ري؛  ت�ريخه�  عرب  الأمة  اأجي�ل   بني 
التجديد  واإن  ال�س�بقني،  بعط�ء  اخل�سبة  الأر�س  ينبت يف  الإبداع  واإن  تراكمي، 
وظ�ئف  اأهم  من  يعترب  التوا�سل  هذا  و�سم�ن  الت�أ�سيل.  مع  اإل  يتم  ل  الفع�ل 

املكتبة التي ا�سطلعت به�، منذ ن�س�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �س�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�سل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
ت�سم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�سداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًس� على �سبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�ستهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�سب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�سفة خ��سة. 

منهجية  وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده  تقدمٌي  كت�ب  كلَّ  وي�سبق 
من�سبطة، جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجته�داتهم من جهة، والتعريف 
من جهة  الجته�دات  تلك  فيه  ظهرت  الذي  الجتم�عي  الت�ريخي/  ب�ل�سي�ق 
اأ�س��ًس� على  اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�س�ي� نه�سوية كربى، مع الت�أكيد 
اأعلى  اآراء املوؤلف واجته�داته والأ�سداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر 
مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من 
من�ق�س�ت م�ستفي�سة، وحوارات علمية  بعد  املتخ�س�سني، وذلك  الأ�س�تذة  كب�ر 
ر�سينة، ا�ستغرقت جل�س�ت متت�لية لكل تقدمي، �س�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه 
الب�حثني الذين �س�ركوا يف هذا امل�سروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة  من فريق 
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من املتخ�س�سني على تدقيق ن�سو�س الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�سلية 
للكت�ب.

هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًس� - يف اإط�ر هذا امل�سروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبن�ء امل�سلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�س�س�ت �سن�عة  �ستتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�س�عد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويه�ت 
التي يل�سقه� البع�س به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�سلمون يف جملتهم، خ��سة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�سالمي  الفكر  والإ�سالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�سًم�  اإن 
ً يزال بعيدا عن الأ�سواء،  خالل القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�سب�ب  النه�سوي الإ�سالمي �سبًب� من  الق�سم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�سئلة نف�سه� التي �سبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �سي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�سب�ب  من  �سبًب�  اأي�ًس�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��سروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�س له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية والإ�سالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، 
ل الف��سي، والط�هر ابن ع��سور، وم�سطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
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 �سلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي عزت بيجوفت�س، واأحمد جودت ب��س� - وغريهم - 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�سب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�س  الذي  امل�سلم  ال�سب�ب  عن  ف�ساًل  والإ�سالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�س�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�سول  وتي�سري  ب�لعربية  ن�سره�  اإع�دة  فقط  ولي�س  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والتوا�سل مع الآخر. ولي�س اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�س�رة اإىل رف�س اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��سبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�س�ين  الرتاث  اإ�سه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�س�در  اإت�حة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�ستنه�س هذه الإ�سه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�سه� الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �س�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�س�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�س�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�سرهم من اأجل نه�سته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�سئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سب�ب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  ب�لعط�ء احل�س�ري للعلم�ء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�س�ئد اخل�طئ، الذي  امل�س�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرن� اإليه؛ فلي�س �سحيًح� اأن جهود العط�ء احل�س�ري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليه� عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�س�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�س�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلي�ة لبني الب�سر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�س�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��س عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�سرف الع�م على امل�سروع



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.
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ك�ن للواقع الذي حل ب�ل�سرق يف الن�سف الث�ين من القرن الت��سع ع�سر، 
واأدى اإىل احتالل ع�سكري ملعظم بلدان ال�سرق اأثره يف اإيق�ظ ال�سعور الثوري يف 
اإثر تفكك  ب�سدمة عنيفة  اأ�سيب  الذي  الإ�سالمي-  ال�سعور  ونّبه  الأقط�ر،  تلك 
الروابط الإ�سالمية اجل�معة بني اأجزاء الدولة العثم�نية- اإىل �سرورة الوحدة بني 

البلدان الإ�سالمية.

يف  ال�سرق  انت�ب  الذي  ال�سعف  حقيقة  على  الإ�سالمي  الفكر  وانتبه 
مواجهة ح�س�رة الغرب، وحدثت مواجهة وت�س�دم بني ال�سرق ال�س�كن والغرب 
املتحرك، وعقب هذا الت�س�دم خرجت اأقالم امل�سلحني تدعو اإىل توحيد �سفوف 
امل�سلمني لن�سرة دينهم واأوط�نهم، واتخذت حرك�ت الإ�سالح عدة �سور، لعل 

اأبرزه� دعوة جم�ل الدين الأفغ�ين اإىل الوحدة الإ�سالمية.
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لقد ظهر الأفغ�ين املفكر الث�ئر يف ع�مل اإ�سالمي متغري، يخطو على اأر�س 
�، وج�ءت منظومته الفكرية حول توحيد امل�سلمني  � وفكريًّ � واجتم�عيًّ قلقة �سي��سيًّ

يف وحدة دينية يف كل الأحوال، و�سي��سية يف بع�س الأحوال.

الع�سر  يف  الإ�سالمية  احلركة  ت�ريخ  يف  مميزة  مك�نة  الأفغ�ين  واحتل 
فقد  ال�ستفه�م،  وعالم�ت  الت�س�وؤلت  بع�س  حوله  اأثريت  قد  اأنه  اإل  احلديث، 
اأث�ر اإعج�ب الكثريين، ويف نف�س الوقت اأث�ر �سكوك الآخرين، فو�سفه املعجبون 
به ب�سف�ت جليلة، فقيل عنه اإنه »موقظ ال�سرق ومفجر ثورته«، واإنه »رائد الأ�سولية 
من  غريه�  اإىل  واآلمه«،  ال�سرق  اآم�ل  عن  معرب  »اأ�سدق  اأي�ًس�  وهو  الإ�سالمية«، 

�سف�ت الإجالل والتقدير.

ًديدا،  واأث�ر الأفغ�ين عند اآخرين �سكوًك� كثرية، واختلفوا حوله اختالًف� �س
اختلفوا حول موطنه، ومذهبه، وعقيدته، وت�س�ءلوا: هل هو اأفغ�ين اأم اإيراين؟ هل 
اأ�سئلة اأخرى دارت  اأم ملحد؟ ب�لإ�س�فة اإىل  اأم �سيعي؟ هل هو موؤمن  هو �سني 

حول حي�ته واأعم�له، مل جتد يف اأغلب الأحي�ن اإج�بة ق�طعة.

�صـرية حـياة الأفغاين

هو ال�سيد حممد جم�ل الدين ابن ال�سيد �سفرت، من بيت عظيم يف بالد 
الأفغ�ن. يرتقي ن�سبه اإىل الإم�م احل�سني بن علي بن اأبي ط�لب، وك�نت لأ�سرته 
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الإم�رة  منه�  �سلبت  ولكن   ،ُ الأفغ�نية الأرا�سي  من  كبرية  م�س�حة  على  �سي�دة 
واحلكم.

�سنة  »ك�بل«  قرى  من  »اآب�د«  )اأ�سد(  »اأ�سعد«  قرية  يف  الأفغ�ين)1(  ُولد 
)1254هـ/1839م()2(، وانتقل من قريته مع اأبيه اإىل »ك�بل« حيث تلقى علوًم� 
جّمة، برع فيه� جميًع�، منه� العلوم العربية: من نحو و�سرف ومع�ن وبي�ن، وت�ريخ 
ع�م وخ��س، ومنه� علوم ال�سريعة: من تف�سري وحديث وفقه واأ�سول فقه، وعلم 
كالم وت�سوف، ومنه� علوم عقلية: من منطق، وحكمة عملية )�سي��سية ومنزلية 
وتهذيبية(، وحكمة نظرية )طبيعية واإلهية(، ب�لإ�س�فة اإىل العلوم الري��سية والعلوم 

الطبيعية.

وقد اأخذ الأفغ�ين هذه العلوم على اأ�س�تذة م�هرين يف تلك البالد، ودر�س 
يف  وهو  درو�سه  من  الغ�ية  وا�ستكمل  حينذاك-  امل�سهورة-  الإ�سالمية  الكتب 
�سن الث�منة ع�سرة من عمره، �س�فر بعده� اإىل الهند لدرا�سة العلوم الري��سية على 
وهن�ك  )1273هـ/1857م(،  �سنة  للحج  مكة  اإىل  رحل  ثم  الأوروبية،  الطريقة 

وُيف�سل الإيرانيون ت�سميته »جم�ل الدين الأ�سد اآب�دي«.  )1(
حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، الطبعة احل�لية، �س24. وهن�ك من يوؤكد اأن جم�ل   )2(
الدين ُولد يف قرية )اأ�سد اآب�د( الف�ر�سية، فهو ف�ر�سي الأ�سل، �سيعي املذهب، انظر: مريزا لطف اهلل خ�ن، 
جم�ل الدين الأ�سد اآب�دي، املعروف ب�لأفغ�ين، ترجمه عن الف�ر�سية: �س�دق ن�س�أت وعبد النعيم ح�سنني، 

مكتبة الأجنلو امل�سرية، الق�هرة، )1376هـ/ 1957م(، �س46.
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ظهرت فكرة اإن�س�ء ج�معة اإ�سالمية مبكة املكرمة، ومتكن من ال�سرتاك يف ت�أ�سي�س 
جمعية اأم القرى)1(.

وع�د الأفغ�ين اإىل اأفغ�ن�ست�ن وعمل به� فرتة، خرج منه� اإثر انقالب �سي��سي 
ُ، والتي طرد منه� اإىل الق�هرة -  اإىل الهند- مرة ث�نية- �سنة )1285هـ/1868م(
�سنة )1286هـ/1869م( - التي بقي به� مدة ق�سرية، ل تزيد عن اأربعني يوًم�، 
تردد خالله� على اجل�مع الأزهر، وخ�لط كثرًيا من طلبة العلم، رحل بعده� اإىل 

الأ�ست�نة.

�سنة  منذ  اأعوام  ثم�نية  مدة  به�  واأق�م  ث�نية،  م�سر  اإىل  الأفغ�ين  وع�د 
الأفغ�ين  مراحل حي�ة  اأخ�سب  املرحلة من  وتعد هذه   .ُ )1288هـ/1871م()2(

فكًرا وت�أثرًيا، حيث وجد يف م�سر املن�خ العلمي املن��سب لن�سر اأفك�ره.

وي�سف ال�سيخ حممد الف��سل بن ع��سور )1390هـ/1970م( هذه الفرتة 
يف  بدعوته  والإ�سداع  ومعرفته،  حكمته  بروز  طور  هي  ب�أنه�  الأفغ�ين  حي�ة  من 

الإ�سالح الديني)3(.

الأزهر  طالب  ومن  املريدين  من  كبرية  جمموعة  الأفغ�ين  حول  والتف 
ك�نت  م�  غري  وكتًب�  جديدة،   ُ علوًم� الأفغ�ين  لهم  وقدم  ومب�دئه،  اأفك�ره،  متثلوا 

ورمب� اطلع الكواكبي على اآراء هذه اجلمعية، وا�ستف�د من ال�سم، وو�سعه عنوانً� لكت�به »اأم القرى«.  )1(
حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س39.  )2(

حممد الف��سل بن ع��سور، التف�سري ورج�له، الق�هرة، 1970م، �س156.  )3(
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تدر�س يف الأزهر، فقدم لهم كتًب� عن املنطق والفل�سفة والت�سوف والفلك، منه� 
كت�ب »الزوراء« للدواين يف الت�سوف، و»�سرح القطب على ال�سم�سية يف املنطق«، 
و»الهداية« و»الإ�س�رات« لبن �سين�، و»حكمة الإ�سراق« لل�سهروردي، و»حكمة 
العني« للقزويني، وهي كتب يف الفل�سفة، وتذكرة الطو�سي يف علم الهيئة القدمية 

)علم الفلك( وكت�بً� اآخر يف علم الهيئة اجلديدة.

يلقي  اأحي�نً�  فك�ن  متعددة،  بطرق  واأفك�ره  درو�سه  ين�سر  الأفغ�ين  واأخذ 
الدولة.  ورج�ل  العلم�ء  كب�ر  بيوت  اأو يف  الع�مة،  الأم�كن  اأو  بيته،  الدرو�س يف 
ومتثل ن�س�طه التعليمي يف �سورتني: درو�س علمية منظمة يلقيه� يف بيته، ودرو�س 

علمية يلقيه� بني زواره يف بيوت رج�ل ال�سي��سة.

ومن اأبرز تالميذ الأفغ�ين الأزهريني: عبد اهلل الندمي، وال�سيخ حممد عبده، 
وال�سيخ عبد الكرمي �سلم�ن، وال�سيخ اإبراهيم اللق�ين، وال�سيخ اإبراهيم الهلب�وي، 
وال�سيخ اإبراهيم العجمي ال�سحفي املعروف، وال�سيخ �سعد زغلول - الذي اأ�سبح 
�س�مي  اأمث�ل: حممود  اآخرين،  تالمذة  اإىل  ب�لإ�س�فة   -  � �سي��سيًّ زعيًم�  بعد  فيم� 
الب�رودي، وعبد ال�سالم املويلحي، واأخيه اإبراهيم املويلحي، وعلي مظهر، و�سليم 

النق��س، ويعقوب �سنوع، وغريهم.

وعندم� اأراد الأفغ�ين تو�سيع اآف�ق جه�ده عمد اإىل ن�سر اأفك�ره يف ال�سحف. 
ومل تكن ال�سحف التي ت�سدر يف البالد - حينذاك - تعنى ب�ل�سي��سة، ف�سجع 
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بع�س تالميذه على اإن�س�ء �سحف تهتم ب�لأمور ال�سي��سية. ودع� الأفغ�ين »ميخ�ئيل 
اإن�س�ء �سحيفة تنطق بل�س�ن الوطنيني، وتنتقد �سي��سة اخلديوي  عبد ال�سيد« اإىل 
اإ�سم�عيل �سراحة، ف�أن�س�أ جريدة »الوطن«، كم� عهد اإىل »اأديب اإ�سحق« ب�أن ين�س�أ 
ت�سبق  الإ�سكندرية  اأن  وجد  وعندم�  1877م.  �سنة  ذلك  وك�ن  »م�سر«  جريدة 
الق�هرة يف م�س�در الأخب�ر، طلب من »اأديب اإ�سحق« اأن ينتقل اإىل الإ�سكندرية، 
رواًج�  لقيت  التي  »التج�رة«،  اإ�سدار جريدة  النق��س« يف  »�سليم  مع  ي�سهم  واأن 

كبرًيا، ولفتت الأنظ�ر بروحه� اجلديدة)1(.

جريدة  تقال«  و»ب�س�رة  »�سليم«  اأ�س�س  اأي�ًس�  الأفغ�ين  لت�سجيع  ونتيجة 
»�سليم عنجوري«  اأ�س�س  ال�سرقي«، كم�  »الكوكب  و»�سليم احلموي«  »الأهرام«، 
ثم  اجلديد«،  و»الع�سر  »املحرو�سة«  جرائد  ذلك  بعد  ظهرت  ثم  ال�سرق«،  »مراآة 
ُئر، ون�سب اإليه بحق الدور الت�ريخي  »التنكيت والتبكيت« وو�سف الأفغ�ين ب�لث�

لـ»اأبي القومية«)2(.

ب��سمه، واأخرى وراء  وك�ن الأفغ�ين يكتب يف بع�س هذه ال�سحف، مرة 
بع�س  ال�سحف  هذه  ا�ستكتبت  كم�  و�س�ح«.  بن  »مظهر  مثل  م�ستع�ر،  ا�سم 

تالميذه.

ق�سط�كي اإلي��س عط�رة، ت�ريخ ال�سحف امل�سرية، مطبعة التقدم، الإ�سكندرية، م�سر، 1928م، �س285.  )1(
عبد اهلل الندمي، مذكرات، جمعه� حممد اأحمد خلف اهلل حتت عنوان »عبد اهلل الندمي ومذكراته ال�سي��سية«،   )2(

مكتبة الأجنلو، الق�هرة، 1956م، �س54.
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»احلكوم�ت  يف  اأحدهم�  مق�لن:  ال�سحف  هذه  يف  الأفغ�ين  كتبه  ومم� 
البي�ن يف الإجنليز والأفغ�ن«، ك�ن لهم� �سدى  واأنواعه�«، والآخر »روح  ال�سرقية 
امل�سرية  احلكومة  حفيظة  واأث�ر  ال�سي��سية،  الأو�س�ع  اإىل  الأنظ�ر  لفت  مم�  بعيد، 

حينذاك.

ًأنه يف خالل �سنة 1878م زاد مركزه خطرا؛ لأنه  ويذكر الأفغ�ين عن نف�سه ا
امل�سريني...  مع��سر  »اإنكم  امل�سريني:  ق�له خم�طًب�  مم�  وك�ن  ال�سي��سة،  تدخل يف 
واآث�ر  ممفي�س  وهي�كل  م�سر  اأهرام  انظروا  واجلور...  احليف  ت�سومكم حكوم�تكم 
طيبة، وم�س�هد �سيوة وح�سون دمي�ط فهي �س�هدة مبنعة اآب�ئكم، وعزة اأجدادكم، 

هبوا من غفلتكم، وا�سحوا من �سكرتكم، عي�سوا كب�قي الأمم اأحراًرا �سعداء«.

الثورة،  بذور  امل�سريني  نفو�س  يف  الأفغ�ين  بث  واأمث�له�  ال�سيحة  بهذه 
وانقلب ال�سيخ من مدر�س يف حجرة اإىل معلم اأمة، يخ�طب الع�مة واخل��سة، ومنذ 

ذلك احلني ط�رت �سرارة الثورة العرابية.

ًئال: »اإن  ويذكر »األفريد �سك�ون بلنت« )1342هـ/1924م( هذه احلقبة ق�
اإىل  يعود  الق�هرة ل  العلم�ء يف  الديني احلر بني  الإ�سالح  ن�سر هذا  الف�سل يف 
عربي اأو م�سري اأو عثم�ين، ولكن اإىل رجل عبقري غريب يدعى ال�سيد جم�ل 

الدين الأفغ�ين«)1(.

األفريد �سك�ون بلنت، الت�ريخ ال�سري لحتالل اإجنلرتا مل�سر، متهيد بقلم عبد الق�در حمزة، املكتب العربي   )1(
للبحث والن�سر، الق�هرة، 1981، �س77. واأي�ًس�: ال�سيد يو�سف، جم�ل الدين الأفغ�ين والثورة ال�س�ملة، 

�سل�سلة ت�ريخ امل�سريني رقم )15(، الهيئة امل�سرية الع�مة للكت�ب، الق�هرة، 1999م، �س13.
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اإن  بقوله:  الأفغ�ين  جميء  قبل  م�سر  ح�ل  عبده  حممد  الإم�م  وي�سف 
اأه�يل م�سر قبل �سنة )1293هـ/1876م( ك�نوا يرون �سئونهم الع�مة، بل واخل��سة 
�سع�دتهم  اأن  ويعتقدون  اإرادته،  ح�سب  فيه�  يت�سرف  الأعلى،  حل�كمهم  ملًك� 
أحد منهم لنف�سه  ا يرى  أو خ�ئنته وظلمه، ول انته وعدله،  أم� اإىل  و�سق�ءهم موكالن ا
راأًي� يحق له اأن يبديه يف اإدارة بالده، ومع اأن اإ�سم�عيل اأبدع جمل�س ال�سورى يف 
م�سر، فك�ن من حقه اأن يعلم الأه�يل اأن لهم �س�أنً� يف م�س�لح بالدهم، واأن لهم 
اآراء يرجع اإليهم فيه�، مل يح�س اأحد منهم، ول من اأع�س�ء املجل�س اأنف�سهم ب�أن 

له ذلك احلق)1(.

ب�إن�س�ء جمل�س �سورى  اأمر �سنة 1866م  اإ�سم�عيل قد  وقد ك�ن اخلديوي 
�، ولكن لي�س له حقيقته� وفعله�، ثم حل  النواب؛ ليمثل ال�سعب متثياًل دميقراطيًّ
املجل�س �سنة 1879م، وق�مت يف م�سر حينذاك جمعيت�ن �سي��سيت�ن، هم� »م�سر 

الفت�ة« و»احلزب الوطني« �س�هم فيهم� الأفغ�ين.

عن  يتحدث  ك�ن  اأن  فبعد  الوقت،  ذاك  منذ  الأفغ�ين  لهجة  وتغريت 
الإ�سالح الديني ويراه طريًق� لالإ�سالح ال�سي��سي والجتم�عي، اأ�سبح يتحدث 
والتدخل  الفردي)2(،  واحلكم  الجتم�عي  الظلم  من  التخل�س  �سرورة  عن 
امل�لية،  الأزمة  عن  وحتدث  امل�سريني،  اأعن�ق  على  الواقع  وال�ستبداد  الأجنبي، 

حممد ر�سيد ر�س�، ت�ريخ الأ�ست�ذ الإم�م، مطبعة املن�ر، الق�هرة، 1931م، ج1، �س36.  )1(
الأفغ�ين، خطبة األق�ه� ب�لإ�سكندرية، ُن�سرت يف جريدة »م�سر«، العدد )47( يف 24 م�يو 1879م.  )2(
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ينْن، والتدخل الأوروبي، والظلم والعدل وال�ستقالل واحلرية، وراأى  و�سندوق الدَّ
اأن احلرية وال�ستقالل ل يوهب�ن من احل�كم عن طيب خ�طر، بل اإن الأمم حت�سل 

عليهم� قوًة واقتداًرا.

ولت�أكيد هذا الهدف انخرط الأفغ�ين يف العمل الع�م، وان�سم اإىل »املحفل 
امل��سوين)1( الأ�سكتلندي«، الذي ك�ن يرفع �سع�ر »حرية - م�س�واة - اإخ�ء«. وقد 
�سم هذا املحفل عدًدا كبرًيا من علية القوم من م�سريني واأج�نب، ولكن م� اإن 
لأن  املتوالية؛  بخطبه  وينقده  يه�جمه  واأخذ  ث�ئرته،  ث�رت  حتى  الأفغ�ين  دخله 
أول م� �سوقني  ائال:  ً اأع�س�ءه ل يتكلمون يف ال�سي��سة، وعلق الأفغ�ين على هذا ق�
للعمل يف »بن�ية الأحرار« عنوان كبري خطري: حرية - م�س�واة - اإخ�ء، واأن غر�سه� 
»منفعة الإن�س�ن، و�سعي وراء دك �سروح الظلم، وت�سييد مع�مل العدل املطلق«)2(. 
ولكن �سرع�ن م� خ�ب اأمله عندم� �سعر بجنب اأع�س�ئه، وتخوفهم من التدخل يف 

ال�سي��سة، وتن�زعهم حول رئ��سة املحفل، دون اهتم�م ب�سئون البالد الع�مـة.

لل�سرق  ت�بًع�  اآخر  حمفال  ً�س�س  أ و املحفل،  هذا  من  ا  الأفغ�ين وا�ستق�ل 
نخبة  من  ع�سو  ثالثم�ئة  من  اأكرث  وبلغوا  اأع�س�وؤه،  م� كرث  و�سرع�ن  الفرن�سي، 
املفكرين والن�ه�سني من امل�سريني وال�سوام)3(، و�سم هذا املحفل �سعًب� متعددة 

امل��سونية كلمة فرن�سية معن�ه� بن�ء. وامل��سونية هي البن�ية، وقد دخلت امل��سونية م�سر يف اأواخر عهد اإ�سم�عيل   )1(
ب��س�، وك�نت جميع املح�فل امل�سرية مت�سلة ب�ملح�فل الأوروبية.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س43- 44.  )2(
املرجع ال�س�بق، �س46.  )3(
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وث�لثة  للم�لية،  واأخرى  )العدل(  للحق�نية  �سعبة  فهن�ك  املختلفة،  للوزارات 
لالأ�سغ�ل، ورابعة للجه�د )الدف�ع(.

وهكذا اأ�سبحت لكل م�سلحة اأو وزارة �سعبة خ��سة، تدر�س �سئون وزارته� 
اأو م�سلحته�، وتعرف م� يقع فيه� من مظ�مل، ووجوه اإ�سالحه�، وتت�سل كل �سعبة 
ب�لن�ظر )الوزير( املخت�س، وتبلغه مظ�مل موظفيه� يف اأ�سلوب ح�زم �سريح، فك�ن 

لذلك هزة يف املج�ل الإداري.

وك�ن الو�سع حينذاك فيه اإجح�ف ب�ملوظفني امل�سريني، ففي الوقت الذي 
غري  املوظف  يقب�س   ،� �سهريًّ راتًب�  جنيه�ت  خم�سة  امل�سري  املوظف  فيه  يقب�س 
العمل،  نف�س  على   � �سهريًّ راتًب�  جنيًه�  ع�سرين  اأو  جنيًه�  ع�سر  خم�سة  امل�سري 

ونف�س الوظيفة؛ مم� اأ�سعر امل�سريني بعدم م�س�واتهم مع الأج�نب يف بالدهم.

اأم�م  ب�سعفه  و�سعر  اإ�سم�عيل،  اخلديوي  ب�سي��سة  الأفغ�ين  ا�سطدم  وقد 
مب�س�عدة  يط�لبه  فرن�س�  مندوب  اإىل  املواطنني  من  جم�عة  مع  فذهب  الأج�نب، 
اإق�لة هذا اخلديوي، وتعيني الأمري توفيق بدًل  الدول الأوروبية للم�سريني على 

منه، ولكن الأخري غدر به بعد اأن وعده ب�لإ�سالح.
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فيه  وتو�سم  امل��سوين،  املحفل  توفيق يف  الأمري  الأفغ�ين على  تعرف  وقد 
اخلري اإن توىل احلكم بعد اأبيه اإ�سم�عيل)1(. وك�ن توفيق - قبل اعتالئه العر�س  - 
ًؤكدا له كلم� ق�بله اعتم�ده عليه يف حتقيق الإ�سالح املن�سود،  يتودد اإىل الأفغ�ين، مو
املن�داة  اإىل  الأفغ�ين  مم� دفع  ال�سيد.  اأيه�  أملي يف م�سر  اع  اأنت مو�س اإنك  ًئال:  ق�
و�س�ق  به،  وغدر  وعوده،  ن�سي  حتى  الأمور  له  ا�ستقرت  اإن  م�  ولكن  بتوليته، 

ب�لأفغ�ين حينم� ط�لبه اأن يحكم ب�لعدل وال�سورى.

وا�ستدع�ه اخلديوي توفيق اإىل ق�سر ع�بدين، وق�ل له: اإنني اأحب كل خري 
والفالح،  قي  الرُّ اأعلى درج�ت  واأبن�ءه� يف  اأرى بالدي  اأن  وي�سرين  للم�سريني، 
ولكن مع الأ�سف اإن اأكرث ال�سعب خ�مل ج�هل، ل ي�سلح اأن ُيلقى عليه م� تلقونه 

من الدرو�س.. فيلقون اأنف�سهم والبالد يف تهلكة)2(.

ف�أج�به الأفغ�ين: لي�سمح يل �سمو اأمري البالد اأن اأقول بحرية واإخال�س: اإن 
ال�سعب امل�سري ك�س�ئر ال�سعوب ل يخلو من وجود اخل�مل واجل�هل بني اأفراده، 
ولكن غري حمروم من وجود الع�مِل والع�قل، فب�لنظر الذي تنظرون به اإىل ال�سعب 
واأ�سرعتم يف  قبلتم ن�سح هذا املخل�س،  واإن  واأفراده، ينظرون ل�سموكم،  امل�سري 

عبد الرحمن الرافعي، جم�ل الدين الأفغ�ين: ب�عث نه�سة ال�سرق، دار الك�تب العربي للطب�عة، الق�هرة،   )1(
1967م، �س44.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س48.  )2(
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اأثبت لعرو�سكم  اإ�سراك الأمة يف حكم البالد على طريق ال�سورى يكون ذلك 
واأدوم ل�سلط�نكم)1(.

و�س�ق اخلديوي ب�لأفغ�ين لتدخله يف �سئون البالد، ف�أمر بطرده، بواعز من 
القن�سل الإجنليزي يف م�سر، ف�جتمع جمل�س الوزراء، وقرر نفي الأفغ�ين من م�سر، 
ُفقب�س عليه مع ت�بعه »ع�رف اأفندي اأبي تراب« يف )رم�س�ن 1296هـ/اأغ�سط�س 

1879م(، واأودع� ب�خرة، �س�رت بهم� اإىل الهند، وك�ن هذا اآخر عهده مب�سر.

ُ ي�سمح له  �، ل وع�د الأفغ�ين اإىل الهند مرة ث�لثة، واأق�م يف »حيدر اآب�د« منفيًّ
مبف�رقته�، ويف تلك الفرتة كتب ر�س�لته »الرد على الدهريني«.

وعندم� ق�مت الثورة العرابية يف م�سر، خ�سيت حكومة الهند من حم�ولة 
الأفغ�ين للقي�م بثورة مم�ثلة، فنقلته من »حيدر اآب�د« اإىل »كلكت�«، واألزمته الإق�مة 
اجلربية حتى انتهت ثورة عرابي، ودخل الإجنليز م�سر، ف�أُبيح له الذه�ب حيثم� 
ً، ونزل بداية بلندن �سنة 1883م، وفيه� التقى ب�لفيل�سوف  ي�س�ء، فذهب اإىل اأوروب�
ف�أج�به الأفغ�ين:  العدل؟  ًئال: م� هو  ق� �س�أله  الذي  الإجنليزي »هربرت �سبن�سر« 
يوجد العدل عندم� تتع�دل القوى، اأم� اإذا تف�وتت في�سقط العدل، ول يبقى له 

وجود)2(.

املرجع ال�س�بق، نف�س ال�سفحة.  )1(
)1356هـ/1937م(،  الق�هرة،  ال�سرق،  يف  الفكرية  النه�سة  ب�عث  الدين:  جم�ل  مدكور،  �سالم  حممد   )2(

�س140.
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ويذكر م�سرت »بلنت« اأن الأفغ�ين رحل من الهند اإىل اأمريك� بداية ليتجن�س 
ويقول  مرتجميه،  من  »بلنت«  غري  ذلك  يذكر  ومل  ًهرا،  �س به�  واأق�م  بجن�سيته�، 
»جولدت�سيهر«)1(: اإن هذا الزعم ادع�ه »ويلفريد �سك�ن بلنت« وحده، ومل يذكره 

غريه.

تلميذه  اإىل  واأر�سل  �سنوات،  به� ثالث  واأق�م  ب�ري�س  اإىل  الأفغ�ين  ورحل 
بعد  اإليه�  نفي  التي  )بريوت(،  ُه  منف� من  ليوافيه  عبده  حممد  الإم�م  و�سديقه 
ف�سل الثورة العرابية، وك�ن اأحد حمركيه�، ففعل، وا�سرتك� مًع� يف ت�أ�سي�س جملة 
العروة  ا�سمه� »جمعية  ت�أ�سي�س جمعية وطنية  الوثقى«. وقد �سبق ذلك  »العروة 
اإىل  امل�سلمني  تدعو  اجلمعية،  ح�ل  ل�س�ن  تكون  جريدة  ب�إ�سدار  كلفته  الوثقى« 

الوحدة الإ�سالمية حتت لواء اخلالفة العظمى)2(.

واأ�سدر الأفغ�ين مب�س�عدة حممد عبده جريدة »العروة الوثقى« )1301هـ/ 
1884م( وقد جمعت هذه املجلة بني روح جم�ل الدين وقلم ال�سيخ حممد عبده. 
فجمعت بني قوة املعنى ور�س�نة اللفظ، فك�ن الأفغ�ين يحدد الأفك�ر ومع�نيه�، 
ويقوم عبده ب�لتحرير وال�سي�غة، ثم يقوم »مريزا حممد ب�قر« بتعريب الأخب�ر التي 

تهم الع�مل ال�سرقي من ال�سحف الأجنبية.

جولدت�سيهر، دائرة املع�رف الإ�سالمية، م�دة »الأفغ�ين«، الن�سخة العربية، كت�ب ال�سعب، الق�هرة، 1969م،   )1(
انظر: بلنت، الأفغ�ين وحممد عبده، ترجمة: علي �سل�س، كت�ب الهالل، العدد  واأي�ًس�  ج12، �س260. 

)421(، ين�ير 1986م، �س15.
حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س53.  )2(
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وقد حددت اجلريدة منه�جه� يف افتت�حية العدد الأول، ق�ئلة: اإنه� تلتم�س 
من اأبن�ء الأمم ال�سرقية اأن يلقوا �سالح التن�زع بينهم، وي�أخذوا حذرهم واأ�سلحتهم 
لدفع ال�سواري التي فغرت اأفواهه� للته�مهم، ومن راأيه� اأن ال�ستغ�ل بداخل 
العروة  منه�ج  هو  هذا  وك�ن  الت�أهب،  طروق  من  الأمن  بعد  يكون  اإمن�  البيت 

الوثقى)1(.

وعن هذه اجلريدة يقول ال�سيخ »حممد ر�سيد ر�س�«: اإن اجلريدة املذكورة 
من  الدين  جم�ل  اأ�س�سه�  ال�سم،  نف�س  حتمل  �سرية  جمعية  ح�ل  ل�س�ن  ك�نت 
هدف  وك�ن  و�سوري�.  اإفريقي�  و�سم�ل  والهند  م�سر  م�سلمي  من  خمتلفة  عن��سر 
هذه املنظمة حتقيق الوحدة الإ�سالمية، واإيق�ظ امل�سلمني من �سب�تهم، وتنبيههم 
اإىل الأخط�ر املحدقة بهم، ثم ال�سري بهم قدًم� يف الطريق املوؤدي اإىل مغ�لبة تلك 
من  وال�سودان  م�سر  حترير  على   � من�سبًّ ُن  ك� فقد  املب��سر  هدفه�  اأم�  الأخط�ر، 

الحتالل الربيط�ين)2(.

وقد منعت بع�س البالد دخول هذه اجلريدة، مثل الهند وم�سر، التي اأ�سدر 
ً - رئي�س الوزراء حينذاك - قرارا ب�لت�سدد يف منعه�، وم�س�درة  فيه� »نوب�ر ب��س�«

اأعداده�، و�سجن ح�ئزيه�.

املرجع ال�س�بق، �س55.  )1(
حممد ر�سيد ر�س�، جملة املن�ر، مج3، �س455. واأي�ًس�: جم�ل الدين الأفغ�ين وحممد عبده، العروة الوثقى   )2(

والثورة التحريرية الكربى، دار العرب للب�ست�ين، الق�هرة، ط1، 1957م، �س7.
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ًر عددا، حيث ظهر  واأُغلقت جريدة »العروة الوثقى« بعد �سدور ثم�نية ع�س
العدد الأول منه� يف )15 جم�دى الأوىل 1301هـ/13 م�ر�س 1884م(، وك�ن 
العدد الأخري يف )26 ذي احلجة 1301هـ/15 اأكتوبر 1884م(، ولكن مل ميت 
ال�سرقي،  الع�مل  املثقفني يف  نفو�س كثري من  املق�ومة يف  روح  اأحيت  فقد  اأثره�، 
ال�سرقية،  والرابطة  الإ�سالمية،  اجل�معة  اأمث�ل:  من  الأفك�ر  من  عدًدا  واأث�رت 

وامل�س�ألة امل�سرية وال�سودانية والهندية، اإىل ج�نب ال�سي��سة الدولية الع�مة.

اأو  الأجنبية  احلكوم�ت  ول  ال�سعوب   - حينذاك   - ب�لدعوة  تت�أثر  ومل 
املحلية، واإمن� ت�أثرت به� طبقة �سغرية من امل�ستنريين يف الأقط�ر ال�سرقية املختلفة، 
ًت�أثرا ك�ن نواة للحرك�ت الوطنية بعد ذلك اأمث�ل: م�سطفى ك�مل، وحممد فريد، 
له�  يكتب  مل  ُحيفة  ال�س اأن  ومع  وغريهم،  ال�سيد  لطفي  واأحمد  زغلول،  و�سعد 
البق�ء طوياًل، فقد عظم ت�أثريه� يف الع�مل الإ�سالمي اأجمع، ووفقت يف اإيق�ظ روح 

الوطنية يف الأمم الإ�سالمية املت�أخرة)1(.

»اإرن�ست  الفرن�سي  ب�لفيل�سوف  بب�ري�س -  اإق�مته  اأثن�ء  الأفغ�ين -  والتقى 
رين�ن« )1309هـ/1892م( ودخال مًع� يف معركة حول الإ�سالم والعرب. فقد 
األقى رين�ن حم��سرة يف ال�سوربون عن الإ�سالم اتهمه فيه� مبع�داة العلم، وتقييد 

حرية العلم�ء، كم� اتهم العقل العربي ب�لق�سور عن التفكري الفل�سفي.

ت�س�رلز اآدم�س، الإ�سالم والتجديد يف م�سر، ترجمة: عب��س حممود، تقدمي: ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق،   )1(
جلنة دائرة املع�رف الإ�سالمية، م�سر، 1935م، �س12.
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فقد ك�ن رين�ن متع�سًب� للجن�س الآري، يفرق بني الأجن��س، ويف��سل بينه� 
� على اأ�س��س العرق واجلن�س. ح�س�ريًّ

وقد دارت حم��سرة رين�ن حول نق�ط ثالث)1(:

• خط�أ املوؤرخني يف قولهم: علوم العرب، وفنون العرب، ومتدن العرب، 	
وفل�سفة العرب، مع اأنه� لي�ست من نت�ج امل�سلمني، بل من نت�ج الأمم 

غري العربية.
• اأن عقلية العن�سر العربي اأبعد العقول عن الفل�سفة والنظر فيه�.	
• هو 	 بل  احلر،  والبحث  والفل�سفة  العلم  على  ي�سجع  ل  الإ�سالم  اأن 

ع�ئق له�، مل� فيه من اعتق�د للغيبي�ت وخوارق الع�دات، والإمي�ن الت�م 
ب�لق�س�ء والقدر.

�سرقية  كله�  الأمم  ودعوة  العلم،  بقيمة  ب�لإ�س�دة  حم��سرته  رين�ن  وختم 
وغربية اإىل الأخذ به. ف�لعلم روح كل هيئة اجتم�عية، وبه تتقدم الأمم، وبه يتحقق 
العدل، وبه ي�ستخدم العقل القوة، فهو ي�س�عد على التقدم املوؤ�س�س على حرمة 

الإن�س�ن وحريته.

اأحمد اأمني، زعم�ء الإ�سالح يف الع�سر احلديث، مكتبة النه�سة امل�سرية، 1949م، �س92.  )1(
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وقد رّد الأفغ�ين على حم��سرة رين�ن يف مق�لة عنوانه� »يف العلم والإ�سالم 
وحقيقة القراآن والعمران«)1(. ن�سره� يف جريدة »الديب�« الفرن�سية يف )11 جم�دى 
نقطتني  ب�لرد  يتن�ول  �سوف  اإنه  ق�ئاًل:  1883م(،  م�ر�س   19 1300هـ/  الأوىل 

اأ�س��سيتني، هم�:

النقطة الأوىل: هل الدي�نة الإ�سالمية تن�ه�س العلم؟

وراء  م�  لعلوم  بطبيعته�  �س�حلة  غري  العربية  العقلية  هل  الثانية:  النقطة 
الطبيعة والفل�سفة؟

اأم� عن النقطة الأوىل فيت�س�ءل الأفغ�ين: هل املع�داة بني الإ�سالم والعلم 
التي اعتنقت الإ�سالم؟  ال�سعوب  اأخالق بع�س  اإىل  اأم  نف�سه�  الدي�نة  اإىل  تعود 
واأج�ب اأن من�ه�سة امل�سلمني للعلم والفل�سفة يف بع�س ع�سورهم املت�أخرة ل يرجع 
اإىل طبيعة دينهم، بل اإىل �سوء فهم بع�س ال�سعوب التي اعتنقته من غري العرب.

واأخذ الأفغ�ين يبني اأن م� وقع للم�سلمني وقع مثله لأهل الأدي�ن الأخرى، 
م�  حم�ربة  على   - الوقت  ذاك  حتى   - ع�كفون  الك�ثوليكية  الكني�سة  فروؤ�س�ء 

ي�سمونه ب�لتدلي�س وال�سالل، يعني العلم والفل�سفة.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س60.  )1(
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اأم� النقطة الث�نية: ف�لكل يعلم اأن ال�سعب العربي خرج من ح�ل الهمجية 
التي ك�ن عليه�، واأخذ ي�سري يف طريق التقدم الذهني والعلم ب�سرعة ل تع�دله� 
اإل �سرعة فتوح�ته ال�سي��سية. ومتكن يف خالل قرن من الزم�ن من الطالع على 
العلوم اليون�نية والف�ر�سية، وتقدمت تلك العلوم تقدًم� مده�ًس� على يد العرب. 
اأن تلك  اأن العرب قد اأخذوا عن اليون�ن، كم� اأخذوا عن الفر�س، بيد  �سحيح 
ون�سقوه�  و�سححوه�،  نط�قه�  وو�سعوا  رقوه�  قد  الفتح  بعد  اأخذوه�  التي  العلوم 

�، وبلغوا به� مرتبة الكم�ل. تن�سيًق� منطقيًّ

وبعد ردود الأفغ�ين - كم� روى املخزومي - �سهد له رين�ن ب�سحة العلم 
للح�س�رة  م�نع�ن  والقراآن  الإ�سالم  اأن  اآرائه يف  وقوة احلجة، ورجع عن كثري من 
والعمران، واأن م� ُيرى يف امل�سلمني من النحط�ط والتقهقر ن��سئ عن �سوء فهم 

اأهل اجلمود من روؤ�س�ء اأهل الدين حلكمته)1(.

والبحث  والفل�سفة  العلم  على  ي�سجع  الإ�سالم ل  اأن  الداعية  النقطة  اأم� 
احلر ب�سبب اإمي�ن امل�سلمني بعقيدة الق�س�ء والقدر، فقد رد عليه� الأفغ�ين يف مق�لة 
بعنوان »الق�س�ء والقدر« وهي موجودة اأي�ًس� يف كت�ب »اخل�طرات« اأبطل فيه� زعم 
الأوروبيني اأن امل�سلمني مت�أخرون عن املدنية ب�سبب اعتق�دهم بهذه العقيدة، مبيًن� 
ب�لق�س�ء والقدر وبني العتق�د مبذهب اجلربية  اأن الغرب مل يفرق بني العتق�د 
اأي  »افرتوا -  ق�ئاًل:  اأفع�له، ويرد الأفغ�ين  الإن�س�ن جمبور يف جميع  ب�أن  الق�ئل 

املرجع ال�س�بق، نف�س ال�سفحة.  )1(
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�سني،  من  الوقت  هذا  م�سلم يف  يوجد  ل  كذبً�،  وامل�سلمني  اهلل  على   - الغرب 
و�سيعي، وزيدي، واإ�سم�عيلي، ووه�بي، وخ�رجي يرى مذهب اجلرب املح�س.. بل 
� يف اأعم�لهم، وي�سمى  كل هذه الطوائف امل�سلمة يعتقدون ب�أن لهم جزاء اختي�ريًّ

بـ)الك�سب( وهو من�ط الثواب والعق�ب عند جميعهم«)1(.

والإجالل  ب�لتعظيم  حمفوفة  فرن�س�  يف  الدين  جم�ل  اإق�مة  مدة  وك�نت 
اإليه  من اأكرث علم�ئه� وفال�سفته�. وا�ستمر مقيًم� بب�ري�س، حتى اأر�سلت بريط�ني� 
»املهدي«)2( يف  حركة  يف  راأيه  عن  لت�س�أله  »�س�ل�سبوري«  اللورد  ملق�بلة  ت�ستدعيه 
ال�سودان، وتعر�س عليه عر�س ال�سودان. ولكن ال�سيد جم�ل الدين رف�س هذا 

العر�س ق�ئاًل: »هل متلكون ال�سودان حتى تريدوا اأن تبعثوا اإليه ب�سلط�ن؟!«)3(.

العربية،  اجلزيرة  �سبه  اإىل  وال�سفر  واأوروب�،  ب�ري�س  مغ�درة  قرر  فرتة  وبعد 
لإق�مة  م�سروعه  فيه�  ينفذ  اأن  واأمل  ال�ستعم�ري،  النفوذ  عن  بعيدة  راآه�  التي 

املرجع ال�س�بق، �س488.  )1(
هو حممد اأحمد املهدي )ت1302هـ/ 1885م( زعيم ديني اأن�س�أ الطريقة املهدية، وهي طريقة دينية �سوفية   )2(
�سي��سية ك�نت ترمي اإىل اإق�مة عدالة اجتم�عية عن طريق اجله�د امل�سلح �سد ال�ستبداد العثم�ين والحتالل 
الإجنليزي، وقد اأعلن املهدي دعوته �سنة 1881م، و�سّرح ب�أنه املهدي املنتظر، واأطلق على اأتب�عه الدراوي�س 
ا�سم الأن�س�ر، ث�ر على احلكومة، وهزم احلمالت التي بعثته� لت�أديبه، وا�ستوىل اأتب�عه على ال�سودان، ودخلوا 

اخلرطوم ثم اأُخمدت الثورة �سنة 1899مـ.
الكربى،  التحريرية  والثورة  الوثقى  العروة  عبده،  الأفغ�ين وحممد  واأي�ًس�:  و58.  ال�س�بق، �س57  املرجع   )3(

مرجع �س�بق، �س35.
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خالفة اإ�سالمية، اإل اأنه غري وجهته اإىل »طهران« تلبية لدعوة ال�س�ه »ن��سر الدين 
الق�ج�ري« الذي اأغراه ب��ستعداده لتنفيذ اأهدافه.

لتن�سيق  »مو�سكو«  اإىل  فغ�دره�  طوياًل،  »طهران«  يف  الأفغ�ين  ميكث  ومل 
جهود احلركة الإ�سالمية مع القي�سرية الرو�سية �سد ال�ستعم�ر الإجنليزي يف الهند 
وم�سر، وع��س يف »بطر�سربج«، ون�سر يف �سحفه� مق�لت �سد اإجنلرتا وا�ستعم�ره�، 

�سرح فيه� اأهداف واأطم�ع اأوروب� يف ال�سرق.

وتعّرف الأفغ�ين على اأو�س�ع امل�سلمني يف رو�سي�، وك�ن عددهم - حينذاك - 
ع�سى  احلكم  برج�ل  الت�س�ل  فح�ول  الظلم،  من  يع�نون  مليونً�  ثالثني  نحو 
ال�سم�ح  يف  القي�سر  لدى  و�سعى  جورهم،  من  ويخفف  ظلمهم،  من  يلطف  اأن 

للم�سلمني هن�ك بطبع امل�سحف وبع�س الكتب الدينية، ف�أذن له بذلك.

وعندم� ق�بل الأفغ�ين القي�سر، �س�أله القي�سر عن �سبب اختالفه مع ال�س�ة، 
فق�ل: اإن احلكومة ال�سورية التي اأدعو اإليه� ل يراه� ال�س�ه. فق�ل القي�سر: اإنني 
اأرى احلق يف ج�نب ال�س�ه؛ اإذ كيف ير�سى ملك من امللوك اأن يتحكم به فالحو 
اإذا ك�نت  اأن عر�س امللك  القي�سر  ي� جاللة  »اأعتقد  ف�أج�ب الأفغ�ين:  مملكته؟! 
املاليني من الرعية اأ�سدق�ء له خري من اأن تكون اأعداًء يرتقبون الفر�س، ويكنون 

يف ال�سدور �سموم احلقد ونريان النتقـ�م«)1(.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س63.  )1(
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وقد اأغ�سبت هذه الإج�بة القي�سر، ف�أوعز اإىل رج�له ب�سرعة اإخراج الأفغ�ين 
ب�ل�س�ه  والتقى  بالده�،  بني  ومتنقاًل  اأوروب�،  ق��سًدا  الأفغ�ين  فرحل  رو�سي�،  من 
»ن��سر الدين« يف »ميونيخ« الذي عر�س عليه العودة معه مرة اأخرى اإىل »طهران«، 

وواعًدا اأن ميهد له طريق الإ�سالح الذي اقرتحه، وَقِبل الأفغ�ين العر�س.

وع�د الأفغ�ين من جديد اإىل »طهران«، والتف حوله جمهرة من العلم�ء 
القوانني،  و�سّن  العدل،  واإق�مة  الإدارة،  لإ�سالح  م�سروع�ت  و�سع  يف  الراغبني 
هذه  وعر�س  �سورية،  ملكية  حكومة  لتكوين  للبالد؛  ني�بي  حكم  وتنظيم 
الإ�سالح�ت على ال�س�ه الذي اعرت�س ق�ئاًل: اأي�سح اأن اأكون ي� ح�سرة ال�سيد 
)الأفغ�ين( واأن� ملك ملوك الفر�س )�س�هن�س�ه( ك�أحد اأفراد الفالحني؟! ف�أج�به 
الأفغ�ين ق�ئاًل: اعلم ي� ح�سرة ال�س�ه اأن ت�جك وعظمة �سلط�نك وقوائم عر�سك 
�سيكونون ب�حلكم الد�ستوري اأعظم، واأنفذ، واأثبت مم� هي الآن. واأ�س�ف: ل �سك 
ي� عظمة ال�س�ه اأنك راأيت، وقراأت عن اأمة ا�ستط�عت اأن تعي�س بدون اأن يكون 

على راأ�سه� ملك، ولكن هل راأيت ملًك� ع��س بدون اأمة ورعية؟!)1(

و�سعر الأفغ�ين بغ�سب ال�س�ه، فرحل اإىل بلدة �س�ه »عبد العظيم« واتخذه� 
مركًزا لدع�يته وخطبه، وك�ن يزوره هن�ك بع�س ال�سب�ط والعلم�ء ورج�ل الدولة، 
ي�ستمعون اإىل دعوته للثورة والإ�سالح، فو�سو�س »ال�سدر الأعظم« لل�س�ه بخطورة 

املرجع ال�س�بق، �س65.  )1(
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هذا الو�سع على ُملكه. فق�م بطرد الأفغ�ين وهو مري�س اإىل الب�سرة، التي رحل 
منه� اإىل لندن مرة ث�نية.

ويف لندن �س�هم الأفغ�ين يف اإخراج جملة �سهرية ا�سمه� »�سي�ء اخل�فقني«، 
)رجب  يف  منه�  الأول  العدد  �سدر  والإجنليزية.  العربية  ب�للغتني  ت�سدر  ك�نت 
1309هـ/ فرباير 1892م(، وك�ن يوقع مق�لته ب��سم »ال�سيد احل�سيني«، ويف تلك 
�س العلم�ء اأن ي�سدروا فتوى بعدم  املق�لت ف�سح الأفغ�ين حكومة ال�س�ه، وحرَّ
بني  التوا�سل  تقوية  اإىل  اجلريدة  هذه  من خالل  �سعى  كم�  ال�س�ه.  مع  التع�ون 

الغربيني وال�سرقيني.

اإىل  العثم�نيني  �سلط�ن  احلميد«)1(  »عبد  ال�سلط�ن  دع�ه  الأثن�ء  تلك  ويف 
للدعوة،  الأفغ�ين  وا�ستج�ب  الإ�سالمي،  الت�س�من  ن�سر  على  ليع�ونه  الأ�ست�نة؛ 

.� ولقي هن�ك حف�وة كبرية، واأجرى عليه ال�سلط�ن راتًب� �سهريًّ

اإ�سالح  يو�سع دائرة  اأن  ال�سلط�ن -  ي�ستطيع - مبعونة  اأنه  وُخيل لالأفغ�ين 
البالد الإ�سالمية؛ فو�سع خطته جل�معة اإ�سالمية، يوؤلف به� بني الفر�س والأفغ�ن 
والعثم�نيني بنوع من الحت�د اأو احللف، ثم ر�سم منهج اإ�سالح الإدارة واإ�سالح 
التعليم يف الدولة العثم�نية، ودع� ال�سلط�ن اإىل احلكم ال�سوري، وخدعه ال�سلط�ن 

حكم ال�سلط�ن عبد احلميد )1842-1918م( الدولة العثم�نية لفرتة تقرتب من الثالثني ع�ًم�، فقد ارتقى   )1(
العر�س �سنة 1876 حتى 1909م، وك�ن من اأعظم ده�ة الع�سر احلديث، وُعزل بعد قي�م حكم الحت�ديني، 

وبعد ثورة »تركي� الفت�ة« �سنة 1908م.
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ب�لتظ�هر لتلبية اإ�سالح�ته، واتفق� مًع� على العمل لتكوين ج�معة اإ�سالمية ت�سم 
كل م�سلمي الع�مل، ولكن �سرع�ن م� اكت�سف الأفغ�ين اأطم�ع ال�سلط�ن وخداعه 
ويحيطه  للبق�ء،  يرا�سيه  ك�ن  ال�سلط�ن  اأن  اإل  الأ�ست�نة،  عن  ال�سفر  فح�ول  له، 

ب�جلوا�سي�س التي تر�سد حترك�ته منًع� للفرار.
ال�سي�دي«)1(  الهدى  »اأبو  هو  لدوًدا  خ�سًم�  الأ�ست�نة  يف  الأفغ�ين  وواجه 
الذي ح�ك حوله احليل واملوؤامرات، واأوقع م� بني ال�سلط�ن وجم�ل الدين، و�س�ع 
اأمل الأفغ�ين يف تع�ون ال�سلط�ن، ف�أخذ ينقده يف جم�ل�سه اخل��سة ق�ئاًل: اإن هذا 
ال�سلط�ن �ُسّل يف رئة الدولة)2(. و�سخر من اأطم�ع ال�سلط�ن اأن يكون خليفة لكل 

امل�سلمني.

ويف الأ�ست�نة التقى الأفغ�ين ب�خلديوي عب��س حلمي الث�ين، بدون موافقة 
ال�سلط�ن، واأ�س�ع اجلوا�سي�س اأن جم�ل الدين قد تع�هد مع اخلديوي على ت�أ�سي�س 
من  ف�سيق  ال�سلط�ن،  اأغ�سب  مم�  للم�سلمني،  خليفة  ليكون  عب��سية)3(؛  دولة 

حترك�ت الأفغ�ين، ومنع زي�رته اإل ب�إذنه، وفر�س عليه اإق�مة �سبه جربية. 

اأبو الهدى ال�سي�دي من اأ�سهر علم�ء الدين يف ع�سره، ُولد يف حلب �سنة )1266هـ/ 1849م( ورحل اإىل   )1(
»داعي  بعنوان  ر�س�لة  له  العرب«،  و»�سيد  العثم�نيني«  و»ح�مي  امللك«  بـ»م�ست�س�ر  ُيلقب  و�س�ر  ا�ست�نبول، 
الر�س�د ل�سبيل الحت�د والنقي�د« بنيَّ فيه� اأهمية اجل�معة الإ�سالمية يف حي�ة امل�سلمني. تويف �سنة )1328هـ/ 

1909م(.
هذا راأي خ��س لالأفغ�ين، وواقع الأمر اأن لل�سلط�ن عبد احلميد اإ�سه�م�ت رائعة يف حم�ية الدولة الإ�سالمية،   )2(

منه� اأنه وقف �سد اأطم�ع اليهود يف متلك فل�سطني وجعله� وطًن� خ��ًس� بهم.
املرجع ال�س�بق، �س159.  )3(
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وبعد فرتة اأ�سيب الأفغ�ين مبر�س ال�سرط�ن يف الفك، ويق�ل اإن طبيبه قد 
د�س له ال�سم اأثن�ء عالجه)1(، وتويف الأفغ�ين يف )7 �سوال 1314هـ/ 9 م�ر�س 
1897م(، بعد اأن ق�سى حي�ته يف خدمة الإن�س�نية، وحم�ولة اإع�دة جمد الإ�سالم 

ورفعة امل�سلمني، واحت�دهم يف رابطة واحدة.

موؤلفـات الأفغـاين

مل يحر�س الأفغ�ين على كت�بة الكتب، وكل م� تركه جمموعة من املق�لت، 
ور�س�لة يف »الرد على الدهريني«، ومق�لت عن الأفغ�ن ُجمعت يف كت�ب »تتمة 
البي�ن«، ب�لإ�س�فة اإىل هذا الكت�ب الذي �سجل فيه املخزومي)2( »خ�طرات جم�ل 

الدين الأفغ�ين«، واأهم هذه الأعم�ل هي:

• مق�لت يف جريدة »م�سر« وجريدة »التج�رة«.	
• مق�لت يف »العروة الوثقى« بب�ري�س.	
• مق�لت يف جملة »�سي�ء اخل�فقني« بلندن.	

مريزا لطف اهلل خ�ن، جم�ل الدين الأ�سد اآب�دي املعروف ب�لأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س40. واأي�ًس�: بلنت،   )1(
الأفغ�ين وحممد عبده، ترجمة: علي �سل�س، مرجع �س�بق، �س60.

ُولد حممد املخزومي يف بريوت �سنة )1285هـ/ 1868م(، وُبعث اإىل م�سر �سنة 1885م لدرا�سة الطب يف   )2(
معهد ق�سر العيني. ومل ي�ستمر فيه، وترك الطب واأن�س�أ جملة ن�سف �سهرية مع خ�له ب�لق�هرة. ات�سمت هذه 
املجلة ب�جت�هه� ال�سي��سي والوطني، ثم �س�فر اإىل لندن �سنة 1889م، رحل بعده� اإىل الأ�ست�نة التي ُعني فيه� 
ع�سًوا يف جمل�س املع�رف، واأ�ست�ًذا يف املكتب ال�س�ه�ين، وُمنح رتبة الب��سوية، ومع انهي�ر الدولة العثم�نية- 
عقب احلرب الع�ملية الأوىل- ع�د املخزومي اإىل بريوت، وا�ستقر به� حتى وافته املنية يوم الأحد املوافق )4 

ربيع الأول 1350هـ / 19 يوليو1931م( عن عمر ين�هز الثالثة وال�ستني ع�ًم�.
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• ا على اأرن�ست رين�ن.	 مق�لته يف جريدة »الديب�« الفرن�سية ردًّ
• كت�ب »تتمة البي�ن يف ت�ريخ الأفغ�ن« وهو خمت�سر يف ت�ريخ الأفغ�ن.	
• ر�س�لة »الرد على الدهريني« كتبه� ب�لهند.	
• املخزومي 	 ب��س�  حممد  �سجله  الأفغ�ين«  الدين  جم�ل  »خ�طرات  كت�ب 

ب�لأ�ست�نة.

و�سنعر�س لأهم م� تت�سمنه هذه الأعم�ل من اأفك�ر:

• »تتمة البيان يف تاريخ الأفغان«)1(	
عن  فيه�  حتدث  »م�سر«  بجريدة  ن�سره�  مبق�لة  العنوان  هذا  الأفغ�ين  بداأ 
ن�سر  الع�مل الإ�سالمي، ثم  اإليه الإجنليز يف بالد  ال�سي��سة الإجنليزية، وم� يهدف 

عدة مق�لت متت�بعة ب�جلريدة املذكورة، ُجمعت بعد ذلك يف كت�ب.

هذه  »ا�سم  عن  فيه  حتدث  الأول  ف�سول:  اأربعة  على  الكت�ب  وي�ستمل 
تتكون  التي  والقب�ئل  الأمة«  هذه  »ن�سب  الث�ين عن  والف�سل  الأفغ�نية.  الأمة« 
منه�. ويتن�ول الف�سل الث�لث »ابتداء �سلط�نهم وقي�م زعيم منهم ب�أمر امللك«. ثم 
اأفغ�ن�ست�ن حتى الع�سر احلديث. والف�سل الرابع يف بي�ن ال�سعوب  تن�ول ت�ريخ 
وع�داتهم  واأخالقهم  اأفغ�ن�ست�ن  ب��سم  عنه�  املعرب  الأقط�ر  يف  ال�س�كنة  املختلفة 

ومذاهبهم، واأي�ًس� اإي�س�ح كيفية احلكومة يف تلك البـالد.
الأفغ�ين، تتمة البي�ن يف ت�ريخ الأفغ�ن، ت�سحيح: علي يو�سف الكريديل، مطبعة املو�سوع�ت، م�سر، ط1،   )1(

)1318هـ/ 1901م(.
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• ر�صالة »الرد على الدهريني«	
مف��سدهم،  وبي�ن  الدهريني  مذهب  اإبط�ل  يف  »ر�س�لة  التف�سيلي  وعنوانه� 
واإثب�ت اأن الدين اأ�س��س املدنية، والكفر ف�س�د العمران«، وقد كتبه� ب�لف�ر�سية، ثم 
ُترجمت اإىل الأردية، وق�م الإم�م حممد عبده برتجمته� اإىل العربية مبع�ونة »ع�رف 

اأفندي اأبي تراب«.

اأقدم  امل�دي منذ  ن�س�أة املذهب  الر�س�لة  الدين يف هذه  وا�ستعر�س جم�ل 
الع�سور، والأطوار التي مر به� خالل فرتات الت�ريخ القدمية واحلديثة، حتى ظهور 

مذهب الن�سوء والرتق�ء عند »داروين« واأمث�له.

وقد اأخذ هذا املذهب يف النت�س�ر يف الهند، بواعز من الإجنليز، لتفكيك 
م�دي  اأ�س��ًس� ملذهب  ك�ن  الإ�سالمية، حيث  العق�ئد  ومه�جمة  الدينية،  الروابط 
اأو  »النيت�سريني«  مذهب  ب��سم  وُعرف  الهنود،  بني  النت�س�ر  يف  اأخذ  اإحل�دي 
»النت�سرية« ن�سبة اإىل Nature - وهي كلمة اإجنليزية معن�ه� الطبيعة - كم� ُعرف هذا 

املذهب يف م�سر، واعتنقه البع�س اأمث�ل: �سبلي �سميل، واإ�سم�عيل مظهر.

واأدى انت�س�ر هذا املذهب يف الهند اإىل فزع بع�س امل�سلمني، فبعث اأحدهم، 
وهو »مولوي حممد وا�سل« - املدر�س مبدر�سة الفنون بـ »حيدراآب�د« - بر�س�لة)1( 
اإىل ال�سيد جم�ل الدين ل�سرح مب�دئ النيت�سرية، وفنَّد جم�ل الدين حجج هذا 
اأورده� الإم�م حممد عبده ك�ملة يف مقدمته لر�س�لة الرد على الدهريني. انظر: الرد على الدهريني، حتقيق:   )1(

حممود اأبو رية، تقدمي �سالح الدين ال�سلجوقي، دار الكرنك، الق�هرة، )د.ت(، �س34.
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املذهب، وبنيَّ قيمة الدين و�سرورته؛ لأن عق�ئده اأ�س��س لكل �سع�دة اجتم�عية اأو 
فردية. ف�لدين اأ�س��س العمران، بينم� يف�سي الإحل�د اإىل اخلراب وانهي�ر الأمم، ثم 
انتقل الأفغ�ين من هذه الفكرة اإىل القول ب�أن الإ�سالم يف�سل الأدي�ن الأخرى 

يف حتقيق ال�سع�دة، ور�سم من�هج الإ�سالح الجتم�عي وال�سي��سي.

• كتاب »خاطرات جمال الدين الأفغاين«	
�سجل حممد ب��س� املخزومي هذه اخل�طرات، وهي جمموعة من الأح�ديث 
التي األق�ه� الأفغ�ين اأثن�ء اإق�مته الأخرية يف الأ�ست�نة، يف الفرتة من )1310هـ/ 

1892م( اإىل )1314هـ/ 1897م(، اأي حتى وف�ة الأفغ�ين.

وترجع اأهمية هذا الكت�ب اأنه �سم اآخر م� �سرح به الأفغ�ين من اآراء، ومل 
قبيل  ذكره  م�  اآخر  فك�ن  الكت�ب،  هذا  م� حوى  بعد ذلك غري  اآراء  له  ُت�سجل 
وف�ته. ب�لإ�س�فة اإىل اأن  املخزومي ك�ن مو�سع اأ�سرار الأفغ�ين، فهو �سديقه وتلميذه 
ومالزمه. وقد ك�سف له الأفغ�ين عن نواي�ه، واأو�سح له اآراءه بحرية و�سراحة؛ لذا 

ج�ء الكت�ب �سورة حّية و�س�دقة لآراء جم�ل الدين.

ي�س�ف اإىل هذا اأن الكت�ب قد حوى ردود الأفغ�ين على بع�س الته�م�ت 
واملزاعم التي ُوجهت اإليه. فقد ك�ن املخزومي كثرًيا م� ي�س�أل الأفغ�ين عن التهم 
التي توجه اإليه، ويطلب منه الإج�بة عنه�، من اأمث�ل تلك املزاعم، زعم من ق�ل: 
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اأُ�سيع عنه القول  اأكرث مم� هي يف قلبه)1(، وكذلك م�  بل�س�نه  اإن حكمة الأفغ�ين 
ب�مل�ستبد الع�دل.

وم� نالحظه على هذا الكت�ب اأنه مل يكتب يف مو�سوع واحد، اأو مطلب 
�سبيل  على  اأتى  وبع�سه�  احلوادث،  على  تعليق  بع�سه�  اأح�ديث  هو  بل  واحد، 
كم�  اآخر.  مع  واحلوار  اجلدل  �سبيل  على  الآخر  والبع�س  وال�ستفه�م،  ال�سوؤال 
حوى بع�س مق�لت العروة الوثقى، وخمت�سر ر�س�لة »الرد على الدهريني«، وعدًدا 
بع�س  اإىل  ب�لإ�س�فة  اآخر،  اأي عمل  ُتن�سر يف  التي مل  والأح�ديث  املق�لت  من 
العب�رات املخت�سرة التي ق�له� الأفغ�ين على �سكل حكم ومواعظ، و�سرية حي�ة 

الأفغ�ين على ل�س�نه، اأو نقاًل عم� كتبه حممد عبده.

اأن  املخزومي  اإمك�ن  يف  وك�ن  مرتبة،  اأو  م�سل�سلة  غري  املو�سوع�ت  وهذه 
�سي��سية،  واأخرى  اجتم�عية،  مق�لت  اإىل  ويق�سمه�  الكت�ب،  مو�سوع�ت  يرتب 
ك�نت  ورمب�  ترتيب،  بغري  املو�سوع�ت  ترك  اأنه  اإل  ذكري�ت،  ورابعة  دينية،  وث�لثة 
الظروف القلقة التي ع��سه� املخزومي - عند ن�سر هذا الكت�ب - وراء ن�سره� على 

هذا النحو.

الدين  »جم�ل  ب��سم  الكت�ب  يعنون  اأن   - بداية   - املخزومي  اأراد  وقد 
الأفغ�ين يف البالط ال�سلط�ين«، فلم� �سمع الأفغ�ين بهذا العنوان نفر منه، واقرتح 

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س105.  )1(
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اأن ي�سميه »خ�طرات«، اإل اأن اأحد علم�ء اللغة اأخربه اأن الأقرب اإىل ال�سواب هو 
»خواطر«، ولكن الأفغ�ين اأ�سر على ت�سميته »خ�طرات«.

ومل ُين�سر هذا الكت�ب يف حي�ة الأفغ�ين، وبعد وف�ته و�سلت جمموعة من 
الر�س�ئل من م�سر والهند تط�لب املخزومي بن�سر الكت�ب، فلم� �سرع يف اإعداده، 
وجد اأن مق�ل جم�ل الدين عن »الأحزاب يف ال�سرق« ينطبق على ح�ل جمعية 
»الحت�د والرتقي« احل�كم - حينذاك - يف تركي�، فراأى اأن يوؤجل الكت�ب اإىل وقت 

اآخر.

املخزومي  اإىل  جديدة  ر�س�ئل  و�سلت  1912م(  )1329هـ/  �سنة  ويف 
ت�ستحثه على �سرعة طبع الكت�ب، ويف اأثن�ء اإعداده، تغريت الأحوال ال�سي��سية، 
ن�سر  لإرج�ء  اأخرى  مرة  ف��سطر   ،1914 �سنة  الأوىل  الع�ملية  احلرب  وق�مت 

الكت�ب)1(، حتى ن�سره �سنة )1349هـ/ 1931م( قبيل وف�ته.

التي�ر  مق�ومة  من  واأفك�ره  الكت�ب  هذا  �سيواجه  مب�  الأفغ�ين  تنب�أ  وقد 
كت�بة خ�طراتي من خطر  �سلمت يف  »اإذا  ق�ئاًل:  املخزومي  على  ف�أ�س�ر  املح�فظ، 
من  ف�ست�س�دف   - احلميد  عبد  ال�سلط�ن  جوا�سي�س  يعني   - وطواغيته  الط�غية 
اأهل اجلمود عنًت� وتخر�ًس�، وقلًب� للحق�ئق فال تب�ل بهم، فم� خال الكون منهم يوًم� 

املرجع ال�س�بق، �س9.  )1(
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اأنت«)1(، وهذا ب�لفعل م� لقيه كت�ب  ليخلو زمنك، ول جن� منهم خمل�س لتنجو 
»اخل�طرات« بعد ذلك.

الأفغاين بني »الرد على الدهريني« و»اخلاطرات«

يعترب كت�ب »خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين« ح�سيلة خربته احلي�تية، بعد 
اأن جتمعت لديه ح�سيلة كبرية من اخلربات والت�أمالت الطويلة، واختب�ر خططه 
يف اأر�س الواقع، وا�ستيع�به للرتاث الجتم�عي للفكر العربي الإ�سالمي، وجتربته 
املب��سر  الحتك�ك  وبعد  والت�ريخي،  احل�س�ري  لعمقه�  واإدراكه  م�سر  يف  الرثية 
اأن  ب�لفل�سف�ت والتنظيم�ت الجتم�عية والأحزاب ال�سرتاكية الأوروبية، وبعد 
تنقل يف مدن اأوروب�، وعرف م� ذخرت به من تقدم �سن�عي، وم� �س�حبه من ظلم 

اجتم�عي و�سراع طبقي، وات�سل بكثري من فال�سفته� وعلم�ئه� و�س��سته�.

الأفغ�ين  حي�ة  عن  مقدمة  ويليه  متهيد،  من  »اخل�طرات«  كت�ب  ويتكون 
وم�سريته واأهم اأعم�له، ب�لإ�س�فة اإىل خم�سني مو�سوًع� تتن�ول �ستى اجلوانب التي 
ع��سره� الأفغ�ين و�س�هم فيه�، وهو على العك�س من ر�س�لة »الرد على الدهريني« 
ينكر  الذي  الإحل�دي  املذهب  نقد  ودارت حول  واحد،  التي كتبه� يف مو�سوع 

وجود اهلل.

املرجع ال�س�بق، �س15.  )1(
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وب�ملق�رنة بني الكت�بني يتبني تطور فكر الأفغ�ين، ففي »الرد على الدهريني« 
تف�سري  يف  التقليدي  املوقف  عن  الدف�ع  اخت�ر  حيث  حم�فًظ�،  الأفغ�ين  يبدو 
العلمي،  ب�لفكر  الإ�سالمي  الفكر  جتديد  على  �سديدة  حملة  وحمل  الإ�سالم، 

الذي عده الطريق املخت�سر اإىل الزندقة وزعزعة الإمي�ن الديني)1(.

بعد  واختالًف�  تطوًرا  اأكرث  الأفغ�ين  فيبدو  »اخل�طرات«  الث�ين  الكت�ب  اأم� 
جتربة ع��سه�، ورحالت ق�م به�، ولق�ءات مع �س��سة ومفكرين ج�دلهم، وا�ستف�د 
ال�س�بقة،  اأفك�ره  اأثره يف تطوير مواقفه، وتغيري بع�س  منهم، وك�ن لهذا الت�س�ل 

وك�ن تغيرًيا نحو التقدم، والعدالة الجتم�عية وال�سورى والتعليم الوطني.

بداية  يف  اإليه�  نظر  التي  الق�س�ي�  بع�س  من  الأفغ�ين  مواقف  واختلفت 
حي�ته ب�رتي�ب، كموقفه من الن�سوء والرتق�ء، ومن القومية وال�سرتاكية، ولكن 
بعد ات�س�له ب�حلي�ة اجلديدة يف اأوروب�، وب�لتنظيم�ت اجلديدة ازدادت خربته، ف�أع�د 

النظر يف بع�س مواقفه ال�س�بقة.

بع�س  بعقد  تو�سيحه�  ن�ستطيع  فكرية،  اختالف�ت  الكت�بني  هذين  وبني 
املق�رن�ت يف ق�سيتني من الق�س�ي� التي تن�وله� الكت�ب�ن، هم� موقفه من الراأ�سم�لية، 

وال�سرتاكية، وموقفه من ق�سية التطور والن�سوء والرتق�ء.

ال�سيد يو�سف، جم�ل الدين الأفغ�ين والثورة ال�س�ملة، مرجع �س�بق، �س143.  )1(
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• الق�صية الأوىل	
ن��سر الكت�ب الأول »الرد على الدهريني« الراأ�سم�لية، واأدان ال�سرتاكية 
ق بني مفهوم  وال�سرتاكيني. بينم� انح�ز الكت�ب الث�ين اإىل ال�سرتاكية، ولكنه فرَّ
ال�سرتاكية الغربية، وبني مفهوم ال�سرتاكية يف الإ�سالم؛ ف�ل�سرتاكية الغربية م� 
اأحدثه� واأوجده� اإل ح��سة النتق�م من جور احلك�م، وعوامل احل�سد يف العم�ل 
على  الرتف  وبذلوه� يف  ال�سفه،  ثرواتهم يف  ا�ستعملوا  الذين  الرثاء،  اأرب�ب  من 
وراء  والفقراء  العم�ل  حقوق  نبذ  يف  منهم  الأغني�ء  واأفرط  منتجيه�،  من  مراأى 
ظهورهم، ف��سطر العم�ل اإىل من�ه�سة اأهل الرثوة، فال ق�عدة دينية يرجعون اإليه�، 

ول �سلط�ن وازع يعمل بقهر ل�س�لح املجموع.

ملت�سقة  الإ�سالمي،  ب�لدين  ملتحمة  فهي  الإ�سالم،  يف  ال�سرتاكية  اأم� 
بعد  ب�ل�سرتاكية  عمل  من  واأول  وج�هلية،  بداوة  اأهل  ك�نوا  منذ  اأهله  بخلق 
التدين ب�لإ�سالم هم اأك�بر اخللف�ء من ال�سح�بة، واأعظم املحر�سني على العمل 
ب�ل�سرتاكية كذلك اأك�بر ال�سح�بة. يقول الأفغ�ين: »اإن ا�سرتاكية الإ�سالم هي 

عني احلق، واحلق اأحق اأن يتبع«)1(.

ف�لإ�سالم جعل الزك�ة من اأرك�نه، ف�لزك�ة هي ال�سرتاكية الإ�سالمية، وهي 
عم�د العدالة الجتم�عية، والف�رق بينه� وبني ال�سرتاكية الغربية، اأنه� يف الغرب 
تطرفت، وتولدت عنه� الأحق�د وال�سغ�ئن بني طبق�ت ال�سعب، وجعلت الأمن 

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س270.  )1(
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والنظ�م يف ح�جة اإىل ح�كم ب�أمره، ي�سع احلدود لوقف احلرب بني الطبق�ت، يف 
حني اأن ا�سرتاكية الإ�سالم اأ�س��سه� التع�ون والرتاحم بني اأفراد املجتمع.

• الق�صية الثانية	
يف ر�س�لة »الرد على الدهريني« نقد الأفغ�ين نظرية الن�سوء والرتق�ء، و�سب 
القنفذ،  قبوع  يقبع  اأنه  ريب  ل  ق�ئاًل:  ح�له  م�سوًرا  »داروين«  على  غ�سبه  ج�م 
وينتك�س بني اأمواج احلرية.. وك�أين بهذا امل�سكني وم� رم�ه يف جم�هيل الأوه�م 
به  ومه�مه اخلراف�ت اإل قرب امل�س�بهة بني القرد والإن�س�ن. وك�أن م� اأخذ به من ال�سُّ

الواهية ي�سغل به� نف�سه عن اآلم احلرية)1(.

هذه  يدعم  عم�  يبحث  اأن  ح�ول  فقد  »اخل�طرات«  الث�ين  كت�به  يف  اأم� 
النظرية يف الرتاث العربي، ويذكر قوًل »لأبي العالء املعري« موؤكًدا على بحثه 
الن�سوء والرتق�ء،  لهذه الفكرة ق�ئاًل: »لي�س فيه خف�ء فهو يق�سد )اأي املعري( 

اآخًذا مب� ق�له علم�ء العرب قبله بهذا املذهب«)2(.

يذكر  الكيمي�ء،  يف  ب�سرون«  بن  بكر  لـ»اأبي  بر�س�لة  الأفغ�ين  وي�ست�سهد 
فيه� اأن الرتاب ي�ستحيل نب�ًت�، والنب�ت ي�ستحيل حيوانً�، واأن اأرفع مواليد النب�ت 
النظرية  يوؤ�سل هذه  اأن  ويح�ول  بل  نه�يته�)3(،  والإن�س�ن  احليوان،  اأدنى طبق�ت 

الأفغ�ين، الرد على الدهريني، مرجع �س�بق، �س43، 44.  )1(
حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س244.  )2(

املرجع ال�س�بق، �س245.  )3(
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فهو  الطبيعي  النتخ�ب  اأم�  ق�ئاًل:  الإ�سالمية  ح�س�رتهم  ويف  العرب،  ت�ريخ  يف 
اأك�ن يف  �سواء  به،  اأمر معروف ومعمول  الإ�سالم  البداوة، ويف ح�س�رة  يف جبلة 
العرب على  واأم� حر�س  ن�سل اخليل.  اأو حت�سني  الن�س�ء،  الزوج�ت من  انتخ�ب 
هذه  الأفغ�ين  يعمم  بل  م�سهور)1(،  ف�أمر  احليوان  حت�سني  الطبيعي يف  النتخ�ب 

النظرية لت�سمل ميدان الأفك�ر بعد اأن طبقه� على ميدان املخلوق�ت.

والأفغ�ين يف هذا الكت�ب - اخل�طرات - ل يرف�س نظرية الن�سوء والرتق�ء 
على اإجم�له�، واإمن� يرف�س اأن يق�ل اإن احلي�ة وظهور الأحي�ء نتيجة طبيعية للقوى 
الطبيعية، بل اإن خلق احلي�ة، وكل م� يف الوجود يعود اإىل اهلل، موؤكًدا ذلك بقوله: 
»اإين اأرى اأن الأحي�ء التي ع��ست على هذه الأر�س جميعه� من �سورة واحدة 

اأولية، نفخ اخل�لق فيه� ن�سمة احليـ�ة«)2(.

اأهم اأفكار كتاب »اخلاطرات«

�سغلت فكرة وحدة امل�سلمني، واإق�مة رابطة اأو ج�معة اإ�سالمية اأغلب حي�ة 
الأفغ�ين، وكتب فيه� اأكرث مق�لته، وك�نت الغ�ية وراء �سعيه الدائم، وتنقله بني 
الأقط�ر الإ�سالمية وغري الإ�سالمية، و�س�ر كل علمه وعمله من اأجل حتقيق هذه 
والغر�س  الأفغ�ين،  اأقوال  اإن جممل  زيدان«:  »جرجي  عنه  ق�ل  كم�  اأو  الغ�ية. 

املرجع ال�س�بق، �س250-249.  )1(

املرجع ال�س�بق، �س247-246.  )2(
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كلمة  توحيد  اآم�له  عليه  تدور  ك�نت  الذي  واملحور  اأعم�له،  نحوه  ت�سبو  الذي 
الإ�سالم)1(.

كلمتني  الدين يف  ر�س�لة جم�ل  اإذا خل�ست  بقوله:  العق�د  اأكده  م�  وهذا 
فر�س�لته ب�إيج�ز اجل�معة الإ�سالمية)2(.

اأوًل: الوحدة الإ�صالمية يف جامعة اإ�صالمية

ك�نت حركة اجل�معة الإ�سالمية اأو�سع واأ�سمل مم� ق�م به الأفغ�ين، وهن�ك 
الإ�سالمي  الع�مل  اأنح�ء  خمتلف  يف  و�سي��سيون  مفكرون  بذله�  كبرية  جهود 
تف�وتت اإمك�ن�تهم واأدوارهم ح�سب قدراتهم ومراكزهم يف ن�سر هذه الفكرة. ومل 
تكن دعوة الأفغ�ين اأوىل الدعوات اإىل حتقيق وحدة اإ�سالمية، بل �سبقته� دعوات 
اأخرى كثرية منذ اأخري�ت القرن الث�من ع�سر، واأعيد طرحه� عند العثم�نيني منذ 
بداي�ت القرن الت��سع ع�سر، وهذا م� دفع اأحد الب�حثني اإىل اعتب�ر جم�ل الدين 

الأفغ�ين لي�س اإل منظًم� حلركة اجل�معة الإ�سالمية ل موجده�)3(.

جرجي زيدان، تراجم م�س�هري ال�سرق يف القرن الت��سع ع�سر، مكتبة احلي�ة، بريوت، ط3، 1970م، ج2،   )1(
�س84.

اللبن�ين، بريوت،  الع�سرين بني ح��سره وم�ستقبله، دار الكت�ب  القرن  العق�د، الإ�سالم يف  عب��س حممود   )2(
ط2، 1969م، �س142.

عبد الب��سط حممد ح�سن، جم�ل الدين الأفغ�ين واأثره يف الع�مل الإ�سالمي احلديث، مكتبة وهبة، الق�هرة،   )3(
)1402هـ/ 1982م(، �س67.
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1- نشأة مصطلح اجلامعة اإلسالمية وتطوره

بداأ م�سطلح »اجل�معة الإ�سالمية« يف الظهور والزده�ر يف الن�سف الث�ين 
من القرن الت��سع ع�سر، وات�سع لي�سمل مف�هيم عدة)1(، فبع�س امل�سلحني راأى فيه� 
دعوة للرجوع ب�لدين اإىل م� ك�ن عليه ال�سلف ال�س�لح، واآخرون ف�سروه� على اأنه� 
دعوة لتحديث املف�هيم الإ�سالمية وتطويره�، وتف�سريه� ب�سكل ي�س�ير تطور احلي�ة 
احلديثة، ويتم��سى مع املف�هيم الواردة من مدنية الغرب وثق�فته، واآخرون راأوا فيه� 
دعوة اإىل اإحي�ء اخلالفة العربية القر�سية من جديد، لكن من غري اأن يكون لهذه 

اخلالفة �سلطة دنيوية، بل جمرد رمز ديني لوحدة امل�سلمني.

اإن اجل�معة الإ�سالمية هي احلركة الإ�سالحية التي اأراد اأ�سح�به� توحيد 
ال�سعوب  توحيد  اأي  عثم�نية،  اأو  عربية  تكون  قد  واحدة،  وحدة  وراء  امل�سلمني 

التي تدين ب�لإ�سالم يف رابطة اأو ج�معة تقوم على اأ�س��س من الدين.

ال�س�مل  مبعن�ه�  الإ�سالمية  اجل�معة  بقوله:  هذا  امل�ست�سرقني  اأحد  ويف�سر 
ومفهومه� الع�م »هي �سعور ب�لوحدة الع�مة، والعروة الوثقى، ل انف�س�م بني جميع 

اأحمد فهد برك�ت ال�سوابكة، حركة اجل�معة الإ�سالمية، مكتبة املن�ر الزرق�ء، ط1، )1404هـ/ 1984م(،   )1(
�س5، 6.
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�س�حب  عهد  منذ  ومن�سئه�  ب�أ�سله�  قدمية  وهي  الإ�سالمي،  العموم  يف  املوؤمنني 
الر�س�لة«)1(.

اأي اإنه يعود ب�جل�معة الإ�سالمية اإىل بداية الر�س�لة الإ�سالمية. ولكن هن�ك 
حتدي�ت  اأك�نت  �سواء  الإ�سالمي،  الع�مل  واجهت  التي  ب�لتحدي�ت  ربطه�  من 
داخلية متمثلة يف ال�ستبداد والتخلف، اأو حتدي�ت خ�رجية متمثلة يف الأطم�ع 
الغربية ال�ستعم�رية لبالد ال�سرق. فهي »تي�ر �سي��سي وفكري ن��سل حتت �سع�ر 
العقيدة  وحدة  من  اأ�س��س  على  كله  ال�سرق  يقظة  اأجل  من  الإ�سالمية  اجل�معة 

الإ�سالمية«)2(.

اجل�معة  تي�ر  الأول  وا�سحني:  تي�رين  يف  الإ�سالمية  اجل�معة  ظهرت  وقد 
الأفغ�ين  وج�ء  العربي.  الإ�سالمية  اجل�معة  تي�ر  والآخر:  العثم�ين،  الإ�سالمية 

بتي�ر خ��س بني هذين التي�رين.

لوثروب �ستودارد، ح��سر الع�مل الإ�سالمي، ترجمة: عج�ج نويه�س، دار الفكر، بريوت، ط4، )1394هـ/   )1(
1973م(، �س388.

حممد عم�رة، اجل�معة الإ�سالمية والفكرة القومية عند م�سطفى ك�مل، املوؤ�س�سة العربية للدرا�س�ت والن�سر،   )2(
بريوت، 1976م، �س49. واأي�ًس� لنف�س املوؤلف: جم�ل الدين الأفغ�ين املفرتى عليه، دار ال�سروق، الق�هرة، 

)1404هـ/ 1984م(، �س173.
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2- تيارات اجلامعة اإلسالمية

)اأ( تي�ر اجل�معة الإ�سالمية العثم�ين
اإ�سالمية  تكوين ج�معة  ودار حول  احلميد،  عبد  ال�سلط�ن  التي�ر  هذا  ق�د 
حتت �سيطرته، وت�سم الولي�ت الإ�سالمية الواقعة حتت �سلطته، واأن تن�سم اإليه� 

الدول الإ�سالمية الأخرى مثل الهند وف�ر�س واأفغ�ن�ست�ن.

وقد ا�ستغل ال�سلط�ن »عبد احلميد« جم�ل الدين الأفغ�ين فرتة من الزمن 
العثم�نية  ال�ساللة  اإىل  انتقلت  قد  اأن اخلالفة  اعتقد  الفكرة، حيث  لرتويج هذه 

حني تن�زل عنه� اخلليفة العب��سي اإىل ال�سلط�ن �سليم الأول �سنة 1517م.

اأنكر  كم�  الدع�ء،  هذا  �سحة  يف  اأرنولد«)1(  »توم��س  ال�سري  ارت�ب  وقد 
و�س�طع  الزهراوي،  احلميد  عبد  اأمث�ل:  من   - اخلالفة  هذه  العرب  القوميون 
احل�سري، ورفيق العظم، وعبد الرحمن �سبندر، وغريهم -  لأنه حتى واإن �سح 

التن�زل ف�إنه لبد اأن يكون قد ح�سل ب�لإكراه.

وقد اأخذ ال�سلط�ن عبد احلميد على ت�أكيد هذه الفكرة، ف��ستدعى الأفغ�ين - 
اإن  ق�ئاًل:  الإ�سالمية.  ن�سر فكرة اخلالفة  مل�س�عدته يف  الفكرة -  اأحد دع�ة هذه 
وال�سعوب، جمعتهم  الأمم  من  كبرًيا  عدًدا  احتوت  دولة  العثم�نية  الإمرباطورية 
الرابطة الإمي�نية، وجعلتهم اأفراًدا يف ع�ئلة واحدة. فعلين� - واحل�لة هذه - اأن نعترب 

ال�سري توم��س اأرنولد، اخلالفة، ترجمة: جميل معلى، دار اليقظة، بريوت، 1946م، �س86.  )1(
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�سفة  فوق  امل�سلمني  �سفة  تكون  واأن  عثم�نيني،  نكون  اأن  قبل  م�سلمني  اأنف�سن� 
ال�سلط�ن العثم�ين)1(.

ويوؤكد ال�سلط�ن عبد احلميد هذه الفكرة ب�أقوال اأخرى، مثل: حب الوطن 
يف بالدن� العثم�نية يجب اأن ي�أتي يف املرتبة الث�نية بعد حب الدين، الذي يحتل 

املرتبة الأوىل)2(.

وك�نت فكرة اخلالفة الإ�سالمية قد بداأت عند بع�س ال�سالطني العثم�نيني 
دفعته�   - العثم�نية - حينذاك  الدولة  واجهت  التي  الظروف  اأن  اإل  ال�س�بقني، 
للتم�سك بهذه الفكرة والدع�ية له�؛ كي حتكم قب�سته� على الولي�ت العثم�نية 

امل�سلمة بعد حم�ولة الدول الأوروبية اإزاحة ال�سيطرة العثم�نية عن دول البلق�ن.

وقد دعم فكرة اجل�معة الإ�سالمية العثم�نية بع�س ال�سي��سيني والإ�سالحيني 
اأحمد عرابي الذي ق�م  وعلم�ء الدين، فمن ال�سي��سيني نذكر: الزعيم امل�سري 
اأبن�ء  كلن�  ق�ئاًل:  اخلليفة  �سد  لي�ست  ثورته  اأن  اإىل  حينئذ  واأ�س�ر   ،1881 بثورة 
ال�سلط�ن، ويجب علين� اأن نعي�س ك�أ�سرة يف منزل واحد. واأ�س�ف اأنه »مل يخطر 

ال�سلط�ن عبد احلميد الث�ين، مذكراتي ال�سي��سية، موؤ�س�سة الر�س�لة، بريوت، ط5، )1406هـ/ 1986م(،   )1(
�س176، 177.

املرجع ال�س�بق، �س177.  )2(
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بب�له اأ�ساًل القتداء ب�لف�حتني واملتغلبني؛ لأن يف ذلك �سي�ًع� لالإ�سالم عن بكرة 
اأبيه«)1(.

اأمث�ل الزعيم م�سطفى ك�مل،  وقد وافقه بعد ذلك رج�ل �سي��سة اآخرون 
والزعيم حممد فريد الذي اأورد اأقواًل يف تعظيم اخلليفة يف كت�به »ت�ريخ الدولة 

العلية العثم�نية«، وقد اأيده يف ذلك ال�سيخ املراغي)2(.

ال�سعوب  توحيد  الفكرة  هذه  من  احلميد  عبد  ال�سلط�ن  هدف  ك�ن  وقد 
التي تدين ب�لإ�سالم، واإخ�س�عه� حلكمه، ب�عتب�ره خليفة جلميع امل�سلمني، وك�ن 
الذي  الأر�س)3(،  ال�سني، ظل اهلل يف  الإ�سالم  ت�أكيد كونه خليفة  حري�ًس� على 

يحكم ب�ل�سورى، ويلتف حوله جميع امل�سلمني.

وك�ن هذا هو اإط�ر التفكري ال�سي��سي الإ�سالمي ال�سني، الذي �سبق ودع� 
اإليه كثري من املفكرين، اأمث�ل امل�وردي والغزايل وابن خلدون. وظلت هذه الفكرة 

را�سخة يف الأذه�ن حتى ظهور الأفغ�ين.

بلنت، الت�ريخ ال�سري لالحتالل الإجنليزي مل�سر، مرجع �س�بق، �س453.  )1(
�س�طع احل�سري، اأبح�ث خمت�رة يف القومية العربية، دار املع�رف، م�سر، 1964م، �س365.  )2(

ظل اهلل يف الأر�س تعني اأن اهلل تع�ىل مب� اأنه هو امللك العدل، وهو الذي حّرم الظلم على نف�سه وجعله بني   )3(
الن��س حمرًم�، اإًذا فكل ح�كم م�سلم يجب اأن يكون ظاًل هلل بهذا املعنى: اإق�مة العدل وحم�ربة الظلم وجعله 

حمرًم� جت�وبً� مع اإرادة اهلل �سبح�نه، واإل يفقد احل�كم �سرعيته، وت�سقط �سفة كونه ظاًل هلل يف الأر�س.
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وقد اأب�ح ال�سلط�ن عبد احلميد بع�س احلري�ت للت�أكيد على فكرة ال�سورى، 
فعند اإ�سدار د�ستور �سنة 1876م ت�سمنت اإحدى فقراته فكرة ال�سورى وامل�س�واة 
بني عن��سر الأمة - عثم�نيني وعربً� - واحت�ده� حتت العلم العثم�ين، واأن ين�ل كل 

فرد حريته التي يبيحه� له الق�نون. وقد و�سع مواد هذا الق�نون مدحت ب��س�)1(.

ولكن �سرع�ن م� اأوقف ال�سلط�ن العمل ب�لد�ستور عندم� �سعر ب�أن مدحت 
ب��س� ك�ن ينوي بعد اإعالن الد�ستور اتخ�ذ �سل�سلة من الإجراءات التي تهدف- 
يف النه�ية- اإىل ح�سر �سلطة ال�سلط�ن العثم�ين يف اجلوانب الروحية، واأن يكون 
ملدحت ب��س� الإ�سراف على اجلوانب ال�سي��سية، واإدارة الدولة، فعمد ال�سلط�ن اإىل 

اإق�لة مدحت ب��س� من من�سبه، ونفيه خ�رج البالد)2(.

وقد ا�ستع�ن ال�سلط�ن ببع�س رع�ي�ه من اأ�سل عربي لن�سر هذه الفكرة، من 
اأمث�ل جرجي زيدان وفرح اأنطون، وبع�س امل�س�يخ من اأتب�ع الطرق ال�سوفية من 
اأمث�ل »اأبو الهدى ال�سي�دي« الذي و�سع موؤلًف� ق�ل فيه: اإن اخلالفة �سرورة اإمي�نية 
اأن  امل�سلمني  جميع  واجب  ومن  العثم�نيني)3(.  اإىل  اأبي بكر  من  �سرًع�  انتقلت 

يطيعوه، واأن يكونوا من ال�س�كرين اإذا اأ�س�ب، ومن ال�س�برين اإذا اأخط�أ.

مدحت ب��س� )1822-1885م( توىل من��سب اإدارية و�سي��سية عدة حتى و�سل اإىل من�سب ال�سدارة العظمى   )1(
�سنة 1870م يف عهد ال�سلط�ن عبد العزيز، ثم توله ث�نية �سنة 1876م يف عهد ال�سلط�ن عبد احلميد.

مدحت ب��س�، مذكرات، ترجمة: يو�سف كم�ل حت�تة، مطبعة هندية، م�سر، 1913م، �س18.  )2(
اأبو الهدى ال�سي�دي، داعي الر�س�د ل�سبيل الحت�د والنقي�د، املطبعة ال�سلفية، حلب، 1257هـ، �س5.  )3(
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من   - الفكرية  حي�ته  من  الأوىل  املراحل  يف   - عبده  حممد  ك�ن  كم� 
املدافعني عن هذه اجل�معة، حيث اعترب اأن الولء للدولة العثم�نية واملح�فظة على 

كي�نه� جزء من العقيدة الإ�سالمية وركن من اأرك�نه�.

على  املح�فظة  اإن  1886م:  �سنة  بريوت  يف  كتبه�  مق�لة  يف  عبده  يقول 
الدولة العلية العثم�نية ث�لثة العق�ئد بعد الإمي�ن ب�هلل ور�سوله، ف�إنه� وحده� احل�فظة 
ل�سلط�ن الدين الك�ملة لبق�ء �سورته، ولي�س للدين �سلط�ن يف �سواه�، واإن� واحلمد 

هلل على هذه العقيدة نحي� وعليه� منوت)1(.

)ب( تي�ر اجل�معة الإ�سالمية العربي
هو تي�ر ح�ول اأن يتحرر من �سيطرة اخلالفة العثم�نية، ون�دى بخالفة عربية، 
عندم�  العربية،  اجلزيرة  يف  الوه�ب  عبد  بن  حممد  ال�سيخ  عند  الجت�ه  بداأ  وقد 
ن�دى بخالفة عربية عو�ًس� عن اخلالفة العثم�نية، تلته� دعوة اأخرى ق�دته� بع�س 
اجلمعي�ت ال�سرية يف ال�س�م، واأيده� بطر�س الب�ست�ين، ثم ق�د هذا التي�ر بعد ذلك 
عبد الرحمن الكواكبي )ت1902م( الذي ك�ن اأحد تالمذة الأفغ�ين، وت�أثر به 
الإ�سالمية،  واحلركة  العربية  احلركة  بني  بتمييزه  عنه  انف�سل  ولكنه  كبرًيا،  ت�أثًرا 
بعدم� و�سل اإىل التمييز بني العربي وغري العربي من ال�سعوب الإ�سالمية، وط�لب 
بوحدة امل�سلمني حتت خالفة قر�سية، موؤكًدا اأن الت�ريخ قد اأثبت اأن الدور الذي 

حممد حممد ح�سني، الجت�ه�ت الوطنية يف الأدب املع��سر، مكتبة الآداب، الق�هرة، ط2، 1962، ج1،   )1(
�س48.
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روح  لتمثيل  و�سالحيتهم  عبقريتهم،  اإىل  يعود  الإ�سالم  ظهور  يف  العرب  اأداه 
الإ�سالم.

ابتداًء من م�سروع »حممد  الظهور  اأخذت يف  الفكرة قد  واإن ك�نت هذه 
علي« الذي ك�ن ي�سعى اإىل اإن�س�ء دولة عربية م�ستقلة يف م�سر)1( ت�سم اإليه� البالد 

العربية يف اإفريقي� واآ�سـي�)2(.

الذي  القرى«،  »اأم  كت�به  الكواكبي  اأّلف  الهدف  هذا  حتقيق  اأجل  ومن 
اأحوال  فيه  انتقد  �سنة )1316هـ/ 1898م(،  ب��سم م�ستع�ر - يف م�سر  ن�سره - 
الدولة العثم�نية، وامتدح العرب، وق�ل بوجوب اأن تكون اخلالفة عربية، ول يجوز 
العتم�د على العثم�نيني يف اأمر اخلالفة، ف�جل�معة الإ�سالمية عنده تي�ر من�ه�س 

لالأتراك العثم�نيني.

ومل يدع الكواكبي العرب فقط اإىل اللتف�ف حول خالفة اإ�سالمية قر�سية، 
بل دع� الأتراك اأنف�سهم اأن ين�سموا اإىل بقية امل�سلمني حتت لواء اخلالفة العربية، 
ق�ئاًل: »اإن اآل عثم�ن اإذا تدبروا ل يجدون و�سيلة لتجديد حي�تهم ال�سي��سية اأف�سل 

من اجتم�عهم مع غريهم على خليفة من قري�س«)3(.

اأمث�ل هوؤلء  �، من  � ولي�س عربيًّ اإ�سالميًّ اأن م�سروع حممد علي ك�ن م�سروًع�  املوؤرخني من يرى  هن�ك من   )1(
حممد �سفيق غرب�ل يف كت�به عن حممد علي.

�س�مي الكي�يل، الفكر العربي بني م��سيه وح��سره، مطبعة املع�رف، م�سر، 1943، �س60.  )2(
عبد الرحمن الكواكبي، اأم القرى، �سمن الأعم�ل الك�ملة، حتقيق: حممد عم�رة، الهيئة امل�سرية الع�مة   )3(

للت�أليف والن�سر، الق�هرة، 1970م، �س315.
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اجلزائري  ط�هر  ال�سيخ  اأمث�ل  من  املفكرين،  بع�س  الجت�ه  هذا  يف  واأيده 
)ت 1920م( وعبد احلميد الزهراوي )ت 1916م( الذي اأعلن يف خط�ب األق�ه 
يف املوؤمتر العربي املنعقد يف ب�ري�س �سنة 1913م اأن الرابطة الدينية عجزت دائًم� يف 
اإيج�د الوحدة ال�سي��سية، و�سرب مثاًل على ذلك ب�لنظر اإىل احلكومتني العثم�نية 
والف�ر�سية، وكيف مل تقَو رابطتهم� الدينية على اإزالة خالف ب�سيط بينهم�، وهو 
اختالف على احلدود)1(؛ ولذا ط�لب اأ�سح�ب هذا التي�ر بخالفة اإ�سالمية عربية 

بدًل من خالفة اإ�سالمية عثم�نية.

)ج( تي�ر اجل�معة الإ�سالمية عند الأفغ�ين
ال�س�بقة  التي�رات  عن  الأفغ�ين خمتلًف�  عند  الإ�سالمية  اجل�معة  تي�ر  ك�ن 
اإىل  دعوته  يف  و�س�ركه  احلميد،  عبد  ال�سلط�ن  ع��سر  واإن  فهو  عليه،  والالحقة 
اجل�معة الإ�سالمية ف�إنه اختلف معه، وانقلب عليه عندم� �سعر اأنه اأبعد م� يكون 

عن اخلليفة الإ�سالمي الذي يحكم ب�ل�سورى.

كم� اختلف تي�ر اجل�معة الإ�سالمية عند الأفغ�ين عن التي�ر الذي ن�دى به 
الكواكبي بعده، ف�جل�معة الإ�سالمية عند الأفغ�ين غري حمددة ب�جلن�س العربي، 
ورمب� ك�ن لأ�سله العرقي دخل كبري يف هذا، اإذ اإنه ل ينتمي اإىل العن�سر العربي، 
بل يق�ل اإنه اأفغ�ين اأو اإيراين؛ ولذا ك�نت دعوته جل�معة ق�ئمة على اأ�س��س الوحدة 

الدينية والرابطة الإ�سالمية بني امل�سلمني مبختلف جن�سي�تهم.

�س�طع احل�سري، اأبح�ث خمت�رة يف القومية العربية، مرجع �س�بق، �س346.  )1(
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ومن هن� اختلفت مالمح دعوة الأفغ�ين اإىل ج�معة اإ�سالمية عن التي�رات 
اأعطى فيه� حقوق املواطنة لأهل الأدي�ن  الأخرى، وظهرت لديه مبالمح خ��سة 

الأخرى، ونتعرف على هذه املالمح يف ال�سفح�ت الق�دمة.

ثانًيا: مالمح اجلامعة الإ�صالمية والوحدة الدينية

ال�س�بقني  عن  الأفغ�ين  عند  واأ�سب�به�  الدينية  الوحدة  دوافع  اختلفت 
ال�سلط�ن  اإليه�  دع�  التي  الدينية  الوحدة  عن  اختلفت  فقد  عليه،  والالحقني 

عبد  احلميد، واأي�ًس� اختلفت عن الوحدة الدينية التي ن�دى به� الكواكبي.

1- بواعث الوحدة الدينية
قب�سته  اإ�سالمية لإحك�م  اأو ج�معة  اإىل وحدة  احلميد  عبد  ال�سلط�ن  دع� 
املوؤمتر  اإم� عن طريق  اأن فقد جزًءا كبرًيا من مملكته،  على البالد الإ�سالمية بعد 
اأو نتيجة احتالل  الذي ُعقد يف »برلني«، واخل��س بت�سوية م�سكالت »البلق�ن«، 
وقرب�س  1830م،  �سنة  اجلزائر  احتلت  فقد  العثم�نية،  الولي�ت  لبع�س  الغرب 

�سنة 1870م، وتون�س �سنة 1881م، وم�سر �سنة 1882م.

فك�نت دوافع ال�سلط�ن هي ت�سديد قب�سة الدولة على م� تبقى من ولي�ت 
للخليفة  الأدبي  النفوذ  ومد  الغرب،  من  عليه�  الزاحف  الأوروبي  اخلطر  اأم�م 
العثم�ين من كونه خليفة على الولي�ت العثم�نية اإىل كونه خليفة لكل امل�سلمني، 
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ممن هم خ�رج حدود الدولة العثم�نية - من هنود وفر�س واأفغ�ن - ملواجهة اأخط�ر 
اأمالكه،  اإىل املح�فظة على م� بقي من  الغزو الأوروبي)1(. فك�نت دعوته تهدف 

ودعوة م�سلمي الع�مل لاللتف�ف حوله.

كراهيته  ب�سبب  فك�نت  عربية،  اإ�سالمية  لوحدة  الكواكبي  دعوة  اأم� 
ال�سديدة للدولة العثم�نية، التي ع�نى من ا�ستبداده�، وهو يف بالد ال�س�م، مم� دفعه 
اإىل الهجرة منه� اإىل م�سر، التي ك�نت تتمتع ببع�س ال�ستقالل، واحلكم الذاتي 
حتت �سيطرة اأ�سرة حممد علي، فدعوته اإىل هذه اجل�معة بدافع اأن ت�ستقل الدول 

العربية عن �سلطة الدولة العثم�نية، وتكوين رابطة اإ�سالمية عربية.

اأم� الأفغ�ين فقد اختلفت دوافعه اإىل اجل�معة الإ�سالمية عن دوافع الآخرين 
قبله وبعده. حيث راأى اأن الع�مل - يف وقته - قد انق�سم اإىل �سرق �سعيف وغرب 
فدفعته  وُم�ستعِمر،  متقدم  م�سيحي  غرب  يق�بله�  مت�أخرة  اإ�سالمية  اأغلبية  قوي، 
تلك الظروف اإىل مق�ومة ال�ستعم�ر الذي ح�ول اأن يفتت ال�سرق لي�سهل عليه 
للقي�م  وتنبيهه�  الإ�سالمية من �سعفه�،  الأمة  اإنه��س  هو  احتالله، فك�ن غر�سه 
على �سئونه� حتى تلحق ب�لأمم الراقية، وحل العقول من قيود الأوه�م، وتوحيد 

ال�سرقيني، فيعود لهم جمدهم)2(.

اأحمد فهد برك�ت ال�سوابكة، حركة اجل�معة الإ�سالمية، مرجع �س�بق، �س6.  )1(
حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س82.  )2(
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فقد �سعر الأفغ�ين - نتيجة الت�س�دم احل�س�ري بني ال�سرق والغرب - مبدى 
تخلف ال�سرق اأم�م تقدم الغرب يف العلوم واملدنية، مم� اأت�ح للغرب ا�ستعم�رهم، 

بعد اأن ك�ن ال�سرق يف مقدمة الع�مل املتمدين يف الع�سور الو�سطى.

فقد حّول الإ�سالم ال�سعوب العربية من ح�لة تخلف - يف ع�سر اجل�هلية - 
اإىل ح�لة التمدن والعمران، فك�نت ال�سعوب العربية قبل الإ�سالم، �سعوبً� تعي�س 
وقّوم  عقله�،  ونّور  وهذبه�،  وقواه�  »ووحده�  الدين  فج�ءه�  اجلهل،  يف �ساللت 
اأخالقه�، و�سدد اأحك�مه�، ف�س�دت على الع�مل... بعد اأن ك�نت عقول اأبن�ئه� يف 

غفلة عن لوازم املدنية ومقت�سي�ته�«)1(.

وي�ستطيع ال�سرق - يف الع�سور احلديثة - اأن يعود اإىل �س�بق عهده وح�س�رته 
الدين  ا�ستط�ع  فقد  الإ�سالمية.  اجل�معة  واإنه��س  الدينية،  الوحدة  طريق  عن 
الإ�سالمي من قبل اأن يجمع �سعوبً� متفرقة حتت مظلته، ويوحد بينهم، ويحولهم 
اإىل اأمة من اأعظم الأمم يف الرقي، وعندم� يعودون اإىل التم�سك برابطة الدين مرة 
اأخرى �ستعود لهم ح�س�رتهم من جديد، فقد حولتهم الوحدة الإ�سالمية من قبل 
من »اأمة ك�نت من اأعرق الأمم يف التوح�س والق�سوة واخل�سونة، و�سم� به� اإىل اأرقى 

مراقي احلكمة واملدنية«)2(.

املرجع ال�س�بق، �س441.  )1(
عم�رة،  حممد  حتقيق:  الق�هرة(،  )ن�سخة  الك�ملة  الأعم�ل  الأفغ�ين،  واأي�ًس�:  �س505.  ال�س�بق،  املرجع   )2(
املوؤ�س�سة امل�سرية الع�مة للت�أليف والن�سر، ودار الك�تب العربي، الق�هرة، 1968، مق�لة »الأ�س�لة والتقليد«، 

�س199.
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2- م�س�در الوحدة الدينية
بحث الأفغ�ين عن م�س�در الوحدة الدينية حتت لواء اجل�معة الإ�سالمية، 
ت�أتي  والعقل  النقل  فمن  الت�ريخي.  والواقع  والنقل  ب�لعقل  متحققة  فوجده� 
م�س�در الت�سريع الأربعة، وهي القراآن وال�سنة والإجم�ع والقي��س. يف كل م�سدر 

من هذه امل�س�در م� يوؤكد على هذه الوحدة والحت�د.

ففي القراآن الكرمي دعوات كثرية اإىل الوحدة، منه� قوله تع�ىل:ژڦ 
تع�ىل:ژۈ ٴۇ  وقوله  ]اآل عمران/ 103[،  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ 
تع�ىل:ژٻ ٻ  قوله  التفرقة يف  نهى - عن  ]احلجرات/ 10[، كم�  ۋژ 

پ پ پپ ژ ]الأنف�ل/ 46[. 

»مثل   : قوله  يف  ج�ء  كم�  اأي�ًس�،  ال�سريفة  ال�سنة  عليه  توؤكد  م�  وهذا 
املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتع�طفهم مثل اجل�سد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى 

له �س�ئر اجل�سد ب�ل�سهر واحلمى«)1(.

اهتم�م  بلغ  فقد  الإجم�ع،  فهو  الت�سريع،  م�س�در  من  الث�لث  امل�سدر  اأم� 
»وبلغت  الت�سريع  م�س�در  اأحد  الإجم�ع  عند جعل  كبرًيا  مبلًغ�  ب�لوحدة  الدين 
وجعل  الدينية،  الرع�ية  يف  درجة  اأ�سمى  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  التف�ق  مك�نة 

�سحيح م�سلم، احلديث رقم 2586.  )1(
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علمه،  يف  وم�  اهلل  حكم  عن  ك��سًف�  الأمور  من  اأمر  على  واتف�قه�  الأمة  اإجم�ع 
واأوجب ال�سرع الأخذ به على عموم امل�سلمني«)1(.

الأفغ�ين  في�س�وي  القي��س،  وهو  الت�سريع،  م�س�در  من  الرابع  امل�سدر  اأم� 
بينه وبني العقل، وهو يحكم اأي�ًس� ب�سرورة الوحدة؛ لأن العقل يحكم ب�أن الأمم 
ا من طلب  الكبرية اإذا اعرتاه� �سعف تط�ولت عليه� القوى الأجنبية، »ومل جتد بدًّ

النج�ة، وهو م� يكون ب�لتئ�م اأفراده� والتح�م اآح�ده�«)2(.

ويدعو  الدين،  يف  موجودة  الوحدة  م�س�در  اأن  الأفغ�ين  يوؤكد  وهكذا 
معتنقيه لالأخذ به�، فللدين فعل ال�سحر على معتنقيه، وميكن لأي اأمر اإذا ك�ن 
ف�لدين عنده  الأخرى،  املوؤثرات  يفوق  الذي  ت�أثريه  له  اأن يكون  الدين  م�سدره 
»وعند جميع الأمم اأول م� ميتزج ب�لقلوب، وير�سخ يف الأفئدة... فهو �سلط�ن الروح 

ومر�سده� اإىل م� ُتدبِّر به َبَدنَه�«)3(.

الدين  عن  ابتع�دهم  اإىل  ع�ئد  امل�سلمني  بني  واخلالف  ال�سعف  فك�أن 
وحكمته، فيقول: »كل م�سلم مري�س ودواوؤه يف القراآن، وم� على ط�لب احلكمة 

بريوت،  والن�سر،  للدرا�س�ت  العربية  املوؤ�س�سة  عم�رة،  وحتقيق: حممد  درا�سة  الك�ملة،  الأعم�ل  الأفغ�ين،   )1(
1968م، مق�لة »الوحدة وال�سي�دة«، ج2 »الكت�ب�ت ال�سي��سية«، �س32.

ف�حتة  الأفغ�ين،  واأي�ًس�:  �س�بق، �س524.  الأفغ�ين، مرجع  الدين  املخزومي، خ�طرات جم�ل  ب��س�  حممد   )2(
جريدة العروة الوثقى، الأعم�ل الك�ملة، مرجع �س�بق، ج2، �س339.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س456. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل   )3(
الك�ملة)ن�سخة الق�هرة(، مق�لة »الن�سرانية والإ�سالم واأهليهم�«، مرجع �س�بق، �س283.
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به ج�ء  مب�  ع�ملون  اليوم  امل�سلمون  فهل  ب�أحك�مه،  ويعمل  مع�نيه  يتدبر  اأن   اإل 
حممد «؟!)1(

ولي�س الدين والعقل هم� م� اأثبت� �سرورة الوحدة فقط، بل الواقع الت�ريخي 
قد اأثبت الوحدة كذلك؛ لأن كل اأمة يف الت�ريخ حظه� من الوجود على مقدار 
على  للت�أكيد  الأفغ�ين  م�س�در  هي  والواقع  والعقل  ف�لدين  الوحدة،  من  حظه� 

�سرورة الوحدة.

3- مفهوم الوحدة الدينية
تقوم الوحدة الإ�سالمية عند الأفغ�ين على وحدة الدين، وهي رابطة ُتعد من 
اأهم روابط الحت�د والئتالف، وي�سمي هذه الوحدة ب�لع�سبية اأو الت�س�من، والع�سبية 
عنده تعني »الو�سف الذي �سكل اهلل به ال�سعوب، واأق�م بن�ء الأمم، وهو عقد الربط 

يف كل اأمة، بل هو املزاج ال�سحيح، يوحد املتفرق منه� حتت ا�سم واحد«)2(.

وهو  ابن خلدون-  عند  الع�سبية  بفكرة  الأفغ�ين  ت�أثر  مدى  هن�  ونالحظ 
ي�ست�سهد به كثرًيا يف كت�به هذا- اإذ ُيعد اأهم من تكلم عن الع�سبية قدميً�، فقد 
جعله� ال�سبب الأ�س��سي وراء ن�س�أة الدول، كم� كتب ف�ساًل عن ارتب�ط الدعوة 

الدينية ب�لع�سبية، عنوانه »اإن الدعوة الدينية من غري ع�سبية ل تتم«)3(.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س106.  )1(
املرجع ال�س�بق، �س500. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل الك�ملة، مق�لة »التع�سب«، مرجع �س�بق، ج2، �س42.  )2(

ابن خلدون، املقدمة، حتقيق: علي عبد الواحد وايف، دار نه�سة م�سر، 1979م، ج2، �س526.  )3(
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املك�ن  وحدة  ب�سبب  تن�س�أ  فقد  متعددة،  اأ�س�س  على  الع�سبية  تقوم  وقد 
)الوطن( اأو اللغة اأو اجلن�س اأو الدين، ف�لروابط الع�سبية متعددة، وعندم� يق�رن 
الأفغ�ين بني اأنواع الع�سبي�ت، يرى اأن هن�ك نوعني من الع�سبي�ت هم� اأ�س��س 
تكوين املجتمع الإن�س�ين، وتكوين الدول، وبهم� اأو ب�أحدهم� يخل�س له� ال�سلط�ن، 

وهم�: قوة اجلن�س، وقوة الدين.

ول ي�س�وي الأفغ�ين بني الرابطتني- اجلن�س والدين- بل يرى اأن ع�سبية 
الدين اأقد�س الروابط، ويعدد الأ�سب�ب التي من اأجله� اخت�ر امل�سلم رابطة الدين 

دون بقية الروابط ك�سع�ر لوحدته، منه�:

• اأنه يطم�س الختالف بني الأ�سخ��س والأفراد املتعددين، وي�سل م� بينهم 	
يف املق��سد والأعم�ل.

• الأوط�ن 	 يف  املتخ�لفة  والأجن��س  والع�س�ئر  القب�ئل  بني  املن�فرة  اأثر  ميحو 
واللغ�ت والع�دات املتب�عدة.

• ميحو اأهواء ال�سعوب املت�س�ربة اإىل ق�سد واحد، وهو ت�أ�سيل املجد، وتخليد 	
الذكر حتت ال�سم اجل�مع لهم.

• اأنه اأخلد اأثًرا يف الت�ريخ، ف�مل�سلمون جمعتهم جن�سيتهم الدينية، وتفوقت على 	
جن�سيتهم املك�نية، ف�أعر�سوا »على اختالف اأقط�رهم عن اعتب�ر اجلن�سي�ت، 

ورف�سوا اأي نوع من اأنواع الع�سبي�ت عدا ع�سبيتهم الإ�سالمية«)1(.

الأفغ�ين، الأعم�ل الك�ملة، مق�لة »اجلن�سية والدي�نة الإ�سالمية«، مرجع �س�بق، ج2، �س33.  )1(
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ت�ستطيع  الروابط الأخرى؛ لأنه�  بقية  الدين عن  رابطة  ويف�سل الأفغ�ين 
اأن جتمع اجلن�سي�ت املختلفة يف رابطة اأمنت من رابطة اجلن�س، فت�ستطيع اأن جتمع 
الرتكي ب�لعربي، والف�ر�سي ب�لهندي، والعربي ب�لغربي، ويخ�طب امل�سلمني يف كل 
مك�ن ق�ئاًل: »هذه �سلة من اأمنت ال�سالت �س�قه� اهلل اإليكم، فيه� عزتكم ومنعتكم 
و�سلط�نكم و�سي�دتكم، فال توهنوه�، ولكن عليكم يف رع�يته� اأن تخ�سعوه� ل�سطوة 

العدل«)1(.

املذهبية  نقد  كذلك  امل�سلمني  بني  اجلن�سية  الع�سبية  الأفغ�ين  نقد  وكم� 
الدينية التي ق�سمت امل�سلمني اإىل مذاهب و�سيع، وك�ن اأبرز خالف حينذاك بني 

ا حتى الآن. امل�سلمني، هو م� بني ال�سيعة واأهل ال�سنة، وهو م� زال م�ستمرًّ

 - واأ�س��س هذا اخلالف يعود اإىل اختالف امل�سلمني- بعد وف�ة الر�سول
بكر  اأبي  خالفة  تف�سيل  اإىل  ال�سنة  اأهل  ذهب  بعده.  ب�خلالفة  اأحق  هو  فيمن 
ال�سديق ، وذهب ال�سيعة اإىل تف�سيل علي بن اأبي ط�لب ، وا�ستمر هذا 
اخلالف حتى الآن، ويرى الأفغ�ين اأن هذه ق�سية واهية ذهب زمنه�، ويجب اأن 
يزول اخلالف الذي بني عليه�؛ ولذا ي�سيح يف امل�سلمني ق�ئاًل: اأم� اآن للم�سلمني 
اأن ينتبهوا من هذه الغفلة؟! ي� قوم- وعزة احلق- اإن اأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
اإذ هم ق�تلوا  ط�لب ل ير�سى عن العجم- الفر�س- ول عن عموم اأهل ال�سيعة 
فال  بكر  اأبو  بكر. وكذلك  اأبي  على  تف�سيله  ملجرد  افرتقوا عنهم  اأو  ال�سنة  اأهل 

)1(  املرجع ال�س�بق، ج2، �س34.
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ير�سيه اأن تدافع اأهل ال�سنة عنه، واأن تق�تل ال�سيعة لأجل تلك الأف�سلية التي مر 
زمنه�، والتي تخ�لف روح القراآن الآمر اأن يكونوا »ك�لبني�ن املر�سو�س«)1(  فهي 
ق�سية انتهى زمنه�، ومل يعد لهذا اخلالف من اأ�س��س، ويكفي اأن يق�ل اإن اأق�سر 

اخللف�ء الرا�سدين عمًرا توىل اخلالفة قبل اأطولهم عمًرا.

من  �سديدة  مع�ر�سة  الأفغ�ين  به�  ن�دى  التي  الع�سبية  فكرة  لقت  وقد 
اأفك�ًرا تعود  بع�س الأوربيني، واعتربوه� حركة رجعية تنظر اإىل الوراء، وت�ستلهم 
اأوروب�  �سد  كبري  خطر  على  تنطوي  الآخر  البع�س  وراآه�  الو�سطى،  القرون  اإىل 
ب�سكل ع�م، و�سد امل�سيحيني ب�سكل خ��س، واأنه� توؤدي اإىل تغذية عن��سر احلقد 

والكراهية.

لي�س  الدينية  للوحدة  دعوته  اأن  ويرى  الدع�ءات،  تلك  الأفغ�ين  ويفند 
يوم  تكن يف  الإ�سالمية مل  الع�سبية  اأن  راأى  بل  امل�سيحيني،  �سد  تع�سب  فيه� 
الإ�سالمية  الدولة  ب�أن  ي�سهد  والت�ريخ  الأخرى،  الأدي�ن  اأهل  �سد  الأي�م  من 
واأن  الدخول يف الإ�سالم،  اأحًدا على  الكت�ب، ومل تكره  اأهل  ك�نت حتفظ ذمم 
امل�سيحية  والع�سبية  الإ�سالمية  الع�سبية  بني  تن�فر  وجود  من  اأوروب�  تدعيه  م� 
يعود يف الأ�س��س اإىل م� ُعرف ب��سم »امل�س�ألة ال�سرقية«، وهي العراك بني الغرب 
ب�سبب  واإمن�  الدين؛  ب�سبب  لي�س  ال�سراع  وهذا  الإ�سالمي،  وال�سرق  امل�سيحي، 
الأطم�ع الغربية يف الولي�ت العثم�نية ب�لبلق�ن، وم� م�س�ألة الدين اإل ذريعة، واإذا 

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س241.  )1(
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ك�ن لل�سغينة الدينية �سيء من الدخل يف اإيج�د امل�س�ألة ال�سرقية؛ ف�إنه� لي�ست 
هي كل اأ�سب�ب امل�س�ألة)1(.

اأن  ويرى  خم�لفيه،  �سد  ب�لتع�سب  امل�سيحي  الغرب  الأفغ�ين  وي�سف 
الإفرجن يب�سعون التع�سب الديني، وهم اأ�سد الن��س يف هذا النوع من التع�سب، 
واأحر�سهم على القي�م به »يتق�ربون ويت�آلفون ويتوحدون يف توجيه قواهم احلربية 
وال�سي��سية حلم�ية من ي�س�كلهم يف الدين، واإن ك�ن يف اأق�سى ال�سني اأو ق��سية من 
الأر�س... يعدون اخل�رجني عن دينهم من احليوان�ت.. ولي�س من نوع الإن�س�ن 

الذي يزعم الأوربيون اأنهم حم�ته«)2(.

والت�ريخ �س�هد على اأن التع�سب الإ�سالمي ك�ن اأقل بكثري من التع�سب 
امل�سيحي، وي�ست�سهد الأفغ�ين على ذلك ب�أمثلة من ت�ريخ الأمم الغربية يف احلروب 

ال�سليبية، واأي�ًس� مم� عمله الأ�سب�ن مب�سلمي الأندل�س.

واإذا ك�ن قد حدث بع�س ال�سطط من اأهل الدين الإ�سالمي يف الأجي�ل 
ال�س�بقة، ف�إنه مل ي�سل اإىل حد الإفراط والإب�دة »واإخالء الأر�س من خم�لفيهم يف 

دينهم«)3(، وهو اأمر ع�ر�س يحدث ثم تعود الأو�س�ع اإىل حد العتدال.

املرجع ال�س�بق، �س300. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل الك�ملة، مق�لة »امل�س�ألة ال�سرقية«، مرجع �س�بق، ج2،   )1(
�س9.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س511. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل   )2(
الك�ملة، مق�لة »التع�سب«، مرجع �س�بق، ج2، �س45.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س506. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل   )3(
الك�ملة، مق�لة »التع�سب«، مرجع �س�بق، ج2، �س43.
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ثالًثا: اجلامعة الإ�صالمية والوحدة ال�صيا�صية )اخلالفة(

الكلمة،  جمع  يف  واأثره�  ال�سي��سية،  الوحدة  ب�أهمية  يوؤمن  الأفغ�ين  ك�ن 
وحدة  قدميً�-  الإ�سالمية-  اخلالفة  حققت  فقد  امل�سلمني،  بني  الوحدة  واإع�دة 
امل�سلمني حتت راية واحدة، واأراد الأفغ�ين اأن يجدد يف ع�سره م� ك�ن للم�سلمني 

قدميً� من ج�معة حتت راية �سي��سية واحدة، يحكمه� خليفة واحد.

ومل يكن اخلط الف��سل بني م� هو اإ�سالمي وم� هو عربي وا�سًح� حتى ذلك 
وهدف  العروبة،  فكرة  مع  تتع�ر�س  ل  اإ�سالمية  لوحدة  الدعوة  وك�نت  الوقت، 
الأفغ�ين الأول هو جمع امل�سلمني؛ لإحداث يقظة دينية وعلمية، »وتوحيد كلمة 
الإ�سالم ومّل �سمل امل�سلمني يف �س�ئر اأقط�ر الع�مل الإ�سالمي يف �س�ئر اأقط�ر الع�مل 
يف حوزة دولة واحدة حتت ظل اخلليفة الأعظم ل ي�س�ركه يف احلكم اأحد، كم� 

ك�نت احل�ل يف اأي�م الإ�سالم املجيدة«)1(.

يف  الأفغ�ين  اآم�ل  مع  احلميد  عبد  ال�سلط�ن  اأحالم  التقت  البداية  ويف 
الدول  اأقوى  ب�عتب�ره�  العثم�نية  اخلالفة  ظل  حتت  ال�سي��سية،  الوحدة  حتقيق 
الإ�سالمية حينذاك. فب�يع الأفغ�ين ال�سلط�ن على ذلك، ق�ئاًل: »اأم� م� راأيته من 
يقظة ال�سلط�ن، و�سدة حذره واإعداده العدة الالزمة لإبط�ل مك�يد اأوروب� وح�سن 

ت�س�رلز اآدم�س، الإ�سالم والتجديد يف م�سر، مرجع �س�بق، �س15.  )1(
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اإىل مد يدي له، فب�يعته ب�خلالفة  ب�لدولة، قد دفعني  نواي�ه وا�ستعداده للنهو�س 
وامللك«)1(.

حكمه�  حتت  الواقعة  الولي�ت  حم�ية  العثم�نية  الدولة  ا�ستط�عت  ف�إذا 
من العدوان الغربي، ف�سيوؤدي هذا اإىل م�س�رعة بقية البلدان الإ�سالمية الأخرى 
لطلب الدخول حتت احلم�ية ال�سلط�نية، والن�سم�م اإىل هذا احللف الإ�سالمي، 
ول �سك يف اأن اإيران �سوف ت�سرع اإىل مق�م ال�سلطنة العظمى لالحت�د معه�، اإذ هي 

يف اأم�ّس احل�جة ل�سد الأزر، ول�سون كي�نه� من مط�مع الغرب.

ب�لن�سم�م  العثم�ين  ال�سلط�ن  �سيط�لبون  الذين  هم  فقط  الفر�س  ولي�س 
لطلب  الأفغ�ن  مثل  اأخرى،  دول  �ست�س�رع  بل  الإ�سالمية،  اجل�معة  هذه  اإىل 
الن�سم�م اإىل الولي�ت العثم�نية، وعندم� ترى الهند - وهي متلك عدًدا كبرًيا من 
امل�سلمني)2(  - هذا التح�لف بني الدول الإ�سالمية �ستط�لب ب�ن�سم�مه� كذلك 
اإىل اجل�معة، وتن�سم دول ال�سرق الإ�سالمية حتت راية اخلالفة العظمى، وال�سلطة 
الكربى.. »ليدفعوا غ�رة الغرب عن الدول الإ�سالمية.. وينه�سون نه�سة الرجل 
الواحد؛ للتخل�س من ربقة ال�ستعم�ر وامل�ستعمرين، ويرجع ال�سرق لل�سرقيني«)3(. 

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س73. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل   )1(
الك�ملة، مق�لة »ال�سلط�ن عبد احلميد«، مرجع �س�بق، ج2، �س22.

ك�ن يعي�س يف الهند حينذاك م� يبلغ م�ئة وثم�نني مليون م�سلم قبل انق�س�مه� اإىل دولتني: الهند وب�ك�ست�ن.  )2(
حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س320. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل   )3(

الك�ملة، مق�لة »ال�سلط�ن عبد احلميد«، مرجع �س�بق، ج2، �س23.
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واحدة  دولة  الإ�سالمية يف �سورة  الع�ملية  الدولة  يحقق  اأن  الأفغ�ين  وقد ح�ول 
قوية، جتمع دوًل متعددة تن�سم اإىل ج�معة اإ�سالمية، وحتت خالفة واحدة.

وهذا اخللط بني دور الدين يف حتقيق املثل العلي�، ودوره يف حتقيق الوحدة 
حكومة  لإق�مة  دعوته  يف  الأفغ�ين  نقد  اإىل  اإقب�ل  حممد  دفع  م�  هو  ال�سي��سية 
كلمة  اأن  اإىل  اإقب�ل  واأ�س�ر  الإ�سالمية،  ال�سعوب  كل  ت�سم  موحدة،  اإ�سالمية 
على  ال�سي��سة  اأدخل  اأنه  الأفغ�ين  على  وع�ب  الوحدة،  معنى  توؤدي  )اإ�سالم( 

الإ�سالم من غري مدخل)1(.

اإقب�ل اجل�معة الإ�سالمية من حيث مدلوله� ال�سي��سي، ولكنه  فقد رف�س 
ر�سي به� ودع� اإليه� من حيث كونه� اإذع�نً� لأمر الدين احلنيف، اإذ �س�ء للم�سلمني 
اأن يتحدوا جمتمعني على دين واحد، اآخذين ب�أ�سوله واأحك�مه، دون متييز اأوط�نه، 
قلوب  تتوحد  اأن  هو  احلقيقي  الهدف  بل  ال�سي��سية،  الوحدة  هو  الهدف  فلي�س 

امل�سلمني، ويتم بينهم التع�ون والتك�مل ب�أكرب درجة ممكنة)2(.

الدولة  اأن  وراأى  موحدة،  �سي��سية  اإ�سالمية  بخالفة  الأفغ�ين  ن�دى  لقد 
اآخر،  م�سلم  خليفة  اأي  له�  ي�سلح  اأن  اأي�ًس�  وميكن  به�،  للقي�م  �س�حلة  العثم�نية 
ب�سرط اأن تتحقق فيه �سروط اخلالفة كم� �سورته� العق�ئد الإ�سالمية، خليفة ع�دل 

يعرتف ب�سي�دة ال�سريعة، ويحكم ب�لعدل ويلتزم ب�ل�سورى يف حكمه.
ح�سني جميب امل�سري، اإقب�ل بني امل�سلحني امل�سلمني، الق�هرة، 1981م، �س316.  )1(

حممد اإقب�ل، جتديد الفكر الديني، ترجمة: حممود عب��س، الق�هرة، 1955م، �س111.  )2(
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وقد متنى الأفغ�ين اأن يجد هذا احل�كم امل�سلم الذي يجمع امل�سلمني حتت 
�سلط�نه بغ�س النظر عن جن�سيته، م� دام يحكم ب�لعدل، ويح�فظ على ال�سريعة، 
والف�ر�سي  الرتكي،  �سلطة  من  ينفر  العربي ل  لأن  للجن�سية حينئذ؛  اأهمية  ول 
يقبل �سي�دة العربي، وامل�سلم يف تبدل حكوم�ته ي�أنف ول ي�ستنكر م� يعر�س عليه 

من اأ�سك�له�، م� دام �س�حب احلكم خ��سًع� ل�س�أن ال�سريعة، وذاهًب� مذهبه�.

ع�دًل-   � قويًّ رجاًل  الإ�سالمية  لالأمة  اهلل  اأت�ح  اإذا  اأنه  الأفغ�ين  راأى  ولذا 
ذلك الرجل اإم� اأن يكون موجوًدا، اأو ت�أتي به الأمة- فتملكه، على �سرط الأم�نة 
واخل�سوع لق�نونه� الأ�س��سي، ويبقى الت�ج على راأ�سه اإذا بقي حم�فًظ� اأميًن� على 
�سوت الد�ستور، واإذا حنث بق�سمه، وخ�ن د�ستور الأمة »اإم� اأن يبقى راأ�سه بال 

ت�ج اأو ت�جه بال راأ�س«)1(.

وك�ن الأفغ�ين يظن اأن يف اإمك�ن ال�سلط�ن عبد احلميد اأن يحقق اآم�له يف 
خليفة له �سف�ت اخللف�ء الرا�سدين، ومن اأجل هذا ب�يعه ب�خلالفة، ولكن عندم� 
�سعر ب��ستبداده ب�حلكم تراجع عن هذه البيعة، بل ح�رب ال�ستبداد الذي عّرفه 
ق�ئاًل: اإن ال�ستبداد هو اأن تكون اأمة من الأمم مقيدة براأي واحد من الن��س، ل 
تتحرك اإل ب�إرادته، ول تفعل اإل لر�س�ه. وهذا م� يرف�سه، فهو يط�لب بح�كم قوي 

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س112. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل   )1(
الك�ملة، مق�لة »م�سر بني ال�ستبداد وال�سورى«، مرجع �س�بق، ج2، �س333.
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ب�لقوة  لأن  وال�سلط�ن؛  ب�لقوة  التفرد  »طريق  ولي�س عن  ب�ل�سورى،  يحكم  ع�دل 
املطلقة ال�ستبداد، ول عدل اإل مع املقيدة«)1(.

وهكذا تراجع الأفغ�ين عن فكرة الوحدة ال�سي��سية للج�معة الإ�سالمية، 
ون�دى بوجود عدد من الروؤ�س�ء الوطنيني، يحكم كل واحد منهم بلده وفًق� لل�سريعة 
ل  ق�ئاًل:  هذا  ويوؤكد  مب�دئه،  ووحدة  الدين  وحدة  ويجمعهم جميعهم  الع�دلة، 
األتم�س بقويل هذا اأن يكون م�لك الأمر يف اجلميع �سخ�ًس� واحًدا، ف�إن هذا رمب� 
يكون ع�سرًيا، ولكنني اأرجو اأن يكون �سلط�ن جميعهم القراآن، ووجهة وحدتهم 

الدين، وكل ذي ملك على ملكه ي�سعى بجهده حلفظ الآخرين م� ا�ستط�ع.

وانتهى الأمر ب�لأفغ�ين من كونه يط�لب بح�كم واحد يلتف حوله امل�سلمون 
يف كل الع�مل اإىل عدة حك�م لهم د�ستور واحد هو القراآن و�سريعته، وكل ح�كم 
ال�سريعة، فال يكون يف تعددهم اختالف بل احت�د  يتوىل حكم بالده على هذه 
حول املبداأ، فيقول: »ل حتي� م�سر ول يحي� ال�سرق بدوله واإم�راته، اإل اإذا اأت�ح اهلل 

� ع�دًل يحكمه ب�أهله«)2(. لكل منهم رجاًل قويًّ

وهذا الرتدد الذي ظهر به الأفغ�ين يجعل من ال�سعب اأن نقرر تقريًرا ق�طًع� 
ج�معة  هي  هل  الإ�سالمية..  واجل�معة  للوحدة  ال�سي��سي  لل�سكل  ت�سوره  م� هو 

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س110. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل   )1(
الك�ملة، مق�لة »م�سر بني ال�ستبداد وال�سورى«، مرجع �س�بق، ج2، �س332.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س110.  )2(
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امل�سلمني حتت مب�دئ  اأنه� ج�معة لكل  اأم  �سي��سية بج�نب كونه� ج�معة دينية؟ 
�؟. ال�سرع، وب�لت�يل تكون اإحي�ًء دينيًّ

ورمب� هذا الإخف�ق يف حتقيق وحدة اإ�سالمية حتت ظل وحدة �سي��سية ك�ن 
ب�سبب ظهور عوامل جديدة مل تكن موجودة يف ع�سور الإ�سالم الأوىل، وهي 
تن�مي ال�سعور القومي منذ ذاك احلني، حيث بداأ ظهور القومية الطورانية يف تركي�، 
والقومية العربية عند العرب كٌل على حدة؛ مم� اأف�سد وجود وحدة �سي��سية جتمع 

بني امل�سلمني.

رابًعا: اجلامعة الإ�صالمية والوحدة القومية)1(

بل  ال�سعوب،  وحدة  القومية يف حتقيق  الروابط  اأهمية  الأفغ�ين  ينكر  مل 
راأى اأن رابطة اجلن�س ل تقّل عن رابطة الدين يف اإحداث الت�س�من الجتم�عي، 
ف�ملم�لك تتكون بن�ء على العقد الجتم�عي، وتتم��سك بن�ء على وحدة املعتقد، 

تقوم على عن�سرين: مو�سوعي، وهو  به�، وهي  والتعلق  اأمة معينة،  اإىل  تعني النتم�ء  تعريفه�  القومية يف   )1(
جمموعة الروابط امل�سرتكة التي جتعل من �سعب معني اأمة ب�ملدلول العلمي، ك�ل�سرتاك يف الأ�سل اأو اللغة 
املو�سوعة  انظر:  الروابط.  تلك  قي�م  يولده�  التي  النف�سية  احل�لة  هو  �سعوري  اأو  معنوي  وعن�سر  الدين،  اأو 
العربية املي�سرة، دار نه�سة لبن�ن للطب�عة والن�سر- بريوت، )1401هـ/ 1981م(، م�دة »قومية«، �س1408.

تعني القومية ع�طفة واأيديولوجية الرتب�ط ب�أر�س معينة اأو وطن معني، ومب�س�لح هذا الوطن اأو تلك 
الأر�س. والدولة القومية م�سطلح ي�سري اإىل هيمنة �سلطة �سي��سية بذاته� على من�طق جغرافية معينة تتخذه� 
جمموعة من الأفراد موطًن� له�، ارتك�ًزا اإىل ا�سرتاكهم يف املقوم�ت الثق�فية والت�ريخية، ورمب� اللغوية والعرقية 

اأي�ًس�. انظر: معجم امل�سطلح�ت ال�سي��سية، اإ�سراف: د. علّي الدين هالل، حترير د. نيـڤين �سعيد، مركز 
البحوث والدرا�س�ت ال�سي��سية- ج�معة الق�هرة، 1992م، �س206.
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فيقول: »ل تتكون الدول ول يخل�س له� ال�سلط�ن اإل بقوتني: قوة اجلن�س التي 
تدعو لالحت�د... وقوة الدين، الذي يقوم مق�م اجلن�سية يف جمع الكلمة«)1(.

اأهمه�:  اأم� عن��سر هذه القومية فيحدده� الأفغ�ين يف عدد من العن��سر، 
عن�سر اللغة، فيقول: لالإقليم خوا�س خم�س. اأم� اخلوا�س، ف�أربع منه� ت�ستمد من 
)اللغة(،  »الل�س�ن«  ويليه�  »الدين«،  وهي:  فتوؤثر،  تطراأ  واخل�م�سة  الإقليم،  طبيعة 
و»الأخالق«، و»العوائد« )الع�دات(، و»الإقليم« )الطبيعة اجلغرافية( وت�أثريه على 

املجموع)2(.

وقد ظهر الرتدد عند الأفغ�ين يف دور كل رابطة من هذه الروابط واأهميته�، 
اأحي�نً� يرفع الرابطة الدينية فوق كل الروابط، ويكتب اأن امل�سلم ل جن�سية له اإل 

يف دينه، واأن رابطة الدين من اأمنت الروابط.

ويف اأحي�ن اأخرى ي�سري اإىل اأهمية رابطة اللغة، وي�س�ويه� برابطة الدين يف 
اعتب�ره� من اأهم الروابط، واأنه� تفوق رابطة اجلن�سية، اأي اإن مفهوم القومية عنده 
الذي يقوم على عن�سر اللغة يتفوق على رابطة اجلن�س الذي يرتبط بحدود مك�نية 

املرجع ال�س�بق، �س337.  )1(
املرجع ال�س�بق، �س114. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل الك�ملة، مق�لة »امل�س�ألة ال�سرقية«، مرجع �س�بق، ج2،   )2(

�س11.
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معينة. يقول الأفغ�ين: »اإن رابطة امل�سلمني امللِّية مع رابطة الل�س�ن اأقوى من روابط 
اجلن�سية«)1(.

عن�سر  فهي  الأفغ�ين،  عند  الوحدة  حتقيق  يف  خطرًيا  دوًرا  اللغة  وتلعب 
لغة  التي ل جتمعه�  اجلم�ع�ت  اإن  اإذ  م�ستقرة،  ب�سرية  جوهري يف خلق جم�عة 
ل�س�نً�، ول�س�ن  ب�أن: »لكل دين  ويوؤكد هذا  تثبت وحدته�،  اأن  م�سرتكة ل ميكن 
الظ�هري  الدين  ب�سكل  بفتوح�تهم  م� جنحوا  ف�لعرب  )العربي(..  الإ�سالم  دين 
فقط، بل بفهم اأحك�مه والعمل ب�آدابه، وذلك م� مت ول يتم اإل ب�لل�س�ن، وهو اأهم 

الأرك�ن«)2(.

اإن  فيقول:  الدين،  وحدة  على  اللغة  وحدة  من  الأفغ�ين  يعلي  واأحي�نً� 
اأو امل�سيحي اأو اليهودي يف م�سر وال�س�م والعراق يح�فظ كل منهم قبل  امل�سلم 

كل �سيء على ن�سبته العربية فيقول »عربي«، ثم يذكر ج�معته الدينية)3(.

القومية  روابط  من  غريه�  دون  اللغة  رابطة  الأفغ�ين  تخري  مل�ذا  ولكن 
لالعتم�د عليه� يف حتقيق الوحدة واجل�معة؟

)1(  حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س528. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل 
الك�ملة)ن�سخة الق�هرة(، مق�لة »احتالل م�سر ينبه الأذه�ن«، مرجع �س�بق، �س486.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س122-123. واأي�ًس�: الأفغ�ين،   )2(
الأعم�ل الك�ملة، مق�لة »بني العرب والأتراك«، مرجع �س�بق، ج2، �س320.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س121. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل   )3(
الك�ملة، مق�لة »بني العرب والأتراك«، مرجع �س�بق، ج2، �س319.
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• رمب� ك�ن ال�سبب يف هذا يعود اإىل اأن اللغة هي التي تنتج الآداب، ومن هذه 	
الآداب ت�أتي الأخالق، وعليه� تتكون الع�سبية.

• ورمب� لأن اللغة هي وع�ء الفكر، ومظهر الوحدة، وقبلة الفخر والولء، ثم هي 	
الرب�ط الذي ي�سيد الوحدة القومية.

• ورمب� لأن اللغة الواحدة �ستجمع اأفراد الأمة يف نوع من التعليم امل�سرتك، 	
اأن  »يجب  ب�أنه  الأفغ�ين  ن�دى  هن�  التق�رب، ومن  ف�ئدة يف  التعليم  ولهذا 
يعمالن  ف�ثن�ن  اثن�ن  ح�س�بية  كق�عدة  ال�سرقيني  مفهوم  يف  الوطن  يكون 

اأربعة.. هذا هو الوطن، وهكذا يجب اأن يكون التعليم الوطني«)1(.
• اأم� اأهم الأ�سب�ب فيم� نرى فهو اأن اللغة العربية هي لغة القراآن، ول يتم 	

فهم هذا الدين فهًم� �سحيًح� دون اإتق�ن لغته، وي�ست�سهد الأفغ�ين ببع�س 
منه�  الكرمي،  القراآن  لفهم  العربية  اللغة  معرفة  اأهمية  توؤكد  التي  الآي�ت 
]يو�سف/ 2[، ويف  ژہ ھ ھ ھ ھ ےژ  قوله تع�ىل: 
مو�سع اآخر: ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ]الزخرف/ 3[، 
فمن ك�ن ع�ملً� ب�لل�س�ن العربي، وع�قاًل، وع�رًف� ب�سرية ال�سلف وم� ك�ن من 
طرق الإجم�ع، وم� ك�ن من الأحك�م مطبًق� من الن�س مب��سرة اأو على وجه 

القي��س، و�سحيح احلديث، ج�ز له النظر يف اأحك�م القراآن)2(.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س182. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل   )1(
الك�ملة، مق�لة »الغرب وال�سرق«، مرجع �س�بق، ج2، �س79.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س237.  )2(



منى اأحمد اأبو زيد
8080

ومن هن� ع�ب الأفغ�ين على الأتراك عدم تعلمهم اللغة العربية، وجعله� 
اللغة الر�سمية لكل الولي�ت العثم�نية، بل ح�ولوا م� هو اأ�سواأ، وهو اأن ُتعِلّم العرب 
اللغة الرتكية، وجتعله� لغة البالد الر�سمية، وتوجب على من يتوىل املن��سب العلي� 

يف الدولة اأن يتقنه�. 

ويفند الأفغ�ين هذا امل�سلك ق�ئاًل: اإن الدولة العثم�نية لو اجتهت لتعريب 
الأتراك لك�نت يف اأمنع قوة واآمن ح�سن، ولكنه� فعلت العك�س، »فكيف ُيعقل 
الل�س�ن  وك�ن  وت�س�بقت،  ال�ستعراب،  يف  الأع�جم  تب�رت  وقد  العرب،  ترتيك 
العثم�نيون  ا�ستط�ع  فلو  اجل�مع�ت«)1(.  اأعز  من  يزل  ومل  امل�سلمني  لغري  العربي 
امتالك رابطة اللغة لتحقق لهم قوة اأقوى من قوة رابطة الدين وحده، ولرتبطت 

مع رع�ي�ه� برابطتني: اللغة والدين.

وك�أن الأفغ�ين قد انتهى من دعوته اإىل ج�معة اإ�سالمية اإىل الدعوة جل�معة 
عربية اأي�ًس�، ورمب� ك�ن نداوؤه هذا اإره��ًس� لن�س�أة هذه اجل�معة العربية التي �ستق�م 
بعد وف�ته مب� يزيد من ن�سف قرن )1945م(، اأو رمب� اأثر براأيه هذا على الكواكبي 

املن�دي بج�معة اإ�سالمية عربية.

املرجع ال�س�بق، �س315. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل الك�ملة، مق�لة »امل�س�ألة ال�سرقية«، مرجع �س�بق، ج2،   )1(
�س16.
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خام�ًصا: اجلامعة الإ�صالمية والوحدة الوطنية

به من وحدة  ن�دى  م�  املواطنة يف ظل  بي�ن حقوق  حر�س الأفغ�ين على 
خمتلفة؛  دي�ن�ت  من  مواطنني  ي�سم  قد  الواحد  ف�لوطن  الأوط�ن،  تتج�وز  دينية 
فكيف يعي�سون يف ظل هذه الدعوة التي جتمع امل�سلمني يف ج�معة واحدة؛ هل 
لهذا مردوده ال�سيئ على املواطنني من اأهل الأدي�ن الأخرى امل�س�ركني يف نف�س 

الوطن، اأم ل؟

الأقلي�ت  بني  القالقل  يثري  اأن  الفرتة  تلك  يف  ال�ستعم�ر  ح�ول  وقد 
م�س�واتهم  عدم  بدعوى  الن�س�رى  وا�ستم�لة  الواحد،  الوطن  يف  الإ�سالمية  غري 
اأ�سب�ب  اأحد  امل�سلمني، وك�ن هذا هو  العثم�نية من  الدولة  رع�ي�  مع غريهم من 
اأو  امل�سيحيني،  بحجة حم�ية  تذرعت  »اإذ  البالد  تلك  ال�ستعم�ري يف  التدخل 

حم�ية الأقلي�ت، اأو حقوق الأج�نب وامتي�زاتهم«)1(.

اأنه�  ف�دعت  الأ�سلوب؛  هذا  ال�سرق  ال�ستعم�رية يف  الدول  �سلكت  فقد 
تتدخل حلم�ية الأقلي�ت الدينية، وبداأت ب�إعط�ء امل�سيحي ميزة تفوق على امل�سلم، 
ثم بعد الحتالل ت�س�ووا يف الذل وال�ستغالل. وقد عرّب الأفغ�ين عن هذا ق�ئاًل: 
يظهر يف بدء الأمر »للم�سيحي« ميزة تقدم على »امل�سلم« ب�سيء من ت�فه الوظ�ئف 

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س174.  )1(
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اإىل  ذلك  وكل  الحت�د-  وعدم  التن�فر-  لداعي  ب�مل�سيحية،  تدينه  بكرامة  تنويًه� 
حني، ومن ثم يرجع الثن�ن اإىل الت�س�وي يف املذلة والهوان)1(.

يلج�أ الأفغ�ين لعالج هذا الأمر اإىل التقريب بني الأدي�ن ال�سم�وية الثالثة، 
وراأى اأن اخلالف بني ال�سرقيني يعود اإىل اختالف اأهل الأدي�ن ال�سم�وية الثالثة- 
اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم- فبحث يف الأدي�ن مبدئه� ومنته�ه� واأ�سوله�، فتبني 
له عدم وجود اأية اختالف�ت بني هذه الأدي�ن، فالح له ب�رقة اأمل »اأن تتحد اأهل 
بهذا  واأن  وغ�يته�،  واأ�سله�  جوهره�  الأدي�ن يف  احتدت  م�  مثل  الثالثة،  الأدي�ن 

الحت�د يكون الب�سر قد خطوا نحو ال�سالم خطوة كبرية«)2(.

ق�سمني: عب�دات  اإىل  الدين  الأفغ�ين  يق�سم  وللرد على هذه الدع�ءات 
ومع�مالت)3(. العب�دات يوؤديه� الإن�س�ن لربه مبعزل عن الآخر، فال يع�ر�س غريه 
به�، ول يع�ر�سه غريه، فال اختالف فيه� بني دين واآخر، ف�لأدي�ن الثالثة »متفقة 

يف الأمور التعبدية بال اأدنى تب�ين اأو تخ�لف«)4(.

اأم� املع�مالت، فهي �سرع بني العموم، يعمل اأبن�ء الطوائف- الأدي�ن- على 
خري وطنهم، متك�تفني، متع�ونني، مرتبطني بروابط املحبة الوطنية، ف�إذا نظرن� يف 

املرجع ال�س�بق، �س427.  )1(
املرجع ال�س�بق، �س97.  )2(

املرجع ال�س�بق، �س188.  )3(

املرجع ال�س�بق، �س287.  )4(
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املع�مالت، وم� اأُجيز منه� يف تلك الأدي�ن، وم� نهي عنه فيه�، نرى اأن م� ج�ء به 
من  يديه  بني  مل�  م�سدًق�  ج�ء  ف�إنه  وكذلك حممد،  امل�سيح،  به  عمل  قد  مو�سى 

التوراة والإجنيل)1(.

بط�ئفة من  ولكنه فوجئ  الأدي�ن،  اأهل  يتحد  اأن  ي�أمل يف  الأفغ�ين  وك�ن 
علم�ء كل دين حت�رب من يح�ول اأن يق�رب بني اأهل الأدي�ن، وت�سف من يقوم 
بهذه املح�ولة ب�أنه »ق�طع اأرزاق املتبحرين يف الدين، وهو يف ُعرفهم الك�فر اجل�حد 

امل�رق«)2(.

فجعل الأفغ�ين هدفه الأول، و�سعيه الدائم هو »جمع �ست�ت اأهل ال�سرق، 
بكي�نهم،  املحدق  الغربي،  اخلطر  على  بهم  والإ�سراف  اأهله،  من  الهمم  واإيق�ظ 

والآخذ بخن�قهم، ليعملوا على جمع كلمتهم«)3(.

ورمب� ك�ن هدف الأفغ�ين من ت�أ�سي�س املحفل امل��سوين هو حم�ربة اخلالف 
امل�سلمني  بني  املحفل  هذا  يف  جمع  فقد  الثالثة،  الأدي�ن  اأهل  بني  والفرقة 
�، ويعقوب  وامل�سيحيني واليهود، فك�ن حممد عبده م�سلًم�، واأديب اإ�سحق م�سيحيًّ
وامل�س�واة  »احلرية  هو  واحد،  هدف  حتقيق  اأجل  من  مًع�  التقوا   .� يهوديًّ �سنوع 

والإخ�ء«.

املرجع ال�س�بق، �س 287.  )1(
املرجع ال�س�بق، �س98.  )2(
املرجع ال�س�بق، �س99.  )3(
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وت�سف جريدة »التج�رة« اأحد هذه اللق�ءات ق�ئلة: »وانتظم على م�ئدته� 
ونبه�ئه،  الوطن  وجوه  من  معظمهم  وامل�س�واة،  والإخ�ء  ب�حلرية  ق�ئل  وم�ئة  نيف 
خطيًب�  املحرتم  الرئي�س  فيهم  فق�م  امل�سلمني؛  وغري  امل�سلمني  من  والعلم�ء 
وامل�س�واة  احلرية  فلتحي�  ال�سوت:  ب�أعلى  ون�دوا  احل��سرون  و�سفق  )الأفغ�ين(.. 
وراء  من  ال�سهيونية  الأهداف  عن  ال�ست�ر  ينك�سف  اأن  قبل  هذا  والإخ�ء«)1(، 

املح�فل امل��سونية.

واخلالف الذي يحدث بني املواطنني من اأهل الأدي�ن املختلفة ل يرجعه 
ب�لتع�سب  وي�سميه  لدينه،  املتدين  تع�سب  اإىل  يرجعه  واإمن�  الدين،  اإىل  الأفغ�ين 
الحت�د  على  ويتفقوا  اخلالف،  ينبذوا  اأن  الأدي�ن  اأهل  ين�دي  ولذا  املمقوت؛ 

لتحقيق م�س�لح الوطن، واأن يلتزموا ب�لتع�سب املعتدل.

وي�سع الأفغ�ين �سروًط� لهذا التع�سب املعتدل؛ هي:

• امل�س�واة، وهذه امل�س�واة متحققة عند امل�سلمني جت�ه اأهل الأدي�ن الأخرى، 	
ح�فظة  الآن،  حتى  دي�رهم  يف  املختلفة  امللل  وجود  ذلك  على  والدليل 
اأو دخل يف  ب�لإ�سالم،  دان  قطر  اأن كل  نرى  لذلك  وعوائده�؛  لعق�ئده� 
حوزته خيم فوق ربوعه ال�سالم، ورفع اأهله يف بحبوحة من العدل املطلق، 

و�س�د فيه الأمن والأم�ن، وح�سلت امل�س�واة على اأ�سح وجوهه�.

جريدة التج�رة، عدد )17(، يف ين�ير ،21 ين�ير 1879م.  )1(
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• البلدان 	 داخل  يف  املقيمون  الأدي�ن  اأهل  ي�سعر  مل  اإذ  املع�ملة،  ح�سن 
كل  مل�سلمي  ندائه  يف  الأفغ�ين  اأكده  م�  وهذا  ب�ل�سطه�د،  الإ�سالمية 
الأقط�ر الإ�سالمية ق�ئاًل: عليكم اأن تتقوا اهلل يف ح�سن املع�ملة، واإحك�م 
الألفة يف املن�فع الوطنية، بينكم وبني اأبن�ء اأوط�نكم وجريانكم من اأرب�ب 

الأدي�ن املختلفة)1(.
• ر�سي 	 من  اأن  امل�سلمني  نفو�س  يف  الرا�سخة  العق�ئد  فمن  العهود،  حفظ 

الإفرجن  موؤرخي  من  امل�سنفون  فيذكر  علين�،  م�  وعليه  م� لن�  فله  بذمتن� 
وغريهم عدل امل�سلمني الف�حتني يف الرهب�ن والولدان وال�سيوخ، ويرتجمون 
و�س�ي� ال�سديق والف�روق، و�سرية اخللف�ء من اأمويني وعب��سيني، و�سرية ق�دة 

اجليو�س على تلك ال�سنن وعدلهم وراأفتهم ب�لأ�سرى.
• عن 	 خم�لفيهم  من  اأحًدا  يدفعوا  مل  امل�سلمني  اإن  حيث  الرتقي،  حرية 

التقدم، و�سم� يف دولة امل�سلمني على اختالفه� اإىل املراتب العلي� كثري من 
م�  الأمر على  يزل  �سبيبته�، ومل  الأدي�ن الأخرى، فك�ن ذلك يف  اأرب�ب 

ك�ن.
• واإجب�ر 	 بدينهم،  الإلزام  م�سلك  امل�سلمون  ي�سلك  مل  العتق�د،  حرية 

ُقبلت  ف�إن  به�،  يبلغ  دعوة  ك�نت  واإمن�  قبوله،  على  الأخرى  الأدي�ن  اأهل 

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س512-513. واأي�ًس�: الأفغ�ين،   )1(
الأعم�ل الك�ملة، مق�لة »التع�سب«، مرجع �س�بق، ج2، �س45.
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واإل ا�ستبدلوه� بر�سم م�يل يقوم مق�م اخلراج عند غريهم)1(. فحفظ حرية 
امل�سلمني يف دي�رهم، فيجب عليهم  املواطنني واجب على  العتق�د لكل 
اإكراهه على  اأن يح�فظوا على حق كل مواطن يف اختي�ر عقيدته، وعدم 
الدخول يف الإ�سالم. وي�ست�سهد الأفغ�ين على ذلك ب�لت�ريخ الإ�سالمي، 
ذلك  مع  ك�نوا  اأنهم  اإل  املم�ليك..  بتو�سيع  ولع  »للم�سلمني  ك�ن  حيث 
يحفظون حرمة الأدي�ن، ويرعون حق الذمة، ويعرفون ملن خ�سع لهم من 

امللل املختلفة حقه«)2(.

وي�ستطيع اأبن�ء الوطن الواحد من اأ�سح�ب الدي�ن�ت املختلفة اأن يعي�سوا يف 
اأم�ن، واأن يتع�ونوا يف الدف�ع عن اأوط�نهم؛ لذا يرى اأنن� نحت�ج اإىل عمل جديد 
نربي به جياًل جديًدا بعلم �سحيح، وفهم جديد حلقيقة الدين، »وجمع م� ت�ستت 

من اأهل الأدي�ن، وتوطيد العزم على قبول املوت يف �سبيل الوطن«)3(.

وهكذا حتول نداء الأفغ�ين من كونه خط�بً� خ��ًس� ب�مل�سلمني وحدهم اإىل 
خط�ب موجه اإىل ال�سرقيني جميًع�، يحفزهم على مق�ومة ال�ستعم�ر، موؤكًدا اأن 
حم�ربة  اإىل  ال�سعي  دينهم  فرو�س  من  يرون  املواطنني  وعموم  امل�سلمني  جميع 
ال�ستعم�ر، واإق�مة املوانع يف طريقه قدر الإمك�ن، قي�ًم� مب� يوجبه الدين والوطن. 

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س507. واأي�ًس�: الأفغ�ين، الأعم�ل   )1(
الك�ملة، مق�لة »التع�سب«، مرجع �س�بق، ج2، �س43.

حممد ب��س� املخزومي، خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين، مرجع �س�بق، �س506.  )2(
املرجع ال�س�بق، �س179.  )3(
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ف�إن ال�سريعة الإلهية يف كل ملة، وكل قطر من اأقط�ر الأر�س تط�لب كل �سخ�س 
ب�سي�نة وطنه، والذود عن حوزته، وتبيح املوت دونه)1(.

و�س�رت الوحدة اأو اجل�معة التي ن�دى به� الأفغ�ين غري مقت�سرة على رابطة 
الدين وحده، بل هي رابطة جتمع امل�سلمني، وجتمع العرب، وجتمع ال�سرقيني من 
خمتلف الأدي�ن يف احت�د من اأجل ال�ستقالل واحلرية، بل اإن الوحدة عنده ل 
تقف عند حدود البالد ال�سرقية بل تتعداه� اإىل وحدة جتمع ال�سعوب الإن�س�نية 

كله� يف رابطة واحدة من اأجل ال�سالم واملحبة والتع�ون.

الأفغ�ين، الأعم�ل الك�ملة )ن�سخة الق�هرة(، مق�لة »زلزال الإنكليز يف ال�سودان«، مرجع �س�بق، �س501.  )1(





�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت يف حياة املوؤلف.



حممد با�سا املخزومي

ت�أليف �صورة ر�صم حممد با�صا املخزومي



حممد با�سا املخزومي

ت�أليف

 خاطرات 
جمال الدين الأفغاين احل�صيني

 وفيها جممل اآرائه واأفكاره ومرتاآه يف اأهل ال�صرق والغرب
اأخالًقا و�صيا�صة واجتماًعا

 �سجله� حممد ب��س� املخزومي اأثن�ء اإق�مة الأفغ�ين يف الأ�ست�نة، يف الفرتة من 
)1310هـ/1892م( اإىل )1314هـ/1897م(. 
وطبعت لأول مرة يف ع�م )1349هـ/1931م(.





حول اإهداء الكتاب

الرج�ل، ع�دة جرى  واأع�ظم  املوؤلف�ت، والكتب للملوك، والأمراء،  اإهداء 
عليه� املت�أخرون من العلم�ء والأدب�ء، وقد قلدوا يف ذلك املتقدمني مثل الفريوز 
اآب�دي، والعالمة احلكيم ابن خلدون - اإذ اأهدى الأول ق�مو�سه اإىل امللك الأ�سرف 
 اإ�سم�عيل �س�حب اليمن - والث�ين ت�ريخه اإىل اأمري املوؤمنني اأبي عبد اهلل املريني - 
م�  والأموال  اجلوائز،  من  ون�لوا  نحوهم�،  نح�  ممن  العلم�ء  جه�بذة  من  وغريهم� 
�رع تقدير اأولئك امللوك جلهود العلم�ء، وم� يالقونه من امل�س�ق، واملت�عب يف  ُي�سَ
�سبيل موؤلف�تهم، ولي�س من غر�سن� ا�ستق�س�ء ذلك، اأو التب�سط فيه - بل ق�سدن� اأن 
نذكر م� ح�م حول هذا الكت�ب »اخل�طرات« من الآراء يف �سبيل اإهدائه - ف�مللوك 
يف ال�سرق واحلمد هلل م�سرقة بهم مم�لكهم، واآث�رهم يف تن�سيط العلم واأهله، ب�رزة 
َدى  موفورة م�سكورة - وهكذا الأمراء والعظم�ء - وم� منهم اإل من يليق اأن ُيهنْ
ال�سرقي  احلكيم  »اخل�طرات«  �س�حب  ك�ن  مل�  ولكن  ونفي�س،  جليل  كل  ملق�مه 
ال�سيد جم�ل الدين الأفغ�ين »رحمه اهلل« من اأر�سخ اأرك�ن النه�سة ال�سرقية، بل 
هو وا�سع اأ�س��سه�، وحجر زاويته�. نعم هو ممن اأنبتته اأر�س الأفغ�ن، ولكن - كم� 

حول اإهداء الكتاب
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�سرياه املط�لع - ك�ن يهمه ال�سرق، ويهمه اأهله على ال�سواء، وك�نت نف�سه تذهب 
ب�أهله، ل فرق عنده  اأو ملمة تلم  ن�زلة تنزل يف بالد ال�سرق،  ح�سرات عند كل 
يف ذلك بني بالده وم�سقط راأ�سه الأفغ�ن، وبني كن�نة اهلل م�سر. ول بني الأقط�ر 

الهندية  وبالد ف�ر�س »اإيران« على حد قول ال�س�عر: 

ــْرق ــصَ � الــَهــّم  ــا يف  ــَن ــّل ُك ـــِكـــن  َوَل َتِلُفــوَن َداَرا    ـــْحُت وَنْحـــُن ُمْ َن�صَ

لذلك فقد اأجمع الراأي على اإهداء هذا الكت�ب »اإىل ال�سرقيني« - على 
تعدد اأقط�رهم واأم�س�رهم - غري ملتفتني اإىل م� قطعته اأيدي ال�سي��سة من اأو�س�ل 
هذا ال�سرق، ول مل� فعلته اأيدي الأغرا�س من ف�سل حدود مت�سلة، وتخوم متج�وزة، 
فقلوب ال�سرقيني موحدة، واأجزاء ال�سرق املبعرثة بحكم ال�سغط ملتحمة. ن�س�أل 

اهلل جمع ال�ست�ت وتفريج الأزم�ت اإنه �سميع جميب الدعوات.

بريوت يف 27 �سوال �سنة 1349 و 12 اآذار �سنة 1931

                                           املؤلف حممد املخزومي



ٱ     ٻ ٻ ٻ 

احلمد هلل الذي بعث يف  كل اأمة نذيًرا، واأر�سل خ�مت النبيني حممًدا �سراًج� 
وال�سالم  وال�سالة  كثرًيا،  اأُوتي خرًيا  فقد  احلكمة  ُيوؤت  ومن  عليه  واأنزل  منرًيا، 
على �س�ئر الأنبي�ء واملر�سلني هداة اخللق اإىل احلق وعلى اآلهم و�سحبهم اأجمعني.

موا�سيعه  كتبت  قد  الأفغ�ين(  الدين  )خ�طرات جم�ل  الكت�ب  هذا  اإن 
�سنة  اإىل  )1310هـ/1892م(  �سنة  بني  م�  احلميد  عبد  ال�سلط�ن  دور  يف 
)1314هـ/1897م( - على كم�ل الحرتاز - بل اخلوف من �سدة املراقبة، ووفرة 
ال�سيد  الأبري�ء خ�سو�ًس� على  الزمن على  الفرتاء يف ذلك  اجلوا�سي�س، وكرثة 

جم�ل الدين، وعلى من ك�ن يكرث الجتم�ع عليه، اأو يدخل بيته.

ف�ملط�لع له الآن رمب� ل يرى فيه كبري اأهمية، ولكن اإذا اأرجع النظر اإىل م� 
قبل اأكرث من ثلث ع�سر واإىل اأن موا�سيعه حتررت يف الأ�ست�نة، واأن تلك الأفك�ر 

متهيد
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اأمره�. كذلك لبد  يعلم خطر  تغيري -  اأدنى  يطرا عليه�  والأقوال مل حتور، ومل 
للمط�لع اأن يرى موا�سيع الكت�ب غري مت�سل�سلة وال�سبب يف ذلك اأنه� مل تكن 
يف مو�سوع اأو مطلب واحد، بل هي اأح�ديث بع�سه� ُبِني على احلوادث، وبع�سه� 
اأتى على �سبيل ال�سوؤال وال�ستفه�م، والبع�س الآخر على �سبيل اجلدل مع اآخر، 

ومنه� م� هو عفًوا وبغري مقدمة، ف�أثبتن� اجلميع على عالته� وكيفية �سدوره�.

على اإثر اإعالن الد�ستور العثم�ين توهم كثري من اأ�سدق�ئي الذين يعلمون 
بوجود )خ�طرات جم�ل الدين( اأن الزم�ن قد ح�ن، واآن اأوان ن�سر الكت�ب بعد 

ذلك الطي واخلف�ء.

واتتني: عدة ر�س�ئل من اإخواين يف م�سر، وممن ل معرفة بيني وبينهم من 
اأنح�ء الهند ي�ستحثونني على �سرعة طبع الكت�ب، فم� كدت اأن اأب��سر الطبع اإل 
وراأيت يف مق�ل جم�ل الدين حتت عنوان »الأحزاب يف ال�سرق« م� ينطبق على 
وا  َمنُّ اأثرة، واأن�نية، وكذب الأم�ين التي  ح�ل رج�ل جمعية الحت�د والرتقي من 

الأمة به� وذهبت هب�ء منثوًرا.

َدم، وعلى املنتظر اأن  فراأى لفيف من الأ�سح�ب خطًرا على الكت�ب اأن ُيعنْ
َرم.  فراأين� الت�أجيل للوقت الأن�سب اأوىل، ولل�سالمة اأدعى. ُيحنْ

ك�نت  حتى  واإحج�م  اإقدام  بني  الكت�ب  طبع  على  ونحن  �سنون  مرت 
اأرب�ب  ة، يف مقدمتهم بع�س  اإذ اأع�دت الأ�سدق�ء الكرَّ �سنة )1329- 1912م( 

ال�سحف الأف��سل يطلبون ن�سر الكت�ب.
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فن�سطن� لتلبية الطلب ون�سرن� فهر�ست الكت�ب مطبوًع� - وم� فرغن� من اإذاعته 
الحت�ديني  موظفي  كب�ر  بع�س  �سف�وؤه، وخم�وف  يتعكر  اأخذ  ال�سي��سة  وجو  اإل 
د به تقريع اأ�سخ��س اأو  �سَ �ب يعلمون حقيقة اأنه مل ُيقنْ اأخذت تبدو من موا�سيع ُكتَّ
تقبيح اأعم�ل هيئ�ت، اأو قلب حكومة م� - ثم اأعقب ذلك �سبوب احلرب الكونية،  
اأي�ًس� بحكم  ف��سطررن�  اإلخ،  اإىل دويالت..  تقطيعه�  ثم  البالد،  ف�حتالل احللف�ء 

تلك العوامل اأن نرجئ الن�سر ولكن لي�س اإىل يوم الن�سر.

�سنة  املطبوع  الفهر�ست  يف  )املذكورة  الكت�ب:  موا�سيع  اأهم  هي  وهذه 
الدين،  جم�ل  ال�سيد  بر�سم  َدانَة  ُمزنْ املوؤلف  من  مقدمة  ويليه  متهيد  1912م(. 
َدِمه الأخري لالأ�ست�نة، ووف�ته فيه�. وت�ستمل على  وح�وية ترجمة حي�ته حتى َمقنْ
�سف�ته، واأخالقه، وت�سرفه مع جل�س�ئه، واأو�س�عه، وخروجه من بالد الأفغ�ن بعد 
لالأ�ست�نة  مرة وجميئه  اأول  مل�سر  وهبوطه  اأعظم خ�ن،  الأمري حممد  ا�ستوزره  اأن 
ونفيه منه�، و�سبب النفي، وهبوطه مل�سر للمرة الث�نية وم� جرى له فيه� من حف�وة 
اأخذ  من  على  ورده  والإعالن،  الإ�سرار  راأيه يف  فيه�.  وجوده  اأحدثه  وم�  ونفي، 
امللوك  ال�س�ه وغلظته يف خم�طبة  ت�أمله من  ا. �سبب  �سرًّ ب�أنه جهري ل يكتم  عليه 
العجم،  �س�ه  الدين  ن��سر  �س�أن  ال�سلط�ن عبد احلميد يف  به  والأمراء. م� خ�طب 
وكيفية طلبه الرجوع عن بيعته لل�سلط�ن، وراأيه يف ال�سلط�ن عبد احلميد من حيث 
الده�ء والذك�ء، وم� جرى له معه من الأح�ديث اله�مة يف �سوؤون ال�سلطنة ع�مة، 
اإيران  بالد  يف  لق�ه  وم�  اخل��سة،  �سريته  يف  عبد احلميد  ال�سلط�ن  على  والأخذ 
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اإىل لندن بطلب  اأوروب�، و�سخو�سه  اإىل  ُنفي، و�سورة نفيه الفظيعة وذه�به  اأن  اإىل 
من اللورد �س�لي�سبوري واللورد ت�سر�سل، وا�ستقدامه من هن�ك اإىل الأ�ست�نة وهو 

َدمه الأخري الذي انتهت فيه حي�ته رحمه اهلل.  َمقنْ

يف  �سربه  من  �ه  َيَتوخَّ ك�ن  وم�  حي�ته  يف  الأ�سمى  الدين  جم�ل  غر�س 
م�س�رق الأر�س ومغ�ربه�. راأيه يف الأحزاب ال�سي��سية يف ال�سرق خ�سو�ًس�. رده 
على من زعم اأن جم�ل الدين حكمته يف ل�س�نه اأكرث مم� هي من قلبه. راأيه يف م�سر 
وامل�سريني وبي�نه �سورة احلكم الذي يجب اأن حتكم فيه م�سر خ�سو�ًس� وال�سرق 
عموًم�. راأيه يف الوطن وفل�سفته فيه ب�لن�سبة اإىل النوع الإن�س�ين واعتق�ده اأن التفرد 
ب�ل�سلطة و�سوق الأمم على هوى الفرد �سيزول من الع�مل مع بي�نه لالأ�سب�ب. يف 
ت�أثري ف�س�ئل الوفود والف�حتني، وامل�ستعمرين و�سربه املثل يف العرب يف فتوح�تهم 
ِكل على املوؤرخ وال�س�عر الرتكي املرحوم �سي� ب��س�  وانت�س�ر ل�س�نهم. تف�سريه مل� اأُ�سنْ
من عدم ترك الأتراك اأثًرا بعد اأن توغلوا يف اأوروب� ومل يكن لهم م� ك�ن للعرب 
يف فتوح�تهم، وحجج  ال�سيد يف ذلك مع اإ�سه�ب يف الأ�سب�ب. يف ت�أثري اآداب 
ن املُلنْك وعدم حفظه اأدعى  ونْ الل�س�ن. ا�ستنت�جه اأن ترك الأثر مع التفريط يف �سَ

للت�أثر ولي�س فيه �سيء من الفخر. 

يف م� ا�ستهر عن جم�ل الدين من مزية الإقن�ع يف ح�لتي ال�سلب والإيج�ب 
وال�سبب يف ذلك. مث�ل يف ت�أثري كالم ال�سيد يف خم�طبه وكيف اأنه ك�ن يحمل 
حتى اخل�مل على العظ�ئم واجلب�ن على اجل�س�رة. يف تكليف ال�سلط�ن عبد احلميد 
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له يف هذا  وم� جرى  ق�سره  اإحدى جواري  يزوجه من  اأن  الدين  لل�سيد جم�ل 
القبول، وكالمه يف احلكمة الزوجية )وقد  اأََبى  اأنه  اأخذ ورد وكيف  البحث من 
تن�ول هذا البحث راأي ال�سيد يف اأمر م�س�واة املراأة ب�لرجل و�سجة امل�ست�سرقني 
واملتفرجنني يف اإع�دة حقوق املراأة امله�سومة(. مق�بلة جم�ل الدين ل�سمو اخلديوي 
واهتم�م  العب��سية،  الدولة  م�سئلة  فرية  اجلوا�سي�س.  واختالق  حلمي(  )عب��س 
ال�سلط�ن عبد احلميد بذلك، وم� احتمل هذا الأمر الذي اأق�م واأقعد، وم� جرى 
اأخرًيا من مق�بلة ال�سيد لل�سلط�ن وم� دار بينهم� من احلديث يف هذا ال�س�أن. دع�بة 
املرحوم عبد اهلل ندمي لل�سيد يف بحث الدولة العب��سية، وتعري�سه)1( فيمن اختلقه� 

يف ذلك احلني. اإجالل ال�سيد واإعظ�مه ملق�م اخلالفة. 

ر ال�سرعي  راأيه يف الإنكليز وو�سفه لالإنكليزي والعربي، وفل�سفته يف احَلجنْ
على الفرد ال�سفيه، وكيف اأن الغربيني �س�عون بتلك املط�مع نحو ال�سرق. راأيه يف 
كيفية الو�سول لرفع م� وقع و�سيقع على ال�سرق واأهله من احلجر، وخطر م� يلزم 
ذلك الأمر من احلكمة والتدبري، وبي�ن وعورة املطلب، وكيفية تربية الطفل الذي 
�سيكون رجل امل�ستقبل، ويتكون من تكونه اأمة �س�حلة حتكم نف�سه� وتخل�س من 
ر)2( الغرب. قوله يف ال�سرب والثب�ت. اإنك�ر جم�ل الدين م� نراه من املدنية،  َحجنْ
ومغ�لطته ب��ستبداله لفظة الفن�ء يف التن�زع عو�ًس� عن البق�ء، واأن العلم ال�سحيح 

للكت�ب،  الأ�سلي  للن�س  الإ�سكندرية  مكتبة  مراجعي  اإ�س�فة  اإىل  ي�سري  اله�م�س  )هذا  تلميحه.  ِري�سه:  َتعنْ  )1(
و�سوف ي�ستعمل الرمز )م( لحًق� لالإ�س�رة اإىل ذلك(.

ر: َمننْع الت�سرف يف الأمالك. )م(. احَلجنْ  )2(
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اأكرب  من  هي  التي  احلروب،  مبنع  يكون  اأمن�  له  اأثر  ف�أعظم  الع�مل  اإليه  و�سل  اإذا 
الأدلة واأ�سطعه� على توح�س الإن�س�ن وله يف ذلك براهني واإف��سة. قوله يف دعوة 
الإ�سالم وكيفية انت�س�ره واأن الدين ل ينبغي ول ي�سح اأن يخ�لف احلق�ئق العلمية 
ولزوم الرجوع اإىل الت�أويل. فيم� ا�ستمل عليه القراآن من تدبري املم�لك واأ�سول 
احلكومة ال�سوروية ووظ�ئف امللوك اإلخ. والإ�س�رات اإىل مقدم�ت العلوم والفنون 
اإليه العرب من العلوم والفنون. اأدلة جم�ل الدين على اأن  احلديثة. فيم� �سبق 
الكيمي�ء تتم ب�ل�سن�عة واأنه� ثمرة احلكمة ويقت�سي له� حتقيق ور�سوخ يف عم�دات 
تلك ال�سن�عة وتفنيده)1( لأدلة ابن خلدون. اإنك�ر جم�ل الدين على من يقول 
لهذه  موجب  ل  واأن  و�سيعي  �سني  قول  من  ال�سيد  نفور  الجته�د.  ب�ب  ب�سد 

التفرقة التي اأحدثته� مط�مع امللوك وجهل الأمة. 

العرب �سبقوا فحققوا هذا املذهب  واأن  الن�سوء والرتق�ء  راأيه يف مذهب 
وق�لوا فيه �سراحة، وذكره )داروين( والدكتور �سميل ا�ستطراًدا يف هذا البحث. 
راأيه يف ال�سرتاكية )�سو�سي�لي�ست( واأنه� ل تخ�لف الدين بل الأدي�ن تقول به�. 
قوله حق�ئق الأ�سي�ء ث�بتة والإح�طة به� لفرد متعذر والعلم ب�أ�سب�به� متوزع. قوله 
الأدي�ن  راأيه يف  واأدلته على ذلك.  الغ�لب  اأن احلق ل يكون مع الأكرثية على 
اأ�سول  اأن  قوله  عليه  اأخذ  من  رده على  والغ�ية.  املق�سد  متفقة يف  واأنه�  الثالثة 
الأدي�ن واحدة واأنه� من املتن�ق�س�ت يف مب�حثه.. بحث ت�سويف. راأيه يف امل�س�ألة 

ِته لق�سية م� بذكر احُلَجج التي توؤيد عدم الأخذ به�. )م(. ِنيده: ُمَع�َر�سَ )1(  َتفنْ
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ال�سرقية واخت�س�ره اأمره� وتبجيله لفكرة ال�سلط�ن حممد الف�حت وال�سلط�ن �سليم 
ا�ستح�لة  على  وبراهينه  بتعميمه،  والأخذ   � ر�سميًّ ل�س�نً�  العربي  الل�س�ن  ب�تخ�ذ 
مطلب ترتيك العرب خ�سو�ًس� واأن �سواهد الت�ريخ من الأدلة الق�طعة اإذ تربهن 
� ا�ستعجم، وب�لإجم�ل نتيجة  اأن كثرًيا من الأع�جم ا�ستعربوا ومل ي�سمع اأن عربيًّ
َتئ�ه)1( يف حل امل�س�ألة ال�سرقية على تو�سع يف املو�سوع وتن�وله ح�لت العن��سر  ُمرنْ
يف اململكة العثم�نية من حيث روحه� وذكره الأ�س�س الث�بتة لالأقوام من مدنية 

ول�س�ن وت�ريخ، وم� لذلك من الت�أثري وفيه اإف��سة. 

ذكره الفرق بني عدل ي�أتيه الف�حت عن علم وحب ب�إجراء العدل والأخذ به، 
وبني م� ي�أتي من ذلك عن غرور وعزة واإتي�ن العدل اإذ ذاك عر�ًس�. راأيه يف الدول 
الأ�سي�ع  نراه يف  م�  واأ�سب�ب  وال�سواب،  اأتوه من اخلط�أ  مل�  الإ�سالمية وحم�كمته 
عن  و�سيء  وم�ستقبله�  الهند  عن  له  حديث  والنحط�ط.  التقهقر  من  والأتب�ع 
�سرية ال�سلط�ن حممود الغزنوي بفتحه تلك الأقط�ر. ا�ستغرابه ميل ال�سرقيني يف 
على  الأفع�ل  يف  واملم�طلة  والت�سويف  املق�ل  يف  التطويل  حب  اإىل  الع�سر  هذا 
عك�س م� ك�ن عليه ال�سلف واأمثلته على ذلك. راأيه يف امل�ستعمرات وامل�ستعمرين 
اإل  اإن هي  فم�ستعمراته�  واقتداًرا  قوة  تع�ظمت  مهم�  دولة  ال�ستعم�ر لأي  واأن 
فيه  �سواء  امل�سلم  اأن  يف  قوله  ذلك.  على  واأدلته  لال�سرتداد  ق�بل  ع�رية  ثوب 
العربي والأعجمي اإمن� يعجب مب��سيه وهو يف اأ�سد الغفلة عن ح��سره وم�ستقبله، 

َتَقِده وم� نَ�َدى به. )م(. تئ�ه: ُمعنْ )1(  ُمرنْ
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التقهقر مثل  اأن يكون مع م� هو عليه من دواعي وم�ستلزم�ت  اأنه يجب  وكيف 
�سلفه ال�س�هر اليقظ وال�س�لح امل�سلح واحل�كم الع�دل. قوله يف الن��سئة ال�سرقية 
الي�ب�ن  بدولة  املثل دلياًل  الن�فع و�سربه  التقليد  اأمثلته يف  وا�ستهج�نً�.  ا�ستح�س�نً� 
ال�سرقية. قوله اإن اأ�سعف م� يف هذا الع�سر حق �سعيف ل قوة له واأقوى �سيء 
ب�طل مبطل قوي يعطل احلق بقوته. نظرته الع�مة يف الإ�سالم وامل�سلمني واأ�سب�ب 
م� اأَمَلَّ بهم من النحط�ط مع توفر م� يف الدين من النهو�س واأ�سب�ب الرقي على 
عك�س من نه�س من الأمم ولي�س يف دينهم م� يحملهم على م� هم عليه من اأخذ 
العدة واأ�سب�ب النه�سة امل�سهودة فيهم وفل�سفته يف ذلك. راأيه يف الق�س�ء والقدر 

واجلرب واإف��سته يف ذلك جمل خمت�سرة واأمث�ل حكمية.

ن�سر  �سبق  التي  الدين  جم�ل  خ�طرات  كت�ب  موا�سيع  اأهم  هي  هذه 
اأكرث من ثلث ع�سر،  اأنه� كتبت قبل  القول  والتي �سبق  املتقدم ذكره  فهر�سته� 
َدمه  وال�سبب الذي حمل على تدوينه� هو اأن املرحوم ال�سيد جم�ل الدين بعد َمقنْ
1310هـ.  ع�م  اأوائل  الإنكليز  ع��سمة  من  اإليه�  ا�ستقدامه  اأو  لالأ�ست�نة  الأخري 
ومكثه فيه� اإىل اأن توف�ه اهلل مل يكن له من الآث�ر مطبوًع� اأو غري مطبوع يجمع م� 
ك�ن يجول يف نف�سه من تلك املخدرات من مع�ين احلكمة التي نزلت عليه� اآية 
احلج�ب يف تلك الدي�ر، وم� لق�ه مع �سدة ع�ر�سته وقوة عزمه، وعدم مب�لته يف 
ل اجلور منهم يف �سبيل نه�سة ال�سرق،  القهر، ومن�ه�سته املتغلبة من احلك�م، وحَتَمُّ
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وم� ك�ن يرمي اإليه من �س�مي الغر�س يف طلب احلرية احلقيقية واإعط�ء العدل حقه 
ب�لتوزيع بني طبق�ت النوع الإن�س�ين.

األزم له من الظل يف عزلته �سهل  فكنت من يوم وفد على الق�سطنطينية 
ني�س�نط��س(  حملة  )يف  واجلوار  الدار  وقرب  عليه،  اهلل  رحمة  ميله  علّي  ذلك 
فك��سفته بلزوم تدوين م� عمله، وم� تكنه �سرائره من احلكمة، ون�فذ النظر وث�قب 

الراأي لنفع النوع.

فك�نت تلك الرغبة مني يف بداية الأمر ل يب�يل به� كثرًيا، ول يتلق�ه� لق�ء 
�، وملح منه لل�سرق واأهله نفًع� فَقِبل اأن  ح�سًن�، ولكن يف الأخري َراأَى يف طلبه حقًّ
ُيوؤَخذ عنه واأج�ز بقوله: �َسلنْ م� تريد ي� �سيخ بني خمزوم واكتب م� ت�سمع واحفظ 
له من احلذر  اأنت مالقيه فخذ  رمب�  اأَلنِْفت نظرك لأمر  تراه - وقبل كل �سيء  م� 
الط�غية)1(  كت�بة خ�طراتي من خطر  �سلمت يف  اإذا   - درًع�  التحمل  ومن  عدة، 
وطواغيته - يعني جوا�سي�س ال�سلط�ن عبد احلميد - ف�ست�س�دف من اأهل اجلمود 
ليخلو  يوًم�  منهم  الكون  فم� خال  بهم -  تب�ل  للحق�ئق فال  وقلًب�  وتخر�ًس�،  عنًت� 
زمنك، ول جن� منهم خمل�س لتنجو اأنت - ول�سوف تعرث ب�أن��س َدينَْدنَهم)2( التنقيد 
اأن يق�ل: ق�م  اإليه  � بتمحي�س احلقيقة وا�ستجالئه�، واإمن� داأبهم وم� يرمون  ل حبًّ
الف�سيلة من  فق�ل، وانتقد واعرت�س. فمثل هوؤلء رمب� يخدمون احلق، وين�سرون 

)1(  وهو لقب ملك الروم.
)2(  َدينَْدنَهم: َداأَبهم وع�دتهم. )م(.
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قوله  انتهى  �سالًم�..  لهم  وقل  عنهم  ف�أعر�س..  ي�سعرون،  ول  يريدون  ل  حيث 
ب�حلرف.



قبل الدخول يف ترجمة حي�ة جم�ل الدين املدونة يف متفرق املطبوع�ت: 
كثري  بنف�سه،  مغرور  غري  ك�ن  عليه  اهلل  رحمة  اإنه  ب�لذات:  اختربته  م�  اأقول 
يطريه  ك�ن  اأو  �سم�حتكم،  اأو  بدولتكم،  يخ�طبه،  ك�ن  من  بكل  ال�ستخف�ف 
هو  مم�  ذلك  وغري  املوت  واحتق�ر  ب�خلط�بة  والتفرد  ب�حلكمة،  والتربيز  ب�لفل�سفة، 
مت�سف به حقيقة من املزاي� وال�سف�ت الع�لية، وك�ن يقول: يهمني اأن اأ�سل من 
كل هذه ال�سف�ت للطم�أنينة القلبية، فقط اأنني ا�ستطعت يف حي�تي اأن قلت احلق 
ومل اأكتمه ل رغبة ول رهبة بل ج�هرت به، واأين بلغت من ال�سج�عة مرتبة فعلت 

معه� بع�س م� اأقول.

يرغبون  البعد  اأ�سدق�ئي)1( من حمبيه على  بع�س  اأن  يوًم�  له  وقد ذكرت 
يف احل�سول على ترجمة ح�له ليزينوا - على ا�سطالح اأرب�ب ال�سحف - اأعمدة 

جرائدهم به�. 

)1(  وهو امل�أ�سوف عليه �سديقن� جرجي زيدان �س�حب جملة الهالل، وك�ن طلبه هذا على خالف م� اعت�دته جملته 
 اإذ ك�نت ل تن�سر اإل تراجم م�س�هري الرج�ل بعد وف�تهم، وهكذا جرى وقد بعثت له برتجمة جم�ل الدين بعد=

مقدمة املوؤلف
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ف�بت�سم ال�سيد وق�ل:

ُجَم�ن)2(. قل لهم م� ق�له فالن عني. وك�ن داء  اإن الِعَي�ن)1( ل يحت�ج اإىل َترنْ
احل�سد من املع��سرين قد تف�سى، خ�سو�ًس� بعد اإقب�ل جاللة ال�سلط�ن عبد احلميد 
عليه، واحتف�ئه به، ف�أحبوا اأن ي�سعوا من قدر جم�ل الدين فق�لوا عنه اأنه »�سر�سري« 

يعني مت�سرد )ت�ئه يف الأر�س( وهذا م� يعنيه ب�لقول عنه.

فقلت ل ينبغي لالأ�ست�ذ احلكيم اأن ي�سن على اأهل ع�سره مب� ينفعهم ول 
ي�سره. ق�ل:

ن�سف  من  اأكرث  وعمرت  �سنة 1254هـ،  ولدت  اأنني  يذكر  ملن  نفع  واأي 
ع�سر، وا�سطررت لرتك بالدي »الأفغ�ن« م�سطربة تتالعب به� الأهواء والأغرا�س، 
�سئت  اإن  اأو  البتع�د عن م�سر،  رِبت على  واأُجنْ الهند،  ُمَب�َرَحة)3(  ِرهت على  واأُكنْ
الأحوال  هذه  كل  الأر�س.  عوا�سم  اأكرث  ومن  الأ�ست�نة،  ومن  منه�،  ُنِفيت  قل 

خ�طرات)4( ل ت�سرين ولي�س فيه� اأدنى ف�ئدة للقوم.
=وف�ته كم� �سي�أتي ذلك اإذ مل يتي�سر يل اإر�س�له� وهو حي، اأم� الهالل فلم ين�سر الرتجمة كم� بعثته� بل ن�سر 

ق�سًم� واأغفل ق�سًم� وقد اأتين� على ال�سرية بتم�مه�.
)1(  الِعي�ن: الروؤية ب�لعني. )م(.

ر. )م(. ُجَم�ن: ُمَف�سِّ )2(  َترنْ
)3(  ُمَب�َرَحة: ُمَغ�َدَرة. )م(.

)4(  كنت �سميت هذا الكت�ب بعد اأن اأخذت بتحريره - )جم�ل الدين الأفغ�ين يف البالط ال�سلط�ين( فلم� �سمع 
مني هذا واأنه عنوان للكت�ب نفر ق�ئاًل: اإن هذا العنوان لي�س لهذا املق�ل بطبيق. قل خ�طرات ول تزد. ف�أجبت 
اأين اأفعل. ولكن نبهني اإىل كلمة )خ�طرات( اأحد الأ�سدق�ء - وهو من املنهمكني يف قوامي�س اللغة - اإذ ق�ل 
ل ي�سح اأن جتعل عنوان ذلك الأثر املفيد مم� تنتقده اأهل اللغة لأن خ�طرات مل ترد ب�ملعنى الذي تريده من= 
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اأم� القول ب�أنه� ل ت�سرين - ل مبعنى اأين نفيت من البالد اأو �سجنت َكالَّ -لأين 
ذلك  يف  والنفي  »ري��سة«،   العت�ة  الظ�ملني  من  احلق  بطلب  ال�سجن  اأن  اأعتقد 

ال�سبيل »�سي�حة« ،  والقتل »�سه�دة« وهي اأ�سمى املراتب.

يو�سلني  فلم  بي  قعد  قد  اخلمول  لأن  ذلك  را�س  غري  نف�سي  عن  ف�أن� 
اأر�س  املنفيني من  ِني يف م�س�ف  ال�سهداء«، وَحطَّ اأ�سمى مرتبة وهي »مرتبة  اإىل 
ق�م  الهمم، ومن  اأويل  اأبعدين يف كل هذا عن  فم�  فيه�.  وامل�سجونني  اأر�س  اإىل 

ب�لأعم�ل اخلطرية »اأو املطلب اجَلَلل)1(«.

مع اأن جم�ل الدين رحمة اهلل عليه مل يرتك عماًل من الأعم�ل اخلطرية 
خلري النوع الإن�س�ين عموًم�، وال�سرقيني خ�سو�ًس�، اإل واقتحمه بب�س�لة ك�دت اأن 
تخرجه عن الهيئة املتو�سطة، وتتج�وز به ف�سيلة ال�سج�عة اإىل نقي�سة التهور، وك�ن 

اأن تقول خطرات لأنه�  اأن تقول )خواطر( ول  لل�سواب  الدين والأقرب  واأفك�ر جم�ل  اآراء  =جمع، وكت�بة 
تفيد الو�س�و�س. فلم� ك��سفت جم�ل الدين بذلك تب�سم وق�ل - رحم ا هلل الفريوز اآب�دي حيث ق�ل )خذوا 
امل�سهور،  ب�ملتع�مل  للمتهو�سني  ق�لوا:  واحلطيئة، حيث  وجرير،  الفرزدق،  اهلل  ورحم   - اأعجمي(  من  لغتكم 
الق�ئم مق�م �سوابط، وقواعد اللغة، واآلته� من �سرف ونحو اليوم - )علين� اأن نقول وعليكم اأن تتقولوا(. ق�ل: 
ويعجبني اأحدهم اإذ م�سى ب�إن�س�د ق�سيدته على م�سمع من مع�ر�سه، ومه�جيه - ف�أورد ذكر اجلمل مك�ن الن�قة 
فق�ل مع�ر�سه »ا�ستنوق اجلمل« ثم ذهب مهروًل. ذلك �س�أن اأ�س�طني اللغة يف اإِبَّ�ن �سب�به�، وزهوه�، ون�س�رة 
بالغته� - فقل )خ�طرات( ول تب�يل مبن ف�سد ل�س�نهم ول ي�سلحون اإل اإىل الأجوف، واملهموز. ول يح�سنون 
ة القلب اأو تطرب ال�سمع. انتهى. فعملن� بقوله رحمه اهلل وعنونَّ� الكت�ب كم� ترى »بخ�طرات«. جملة تنقر َحبَّ
وقد ُعِرف جم�ل الدين بكرثة اأخذه ب�لقي��سي ونفوره من التقيد ب�ل�سم�عي و�سي�أتي يف غري هذا املو�سع »قوله يوًم�: 
�سي��سة بقروتية يف مملكة فرعونية«. ومل� قيل له يف ذلك ق�ل: كيف �سح قولهم ملكوت وجربوت هكذا ي�سح 

عندي »بقروت« وال�سالم.
)1(  اجَلَلل: الَعِظيم. )م(.
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ته)1( حكيًم� خطيًب�، قوي الذاكرة، وك�ن يف ذاكرته �سريع احلفظ، �سريع  على ِعالَّ
الذكر، بطيء الن�سي�ن. واإنه ليذكر خط�بً� األق�ه ارجت�ًل، اأو مق�ًل اأماله، اأو كتبه من 
�سنني ب�حلرف الواحد، وك�أمن� يتلوه من كت�ب. �سديد البعد عن التع�سب، نفوًرا 

منه واإن ذكر امل�سلمني يف اأكرث مق�له.

مم�لكه�  امل�سلوبة  وامللة  ال�سرق،  يف  ب�أكرثيته  الغ�لب  العن�سر  لأنهم  ذلك 
اأكرث  فهو  واإل   - وتقريعهم  وتنبيههم  اإيق�ظهم،  من  اأكرث  ولهذا   - ومق�طع�ته� 
الفال�سفة تو�سًع� مبعنى امل�س�واة، ومياًل للعمل به� فعاًل بني نوع الإن�س�ن، خ�سو�ًس� 
يف احلقوق العمومية التي ل ي�سح له� معنى اإل ب�حلرية املعقولة.  يهمه ال�سرق 
نظرة،  مم� هو حمبوب لأول  اأكرث  مه�بً�  ا�ستثن�ء،  وبدون  ال�سواء،  وال�سرقيني على 
�سج�ًع�، جريًئ�، كرميً� حلد الإ�سراف، متوا�سًع� مع الو�سط وَمن دونهم لدرجة الذل، 
متكرًبا على امللوك والعظم�ء حلد التجرب، ح�د الذهن، قوي احلجة، ن�فذ النظر، 
يجذب خم�طبه اإليه، وير�سخه لربه�نه - ولو مل يكن �س�طًع� - له اأ�سلوب خ��س 
يف املقدم�ت ت�أتي نت�ئجه� بطبعه�، عظيم النف�س، كبري الهمة، حمب خلري الب�سر، 
العقيدة،  �سحيح  امل�س�عب.  لديه  ويذلل  العظ�ئم،  على  خ�طبه  من  كل  يحمل 
املذهب،  التقليد يف  نفوًرا من  الدين،  التم�سك بحكمة  �سديد  ب�لألوهية،  موؤمًن� 
التف�سري -  امل�ألوف، من وجهة  الغرابة ملخ�لفته   »جمتهًدا« وله يف اجته�ده بع�س 
مت�سرًع�  رهبة،  اأو  رغبة  ي�سكتون  حيث  ويتكلم  الن��س،  ُجم)2(  َيحنْ حيث  يقدم 

ه. )م(. َرا�سِ ِته: اأَمنْ )1(  ِعالَّ
ر. )م(. ُجم: َيَت�أخَّ )2(   َيحنْ
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بب�درات ذهنه، واأكرث اآرائه، يتعذر غ�لًب� اإقن�عه جدًل، لأ�سلوبه اخل��س يف اإبط�ل 
احلجة عليه اأو التخل�س منه� غري مك�بر ب�لإجم�ل، وكثرًيا م� اأعطى خ�سمه احلق، 
ِحُمه)1(، وينبهه ويدله على م� اأغفله من احلجج اأثن�ء اجلدل، ولكن ك�ن  بعد اأن ُيفنْ

ل يخلو من احلدة ملزاجه الع�سبي.

ِكُته. )م(. ِحُمه: ُي�سنْ )1(  ُيفنْ





هذا هو ال�سيد حممد جم�ل الدين ابن ال�سيد �سفرت من بيت عظيم يف 
بالد الأفغ�ن َيننِْمي)1( ن�سبه اإىل ال�سيد علي الرتمذي املحدث امل�سهور، ويرتقي اإىل 
�سيدن� احل�سني بن علي بن اأبي ط�لب كرم اهلل وجهه. واآل هذا البيت ع�سرية وافرة 
العدد تقيم يف خطة )كرن( من اأعم�ل ك�بل تبعد عنه� م�سرية ثالثة اأي�م، ولهذه 
ال�سريف.  ن�سبه�  رع�ية حلرمة  يجلونه�  الأفغ�نيني،  قلوب  علية يف  منزلة  الع�سرية 
وك�نت له� �سي�دة على جزء من الأرا�سي الأفغ�نية، ت�ستقل يف احلكم فيه، واإمن� 
�سلب الإم�رة من اأيديه�، دو�ست حممد خ�ن، واأمر بنقل اأبي ال�سيد جم�ل الدين 

وبع�س اأعم�مه اإىل مدينة ك�بل.

اأم� ترجمة حي�ته، ف�أ�سدق من اأح�ط به�، عن طول خربة وح�سن �سحبة  
فهو الأ�ست�ذ املحقق املرحوم ال�سيخ حممد عبده، و�سنذكر م� ق�له ون�سيف اإليه م� 

علمن�ه واأغفله هو وغريه من املرتجمني. اإم� رع�ية للزمن اأو حلكم ال�سي��سة.

)1(  َيننِْمي: يرتفع. )م(.

�سرية جمال الدين
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فمم� ق�له: 

يحملن� على ذكر �سيء من �سرية هذا الرجل الف��سل م� راأين�ه من تخ�لف 
الن��س يف اأمره، وتب�عد م� بينهم يف معرفة ح�له، وتب�ين �سوره يف خميالت اّلالِقِفني 
ه)1( حتى ك�أنه حقيقة كلية جتلت يف كل ذهن مب� يالئمه، اأو قوة روحية ق�مت  خَلرَبِ
لكل نظر ب�سكل ي�س�كله، والرجل يف �سف�ء جوهره، وذك�ء خمربه مل ي�سبه وهم 

ني)2(. ا�سِ ر اخَلرَّ الواهمني ومل مي�س�سه َحزنْ

ُوِلد ال�سيد جم�ل الدين يف قرية )�سعد اآب�د( من قرى كرن �سنة 1254هـ 
1839م، وانتقل ب�نتق�ل اأبيه اإىل مدينة ك�بل، ويف ال�سنة الث�منة من عمره اأجل�س 
للتعليم وعني والده برتبيته، ف�أيَّد العن�ية به، قوة يف فطرته، واإ�سراق يف َقِريَحِته)3(، 

وذك�ء يف مداركه، ف�أخذ من بداي�ت العلوم ومل يقف دون نه�ي�ته�.

نحو  من  العربية  العلوم  فمنه�:  جميعه�،  يف  برع  ة)4(  َجمَّ علوًم�  تلقى 
من  ال�سريعة  علوم  ومنه�  وخ��س،  ع�م  وت�ريخ  وكت�بة،  وبي�ن،  ومع�ن،  و�سرف، 
من  عقلية  علوم  ومنه�  وت�سوف.  وكالم،  فقه،  واأ�سول  وفقه،  وحديث،  تف�سري، 
 منطق وحكمة عملية �سي��سية، ومنزلية، وتهذيبية، وحكمة نظرية طبيعية واإلهية.  

رِبه: املتن�ولني للخرب ب�سرعة. )م(. )1(  الالِقِفني خِلَ
ا�سني: تخمني الكذابني. )م(. ر اخَلرَّ )2(  َحزنْ

)3(  َقِريَحِته: َمَلَكِته التي ي�ستطيع به� ابتداع الكالم واإبداء الراأي. )م(.
ة: كثرية. )م(. )4(  َجمَّ



�سرية جم�ل الدين
2525

ومنه� علوم ري��سية، من ح�س�ب وهند�سة وجرب وهيئة اأفالك. ومنه� نظري�ت الطب 
والت�سريح.

اأخذ جميع تلك الفنون عن اأ�س�تذة م�هرين على الطريقة املعروفة يف تلك 
البالد وعلى م� يف الكتب الإ�سالمية امل�سهورة، وا�ستكمل الغ�ية من درو�سه يف 

الث�منة ع�سرة من عمره.

ثم عر�س له �سفر اإىل البالد الهندية ف�أق�م به� �سنة وب�سعة اأ�سهر ينظر يف 
بع�س العلوم الري��سية على الطريقة الأوروبية اجلديدة، واأتى بعد ذلك اإىل الأقط�ر 
احلج�زية لأداء فري�سة احلج، وط�لت مدة �سفره اإليه� نحو �سنة وهو ينتقل من بلد 
اإىل بلد ومن قطر اإىل قطر حتى وافى مكة املكرمة يف �سنة 1273هـ فوقف على 
كثري من ع�دات الأمم التي مر به� يف �سي�حته، واكتنه اأخالقهم )1( واأ�س�ب من 
ذلك فوائد غزيرة، ثم رجع بعد اأداء الفري�سة اإىل بالده ودخل يف �سلك رج�ل 

احلكومة على عهد الأمري دو�ست حممد خ�ن املتقدم ذكره.

ومل� زحف هذا الأمري اإىل )هراة( ليفتحه� وميلكه� على �سلط�ن اأحمد �س�ه 
�سهره وابن عمه - �س�ر ال�سيد جم�ل الدين معه يف جي�سه، ولزمه مدة احل�س�ر، 
اأن ُتويف الأمري وفتحت املدينة بعد مع�ن�ة احل�سر زمًن� طوياًل. وتقلد الإم�رة  اإىل 
حممد  وزيره  عليه  واأ�س�ر  )1280هـ/1864م(  �سنة  خ�ن  علي  �سري  عهده  ويل 

)1(  اكتنه اأخالقهم: اأدرك حقيقته�. )م(.
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� منهم ويعتقلهم، ف�إن  رفيق خ�ن اأن يقب�س على اإخوته، خ�سو�ًس� من هو اأكرب �سنًّ
ب�لإم�رة.  لال�ستبداد  طلًب�  للف�س�د  ُبوهم)1(  واأَلَّ الفتنة،  اإىل  ب�لن��س  �سعوا  يفعل  مل 
وك�ن يف جي�س هراة  من اإخوة الأمري ثالثة، حممد اأعظم، وحممد اأ�سلم، وحممد 
اأمني، ف�نت�سر ال�سيد جم�ل الدين ملحمد اأعظم فلم� اأح�سوا بتدبري الأمري وم�سورة 
الوزير اأ�سرعوا اإىل الفرار، وتفرقوا اإىل الولي�ت كل منهم ذهب اإىل وليته التي 
وا�ستعلت  الفنت،  بهم  وط��ست  فيه�،  مبََنَعِته)2(  ليعت�سم  اأبيه  قبل  من  يليه�  ك�ن 
وابن  اأعظم  حممد  اأمر  عظم  عنيفة،  جم�دلت  وبعد  الداخلية.  احلروب  نريان 
اأف�سل  حممد  واأنقذا  اململكة،  ع��سمة  على  وتغلب  عبد الرحمن  الأمري  اأخيه 
والد عبد الرحمن من �سجن )قزنة( و�سمي�ه على اأفغ�ن�ست�ن، ثم اأدركه املوت بعد 
ال�سيد  منزلة  وارتفعت  اأعظم خ�ن،  �سقيقه حممد  بعده  الإم�رة  وق�م على  �سنة، 
جم�ل الدين عنده ف�أحله حمل الوزير الأول وعظمت ثقته به، فك�ن يلج�أ لراأيه يف 
ده اأمراء تلك البالد من ال�ستبداد املطلق  العظ�ئم وم� دونه� )على خالف م� تعوَّ
الأفغ�ن ملحمد  التعويل على رج�ل حكوم�تهم( وك�دت تخل�س حكومة  وعدم 
اأعظم بتدبري ال�سيد جم�ل الدين لول �سوء ظن الأمري، ب�لأغلب من ذوي قرابته، 
ذلك م� حمله على تفوي�س مهم�ت من الأعم�ل اإىل اأبن�ئه الأحداث وهم ِخلنٌْو 
َكة)3(، ف�س�ق الطي�س اأحدهم، وك�ن ح�كم� يف )قنده�ر(  من التجربة، عراة من احِلننْ
على من�زلة عمه �سري علي يف هراة، ومل يكن له من امللك �سواه� - فظن الفتى 

�سوهم. )م(. ُبوهم: َحرَّ )1(  اأَلَّ
ِلَي�ِئه. )م(. )2(  مبََنَعِته: ب�أَونْ

ر ب�لأمور. )م(. َكة: التجربة والَب�سَ )3(  احِلننْ
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َوة)1( فريفعه على �س�ئر اإخوته، فلم� تالقى مع جي�س  اأنه يظفر، فين�ل عند اأبيه َحظنْ
عمه، دفعته اجلراأة على النفراد عن جي�سه يف م�ئتي جندي، واخرتق به� �سفوف 
خ�ن  يعقوب  التفت  م�  لول  ينهزمون،  وك�دوا  قلوبهم  يف  الرعب  ف�أوقع  اأعدائه، 
واأخذه  فَكرَّ عليه  املتهور منقطًع� عن جي�سه،  الِغّر)2(  ق�ئد �سري علي فوجد ذلك 
اأ�سرًيا، فت�ستت جند قنده�ر، وقوي جند �سري علي، فحمل على قنده�ر وا�ستوىل 
د)3( الإنكليز �سري علي، وبذلوا له قن�طري  عليه�، وع�دت احلرب اإىل �سب�به� وَع�سَّ
من الذهب ففرقه� يف الروؤ�س�ء والع�ملني ملحمد اأعظم - فبيعت اأم�ن�ت ونق�ست 
وانهزم حممد  علي،  �سري  تغلب  ه�ئلة  وبعد حروب   - خي�ن�ت  وجددت  عهود، 
اأعظم وابن اأخيه عبد الرحمن، فذهب عبد الرحمن اإىل بخ�رى، وذهب حممد 
اأ�سهر يف مدينة )ني�س�بور( وبقي ال�سيد جم�ل  اإيران، وم�ت بعد  اأعظم اإىل بالد 
الدين يف ك�بل مل مي�س�سه الأمري ب�سوء، احرتاًم� لع�سريته وخوف انتق��س الع�مة 
به،  للغدر  الحتي�ل  ين�سرف عن  اأنه مل  اإل   - النبوي  البيت  عليه، حمية لآل 
جم�ل  ال�سيد  راأى  ولهذا  بب�طله.  حقه  الن��س  على  يلتب�س  بوجه  منه  والنتق�م 
الدين خرًيا له اأن يف�رق بالد الأفغ�ن ف��ست�أذن للحج، ف�أذن  له على �سرط اأن ل 
مير ببالد اإيران كي ل يلتقي فيه� مبحمد اأعظم وك�ن مل ميت - ف�رحتل على طريق 
الهند �سنة )1285هـ/ 1869م( بعد هزمية حممد اأعظم بثالثة اأ�سهر، وك�ن �سديد 

َوة: مك�نة ومنزلة. )م(. )1(  َحظنْ
)2(  الِغّر: قليل الفطنة. )م(.
د: اأََع�َن ونَ�سر. )م(. )3(  َع�سَّ
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الرغبة يف الإق�مة يف الهند بغري ظهور، فرا�سل اأحد اأ�سح�به من جت�ر الأفغ�ن هن�ك 
اأن يكون �سيفه على اأب�سط ح�لت ال�سيف وامل�سيف.

ولكن �سدة تيقظ رج�ل الإنكليز، لكل ح�دثة حتدث خ�سو�ًس� يف الأفغ�ن اإذ 
ذاك، ح�لت دون رغبة جم�ل الدين يف اأن ي�أتي اإىل الهند على م� يرومه من �سكل 
الب�س�طة، وخم�لطة طبق�ت الهنود؛ لذلك ك�ن انده��س جم�ل الدين عظيًم�، اإذ 
� - ولي�س عليه  راأى اأن احلكومة الهندية ت�ستقبله على احلدود ا�ستقب�ًل فخًم� ر�سميًّ
اأدنى �سفة ت�ستلزم ذلك املظهر الر�سمي - خ�سو�ًس� واأنه مل ير بني ذلك اجلمهور 
فق�بل  الأفغ�ين،  الب�سيط  الت�جر  وهو ذلك  ا�ست�س�فه  مع�رفه، ول من  اأحًدا من 

تلك احلف�وة بقوله: »م�أرب ل حف�وة من كرمي«.

ومل ي�سع جم�ل الدين يف ذلك املوقف اإل اأن ي�سكر رج�ل احلكومة الهندية 
على احتف�ئهم به، وطلب اأن يذهب اإىل بيت �سديقه الت�جر ف�أج�بوه: »اأن احلكومة 
قد اأعدت له نزًل ل ميكن اأن يتخلف عنه ل�سواه« فر�سخ اإىل ذلك اللطف اإذ علم 

اأن العنف ل يجدي نفًع� مع ال�سعف.

واأول �سوؤال األقي على جم�ل الدين من احلكومة: م� هو الزمن الذي يريد 
اأن يقيم فيه يف الهند؟ ق�ل: ل اأكرث من �سهرين، فقبلت ذلك احلكومة، وو�سعت 

من موظفيه� اأ�سخ��ًس� ي�س�ألون كل زائر عن غر�س زي�رته وم� يريد اأن يقوله.
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فج�ء يف اليوم الأول ع�سرات متكن املراقبون من اأن ي�سمعوا م� ق�لوه وم� 
اأج�ب به جم�ل الدين، ويف اليوم الث�ين، اأ�سبحت الع�سرات مئ�ت، ويف الث�لث 
وَهَرَعت)1(  الهند،  اأقط�ر  ارجتت  حتى  الأ�سبوع  اأمت  وم�  جم�هري،  وفدوا  والرابع 
ت ال�س�ح�ت ب�لوفود، وبينهم من لي�س ب��ستط�عة  اأك�بر علم�وؤه�، وراج�ته�، وَغ�سَّ
احلكومة الهندية اأن متنعه من الجتم�ع مع جم�ل الدين، ول ميكنه� بذات الوقت 

اأن تر�سد مئ�ت من املراقبني يح�سرون وي�سمعون م� يدور بني الزائر واملزور.

اإىل  م�أموريه�  ًع�)2(، ج�ء عظيم من  َذرنْ الهندية بذلك  ومل� �س�قت احلكومة 
اَج�ت)3( والعلم�ء، فخ�طب جم�ل الدين ق�ئاًل:  جم�ل الدين، وعنده اأك�بر من الرَّ

اإن احلكومة الهندية ك�نت ت�س�هلت معكم لالإق�مة نحو ال�سهرين، ولكنه� 
مم�  اأكرث  بق�ئكم  على  ت�س�عد  ل  البالد  ح�لة  ب�أن  اليوم  اإليكم  تتقدم  اأن  ارت�أت 

مكثتم.

اأَ�َس�ِرير)4(  الإنذار، وعلت وجوههم  يحتجوا على هذا  اأن  احل��سرون  ف�أراد 
َم�أ)5( جم�ل الدين بيده اإليهم، ط�لًب� �سكوتهم وح�ل بينهم وبني رجل  ونْ الغ�سب، َف�أَ

احلكومة ق�ئاًل:

َرعت. )م(. )1(  َهَرعت: اأَ�سنْ
ة واحتم�ًل. )م(. ًع�: ُقوَّ )2(  َذرنْ

اَج�ت: كلمة هندية تعني احلك�م اأو الأمراء، وهي جمع الراج�. )م(. )3(  الرَّ
)4(  اأَ�َس�ِرير: َمالِمح. )م(.

َم�أ: َف�أَ�َس�ر. )م(. )5(  َف�أَونْ
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على  اأن�  ول  العظمى،  بريط�ني�  حكومة  لأخيف  الهند  اإىل  اأتيت  م�  اإنني 
ا�ستعداد اليوم لأحدث �سغًب� عليه�، ول لأنتقد �سيًئ� من اأعم�له� - ولكن تخوفه� 
اأ�سعف مني ي�سجل على حكومة  اأعزل مثلي، وم�س�درته� لزائرين هم  من زائر 
بريط�ني� وهن عزميته�، و�سعف �سوكته�، وقلة عدله�، وعدم اأمنه� من حكمه�، واأنه� 

يف حقيقة حكمه� لهذه الأقط�ر ال�س��سعة الوا�سعة اأ�سعف بكثري من �سعوبه�.

لو  العدل،  و�سر  احلق،  وعزة  الهند  اأهل  ي�  وق�ل:  زائريه  اإىل  التفت  ثم 
ومن  الربيط�نيني،  ح�ميتكم  مع  »ذب�بً�«  املاليني  من  مبئ�ت  تعدون  واأنتم  كنتم 
ا�ستخدمتهم من اأبن�ئكم فحملتهم �سالحه� لقتل ا�ستقاللكم، وا�ستنف�د ثروتكم 
وهم مبجموعهم ل يتج�وزون ع�سرات الألوف - لو كنتم اأنتم مئ�ت املاليني كم� 
قلت ذب�بً�!! لك�ن طنينكم ي�سم اآذان بريط�ني� العظمى، ويجعل يف اآذان كبريهم 

ًرا)1(. امل�سرت )غالد�ستون( َوقنْ

َم�َسَخُكم)2( اهلل فجعل كالًّ  وقد  الهنود  املاليني من  اأنتم مئ�ت  ولو كنتم 
منكم �سلحفة )�سلحف�ة( وخ�ستم البحر، واأحطتم بجزيرة بريط�ني� العظمى، جلرر 

متوه� اإىل القعر وعدمت اإىل هندكم اأحراًرا.

ًرا: ِثَقاًل ي�سعف ال�سمع. )م(. َوقنْ  )1(
َم�َسخُكم: َقبَّحكم. )م(.  )2(
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فم� اأمت جم�ل الدين كالمه حتى اأذرف احل��سرون الدموع، فق�ل اإذ ذاك 
اإىل  اأتى  م�  الغزنوي  وال�سلط�ن حممود  للن�س�ء،  البك�ء  اأن  اعلموا  ع�ٍل:  ب�سوت 
� لل�سالح، ول حي�ة لقوم ل ي�ستقبلون املوت يف �سبيل  الهند ب�كًي�، بل اأتى �س�كًّ

ال�ستقالل بثغر ب��سم.

ونه�س م�سرًع� مع رجل احلكومة، لكي يذهب معه حيث �س�ء فق�ل له: 
مهاًل الآن فموعد ال�سفر غًدا.

ق�ل جم�ل الدين: اإىل اأين تريدون اأن اأذهب - ق�ل: اإىل حيث ت�س�ء بعد 
اأن ُتَب�ِرح)1( الهند.

ته من هن�ك يف اأحد مراكبه�، على نفقته� اإىل ال�سوي�س،  ويف ال�سب�ح �سريَّ
اأربعني يوًم�، تردد فيه� على اجل�مع الأزهر وخ�لطه  فج�ء اإىل م�سر واأق�م به� نحو 
كثري من طلبة العلم ال�سوريني، وم�لوا اإليه كل امليل كم� م�ل اإليهم و�س�ألوه اأن يقراأ 
لهم �سرح الإظه�ر، فقراأ لهم بع�ًس� منه يف بيته، ثم حتول عن احلج�ز عزمه وتعجل 

ب�ل�سفر اإىل الأ�ست�نة.

و�سل الأ�ست�نة وبعد اأي�م من و�سوله اأمكنته مالق�ة ال�سدر الأعظم ع�يل 
ب��س�، فنزل منه منزل الكرامة، وعرف له ال�سدر ف�سله واأقبل عليه مب� مل ي�سبق 

ُتَب�ِرح: ُتَف�ِرق. )م(.  )1(
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َمت)2(  َراء)1( - وَحوَّ ملثله وهو مع ذلك بزيه الأفغ�ين- قب�ء، وك�س�ء، وِعَم�َمة َعجنْ
عليه لف�سله قلوب الأمراء والوزراء وعال ذكره بينهم وتن�قلوا الثن�ء على علمه، 

ودينه واأدبه وهو غريب عن اأزي�ئهم، ولغتهم، وع�داتهم.

وبعد �ستة اأ�سهر �سمي ع�سًوا يف جمل�س املع�رف، ف�أدى حق ال�ستق�مة يف اآرائه، 
َفظ)3(  واأ�س�ر اإىل طرق لتعميم املع�رف مل يوافقه على الذه�ب اإليه� رفق�وؤه ومنه� م� اأَحنْ
اأفندي« لأنه� ك�نت مت�س  عليه قلب �سيخ الإ�سالم لتلك الأوق�ت، »ح�سن فهمي 
�سيًئ� من رزقه، ف�أر�سد له العنت حتى ك�ن رم�س�ن �سنة )1287هـ - 1871م( فرغب 
اإليه مدير دار الفنون »حت�سني اأفندي« اأن يلقي فيه� خط�بً�، للحث على ال�سن�ع�ت 
ف�عتذر اإليه ب�سعفه يف اللغة الرتكية، ف�ألح عليه، ف�أن�س�أ خط�بً� طوياًل كتبه قبل اإلق�ئه، 
وعر�سه على وزير املع�رف �سفوت ب��س�، وعلى م�سري ال�س�بطة »�سرواين زاده« وعلى 
ف��ستح�سنه كل  املع�رف،  الدولة وع�سًوا يف جمل�س  اأرك�ن  ب��س�« وك�ن من  »منيف 

َنب)4( يف مدحته. منهم واأَطنْ

َراء: العتج�ر ب�لعم�مة اأن يلفه� على راأ�سه ويرد طرفه� على وجهه ول يعمل منه� �سيًئ� حتت ذقنه. )م(. ِعَم�َمة َعجنْ  )1(
َتَداَمت. )م(. َمت: ا�سنْ َحوَّ  )2(

ب. )م(. �سَ َفظ: اأَغنْ )3(  اأَحنْ
رَث. )م(. َنب: اأَكنْ )4(  اأَطنْ
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الفنون  دار  اإىل  الن��س  ت�س�رع  اخلط�ب،  ل�ستم�ع  املعني  اليوم  ك�ن  فلم� 
اجلرائد  واأرب�ب  العلم،  اأهل  واأعي�ن  احلكومة،  رج�ل  من  غفري  جم  له  واحتفل 

وح�سر يف اجلمع معظم الوزراء.

ف�سعد ال�سيد جم�ل الدين على منرب اخلط�بة، واألقى م� ك�ن اأعده ببالغة 
�سحرت عقول ال�س�معني ف�أر�سل ح�سن فهمي اأفندي »�سيخ الإ�سالم« اأ�سعة نظره 
�ِعيف الكالم)1( لي�سيب منه حجة متكنه من التمثيل به وم� ك�ن يجده�  يف َت�سَ
�، ولكن ك�ن اخلط�ب يف ت�سبيه املعي�سة الإن�س�نية ببدن حي، واأن كل  لو طلب حقًّ
�سن�عة مبنزلة ع�سو من ذلك البدن، ت�أتي من املنفعة يف املعي�سة م� يوؤديه الع�سو 

يف البدن.

د -  ف�سبه امللك مثاًل ب�ملخ الذي هو مركز التدبري والإرادة - واحلدادة ب�لَع�سُ
والزراعة ب�لكبد - واملالحة ب�لرجلني، وم�سى يف �س�ئر ال�سن�ع�ت والأع�س�ء حتى 

�ٍف)2( واف. اأتى على جميعه� ببي�ن �سَ

ثم ق�ل: هذا م� يت�ألف منه ج�سم ال�سع�دة الإن�س�نية، ول حي�ة جل�سم اإل 
بروح، وروح هذا اجل�سم اإم� »النبوة« واإم� »احلكمة« ولكن يفرق بينهم� ب�أن النبوة 
منحة اإلهية ل تن�له� يد الك��سب بل يخت�س اهلل به� من ي�س�ء من عب�ده واهلل اأعلم 

� هو ثن�ي�ه وحوا�سيه. )م(. �ِعيف الكالم: املراد م� بني الألف�ظ الظ�هرة من خفي املع�ين، ولغويًّ )1(  َت�سَ
ل. )م(. �ٍف: ُمف�سّ )2(  �سَ
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َت�سب ب�لفكر، والنظر ب�ملعلوم�ت، وب�أن  حيث يجعل ر�س�لته. اأم� احلكمة فمم� ُيكنْ
اأحك�م  واأن  فيه،  النبي مع�سوم من اخلط�أ - واحلكيم يجوز عليه اخلط�أ بل يقع  
النبوات اآتية على م� يف علم اهلل، ل ي�أتيه� الب�طل من بني اأيديه� ول من خلفه� 
مم)1( فر�س اتب�عه�،  ف�لأخذ به� من فرو�س الإمي�ن. اأم� اآراء احلكم�ء فلي�س على الذِّ

اإل من ب�ب م� هو الأوىل والأف�سل على �سرط اأن ل يخ�لف ال�سرع الإلهي.

هذا م� ذكره متعلًق� ب�لنبوة، وهو منطبق على م� اأجمع عليه علم�ء ال�سريعة 
الإ�سالمية، اإل اأن ح�سن فهمي اأفندي، اأق�م من احلق ب�طاًل، لي�سيب غر�سه من 
لتثبيت  واحتج  »�سنعة«  النبوة  اأن  زعم  الدين  ال�سيد جم�ل  اأن  ف�أ�س�ع  النتق�م 
الإ�س�عة ب�أنه ذكر النبوة يف خط�ب يتعلق ب�ل�سن�عة )وهكذا تكون حجج طالب 
ِنيد،  فنْ ب�لتَّ ذلك حمفوًف�  يذكروا  اأن  امل�س�جد  يف  الوع�ظ  اإىل  َعز)2(  اأَونْ ثم  العنت( 

ِديد)3(. ننْ والتَّ

 ف�هتم ال�سيد جم�ل الدين للمدافعة عن نف�سه واإثب�ت براءته مم� ُرِمي به - 
وراأى اأن ذلك ل يكون اإل مبح�كمة �سيخ الإ�سالم )وكيف يكون ذلك؟!( وا�ستد 
يف  القول  من  اجلرائد  واأكرثت  مبلغه�،  احلدة  منه  واأخذت  املح�كمة،  طلب  يف 
 - الإ�سالم  ل�سيخ  اأعوان  ومنه�   - الدين  جم�ل  لل�سيد  ن�سراء  فمنه�   - امل�س�ألة 

مم: ال�سم�ئر. )م(. )1(  الذِّ
َعز: اأ�س�ر اإىل. )م(. )2(  اأَونْ

ِديد: الت�سريح ب�لعيوب. )م(. ننْ )3(  التَّ
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ف�أ�س�ر بع�س اأ�سح�ب ال�سيد عليه، اأن يلزم ال�سكون، ويغ�سي على الكريهة - واأن 
اأثره� - فلم يقبل، واألح  اَلل)1( الإ�س�ع�ت و�سعف  ِمحنْ ِب��سنْ طول الزمن، يتكفل 
يف طلب املخ��سمة، فعظم الأمر لدرجة خ�سي معه� ال�سدر الأعظم على حي�ته 
ب�سعة  الأ�ست�نة  عن  ب�جلالء  »مكرًه�«  اإليه  اأمره  ف�أ�سدر  مًع�  الدين  وحي�ة جم�ل 
�س�ء - معرتًف� ع�يل  اإن  يعود  ثم  ويهداأ ال�سطراب،  ت�سكن اخلواطر  اأ�سهر حتى 
ب��س� له بف�سله، اآ�سًف� على انحط�ط اأهل اجلمود عن فهم احلق�ئق، ع�ملً� اأن حركة 
ح�سن فهمي اأفندي يف مق�ومة جم�ل الدين اإن هي اإل مق�ومة لع�يل ب��س� الذي 
�سمح  لو  الإ�سالم  �سيخ  يحله حمل  اأن  معه�  يرجو  ك�ن  نظرة  الدين  نظر جلم�ل 
ا�ستعداد املحيط، وق�بلية القوم اإذ ذاك - ولكن ده�ء ح�سن فهمي اأفندي اأحبط 
اأهل  م�سعى ع�يل ب��س�، ف�أه�ج راأي »ال�سفط�ء« طلبة العلم وا�ستهوى العوام من 
عن  الدين  اأمر جالء جم�ل  اإ�سدار  على  الأعظم  ال�سدر  اأكره  - حتى  اجلمود 

الأ�ست�نة كم� �سبق.

�، اأت�ه عدة اأفراد  اأم� ال�سيد ففي اآخر يوم ا�سطر فيه اأن يب�رح الأ�ست�نة منفيًّ
من العلم�ء املتنورين يعلنون له اأ�سفهم، وعدم ر�س�هم عن خطة �سيخ الإ�سالم، 
حتى اأن اأحدهم وهو من كب�ر املدر�سني ا�ستط يف خط�به، وجت�وز يف الطعن على 

الل: ِبَذَه�ب. )م(. ِمحنْ )1(  ِب��سنْ
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ح�سن فهمي اأفندي واأعوانه اإىل م� م�س كرامة الدين. فوقف عند ذلك جم�ل 
الدين غ�سب�ن وق�ل)1(:

لي�س من خط�أ اأراه اأكرب من م�س كرامة دين ملجرد عمل ي�أتيه فرد من ت�بعي 
ذلك الدين، واأعتقد اأن الهيئة الب�سرية ل ميكنه� اأن ت�ستغني عن �سلطتني زمنية، 

وروحية.

اأن  اإىل غ�ية واحدة يف اجلوهر، والأ�سل. نعم ميكن  ال�سلطتني ترمي  كلت� 
يطراأ على اإحداهم� خلل لي�س يف اأ�سل الو�سع - فهذا اخللل يجب العمل على 

اإ�سالحه، والوقوف بوجه من اأخل، واإرغ�مه على الرجوع اإىل الأ�سل ثم ق�ل: 

ال�سلطة الزمنية مبليكه� اأو �سلط�نه� اإمن� ا�ستمدت قوته� من الأمة لأجل قمع 
اأهل ال�سر، و�سي�نة حقوق الع�مة واخل��سة، وتوفري الراحة للمجموع ب�ل�سهر على 
الأمن، وتوزيع العدالة املطلقة اإىل اآخر م� يف الوازع، وال�سلط�ن من املن�فع الع�مة. 

)1(  هذه ال�سذرة من هذا الكت�ب »خ�طرات جم�ل الدين« ن�سرت يف جريدة ل�س�ن احل�ل حتت عنوان »جم�ل 
الدين واأهل الدين« وتن�قلته� بقية ال�سحف.
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َتَنَفه)2( قوم  ، ج�هٍل، َع�ٍت)1( اكنْ ِغرٍّ اأودعت هذه ال�سلطة بيد رجل  اإذا  اأم� 
ثم  ي�س�وؤون،  ب�ملُ�َسلَّط كيف  يلعبون  َراق)3(،  الأَعنْ ف��سدي الأخالق، جمهويل  من 

يحتجون على ال�سعب بقولهم:

»م�سيئة امللك ق�نون اململكة!«.

هذا القول على تلك احل�لة مم� يجب على الأمة وقوفه� جت�هه، واأن تق�ومه 
بكل م� لديه� من قوة.

لأن احلق يف هذا - اأن اإرادة ال�سعب الغري املكره، والغري امل�سلوب حريته - 
قوًل وعماًل، هي ق�نون ذلك ال�سعب املتبع، والق�نون الذي يجب على كل ح�كم 

اأن يكون خ�دًم� له، اأميًن� على تنفيذه.

وكل �سعب تلعب به الأهواء، ويتفرق �سيًع� وطوائف، وت�ستحكم من اأفراده 
حمبة الذات، والأن�نية فيتجرون ب��سم الأمة جت�ه الفرد امل�سلط، وي�ستنزفون ثروة 

املجموع اإر�س�ء له لين�لوا ُبلنَْغة)4( من عي�س.

)1(  َع�ٍت: �سديد الف�س�د. )م(.
)2(  اكَتَنَفه: اأََح�ط به. )م(.

ول اأو الأن�س�ب. )م(. َراق: الأُ�سُ )3(  الأَعنْ
َتَفى به من العي�س. )م(. )4(  ُبلنَْغة: م� ُيكنْ
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�ِئَمة)1(، اأو اأ�سل �سبياًل. ومثل هذا  فمثل هذا ال�سعب يكون ك�لأنع�م ال�سَّ
ال�سعب ي�سدق عليه ق�عدة جور اأوجده� امل�ستبدون وهي القول ال�س�بق: 

»م�سيئة امللك ق�نون اململكة«.

ثم ق�ل: 

النفوذ  م� لكل دين من  به�  واأعني  الروحية -  ال�سلطة  القول يف  كذلك 
املعنوي، على من يدينون به - وهي يف بع�س مواقفه�، اأنفذ من قوة ال�سالطني، 
بع�س  يف  ينفذه  مم�  واأفعل  ق�س�ئه،  من�سة  على  احل�كم  وعدل  ال�سرطة،  ويقظة 

الأحي�ن من الق�س��س على بين�ت قد تكون اأخط�أت جمرًم�، واأ�س�بت بريًئ�.

الزمني،  ال�سلط�ن  نف�س، وخلت عن مراقبة  الدين بحقيقته من  اإذا متكن 
فهن�ك يفعل �سلط�ن الروح ويردعه عن �سرقة م�ل لو �سرقه مل� �سهد عليه اأحد، وعن 

نف�س لو قتله� مل� متكن احل�كم الزمني اأن يقت�س منه.

هذه بع�س من�فع الروح الدينية، ول ترى يف الأدي�ن الثالثة م� يخ�لف نفع 
املجموع الب�سري، بل ب�لعك�س حت�سه على اأن يعمل اخلري املطلق مع اأخيه وقريبه، 

وحتظر عليه عمل ال�سر مع اأي ك�ن.

اِعَية. )م(. �ِئَمة: الرَّ )1(  ال�سَّ
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واختل  موا�سعه�،  عن  املعنوية  ال�سلطة  هذه  وحترفت  انحرفت  واإذا  اأم� 
جوهر و�سعه� الأ�سلي، وجب عندئذ الوقوف جت�هه�، والعمل بكل قوة لإرج�عه� 

لأ�سله�.

ثم ق�ل: اإذا �س�ر الدين يف غ�يته ال�سريفة حمدته ال�سلطة الزمنية بال �سك، 
واإذا �س�رت ال�سلطة الزمنية يف الغ�ية املق�سودة منه� وهي »العدل املطلق« ف�ل�سلطة 
الروحية حمدته� و�سكرته� بال ريب. ول تتن�فر ه�ت�ن ال�سلطت�ن اإل اإذا خرجت� عن 

املحور الالزم له� واملو�سوعة لأجله.

هذه اآخر كلم�ت ق�له� جم�ل الدين وف�رق على اأثره� الأ�ست�نة فحمله بع�س 
�سنة 1288هـ/ اأول حمرم  اإليه� يف  اإىل م�سر، فج�ء  التحول   من ك�ن معه على 

22 م�ر�س 1871م.

م�ل ال�سيد جم�ل الدين اإىل م�سر على ق�سد التفرج مب� يراه من من�ظره� 
ومظ�هره�، ومل تكن له عزمية على الإق�مة به� حتى لقى �س�حب الدولة ري��س 
ب��س�، ف��ستم�لته م�س�عيه اإىل املق�م، واأجرت عليه احلكومة راتًب� مقداره األف قر�س 
اإليه بعد الإق�مة  اأكرمته به، ل يف مق�بلة عمل. واهتدى  نزًل  م�سري كل �سهر، 
ا،  ُدرًّ ف�أف��س  بحره  وا�ستف��سوا  َرى)1(،  ف�أَونْ َزننَْده  َتَوُروا  وا�سنْ العلم،  طلبة  من  كثري 
وحملوه على التدري�س فقراأ من الكتب العلمية يف فنون الكالم الأعلى، واحلكمة 

َرى: اأح�طوا به طلًب� للعلم ف�أف��س عليهم من علمه الوا�سع. )م(. )1(  ا�سَتَوُروا َزننَْده ف�أَونْ
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اأ�سول  وعلم  الت�سرف،  وعلم  الفلكية  الهيئة  علم  ويف  وعقلية،  طبيعية  النظرية، 
اآخر م� اختتم -  اإىل  ابتداأ  اأول م�   الفقه الإ�سالمي. وك�نت مدر�سته بيته - من 
ومل يذهب اإىل الأزهر مدر�ًس� ول يوًم� واحًدا، نعم ك�ن يذهب اإليه زائًرا واأغلب 

م� ك�ن يزوره يوم اجلمعة.

عنه،  الأخذ  فوائد  وا�ستجزلوا)1(  العلوم،  نفو�س طالب  الرجل يف  اأمر  عظم 
واأعجبوا بدينه واأدبه، وانطلقت الأل�سن ب�لثن�ء عليه، وانت�سر �سيته يف الدي�ر امل�سرية، 
الب�ب  لذلك  فن�سطت  العقول،  قوائم  عن  الأوه�م  َعقنْل)2(  حلل  عن�يته  وجه  ثم 
وا�ست�س�ءت ب�س�ئر، وحمل تالمذته على العمل يف الكت�بة، واإن�س�ء الف�سول الأدبية 
واحلكمية والدينية، ف��ستغلوا على نظره وبرعوا، وتقدم فن الكت�بة يف م�سر ب�سعيه، 

وك�ن الق�درون على الإج�دة يف املوا�سيع املختلفة منح�سرين يف عدد قليل.

ُيوَط�أ  ول  ُغَب�ُرهم)3(،  ُي�َسّق  ل  كتبة  تالمذته،  من  امل�سري  القطر  يف  فنبغ 
َم�ُرهم)4(، واأغلبهم اأحداث يف ال�سن �سيوخ يف ال�سن�عة، وم� منهم اإل من اأخذ  ِم�سنْ

عنه، اأو عن اأحد تالمذته اأو َقلَّد املت�سلني به، ومنكر ذلك مك�بر، وللحق مدابر.

)1(  ا�ستجزلوا: ا�ستعظموا. )م(.
ل: َحبنْ�س وَمننْع. )م(. )2(  َعقنْ

َرُكوا. )م(. )3(  ل ُي�َسّق ُغَب�رهم: ل ُيدنْ
َلغ غ�َيُتهم. )م(. َم�رهم: ل ُتبنْ )4(  ل ُيوَط�أ ِم�سنْ
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بع�س  قراءته  من  عليه  للطعن  �سبياًل  واتخذوا  اأقوام  عليه  م� ح�سده  هذا 
الكتب الفل�سفية اأخًذا بقول جم�عة من املت�أخرين يف حترمي النظر فيه�، على اأن 
النظر خ�سية  ق�س�ر  العقول،  ب�سعف�ء  قيدوه  بل  يطلقوه،  القول مل  بهذا  الق�ئلني 

ينْغ)1(. على عق�ئدهم من الزَّ

اأم� الث�بتون يف اإمي�نهم فلهم النظر يف علوم الأولني والآخرين، من موافقني 
ملذهبهم اأو خم�لفني، فال يزيدهم ذلك اإل ب�سرية يف دينهم وقوة يف يقينهم، ولن� 

يف اأئمة امللة الإ�سالمية األف حجة تقوم على م� نقول.

اإىل راأي هذا  اأودعته كتب الفال�سفة  ولكن متكن احل��سدون من ن�سبة م� 
الن��س - من مذاهب  اَلط)2( من  اأَخنْ اأيده  الع�مة، ثم  الرجل، واأذاعوا ذلك بني 
خمتلفة - ك�نوا يطرقون جمل�سه، في�سمعون م� ل يفهمون، ثم يحرفون يف النقل 
العقالء  نفو�س  من  الرجل  مق�م  يوؤثر يف  كله مل  هذا  اأن  ي�سعرون، غري  ول  عنه 

الع�رفني بح�له. 

ومل يزل �س�أنه يف ارتف�ع، والقلوب عليه يف اجتم�ع، اإىل اأن توىلَّ خديوية 
م�سر املرحوم )توفيق ب��س�( وك�ن ال�سيد من املوؤيدين ملق��سده، الن��سرين ملح�مده، 

وال�س�عني لت�أليف القلوب عليه.

ينْغ: املَينْل عن الق�سد. )م(. )1(  الزَّ
َب��س. )م(. اَلط: اأَونْ )2(  اأَخنْ
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ومل� ك�ن جم�ل الدين مي�ًل بفطرته اإىل ال�سي��سة، ع�ملً� يف دق�ئقه�. فقد نظر 
اإىل ح�ل م�سر نظر احلكيم املدقق، وراأى م� اآلت اإليه من تدخل الأجنبي وتف�قم 
اأمره يوًم� فيوم، فعلم اأن لبد من تغري اأحواله�، وك�ن قد انتظم يف �سلك اجلمعية 

امل��سونية، وتبني يف املحفل ال�سكتلندي.

اأم� انخراط جم�ل الدين يف امل��سونية، وم� اأحدثه وجوده فيه�، اإذ ك�ن ع�ماًل 
به  ت�سمح  م�  قدر  على  فنخت�سره   - الروؤ�س�ء  من  ي�سري  اأن  وقبل   - اأمره  بدء  يف 
الطريقة امل��سونية - واإن ك�ن جم�ل الدين ل يرى يف التكتم ف�سيلة، بل يرى فيه 

ة)1(، ونق�ًس� يف الهمم. َمَعرَّ

اأحد الإخوان  الدين يف املحفل، رده على قول  انتقده جم�ل  انتق�د  اأول 
الق�ئل »اإن امل��سونية ل دخل له� يف ال�سي��سة، واإِنَّ� لنخ�سى على حمفلن� هذا من 

ب�أ�س احلكومة وبط�سه�« فنه�س جم�ل الدين وق�ل:

م� كنت  واأرى يف م�سر كل غريبة وعجيبة، ولكن  اأ�سمع  اأن  اأنتظر  كنت 
لأتخيل اأن اجلنب ميكنه اأن يدخل من بني اأ�سطوانتي املح�فل امل��سونية.

اإذا مل تدخل امل��سونية يف �سي��سة الكون، وفيه� كل بن�ء حر، واإذا اآلت 
�سحيحة  حرية  مع�مل  ولت�سييد  القدمي،  لهدم  ت�ستعمل  مل  بيده�،  التي  البن�ء 

ة: اأََذى. )م(. )1(  َمَعرَّ
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واإخ�ء، وم�س�واة، وتدك �سروح الظلم، والُعُتّو)1( واجلور، فال حملت يد الأحرار 
مطرقة حج�رة، ول ق�مت لبن�يتهم زاوية ق�ئمة.

ثم ق�ل يف بحث اإجم�يل عن امل��سونية يف ذلك املحفل اأي ال�سكتلندي 
م� ي�أتي: 

حيوان  ف�لإن�س�ن  والو�سف،  التعريف  بعد  اإل  الذهن  يف  ال�سورة  تتم  ل 
َم�وات)2(  ن�طق، ولكي يتم له التعريف املطلوب، امل�نع له من ا�سرتاك بع�س الَعجنْ
من  فت�سنى  اإلخ.  ب�لطبع  مميز، �سح�ك  فق�لوا   - اأخرى  ب�سف�ت  عرفوه   - الن�طقة 
اأنه  به�  يعرف  الذهن  يف  خم�سو�سة  �سورة  له  جعل  م�  وال�سف�ت  التعريف�ت 

»اإن�س�ن«. 

ب�سفتي  لنف�سي  عرفت  م�  لالآن  اأنني  فيوؤملني  امل��سون،  مع�سر  نحن  اأم� 
اأو و�سًف� ينطبق  � ول ملطلق امل��سونية تعريًف� يجعل له� �سورة يف الذهن،  م��سونيًّ

على من ينخرط يف تلك الع�سرية.

اأول م� �سوقني للعمل يف بن�ية الأحرار، عنوان كبري خطري - حرية، م�س�واة، 
اإخ�ء - غر�س »منفعة الإن�س�ن، �سعي وراء دك �سروح الظلم، ت�سييد مع�مل العدل 

)1(  الُعُتّو: ال�ستكب�ر. )م(.
َم�وات: ، الالتي ل تف�سح ول تبني يف كالمه�، واإن ك�نت عربية، جمع العجم�ء. )م(. )2(  الَعجنْ
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املطلق« فح�سل يل من كل هذا و�سف للم��سونية - وهو، همة للعمل، وعزة نف�س 
و�َسَمم)1(، واحتق�ر احلي�ة يف �سبيل مق�ومة من ظلم.

ثم ق�ل: هذا م� ر�سيته من الو�سف للم��سونية، وارت�سيته له�، ولكن مع 
الأ�سف اأرى اأن جراثيم الأََثرة)2(، والأن�نية، وحب الري��سة، والعمل من جم�ع�ت 
َتِوُره)3( تهديد ووعيد وغري  مبقت�سى اأهوائهم، وخ�سوًع� ل�سرق عن بعد �سحيق، َيعنْ
ذلك من الأمور التي م� ت�أ�س�ست امل��سونية احلرة اإل ملاَُل�َس�ته�)4(، واعتربت من 
يجرون  وم�  »اخلوارج«،  من  اأنهم  واحلك�م  امللوك،  به� من جب�برة  ويعمل  ي�سدع 
من الأحك�م الكيفية »خ�رجة« واأن اأولئك اخلوارج فيم� يتخبطون فيه من تلك 

الأعم�ل هم يف الظلم�ت، وب�أ�سد احل�جة اإىل النور.

اأهواء  ح�سب  ج�ءت  ال�سكتلندي،  املحفل  يف  تتعلق  اأ�سي�ء  ذكر  ثم 
مع�ر�سي جم�ل الدين فال ح�جة اإىل ذكره� هن�. ومم� ق�له خم�طًب� ومودًع� من ترك 
يف املحفل ال�سكتلندي: اعتقدوا اأيه� الإخوان، اأن جم�ل الدين ينكر على نف�سه 
حب الري��سة، ويقول: اإن امل��سونية اأ�سرف واأرفع من اأن تعمل على اإيج�د �سلطة 

لرئي�س تخدم له به� غ�ية �سخ�سية، اأو منفعة م�دية ك�نت اأم اأدبية.

)1(  �َسَمم: ُعُلّو وارتف�ع. )م(.
)2(  الأََثرة: ال�ستئث�ر والتفرد. )م(.
يُبه اأو ُيِلّم به. )م(. َتِوُره: ُي�سِ )3(  َيعنْ

اَلله� و�سريورته� اإىل العدم. )م(. ِمحنْ )4(  ملاَُل�َس�ته�: ل�سنْ
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� نزيًه�، متجنًب� للرذائل، اإذ مل يكن حر�ًس� على  دعوين اأكون ع�ماًل م��سونيًّ
َي�ر)1( �سهًم�  �سرف �سخ�سيتي؛ فخوًف� من اأن تع�ب امل��سونية بي، فيتخذين الأَغنْ
دون  اأفراده�  بني  قبلتني  اأنه�  اإل  امل��سونية،  ذنب  وم�  منه.  براء  وهي  به�  للطعن 

اختب�ر �سحيح، واأبقت علّي من غري تن�سر.

ومن كلم�ت جم�ل الدين يف ذلك املحفل اأن اأحد الإخوان ق�ل يف خط�ب 
األق�ه عب�رة على طريق املَُب�َه�ة)2( »اأن امل��سونية تف�خر بقدم عهده�، وثب�ته� اأع�سًرا 

على �سكله� وتق�ليده�«. فرد عليه جم�ل الدين ق�ئاًل: 

هذا  �سكله�  على  ف�مل��سونية  القول،  هذا  من  احلق  عن  اأبعد  اأرى  »ل 
وتق�ليده�، لي�ست فقط قدمية العهد بل هي مل تزل يف املهد، ول�سوف اإذا اأ�سرت، 
من  املراد  ول  مغزاه�،  يفقه  ل  اأكرثن�  رموز  عند حد  الوقوف  على  اأبن�وؤه�  واأ�سر 
و�سعه�، اأنه� �ستختنق يف املهد ول تدرج منه«. م��سونيتكم اأيه� الإخوان اليوم ل 
تتج�وز »كي�س اأعم�ل، وقبول اأخ« يتلى عليه من اأ�س�طري الأولني م� ميل وُيِخل يف 

عقيدة الداخل، وي�سقط مك�نة امل��سونية من عينيه.

اأنتم اليوم بني رئي�س ومروؤو�س، ت�بع ومتبوع، �سرق ي�أمر وم�ست�سرق ير�سخ،  
ى - ولي�س من عمل يدل على اأدنى اأثر من احلي�ة  م�ل ُيجمع، وجزية لل�سرق ُتوؤدَّ

للم��سونية يف ال�سرق.

َي�ر: املراد الآخرون ممن ين�ف�سونه اأو ين��سبونه العداء، جمع الِغرَي، وهو: ا�سم الواحد للمذكر. )م(. )1(  الأَغنْ
)2(  املَُب�َه�ة: املَُف�َخرة. )م(.
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ومم� ا�ستغربه الإخوان امل��سون من اأقوال جم�ل الدين، اأنه طلب يف املحفل 
اإ�سع�ف لأحد الإخوان فق�ل: هل الأخ مري�س؟ ق�لوا: ل. ق�ل: هل هو �سحيح 

البنية؟ ق�لوا: نعم، ولكنه فقري معوز.

امل��سونية  ب�إن�س�ن.  يجتمع�  اأن  ي�سح  ل  ال�سوؤال،  وُذلُّ  البدن  �سحة  ق�ل: 
اأع�س�ئه �سلل، وتقدمه على  اأو اعرتى بع�س  اإذا �سقط يف العلل،  اأخ�ه�  ت�سعف 
َمن �سواه من الإخوان يف الب�سرية، فرتبي اأبن�ءه اإذا م�ت فقرًيا، وحت�سن العن�ية يف 

تربيتهم.

وفيم� عدا ذلك يجب اأن ترى اأن يف الإح�س�ن اإ�س�ءة، ملن يحب اأن يكون 
يف احلقيقة اإن�س�نً�.

الدين يف املحفل ال�سكتلندي  ينتقده، ويقوله جم�ل  هذا بع�س م� ك�ن 
وقد �س�ق ب�آرائه واأفك�ره ذرًع�.

وعلم جم�ل الدين اأنه ل ميكنه العمل مع اأولئك الإخوان وهم على ذلك 
�، ت�بًع� لل�سرق الفرن�س�وي، ويف برهة  اخلمول، والتخوف اأو اجلنب، ف�أن�س�أ حمفاًل وطنيًّ
وجيزة بلغ عدد اأع�س�ئه الع�ملني اأكرث من ثالثم�ية من نخبة املفكرين، والن�ه�سني 
والوجه�ء، وتكر�س حمرتًم�  العلم�ء  الدين من  امل�سريني من مريدي جم�ل  من 
له، واأول عمل عمله، اأن �سرَيّ من الإخوان الع�ملني يف املحفل �سعًب�، �سعبة اأن�ط 
به� اإنذار ن�ظر »اجله�دية« كي ينظر بعني العدل والإن�س�ف اإىل ال�سب�ط الوطنيني 
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الذين مت�دى زم�ن مكثهم يف ال�سودان اأكرث مم� ت�ستوجبه القوانني امل�سنونة لل�سب�ط 
وطنيني،  ال�سب�ط  �سنوف  اخلدمة  تتن�وب  اأن  ذاك  اإذ  الع�سكري  الق�نون  )وك�ن 
ا�ستبدالهم  يقت�سي  الذين  امل�سريني  ال�سب�ط  اأكرث  فك�ن  متم�سرين(  و�سراك�سة 
بعد �سنتني مثاًل يف ال�سودان، ب�آخرين من ال�سب�ط ال�سراك�سة »ن�سًب�« ك�نوا يق�سون 
اأربع �سنوات ف�أكرث ول ي�ستبدلون، واإن ا�ستبدلوا ف�إمن� ير�سل مك�نهم م�سريني ممن 

د)1( لهم اأو جمري من اأمري اأو وزير. ل َع�سُ

و�سعبة اأخرى لإنذار ن�ظر احلق�نية، واأخرى للم�لية. فنظ�رة الأ�سغ�ل وبقية 
النظ�رات وامل�س�لح الأمريية، تلفتهم اإىل اإحق�ق احلق وعمل العدل والإن�س�ف مع 
م�ستخدميهم من الوطنيني )اإذ ك�ن املوظف امل�سري يف وظيفة م� اإذا تن�ول خم�س 
والوظيفة،  العمل  ذاك  مبثل  امل�سريني  غري  من  غريه  ك�ن   � �سهريًّ راتًب�  جنيه�ت 

يتن�ول خم�سة ع�سر اأو ع�سرين جنيًه�(.

اأُِمَرت به من  للنظ�ر م�  َنت له�، واأدت  ُعيِّ التي  ذهبت كل �سعبة للوجهة 
املحفل بلهجة، واأ�سلوب، ا�ستهجنهم�، وا�ستغربهم� ال�س�معون، فح�سل من جراء 
اإىل �سراي ع�بدين واخلديوي  ذلك هزة يف الأندية، والدواوين، انتهت متوج�ته� 
اإذ ذاك املرحوم توفيق ب��س�، فه�له الأمر، وك�ن قليل املب�لة ب�مل��سونية، حتى اإنه 
ا�ستنكر تكليفه اأن يكون اأ�ست�ًذا اأعظم للمح�فل امل��سونية امل�سرية الوطنية - وتردد 

د: ُمِعني. )م(. )1(  َع�سُ
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ا�ستزارة جم�ل  يف  اأ�سرع  احلركة  تلك  بعد  ولكن  زائًرا،  الدين  قبول جم�ل  يف 
الدين، فذهب بعد مم�طلة اأي�م، ومتثل لدى احل�سرة اخلديوية وبعد تلطيف وجتمل 
من اخلديوي ق�ل جلم�ل الدين م� معن�ه »اإنني اأحب كل خري للم�سريني، وي�سرين 
اأن اأرى بالدي واأبن�ءه� يف اأعلى درج�ت الرقي والفالح، ولكن مع الأ�سف اإن 
الدرو�س  من  تلقونه  م�  عليه  يلقى  اأن  ي�سلح  ل  ج�هل،  خ�مل،  ال�سعب  اأكرث 

والأقوال املهيجة، فيلقون اأنف�سهم والبالد يف تهلكة«.

بحرية  اأقول  اأن  البالد  اأمري  �سمو  يل  »لي�سمح  جم�وبً�  الدين  جم�ل  ق�ل 
اخَل�ِمل)1(  وجود  من  يخلو  ل  ال�سعوب  ك�س�ئر  امل�سري  ال�سعب  اأن  واإخال�س، 
واجل�هل بني اأفراده، ولكن غري حمروم من وجود الع�مل والع�قل، فب�لنظر الذي 
تنظرون به اإىل ال�سعب امل�سري واأفراده، ينظرون به ل�سموكم، واإن قبلتم ن�سح هذا 
املخل�س واأ�سرعتم يف اإ�سراك الأمة يف حكم البالد على طريق ال�سورى، فت�أمرون 
ب�إجراء انتخ�ب نواب عن الأمة ت�سن القوانني، وتنفذ ب��سمكم وب�إرادتكم، يكون 

ذلك اأثبت لعر�سكم واأدوم ل�سلط�نكم«.

هذا اأهم م� جرى يف هذه املق�بلة التي ك�ن فيه� �سمو اخلديوي غري را�س 
واأ�سر يف نف�سه البط�س يف جم�ل الدين ولكن مل يظهر له �سيًئ� من ذلك.

)1(  اخَل�ِمل: اخَلِفّي ال�س�قط الذي ل نب�هة له. )م(.
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خرج جم�ل الدين من جمل�س �سمو اخلديوي وم�سى اإىل تنفيذ خطته يف 
املحفل امل��سوين، واأخذ يخطب خطًب� ت�ستفز اخل�مل وتوقظ الغ�فل وت�سري اجلب�ن 
الف�سول  بن�سر  ومريديه  تالمذته  على  واأ�س�ر  �س�رًي�،  اأ�سًدا  عِديد)1(  والرِّ �سج�ًع�، 
الن�طقة ب�حلقوق امله�سومة لأهل البالد من امل�سريني، وك�ن يف مقدمة من كتب 

الأدب�ء ال�سوريني ويف مقدمتهم )امل�أ�سوف عليه اأديب بك اإ�سحق()2(.

وعلى اأثر ذلك بداأت احلركة الفكرية الوطنية يف الظهور، واأخذت احلكومة 
احل�سنة،  ب�ملواعيد  ال�سعب  من  وتتقرب  الوطنيني،  وجت�مل  احلركة،  لتلك  حتت�ط 
� - اإذا هم ح�فظوا على ال�سكينة ومل يفرطوا  وح�سن النية، من اإن�لتهم جمل�ًس� ني�بيًّ

يف املط�لب الوطنية.

فطلب الأحرار من جم�ل الدين اأن ي�سع خطة للمجل�س الني�بي امل�سري 
العتيد، وبي�نً� وا�سًح� لل�سعب كي ي�سري مبقت�س�ه نحو انتخ�ب نوابه فق�ل: 

املعنى  حتوز  اأن  ميكن  ل  ك�نت  اأمة  لأي  الني�بية  القوة  اإن  الإخوان:  اأيه� 
ملك  بت�سكيله  ي�أمر  ني�بي  واأي جمل�س  الأمة،  نف�س  من  ك�نت  اإذا  اإل  احلقيقي 
اأو اأمري اأو قوة اأجنبية حمركة لهم� ف�علموا اأن حي�ة تلك القوة الني�بية، املوهومة، 

موقوفة على اإرادة من اأحدثه�.
ِديد: اجَلَب�ن. )م(. عنْ )1(  الرِّ

)2(  ك�ن جم�ل الدين لآخر ن�سمة من حي�ته عند ذكر اأديب بك اإ�سحق ي�سرتجع ويقول: ك�ن طراز العرب وزهرة 
اإليه  واإن�  اإن� هلل  ف�ئ�سة.  اآ�سفة و�سجونً�  لن� قلوبً�  الفتوة، وترك  ال�سبوبية وعنفوان  الأدب، ق�سى نحبه يف �سرخ 

راجعون.



5050
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

اإرادة  اإذا هو �س�دم  فعزة امللك ينغ�سه� نه�سة ال�سعب اململوك، خ�سو�ًس� 
بقوته على  اأو دخياًل  اأمرًيا،  اأو  اأن ملًك�،  لن�  اأمريه - والت�ريخ مل ينقل  اأو  م�لكه 
�سعب ير�سى عن طيب خ�طر اأن يبقى م�لًك� ا�سًم�، واأمته هي امل�لكة فعاًل، لإدارة 
اململوكة،  ال�سعوب  اأم�ين  واأعظم   - املعنى  مطلق  على  اأموره�  وزم�م  �سوؤونه�، 

َملُّ�س)1( من ِربنَْقة)2( الأجنبي وحتكمه. التَّ

ثم ق�ل: �سرتون عم� قريب اإذا ت�سكل املجل�س الني�بي امل�سري، �سيكون 
ول �سك بهيكله الظ�هري م�س�بًه� للمج�ل�س الني�بية الأوروبية، مبعنى اأن اأقل م� 
�سيوجد فيه من الأحزاب - حزب لل�سم�ل وحزب لليمني - ول�سوف ترون اإذا 
ت�سكل جمل�سكم، اأن حزب ال�سم�ل ل اأثر له يف ذلك املجل�س، لأن اأقل مب�دئه 

اأن يكون مع�ر�ًس� للحكومة، وحزب اليمني اأن يكون من اأعوانه�.

مل  ت�سوري  اأمر  هو  فيه  نبحث  م�  لأن  اليوم،  هذا  قويل  ت�ستغربون  ق�ل: 
يخرج حليز العمل بعد، ولكن متى راأيتم املجل�س الني�بي املوهوم ت�سكل، وراأيتم 
للحكومة(  واملع�ر�س  )الن�ه�س  ال�سم�ل  يكون يف حزب  اأن  من  يفر  ع�سو  كل 

فراره من الأ�سد اإىل حزب اليمني »اإذ ذاك تقولون �سدق جم�ل الدين«.

َخلُّ�س. )م(. ملُّ�س: التَّ )1(  التَّ
)2(  ِربنَْقة: َقينْد. )م(.
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الت�سور  الفرا�سة، ويف �سدق  اأكون �سدقت، ولكن لي�س يل يف هذه  نعم 
الت�سديقي اأدنى ف�سيلة، اإذا رجعتم، وعلمتم، اأن املقدم�ت ال�سحيحة هي التي 

تنتج النت�ئج ال�س�دقة.

فمقدم�ت جمل�س ني�بي قوته املحدثة له، خ�رجة عن حميط الأمة، واملحدث 
له قوة خ�رجة عن الأمة وجمل�سه�، يع�ر�سه�، من�فع مت�س�دة، وهدف�ن خمتلف�ن.فمثل 

هذا املجل�س ل قيمة له، وكم� اأنه ل يعي�س طوياًل كذلك ل يغني عن الأمة فتياًل.

ثم ق�ل �س�حًك� �سحكة مت�أمل، �سرتون اأن الذي �سيكون ن�ئًب� عن �سعب ل 
اآله  ك�ن  الذي  هو   - معن�ه�  بكل  لفقدان حريته  َرَزاَي�ه)1(،  اأنواع  ول  م�س�ئبه  اأعدد 

�سم�ء، بيد تلك القوة التي عملت على و�سول وطنه ومواطنيه، اإىل م� و�سلوا اإليه.

تعرفونه اإذا �سئتم اأن تتفكروا قلياًل، واإن �سئتم و�سفه ف�أن� اأقول لكم:

ن�ئبكم �سيكون على مقت�سى م� مر من مهيئ�ت م�سركم يف زم�نكم هو ذلك 
الوجيه الذي امت�س م�ل الفالح بكل م�س�عيه، ذلك اجلب�ن البعيد عن من�ه�سة 
احلك�م الذين هم اأ�سقط منه همة، ذلك الرجل الذي ل يعرف لإيراد احلجة جت�ه 
احل�كم الظ�مل معنى ولو ك�نت من احلجج ال�س�طعة، ذلك الرجل الذي يرى يف 
اإرادة القوة اجل�ئرة )كل خري وحكمة!( ويرى يف كل دف�ع عن وطنه، ومن�ق�سة 

�ِئُبه. )م(. )1(  َرَزاَي�ه: َم�سَ
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اأن كل  وب�لت�يل، يرى  َكة! وتهور!  ِحننْ اأدب، و�سوء تدبري!! وعدم  قلة  للح�س�ب 
ُبور)1(. �سف�ت العزة النف�سية، واملقوم�ت الأهلية القومية، م�آله� الويل والثُّ

وكل م� يدعو اإىل الذل، واحتق�ر القومية، و�سحق م� تنمو به حرية الأمة هو 
من جم�يل حكمته الع�سرية!

)اإذا  املوهوم  الني�بي  جمل�سكم  منه  �سيتكون  اأراه  الذي  الأ�سف  مع  هذا 
اأن  اأقرت على  �سحت الأحالم( والذي �سيخ�لف ق�عدة كلية، لقواعد فل�سفة، 

الوجود خري من العدم - فعدم مثل هذا املجل�س خري من وجوده.

ثم اأخذت الأفك�ر تتنبه من الوطنيني من تلك الأقوال، واخلطب، والف�سول 
التي يبثه� جم�ل الدين ومريديه، ويف كله� م� يدل على نفرة جم�ل الدين من 
�سي��سة بريط�ني� العظمى، وانتق�ده له� وقد ترجمت واأر�سلت اإىل جرائد اإنكلرتا، 
اأمر اجلدال يف مو�سوعه�  نف�سه  امل�سرت غالد�ستون  توىل  به� كثرًيا حتى  واهتموا 
فلم� بلغ حمفل جم�ل الدين اإىل هذه الدرجة من الأهمية والت�أثري داخل اخلوف، 
امل�سرت )ف�في�ين( قن�سل اإنكلرتا اجلرنال اإذ ذاك، وجمع بوا�سطة م� بثه من الرقب�ء 
يف املحفل، واجلوا�سي�س، م� اأخ�ف به احلكومة، واأرهب اخلديوي، وك�ن يف نف�سه 

اأ�سي�ء حتذره من وجود جم�ل الدين يف م�سر كم� �سبق يف حم�دثته له. 

َران. )م(. ُبور: الَهاَلك واخُل�سنْ )1(  الثُّ
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اأفندي  ع�رف  ت�بعه  مع  امل�سري  القطر  من  ال�سيد  ب�إخراج  اأمره  ف�أ�سدر 
اأبي تراب، فف�رق م�سر �سنة 1296هـ/1879م، ق��سًدا البالد الهندية، ومل� و�سل 
اإىل ال�سوي�س اأت�ه بع�س مريديه، وقن�سل اإيران، وبع�س التج�ر، وكل منهم يحمل 
مقداًرا من امل�ل، عر�سوه على ال�سيد جم�ل الدين واأحلوا عليه اأن يقبله قر�ًس�. 
ف�أج�بهم: »اأنتم  اإىل هذا امل�ل اأحوج، والليث ل يعدم فري�سة حيثم� ذهب«. ثم 
اإبط�ل  ر�س�لته يف  الدكن، وفيه� كتب  اآب�د  واأق�م بحيدر  الهندية  البالد  اإىل  اأبحر 

هريني)1(. ونفي مذهب الدَّ

ومل� ك�نت الفتنة الأخرية مب�سر »احلوادث العرابية« ُدِعي من حيدر اآب�د اإىل 
، وخمدت  اأمر م�سر  انق�سى  فيه� حتى  ب�لإق�مة  الهند  واألزمته حكومة  »كلكت�« 
احلرب الإنكليزية، ثم اأبيح له الذه�ب اإىل اأي بلد �س�ء، ف�خت�ر الذه�ب اإىل اأوروب�، 
واأول مدينة �سعد اإليه� مدينة لندرا، اأق�م به� اأي�ًم� قالئل، ثم انتقل اإىل ب�ريز، واأق�م 
به� م� يزيد على ثالث �سنوات، طلب فواف�ه يف اأثن�ئه�، �سديقه الأ�ست�ذ العالمة 
ال�سيخ حممد عبده، وك�نت يف م�سر جمعية وطنية ت�ألفت من خي�ر القوم، ا�سمه� 
الوحدة  اإىل  امل�سلمني  تدعو  جريدة  ين�سئ  اأن  فكلفته  الوثقى«  العروة  »جمعية 
اأن  اإليه،  امل�س�ر  الأ�ست�ذ  �سديقه  وكلف  العظمى،  اخلالفة  لواء  حتت  الإ�سالمية 
اأخذت من  يقوم على حتريره� ففعل، ون�سر من اجلريدة ثم�نية ع�سر عدًدا، وقد 
قلوب ال�سرقيني عموًم� وامل�سلمني خ�سو�ًس� م� مل ي�أخذه قبله� وعظ واعظ، ول 
هريني: هو مذهب كل من اعتقد يف ِقَدم الزم�ن وامل�دة والكون، واأنكر الألوهية واخللق والعن�ية  َهب الدَّ )1(  َمذنْ

والبعث واحل�س�ب. )م(.
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تنبيه منبه ذلك خللو�س النية يف حتريره�، و�سحة املق�سد من مدير �سي��سته� يف 
ِبرِيَه�)1( ثم ق�مت املوانع دون ال�ستمرار يف اإ�سداره�، حيث اأقفلت اأبواب الهند  حَتنْ
َن�ت)2(، واأذية من ت�سل اإليهم حتى يف  عنه�، وا�ستدت احلكومة الإنكليزية يف اإِعنْ

�« وهو م�سطور يف العروة الوثقى ون�سه: � »نوب�ريًّ م�سر ف�إنه� اأ�سدرت اأمًرا وزاريًّ

انعقد جمل�س النظ�ر امل�سري يف الق�هرة، واهتم يف البحث يف �س�أن »العروة 
الوثقى« ثم اأ�سدر قراره اإىل نظ�رة الداخلية امل�سرية ق��سًي� عليه� ب�أن ت�ستد يف منع 
هذه اجلريدة عن دخول الأقط�ر امل�سرية وتراقب جولنه� يف تلك الدي�ر، ف�سدر 
اأمر الداخلية اإىل اإدارة عموم البو�سطة، يلزمه� ب�لدقة يف ذلك، وبلغن� اأن اجلريدة 
الر�سمية بعد ن�سره� �سورة الأوامر اأعلنت، اأن كل من توجد عنده »العروة الوثقى« 
يغرم مبلًغ� من خم�سة جنيه�ت م�سرية اإىل خم�سة وع�سرين جنيًه� - »وهي غرامة 

ج�سيمة رمب� دع� اإليه�، ع�سر امل�لية امل�سرية، بربكة ت�سرف الإنكليز يف م�سر.

اأم� نحن فال نظن اأحًدا من النظ�ر امل�سريني له راأي اختي�ري يف هذا القرار، 
بل ل نتوهم يف امل�ستوى، واجل�ل�س على كر�سي اخلديوية مياًل اإىل مثل هذا احلكم، 
� من اأي م�سرب ك�ن �سواء فيه امل�سلم وغري امل�سلم،  ول يختلج يف �سدرن� اأن م�سريًّ
�، ممن ي�سكن تلك البالد يرى فيه م�سحة من العدل. هذه جريدة  بل ول �سرقيًّ
ق�مت ب�لدف�ع عن امل�سريني وال�ستنج�د لهم، وله� �سعي بل كل ال�سعي خليبة 

ِبرِيه�: حَتنْ�ِسيِنه�. )م(. )1(  حَتنْ
َخ�ل امل�سقة. )م(. َن�ت: اإِدنْ )2(  اإِعنْ
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ح)2( يف عمر ف�إن املق�سد  َرِبَه�)1( مدح زيد ول الَقدنْ اآم�ل اأعدائهم، ول ترى من َم�سنْ
اأعلى واأرفع من هذا، واإمن� عمله�، �سكب مي�ه الن�سح على لهب ال�سغ�ئن لتتالقى 

قلوب ال�سرقيني عموًم� على ال�سف�ء والوداد.

وي�أخذوا  بينهم  التن�زع  �سالح  يلقوا  اأن  ال�سرقية،  الأمم  اأبن�ء  من  تلتم�س 
َواِري)3( التي َفَغَرت اأفواهه�)4( للته�مهم، ومن راأيه�  حذرهم واأ�سلحتهم لدفع ال�سَّ

�ِهب)5(. اأن ال�ستغ�ل بداخل البيت اإمن� يكون بعد الأمن من ُطُروق النَّ

هذا منه�ج العروة الوثقى، علمه كل مطلع على م� ن�سر فيه� من يوم ن�س�أته�، 
� م�سلًم� ك�ن اأو غري م�سلم مييل حلجبه� عن دي�ره،  فكيف يخطر بب�ل ع�قل اأن �سرقيًّ
ولكنن� نعلم اأن حرك�ت الآمرين يف القطر امل�سري هذه الأي�م قهرية، ل يخ�لطه� 

�سيء من الختي�ر، واملدير لَرَحى القهر عليهم »هم عم�ل الإنكليز.

ول نريد اأن نقول لالإنكليز اأنهم ظلموا يف هذا احلكم، ف�إن اجلريدة مل يوجد 
فيه� م� يزيد على م� تن�سره اجلرائد الوطنية والأجنبية من ك�سف م�س�تريهم، وبي�ن 
الرزاي� التي اأ�سيبت به� الدي�ر امل�سرية من حلولهم؛ لأنهم »الإنكليز« وهم الذين 
اإذا اأح�سوا ب�سهرة ع�مل من علم�ء امل�سلمني يف الهند واإقب�ل الن��س عليه ب�لعتب�ر، 

َله� وَهَواَه�. )م(. َربه�: َمينْ )1(  َم�سنْ
ن. )م(. عنْ ح: الطَّ )2(  الَقدنْ

�: الوحو�س املفرت�سة. )م(. َواري: كن�ية عن امل�ستعمرين الذين يغت�سبون ثروات ال�سعوب، ولغويًّ )3(  ال�سَّ
)4(  َفَغَرت اأفواهه�: فتحت اأفواهه� ا�ستعداًدا لاللته�م. )م(.

�ِهب: الإتي�ن لياًل لل�سلب وال�سرقة. )م(. )5(  ُطُروق النَّ



5656
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

اأ�سرعوا بجلبه اإىل ديوان ال�سرطة »ال�سبطية« وعند و�سوله اإليه�، يفتح له ال�س�بط 
م�سحف قراآن، اأو كت�ب حديث من الكتب امل�سهورة، ثم ي�سري اإىل اآية من اآي�ت 
اجله�د، اأو حديث مم� يدعو اإليه، وي�س�أله: هل اأنت معتقد بهذه الآية اأو احلديث؟ 
فين� -  راأيك وجوب اجله�د  فبن�ء على ذلك يكون من  نعم، ق�ل له:  ف�إذا ق�ل: 
ف�إذا اأج�به ب�أنني دروي�س مالزم العزلة عن الن��س، ولي�س اعتق�دي بهذا اإل لأنه 
كت�ب ديني، �سرب له ال�س�بط اأجل اأربعة اأي�م اأو اأقل، يبني فيه� راأيه يف الآية اأو 
احلديث، ف�إن م�سى الأجل ومل يحرف الع�مل دينه، ومل يبدل عقيدته، ومل يب�در 
ب�إر�س�ل حتريفه وتبديله، وخروجه عن دينه، اإىل مطبعة من املط�بع ليطبع وين�سر، 

بعثت به احلكومة اإىل جزيرة »اأندوم�ن« نفًي� موؤبًدا.

فدولة  املظلومني،  هوؤلء  ب�أمث�ل  ة)1(،  َغ��سَّ لراأيته�  اجلزيرة  تلك  راأيت  ولو 
الإنكليز التي حت��سب رع�ي�ه� امل�سلمني على خطرات قلوبهم، وم� ميكن اأن يهج�س 
يف حديث نفو�سهم، ل ريب اأنه� تعد وجود لفظ »الإ�سالم« يف جريدة ك�فًي� ملنعه� 
عن الدخول اإىل بالد له� فيه� قدم ث�بت، اأو ت�سعى يف تثبيته، بل حت�سب اأن من 

األد اأعدائه� �سخ�ًس� علق عليه هذا ال�سم من اأي جن�س ك�ن.

»فال غرابة يف �سدور مثل هذا اجلور منه� غري اأنن� نعلن له� اأن همم الرج�ل 
اإدخ�ل العروة الوثقى يف كل بقعة  اأمث�ل هذه املظ�مل، ولي�س يعجزن�  ل تقعده� 

حتوطه� ال�سلطة الإنكليزية الظ�ملة وذلك بعزائم اأويل العزم، والإب�ء والنه�سة«.

ة: ممتلئة. )م(. )1(  َغ��سّ
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ثم ظهرت ح�دثة املهدي ال�سوداين حممد اأحمد واأخذ اأمره يف ال�ستفح�ل 
وات�سع منه لإنكلرتا جم�ل املداخلة يف �سوؤون م�سر، بحجة قمع ثورة املهدي ال�سوداين.

فكتب جم�ل الدين يف العروة مق�لت يحذر به� الإنكليز، ويلفت نظر كبري 
وزرائهم اإذ ذاك )امل�سرت غالد�ستون( اإىل �سوء م�سري اجلرنال غوردون، وا�ستح�لة 
جن�ح مق�سد الإنكليز بتلك الو�سيلة واأمث�له�، واأثبت ذلك بحجج ق�طعة وبراهني 

�س�طعة. و�سي�أتي ذكر ذلك حتت عنوان »عربة وذكرى«.

معدًدا خطيئ�ت  ال�سودان  م�س�ألة  الكت�بة يف  على  الدين  ث�بر جم�ل  وقد 
بريط�ني� ووزرائه�، مفنًدا لأقوال اللورد )غرانفيل( وحجج امل�سرت غالد�ستون ومبيًن� 
م�س�تري  ك��سًف�  وال�سودان،  م�سر  يف  ال�سي��سة  تلك  انته�ج  من  امل�سري،  م�سيء 
ال�سي��سة، مم� اأق�م اأك�بر رج�ل ال�سي��سة يف الع�مل واأقعدهم، وا�سطربت له� اأندية 

لندرا خ��سة.

الدين  جم�ل  ي�ستدعي�  اأن  و)�سر�سل(  )�س�لي�سبوري(  اللورد  ف��سطر 
لي�س�أله راأيه يف املهدي وظهوره اإذ ذاك، ف�سخ�س اإىل لندن واجتمع بهم� وهن�ك 
اأف��س بتو�سيح الغوام�س واأطلعهم� على مواقع اخلط�أ يف �سي��سة اإنكلرتا خ�سو�ًس� 
نحو دول الإ�سالم يف ال�سرق وم� تتبعه يف م�سر ، كل ذلك بحجج ق�طعة، ولهجة 

�سديدة ملوؤه� الإخال�س.
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وبعد اأخذ ورد، اخت�سر اللورد �س�لي�سبوري احلديث، ورام تقريب البعيد، 
فق�ل جلم�ل الدين:

مع  ن�سري  اأن  ونحب  قدره  راأيك  نقدر  ونحن  مقدرتك،  تعلم  بريط�ني�  »اإن 
حكوم�ت الإ�سالم، مبودة وولء، على قدر م� ت�سمح لن� به الظروف والأحوال، 
لذلك ت�سورن� اأن نر�سلك اإىل ال�سودان ب�سفة �سلط�ن عليه، فت�ست�أ�سل جذور فتنة 

املهدي ومتهد ال�سبيل لإ�سالح�ت بريط�ني� فيه. اإلخ«.

فق�ل جم�ل الدين: تكليف غريب، و�سفه يف ال�سي��سة م� بعده، ا�سمح يل  
اإليه  اأن تبعثوا  اأ�س�ألك: هل متلكون ال�سودان، حتى تريدون  اأن  ي� ح�سرة اللورد 

ب�سلط�ن؟

اخلليفة  احلق،  و�س�حب  له�،  متمم  جزء  وال�سودان  للم�سريني،  »م�سر 
الأعظم جاللة ال�سلط�ن حي يرزق، ولديه من اجلي�س امل�دي واملعنوي، م� يتذلل 

معهم� كل �سعب وفتنة يف الكون الإ�سالمي واأجزاء مم�لكه!«.

له من  تبحث  وم�  اإدخ�له  بريط�ني� من عمله وطرق  تنويه  وم�  الإ�سالح  »اإن 
رج�له�  كبري  ونظر  نظره�،  األفت  ل)2(،  َطفُّ والتَّ ال�ستطراد)1(،  �سبيل  فعلى  الو�س�ئل، 
ح�سرة اللورد اإىل اأيرلندا، وم� تع�نيه من �سروب البالء فيم� تن�سده لنف�سه� من طلب 
ال�ستقالل، ليت�سنى له� معه الإ�سالح احلقيقي لبالدهم، فلم�ذا ل جتيبون �سوؤالهم، 

)1(  ال�ستطراد: اأخذ املتكلم يف معنى، ثم النتق�ل منه اإىل معنى اآخر قبل اإمت�م الأول. )م(.
ل: التدخل يف �سئون الآخرين. )م(. )2(  التَّطفُّ
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وت�سلحون اأمرهم، وهم اأقرب اإليكم من حبل الوريد، وبينكم وبينهم من اجل�مع�ت)1( 
م� هو معدوم لكم يف م�سر، وال�سودان، وغريهم� من مم�لك ال�سرق اإلخ«. 

فبهت عند ذلك اللورد �س�لي�سبوري، بهتة رجل فوجئ ب�سدمة مل تكن 
ال�سكر  �سجود  الدين  جم�ل  من  ينتظر  ك�ن  اإذ  جوابً�،   )2(

ُيِحرنْ ومل  ح�سب�نه،  يف 
كلم�ت  لل�سيد  فق�ل  ن�سب،  بال  له  انت�سب  ومن�سب  تعب،  بدون  اأت�ه  ل�سلط�ن 

معن�ه� �سننظر يف الأمر، وودعه بقوله: م�سحوب ب�ل�سالمة.

 - اإنكلرتا  وزارة  رج�ل  واأكرب  املالق�ة،  تلك  من  الدين  جم�ل  خرج 
�س�لي�سبوري - على غ�ية النفرة من �سي��سته - اأم� اجلرائد الإنكليزية ف�أكرثه� اهتم 
من  الأرلنديني  لق�سية  موالًي�  ك�ن  من  خ�سو�ًس�  ومب�حثه  الدين  جم�ل  لنظرية 
الإنكليز الأحرار، وب�لإجم�ل م� خرج من لندرا اإل واأنديته� ال�سي��سية يف �سيء 

من الهرج.

الإنكليزية �سد  احلكومة  اأق�مته�  التي  العقب�ت  وك�نت  فرن�س�  اإىل  ع�د  ثم 
العروة الوثقى، قد بلغت مبلغه� من ال�سدة ف�سدت يف وجهه� الأبواب وا�ستدت 
اأن �سرفت  يف عق�ب من يذكره�، وب�لإجم�ل فقد ظفرت بريط�ني� العظمى بعد 
كل همه�، وهممه� يف تعطيله�، اأن انحجبت »العروة الوثقى« عن الظهور، ولكنه� 

)1(  املق�سود ب�جل�مع�ت هن�: الروابط.
: َيُرّد. )م(. )2(  ُيِحرنْ
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حفظت يف ال�سدور، وم� غر�سته يف الأذه�ن اأخذ ينمو على مهل يف معظم بالد 
ال�سرق، وتبدو ثم�ره على التدريج.

ك�نت مدة اإق�مة جم�ل الدين يف ب�ريز، ثالث �سنوات ونيف. منه� م� ق�س�ه 
يف ن�سر العروة الوثقى، ومنه� م� ن�سر فيه� تلك املق�لت الرائعة يف اأمه�ت جرائده� 

ب�حثة عن �سي��سة رو�سي� واإنكلرتا، والدولة العلية وم�سر.

ومن اأبح�ثه تلك الأبح�ث الفل�سفية واأهمه� ، م� جرى له من املب�حث مع 
الفيل�سوف الفرن�س�وي - رين�ن - يف »العلم والإ�سالم وحقيقة القراآن والعمران« 
)و�ست�أتي براهني تلك املب�حث يف اأقوال جم�ل الدين الآتية( اأم� رين�ن فقد �سهد 
والقراآن  الإ�سالم  اأن  اآرائه يف  من  كثري  ورجع عن  احلجة،  وقوة  العلم  ب�سحة  له 
م�نع�ن للح�س�رة والعمران، واأن م� يرى يف امل�سلمني من النحط�ط، والتقهقر، اإن 

هو اإل من �سوء فهم اأهل اجلمود من روؤ�س�ء اأهل الدين حلكمته.

والإعظ�م، من  ب�لتجلي  فرن�س� حمفوفة  الدين يف  اإق�مة جم�ل  ك�نت مدة 
.� اأكرث علم�ئه�، وفال�سفته�، وقد اأحلوه من مق�ليد العلم واحلكمة مك�نً� عليًّ



بعد اأن علم جم�ل الدين اأن ل مق�م له يف ب�ريز مع كرثة احلف�وة والحتف�ء، 
عزم على ال�سي�حة يف البالد العربية من جند، ف�حلج�ز، ف�لعراق. وبينم� هو على 
ق��سًدا  ف�س�ر  الربق  ل�س�ن  على  الفر�س  �س�ه  الدين  ن��سر  ا�ستقدمه  الأهبة،  هذه 
جم�ل  ف�أجّل  ال�سلط�ن،  ظل  ب�لأمري  التقى  اأ�سفه�ن  ويف  �سي�حته.  ت�رًك�  طهران 
والده�ء،  الذك�ء  من  عظيم  ج�نب  على  الأمري  هذا  وك�ن  قدره،  واأعظم  الدين، 
اإىل طهران  و�سل  اإذا  الفر�س، حتى  وململكة  لل�س�ه  مر�سد  ال�سيد خري  فراأى يف 
ا�ستقبله ال�س�ه ب�سدر رحب واحتف�ء كبري مع ثن�ء واإطراء على ف�سله ونبله، وفو�س 
� مع �سفة م�ست�س�ر خ��س لل�س�ه، اإذ ك�ن ل يقطع  اإليه يف احل�ل نظ�رة احلربية ر�سميًّ
اأمًرا يف اململكة، اإّل براأي جم�ل الدين، فق�م ب�أعب�ء الإر�س�د، والنظ�رة خري قي�م، 
ويف نف�س الوقت ك�نت لهجته �سديدة و�سريحة بلزوم تغيري كل قدمي َب�ٍل)1( من 
حكم  يف  وم�س�ركته�  الأمة،  ب�إنه��س  الأخذ  وب�سرورة  الف�ر�سية،  احلكومة  اإدارة 

ذاته�.

ى عليه الزمن. )م(. )1(  َب�ٍل: متخلف عفَّ

كيفية ا�ستقدام جمال الدين اإىل طهران وتاأمله 
من ال�ساه نا�سر الدين وغلظته يف خماطبة امللوك 

والعظماء
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اأنهم  له  واأق�سموا  الدين  جم�ل  حول  وعلم�وؤه�،  الفر�س،  اأمراء  ف�لتّف 
غري  التدريج،  ب�سنن  الأخذ  ولزوم  الت�سرع  بعدم  ف�أ�س�ر  به،  ي�أمر  مب�  َدعون)1(  َي�سنْ
� راأى م� ن�له جم�ل الدين، من علو املنزلة، ونفوذ الكلمة يف مملكته،  َـّ اأن ال�س�ه مَل
َج�س)2( خيفة، وَداَخَله َرينْب)3( عظيم  وم� �سخره من قلوب الأمراء والعلم�ء - اأَونْ
وا�سطرب متخوًف� على �سلط�نه، فتنكر جلم�ل الدين، وتغري �سري ال�س�ه معه، ف�أدرك 
اإىل رو�سي�،  ف�أذن له، ف�س�ر  ال�سفر لتبديل الهواء  ال�سيد م� يف نف�سه ف��ست�أذنه يف 
ِجلَّة)4( والإكرام مل� �سبق  وزار عوا�سمه�، من مو�سكو، فبطر�سربج، فالق�ه اأهله� ب�لتَّ
العلم�ء  من  رج�له�  ب�أع�ظم  بطر�سربج  يف  واجتمع  �سهرته،  من  م�س�معهم،  اإىل 
وال�سي��سيني، وهم يعلمون منزلة جم�ل الدين، اإذ ك�ن وزيًرا اأَّوًل حلكومة الأفغ�ن 
اأعظم خ�ن، ون�سر يف جرائده� مق�لت �س�فية يف �سي��سة  يف عهد الأمري حممد 
الأفغ�ن، والفر�س والدولة العلية، والرو�سية، والإنكليزية، ك�ن له� َدِوّي)5( �سديد 
ِقيده)6( له� ب�لرباهني  اأم� ُنفَرة ال�سيد من �سي��سة الإنكليز، وَتننْ يف جو ال�سي��سة - 
والتكرمي  الإجالل  غ�ية  ف�أولوه  الرو�سية جم�ًل  اململكة  له يف  اأو�سع  فقد  الق�طعة 
والإ�سغ�ء لأح�ديثه، والنت�س�ر ل�سي��سته، حتى اأن القي�سر دع�ه لق�سره، وحت�دث 

ِغًي� مل� يقوله. ِظًم� له، ُم�سنْ معه طوياًل وك�ن كثري احلف�وة به، ُمعنْ

َدُعون: يتكلمون به َجه�ًرا. )م(. )1(  َي�سنْ
َمر خوًف�. )م(. َج�س: اأَ�سنْ )2(  اأونْ

َرينْب: �َسّك. )م(.  )3(
ِجّلة: ب�جَلاَللة والإعظ�م. )م(. )4(  ب�لتَّ

)5(  َدوّي: �سوت. )م(.
ِقيده: متييزه اجليد من الرديء. )م(. )6(  َتننْ
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بعد تلك الأح�ديث الطويلة، �س�أل القي�سر جم�ل الدين عن �سبب اختالفه 
مع ال�س�ه، فذكر له راأيه يف احلكومة ال�سورية و�سرورة اتب�عه�، واأن ال�س�ه ينفر من 

ذلك، ول يحب اأن ُيِقّر)1( به.

اإذ كيف ير�سى ملك من  ال�س�ه  اأرى احلق يف ج�نب  القي�سر: »اإين  ق�ل 
امللوك اأن يحكم به فالحو مملكته«.

اأن عر�س  القي�سر  ي� جاللة  اأعتقد  الدين بجراأة وف�س�حة:  ف�أج�ب جم�ل 
اأعداء  تكون  اأن  من  خرًيا  له،  اأ�سدق�ء  الرعية،  من  املاليني  ك�نت  اإذا  امللك، 
يرتقبون الفر�س، ويكمنون يف ال�سدور �سموم احلقد ونريان النتق�م، فَعَلت عند 
بعد  احلديث  يطل  ومل  ب ح�جبيه)2(،  فَقطَّ القي�سر عالمة غ�سب  وجه   - ذلك 
ال�سكل  بغري  الدين  وودع جم�ل  ق�م من جمل�سه،  بل  الدين،  مع جم�ل  ذلك 
الذي ا�ستقبله به، اإذ ك�ن وداًع� ب�رًدا، ثم اأوعز القي�سر اإىل اأكرب رج�ل بالطه اأن 

ي�سرعوا متلطفني ب�إخراجه من رو�سي�.

اأي�ًم�  لندرا  يف  واأق�م  اأوروب�،  يف  يجول  واأخذ  رو�سي�،  الدين  جم�ل  ترك 
ته رج�ل ال�سي��سة فيه�، كم� تلّقوه يف غريه� من العوا�سم ب�لإكرام والإجالل،  تلقَّ
ودعوه اإىل جمتمع�تهم ال�سي��سية واأنديتهم العلمية، لريوه وي�سمعوا حديثه، وك�ن 
اأكرب همه واأكرث كالمه، يف بي�ن �سوء ت�سرف ال�س�ه يف اململكة، وا�ستبداده، وم� 

ِعن. )م(. )1(  ُيِقّر: ُيذنْ
ب ح�جبيه: َعَب�س. )م(. )2(  َقطَّ
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اآلت اإليه ح�له� يف عهده، يريد يف كل ذلك متهيد ال�سبيل، لأحرار اإيران، وعدم 
مع�ر�سة الإنكليز لهم اإذا هم نه�سوا لقلب حكومة ال�ستبداد بحكومة د�ستورية.

�سنة  ب�ريز  معر�س  فتح  اأوروب�  يف  متجوًل  الدين  جم�ل  وجود  �س�دف 
1889م ف�سخ�س اإليه�، والتقى ب�ل�س�ه يف )منيخ( ع��سمة )ب�واري�( ع�ئًدا من ب�ريز، 
ف��ستزاره واعتذر له عم� فرط، وعتب عليه بعدم عودته اإىل طهران، واأخرًيا دع�ه 
اإىل مرافقته، ف�أج�ب جم�ل الدين الدعوة و�س�ر مع ال�س�ه اإىل بالد ف�ر�س، فلم يكد 
ي�سل اإىل طهران، حتى ع�د الن��س، ويف مقدمتهم الأمراء والعلم�ء، اإىل الجتم�ع 
به والنتف�ع بعلمه، وال�س�ه ل يرت�ب من اأمره واأول م� كلَّفه به، اأن ُي�ِسّن)1( م� يراه 
موافًق� لروح الع�سر من القوانني )رمب� ك�ن ذلك من ال�س�ه بت�أثري �سي�حته يف اأوروب�( 
فعمل جم�ل الدين بهمته املعهودة، ف�َسنَّ الق�نون الأ�س��سي ململكة ف�ر�س، لتكون 
حكومة، ملكية، �سوروية، فم� اأمت قواعد الد�ستور الكلية، ومواده، واطلع عليه ال�س�ه 
ن��سر الدين، اإل واأعظم الأمر، اإذ راأى اأن حكمه �سيكون مقيًدا، واأن اأهل ف�ر�س 

�سيكونون اأو�سع �سلطة من ال�س�ه مبجل�سهم الني�بي.

فق�ل جلم�ل الدين:

»اأي�سح اأن اأكون ي� ح�سرة ال�سيد، واأن� ملك ملوك الفر�س )�سهن�س�ه( ك�أحد 
اأفراد الفالحني«؟

ع. )م(. ُي�ِسّن: َي�سَ  )1(
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فق�ل جم�ل الدين:

عر�سك  وقوائم  �سلط�نك،  وعظمة  ت�جك،  اأن  ال�س�ه،  ح�سرة  ي�  اعلم 
�سيكونون ب�حلكم الد�ستوري اأعظم، واأنفذ، واأثبت مم� هم الآن.

والفالح، والع�مل، وال�س�نع يف اململكة ي� ح�سرة ال�س�ه اأنفع من عظمتك، 
ومن اأمرائك. وا�سمح لإخال�سي اأن اأوؤديه �سريًح� قبل فوات وقته.

ل �سك ي� عظمة ال�س�ه اأنك راأيت، وقراأت عن اأمة ا�ستط�عت اأن تعي�س 
بدون اأن يكون على راأ�سه� ملك، ولكن هل راأيت ملًك� ع��س بدون اأمة ورعية؟

هذا احلديث ال�سريح من جم�ل الدين لل�س�ه ن��سر الدين ج�ء م�سدًق� مل� 
ف ال�س�ه منه بقوله: »اإن م� ُي�ِسّنه جم�ل الدين من  و�سى به ال�سدر الأعظم وخوَّ
وَقة)1(  القوانني ل يفيد البالد �سيًئ�، ولكنه ينزع �سلط�ن ال�س�ه منه، ويعطيه اإىل ال�سُّ

والفالحني« وغري ذلك من الو�س�ي�ت.

التغيري  بهذا  ف�أح�س  عنه،  واأعر�س  الدين،  من جم�ل  بيًن�  نفوًرا  ال�س�ه  فنفر 
والنفور، ف��ست�أذن ب�لذه�ب اإىل بلدة �س�ه عبد العظيم على بعد ع�سرين كيلو مرًتا من 
طهران، ف�أذن له ف�س�ر اإليه� وتبعه جمع غفري من العظم�ء، والعلم�ء، والوجه�ء، الذين 
انفعل  وقد  اإل  منهم  وم�  حكومتهم،  اإ�سالح  على  وي�ستحثهم  فيهم،  يخطب  ك�ن 

ِعّية من دون املَِلك. )م(. وَقة: الرَّ )1(  ال�سُّ
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بخطب جم�ل الدين احلم��سية، وقبلت نفو�سهم نزعة ال�ستقالل، و�سرت تلك الروح 
يف البالد طوًل وعر�ًس�، وذاع فيه� عزم جم�ل الدين على اإ�سالح اإيران، فخ�ف ن��سر 
الدين �س�ه ع�قبة ذلك، ف�أنفذ اإىل بلدة �س�ه عبد العظيم خم�سم�ية ف�ر�س، قب�سوا على 
جم�ل الدين وك�ن مري�ًس� فحملوه من فرا�سه على برذون)1(، و�س�قوه ب�سورة فظيعة 
وعليه دور من احلمى، درجة حرارته� اأربعني، ومل ي�سمحوا له ب��سرتاحة دق�ئق، حتى 

اأو�سلوه اإىل حدود اململكة العثم�نية يف ولية الب�سرة.

فم� �س�ع خرب نفي جم�ل الدين على تلك ال�سورة يف اإيران حتى ق�مت 
جتري  الدم�ء  ك�دت  حتى  ال�س�ه  حكومة  وجه  يف  وث�روا  ومريديه،  حمبيه  قي�مة 
اأنه�ًرا، والثورة تثور، ولكنه� خمدت حتت الرم�د، ل�سدة م� خ�مر ال�س�ه من اخلوف 
على حي�ته، واتخذه من احليطة )كل ذلك مل يغن عن ال�س�ه فتياًل، لأنه بعد مدة 

قتل بيد رجل من الفر�س ق�ل عند طعنه لل�س�ه - ي� لث�رات جم�ل الدين(.

اأم� جم�ل الدين، فمكث يف الب�سرة، حتى ع�دت اإليه �سحته، ف�َسَخ�َس)2( 
يف  �ج)4(،  وجِلَ ِحَج�ج)3(  يف  الإنكليز،  رج�ل  كب�ر  مع  هو  وبينم�  لندرا،  اإىل  منه� 
ب�سوء  الإنكليز،  واإنذار  الدين،  ن��سر  ال�س�ه  ت�سرف  و�سوء  الفر�س،  مملكة  اأحوال 
ِفه)5( يف اململكة الف�ر�سية، ورد عليه كت�ب  عقبي اإمدادهم ال�س�ه واإع�نته على َع�سنْ

ن: دابة. )م(. َذونْ )1(  ِبرنْ
)2(  �َسَخ�َس: َذَهَب. )م(.

)3(  ِحَج�ج: اأدلة وبراهني. )م(.
ومة. )م(. �ج: ُخ�سُ )4(  جِلَ

ِفه: ُظلنِْمه. )م(. )5(  َع�سنْ
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اأن  ذاك،  اإذ  لندرا  ب��س� يف  ر�ستم  الكبري  ال�سفري  بوا�سطة  الهم�يوين،  امل�بني  من 
يقدم اإىل الأ�ست�نة، ف�عتذر ب�أنه يف �س�غل وقتي لإ�سالح بالده ومل ينجح ر�ستم 
ب��س� بكل م� بذله مع جم�ل الدين، ليذهب اإىل الأ�ست�نة، وبعد اأي�م ورد كت�ب�ن، 
الواحد اإىل ال�سفري ر�ستم ب��س�، والآخر جلم�ل الدين وفيهم� من الثن�ء والتحري�س، 

م� جعل جم�ل الدين اأن يرتك الرف�س ويجيب الدعوة.

اأم� الكت�ب اإىل ر�ستم ب��س� فك�ن فيه من ال�سدة والإحل�ح من جاللة ال�سلط�ن 
عبد احلميد، هذه العب�رة »ل يقبل جاللته لكم عذًرا اإذا م� اأقنعتم جم�ل الدين 

.»� ب�ملجيء اإىل الأ�ست�نة، ليق�بله ثم يعود اإذا �س�ء، منتظرين اإ�سع�ركم تلغرافيًّ

فرتك لندرا وقدم الأ�ست�نة �سنة 1310هـ واأواخر ع�م 1892م.

و�سل جم�ل الدين اإىل الأ�ست�نة، وك�ن يف انتظ�ره، الي�ور ال�سلط�ين، الذي 
ك�ن اأوفد من امل�بني ل�ستقب�له، ف�س�أله اأين ال�سن�ديق ي� ح�سرة ال�سيد؟ فق�ل لي�س 
اأمرت  اإذا  ِني  ُدلَّ الي�ور ح�سًن�  الثي�ب و�سن�ديق الكتب، ق�ل  معي غري �سن�ديق 
على مك�نهم، ف�أ�س�ر ال�سيد ق�ئاًل: �سن�ديق الكتب ههن� )واأوم�أ بيده اإىل �سدره( 

و�سن�ديق الثي�ب هذه )واأ�س�ر اإىل جبته(.

ة)1(  ُجبَّ اأ�ست�سحب  ب�لنفي  عهدي  اأول  »كنت  مرة  من  اأكرث  لن�  ق�ل  وقد 
� تواىل النفي �سرت اأ�ستثقل اجلبة الث�نية ف�أترك التي  ث�نية، و�سراويل. ولكن َلـمَّ

َلق)2(، ف�أ�ستبدله� بغريه�«. َعَليَّ اإىل اأن َتخنْ
ة: نوع من الثي�ب. )م(. )1(  ُجبَّ

َلق: َتبنَْلى. )م(. )2(  َتخنْ





ا اإىل امل�بني وحظي مبق�بلة جاللة ال�سلط�ن عبد  احلميد  ذهب جم�ل الدين توًّ
ف��ستقبله اأح�سن ا�ستقب�ل، واأكرث من الحتف�ء والحتف�ل به، واأدن�ه منه، واأجل�سه 
ه اإليه بعربة  بقربه، وك�ن قد اأمر ب�إعداد وتهيئة ق�سر له يف حملة ني�س�نط��س و�سرَيّ

خ��سة.

ن��سر  من  الغيظ  من  غ�ية  على  ذكره  �سبق  كم�  فك�ن  الدين  جم�ل  اأم� 
الدين �س�ه، ن�قًم� عليه، وعلى حكومته ال�ستبدادية ي�سغل كل جمل�س حل فيه، 
اإيران بر�س�لة خ��سة اإىل ال�سلط�ن  ب�لطعن ال�سديد، واأقبح التنديد، فتقدم �سفري 
عبد احلميد، لريدع جم�ل الدين عن ذلك الطعن، ويف ذات يوم وجم�ل الدين 
يف ح�سرة ال�سلط�ن رغب اإليه بلزوم كف ل�س�نه عن ال�س�ه، واأن يتن��سى م� م�سى 
»بعب�رة غ�ية يف اللطف وكم�ل الدعة« وك�ن يف يد جم�ل الدين �سبحة، فجمعه� 

لكفه وق�ل ب�سوت جهوري:

ن��سر  ال�س�ه  قد عفوت عن  الآن  ف�إين من  املوؤمنني،  اأمري  لإ�س�رة  »امتث�ًل 
الدين«.

ما خاطب به ال�سلطان عبد احلميد ب�ساأن ال�ساه 
نا�سر الدين
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ف�أعظم احل��سرون هذا القول، يف هذه اللهجة، ولكن جم�ل الدين مل يب�ل 
لوه، لعتق�ده اأنه يحق له اأن يعفو، واأنه قد عف� عن ال�س�ه. ب�إعظ�مهم، ول مب� تقوَّ

رئي�س  حجرة  اإىل  ال�سلط�ن  ح�سرة  من  ع�دته  على  الدين  جم�ل  خرج 
القرن�ء، فق�ل له بلطف: ي� ح�سرة ال�سيد، اإن اإجالل ال�سلط�ن حل�سرتك مل ي�سبق 
له مثيل، واليوم راأين�ك تخ�طبه بلهجة غريبة، واأنت تلعب يف ال�سبحة يف ح�سرته.

مبقدرات  يلعب  ال�سلط�ن  جاللة  اإن  اهلل،  »�سبح�ن  الدين:  جم�ل  فق�ل 
املاليني من الأمة على هواه، ولي�س من يعرت�سه منهم، اأفال يكون جلم�ل الدين 

حق اأن يلعب يف �سبحته كيف ي�س�ء!«.

اأم� رئي�س القرن�ء فرتك حجرته مهروًل خ�ئًف� يرتقب من هذا الكالم بهذه 
اللهجة، اأن يو�سى به اإىل ال�سلط�ن.

جاللة  قبل  من  عليه،  والإقب�ل  به،  والحتف�ء  الدين  جلم�ل  الإكرام  اأم� 
ال�سلط�ن عبد احلميد فك�ن عظيًم�، وقد اأكرث من الجتم�ع به اإثر و�سوله �س�ع�ت 
يف كل يوم وليلة، فلخ�س تلك الجتم�ع�ت، وم� دار فيه� من الأح�ديث بقوله: 
»اإن ال�سلط�ن عبد احلميد، لو وزن مع اأربعة من نوابغ رج�ل الع�سر لرجحهم ذك�ء، 

وده�ء، و�سي��سة خ�سو�ًس� يف ت�سخري جلي�سه«.
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الغرب  دول  من  ال�سع�ب  من  مللكه  يق�م  م�  يذلل  راأين�ه  اإذا  عجب  ول 
ويخرج املَُن�ِوئ)1( له، من ح�سرته را�سًي� عنه، وعن �سريته، و�سريه، مقتنًع� بحجته، 
عيب  اأن  لالأ�سف  ي�  ولكن  وال�سفري،  والوزير،  والأمري،  امللك،  ذلك،  يف  �سواء 

الكبري كبري، واجلنب من اأكرب عيوب امللوك.

ثم ق�ل: »راأيت من ال�سلط�ن ارتي�ًح� لقبول كل م� ذكرته له من حم��سن 
احلكم الد�ستوري، واأن الإ�سالم اأول من عمل به يف �سلط�نه )اأي احلكم ال�سوروي 

وذلك عماًل بحكم الن�س - واأمرهم �سورى....«.

ق�ل: »وراأيته يعلم دق�ئق الأمور ال�سي��سية، وَمَراِمي)2( الدول الغربية، وهو 
ة تطراأ على امللك، خمرًج� و�سلًم�«. ُمِعّد لكل ُهوَّ

واأعظم م� اأده�سني -  م� اأعده من خفي الو�س�ئل، واأم�سى العوامل، كي 
ل تتفق اأوروب� على عمل خطري يف املم�لك العثم�نية، ويريه� عي�نً� حم�سو�ًس� - اأن 

جتزئة ال�سلطنة العثم�نية، ل ميكن اإل بخراب يعم املم�لك الأوروبية ب�أ�سره�.

ُبوَلة)3(  وهكذا ك�نت يقظته لدول البلق�ن ال�سغرية التي اأحدثته� اأوروب�، اأُحنْ
ع)5( به� للتدخل يف ال�سوؤون لتقتطع من  ع)4( به� ال�سلطنة العثم�نية، وَتَتَذرَّ �سِ عنْ لُت�سَ

)1(  املَُن�وئ: املَُع�ِدي. )م(.
د. )م(. )2(  َمَراِمي: َمَق��سِ
َيدة. )م(. ُبولة: َم�سنْ )3(  اأُحنْ

ع. )م(. �سِ ع: لُتخنْ �سِ عنْ )4(  لُت�سَ
ل. )م(. ع: َتَتو�سَّ )5(  َتَتَذرَّ
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اأجزاء اململكة، جزًءا بعد اآخر، وكلم� ح�ولت اأوروب� اأن جتمع كلمة دول البلق�ن، 
للخروج على الدولة بحرب، ك�ن ال�سلط�ن ي�س�رع بده�ئه العجيب حلل عقد م� 

ربطوه، وتفريق م� جمعوه من كلمٍة وَكينْد.

ف�لبلغ�ر مع �سدة �َسِكيَمِتهم)1(، وده�ء اأمريهم الربن�س فردين�ند، ر�سخ ط�ئًع� 
امل�سريية،  برتبة  وافتخر  )الطربو�س(  العثم�ين  ال�سع�ر  ولب�س  احلميد،  عبد  لأمر 

وانتظم مع م�سريي الدولة يف حفلة �سالة اجلمعة »ال�سالملك«.

اأم� اأمري جبل الأ�سود نقوًل، فك�ن اأمره مع ال�سلط�ن عبد احلميد كولد ل 
يرى الفرج اإل من اأبيه.

ك�ن كلم� �سك� قلة ذات اليد، وطلب كف�لة على ا�ستقرا�س زهيد، ير�سله له 
دون عو�س ول �سند.

اأكرث جه�ز ابنته التي زفه� على ويل عهد اإيط�لي�، ك�ن من جيب ال�سلط�ن 
عبد احلميد، وهكذا بقية دول البلق�ن مع ذلك ال�سلط�ن العظيم ال�س�أن.

َطِته)2(، ويئ�ست من  �س�قت اأوروب� ذرًع� ب�سي��سة ال�سلط�ن عبد احلميد، وَحينْ
�س�ئ�س)3(، و�سرفت همته� ب�ل�ستغَواء)4(  اأكرث دول البلق�ن، فحولت كيده� بَد�ّس الدَّ

�َسِكيَمِتهم: اأَنََفتنُْهم وقوة نفو�سهم. )م(.  )1(
َتِي�ِطه. )م(. َطته: َحَذِره َواحنْ َحينْ  )2(

�َس�ئ�س: تدبري املك�ئد. )م(. َد�ّس الدَّ  )3(
ب�ل�ستغواء: ب�لإ�سالل والإغراء ب�لف�س�د. )م(.  )4(
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اإىل اأخف الدويالت حلوًم� واأكرثهم غروًرا وطي�ًس�، وهي دولة »اليون�ن« فقد بداأت 
تتحر�س ب�لدولة العثم�نية، لتتدهور ب�حلرب مع ال�سلط�ن عبد احلميد)1(.

ق�ل جم�ل الدين:

الالزمة  العدة  واإعداده  حذره،  و�سدة  ال�سلط�ن  يقظة  من  راأيته  م�  »اأم� 
فيه  )الذي  ب�لدولة  للنهو�س  وا�ستعداده  نواي�ه،  وح�سن  اأوروب�،  مك�يد  لإبط�ل 
نه�سة امل�سلمني عموًم�( فقد دفعني اإىل مد يدي له، فب�يعته ب�خلالفة وامللك ع�ملً� 

)1(  بعد اأن نظر جم�ل الدين بعني الب�سرية، ووقف على جري�ن ال�سي��سة وم� هن�لك من الد�س�ئ�س، جزم بوقوع 
احلرب اليون�نية العثم�نية، وقد ح�سل ذلك، وجم�ل الدين على فرا�س املر�س، وح�سلت النتيجة التي ك�ن 
ينتظره� من تلك احلرب، واأن اأوروب� وم� تعمله من املك�يد مع ال�سلط�ن عبد احلميد والدولة العثم�نية �ستكون 
من  به  اأ�سعفوه�  وم�  املدد  من  اأوروب�  به  اأمدته�  وم�  اليون�ن  من  ك�ن  م�  هذا   - النحر  الكيد يف  رد   - نتيجته 
امل�ل والعدد، فقد ذهب �سدى، اإذ مل مي�س على احلرب اإل �سهران اأو اأكرث حتى اكت�سحت جنود ال�سلط�ن 
عبد احلميد �سهول، ووه�د، وجب�ل. ومع�قل »ت�س�لي�« و»لري�س�« وفرت طيور اأووز اليون�ن من عقب�ن اجلي�س 

العثم�ين. ف��ستج�ر اليون�ن ب�لقي�سر اإذ ذاك، اأن ينقذ اآثين� بتوقيف احلرب ف��ستحقوا خط�ب ال�س�عر لهم:
اخَلْمُر ُعُقوَلُكم  ا�ْصَتْهَوت  اإذا  ُهَوْيَنا  �َصُبوَنه     َفَمـــا احَلـــرُب ِبالأَْمـــِر اّلــِذي َتْ

لقد اأج�د ال�سيد توفيق البكري، اإذ هن�أ ال�سلط�ن عبد احلميد بظفره هذا حيث ق�ل: »وهي اأول ق�سيدة ج�ءت   
لالأ�ست�نة تهنئة ب�لن�سر«:

ُم�ْصِلم ُكــلرِّ  عن  ــاَلِم  ِبــالإ�ــصْ ُقْمَت  َلَقد  اأمــــا وَيِــــــني اهلِل حلفـــــة ُمْق�ِصـــــم   
ِم  ُمَق�صَّ َنــْهــٍب  ِمــْثــَل  الأََعــــاِدي  ــِدي  ــاأَْي ِب وَلـــــْوَلَك َبْعـــــَد اهلِل اأَْم�َصـــت ِدَيـــاُره   
ــــَزِم  ــِم وَزْم ــي ــِط ـــنْي احَل ــا َثـــَوى َب ــًت ــْي وَب ــــر َقْبـًرا ِبِطيَبة    َلَقـــــد �َصـــــرَّ هذا النَّ�صْ

ومنه�  
م ِبالدَّ ـــضِ  الأَْر� َفْر�َصاَلِة  ــْن  ِم ــرَق  ــصْ واأَ� ـَِداِتـــه     اآَمــــاُل »بالري�صــــا« ُعُرو�ض عــ
ــق رجم ــَواِع ــصَّ ــ� ال ــاه  ــَب ــصْ ــاأَ� َك ــٍر  ــْم ــُح ِب َي�ُصـــــود ِجِثــــّي كالأََكــــاِم َدَواِفـــــع   
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علم اليقني، اأن املم�لك الإ�سالمية يف ال�سرق ل ت�سلم من �ِسَراك)1( اأوروب�، ول 
ِدَراِده�)2(، واحدة بعد الأخرى،  من ال�سعي وراء اإ�سع�فه� وجتزاأته�، ويف الأخري ازنْ

َواء)3( حتت راية اخلليفة الأعظم«. اإل بيقظة وانتب�ه عمومي، واننْ�سِ

والد�س�ئ�س  الدين،  جلم�ل  واإكرامه  اإقب�له  على  ا  م�ستمرًّ ال�سلط�ن  بقي 
واملف��سد ل توؤثر �سيًئ�، حتى خّف جم�ل الدين يوًم� وطلب من ال�سلط�ن لأحد 
الإخوان امل�سريني املوجودين يف الأ�ست�نة )ممن ك�ن يرتدد على ال�سيد( رتبة وزي�دة 
الرجل بح�سول  الدين وب�سر  ف�أتى جم�ل  ب�إم�س�ء ذلك  ال�سلط�ن  راتب، فوعده 

مطلبه.

يذّكره  لل�سلط�ن  فكتب  طلبه،  مب�  ال�سنية  الإرادة  ت�سدر  ومل  اأي�م  م�ست 
وي�ستنجزه وعده.

 � َتَدم)4( جم�ل الدين غيًظ� واأكرب الأمر، وطلب خطًّ ولكن عبًث� انتظر، َف�حنْ
اأن يوؤذن له ِب�ملُُثول)5( )هذه اأول مرة طلب به� الإذن للمق�بلة( اإذ ك�ن ال�سلط�ن هو 

الذي يدعو جم�ل الدين اإليه.

)1(  �ِسَراك: َمَك�ِئد. )م(.
)2(  ازِدَراِده�: الِتَه�ِمَه�. )م(.
َم�م. )م(. َواء: اننْ�سِ )3(  اننْ�سِ
َتَعل. )م(. َتَدم: ا�سنْ )4(  احنْ

)5(  ب�ملُُثول: ب�لقي�م بني يديه للتحقيق اأو غريه. )م(.
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اأ�سرع احل�جب )القرن�( يدعو ال�سيد  فم� و�سل الطلب ب�ل�ستئذان حتى 
تهور  من  الع�قبة،  �سوء  وخ�سين�  الغيظ)1(،  من  ز  َيَتميَّ يك�د  وهو  ف�س�ر  للح�سور، 

جم�ل الدين مع ال�سلط�ن ملطلب ت�فه.

دخل على ال�سلط�ن ف��ستقبله ح�سب ع�دته، بوجه طلق ب�سو�س، وجم�ل 
َطِرير)2(. الدين بوجه عبو�س َقمنْ

ف��ستجوبه ال�سلط�ن ق�ئاًل: »خرًيا اإن �س�ء اهلل! م�ذا حدث مع ح�سرة ال�سيد؟

ق�ل: »ل �سيء اإمن� اأتيت لأ�ستميح جاللتك اأن تقيلني من بيعتي لك لأين 
رجعت عنه�«.  

ف�نتف�س ال�سلط�ن واهتز لهذا النب�أ وق�ل: »ي� �سيد! هل افتكرت مب� تقول«؟

ق�ل: »نعم ب�يعتك ب�خلالفة. واخلليفة ل ي�سلح اأن يكون غري �س�دق الوعد 
بيد جاللتك احلل والعقد، وب�إمك�نك اأن ل تعد، واإذا وعدت وجب عليك الوف�ء، 

يه)3( ومل تفعل«. وقد رجوتك ب�لأمر الفالين ووعدت ب�أنك مُت�سِ

ع. )م(. ز من الغيظ: َيَتقطَّ )1(  يَتَميَّ
َطرِير: غليظ. )م(. )2(  َقمنْ
ذه. )م(. يه: ُتَنفِّ )3(  مُتنْ�سِ
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عند ذلك �سكن غيظ ال�سلط�ن، وبهت برهة مطرًق� يهز براأ�سه، مييًن� و�سم�ًل، 
ثم ق�ل: �سبح�ن اهلل ي� ح�سرة ال�سيد، اإن اأمًرا طفيًف� مثل هذا، يحملك اأن تهجم 
على نق�س بيعتي لأجله - اأم� ك�ن يح�سن بف�سلك، اأن تلتم�س يل عذًرا بكرثة 

م�س�غل ال�سلطنة وتذكرين قبل نق�س البيعة - �س�حمك اهلل واأح�سن جزاءك.

ثم اأ�سدر اإرادته ح�ًل مب� طلب جم�ل الدين واآن�سه كثرًيا وب��سطه.

ق�ل جم�ل الدين: »احلق يق�ل اأنني �سعرت بت�سرعي، وعرفت خط�ي كم� 
اأنني عرفت للرجل كبري ف�سله و�سعة �سدره«.

َمل)1(  وعند خروجه تقدم احل�جب من جم�ل الدين، ون�وله كي�ًس� من املُخنْ
الأحمر، فيه دن�نري، فرتدد جم�ل الدين وق�ل: »ي� ح�سرة البيك، اإن نعم ال�سلط�ن 

من ق�سر وفر�س، وخدم وح�سم، ومركبة مل ترتك جم�ًل ملثل هذا امل�ل«.

ق�ل القرين »ي� ح�سرة ال�سيد، عط�ء ال�سلط�ن ل يرده اإن�س�ن«.

»ِعّد هذه  الكي�س وق�س علين� م� جرى، وق�ل:  الدين وبيده  ف�أت�ن� جم�ل 
الدن�نري ي� �سيخ بني خمزوم« ف�إذا هي خم�سم�ية ذهب عثم�ين، ق�ل: م�ذا ن�سنع 

ت�ن، والب�قي تر�سده لل�سيغ�ر. به�؟ قلت: ُجبَّ

َمل: القطيفة. )م(. )1(  املُخنْ
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�، ول ينبغي اأن نهتم ب�لأمر كثرًيا، �سوف يظهر  ق�ل: مل� ذكرت راتًب� �سهريًّ
الأكف�ء لهذه الدن�نري فتوزع عليهم. ويف احلقيقة مل مي�س �سهر حتى وزع امل�ل على 

َوِزين)1(. اأهل الف�سل والأدب املُعنْ

الدين، وهو ل يدخر  ال�سلط�ن عبد احلميد على جم�ل  اإقب�ل  هكذا دام 
له  �سك�  ط�مل�  منه،  اأكرث  خي�نتهم  من  يعلم  وال�سلط�ن  ب�خل�ئنني،  وتنويًه�  ن�سًح� 
اأعم�لهم، حتى ق�ل يوًم�: ي� جاللة ال�سلط�ن، َمَللنْت من َتَع�ِطيَن�)2( ال�سك�ية - ومن 

غريك �س�حب الأمر؟

خذ بحزم جدك حممود، واق�ِس اخل�ئنني من خ��ستك )الذين يبعدون عن 
بالطك، حق�ئق تخريب الوزراء هن� والعم�ل يف الولي�ت، وهم �سن�ئعهم وجب�ة 
�ب عنك، واظهر للمالأ ظهوًرا، يقطع من اخل�ئنني  ف احُلجَّ جيوبهم اخل��سة( َخفِّ

ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ژڻ  الأجل  احل�ر�س  نعم  اأن  واعتقد  الظهور، 
ھژ]الأعراف/ 34[.

َعَداء)3( وق�ل: »ذكرتني يف عهد جدي  ق�ل: عند ذلك تنف�س ال�سلط�ن ال�سُّ
حممود، وم� اأبعد الفرق بني حميطي وحميطه، بني ح�لة اأوروب� يف زم�نه، وح�لته� 

اليوم، بني رعيته والرعية اليوم«. 

)1(  املَُعوِزين: املَُحَت�ِجني. )م(.
)2(  َتَع�ِطيَن�: َتَن�ُوُلن� لل�سيء مرة بعد مرة. )م(.

�س من الهم والتعب. )م(. فنْ َعداء: نََف�س طويل يريح النَّ )3(  ال�سُّ
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)يكي  )النك�س�رية(  الع�س�كر  فيئة  يف  منح�سًرا  ع�سره،  يف  الف�س�د  ك�ن 
جري( فطهره� ب�ل�سيف وا�ستبدله� بخري منه�، وك�ن املجموع �س�حًل�، بعك�س م� اأن� 

فيه ي� جم�ل الدين.

م� ا�ستبدلت وزيًرا ب�آخر اإِّل وراأيت من م�س�وي اخللف، م� اأَ�ِسفت معه على 
َلف - كلم� دخلت اأمة لعنت اأخته� - ول من��س من ال�سرب، و�س�أفعل اإن �س�ء  ال�سَّ

اهلل على التدريج )وك�ن اأمر اهلل مفعول(.

ف�أبيت  فت�سلحه�،  الإ�سالم  م�سيخة  تقبل  اأن  ال�سيد،  ح�سرة  ي�  كلفتك 
�، فتغري معه ال�سكل احل��سر، وهذا مم�  واعتذرت، اإذ طلبت اأن تعمل عماًل اأ�س��سيًّ
ل ي�سمح به الزمن مع غوائله، فعذرتك بعدم القبول، ف�عذرين اإذا مل اأقدم على 

التغيري ب�سرعة، ل تتن��سب مع الزم�ن واملك�ن«.

فيه�  ن�سلح  فر�سة  به�  ونغتنم   ،� عنَّ اأوروب�  فت�سغل  ك�رثة حتدث  من  ولبد 
اأمرن�، ونلم �َسَعَثن�)1( اإن �س�ء اهلل.

من  به  ال�سلط�ن  جاللة  كلفه  م�  يقبل  مل  الدين،  جم�ل  اأن  احلقيقة  يف 
الوظ�ئف والرتب والني��سني، معتذًرا بقوله:

)1(  �َسَعَثن�: �َسَت�تن�. )م(.
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»اإن وظيفة الع�مل لي�ست مبن�سب ذا راتب، بل ب�سحيح الإر�س�د والتعليم 
ورتبته م� يح�سن من العلوم، مع ح�سن العمل ب�لعلم«.

اأم� م� دار من الأح�ديث املهمة بني جاللة ال�سلط�ن وجم�ل الدين ف�ست�أتي 
يف ف�سول هذا الكت�ب.

مكث جم�ل الدين يف الأ�ست�نة، زه�ء اأربعة اأعوام، مل متر منه� دقيقة، اإل 
داء  داهمه  الأم�نة حقه�، حتى  واأدى  واأنذر،  وحذر،  ووعظ،  واأر�سد،  فيه�  واأف�د 
ال�سرط�ن يف فكه الأ�سفل، وعملت له ثالث عملي�ت جراحية، بيد اأ�سهر الأطب�ء 

ومل تنجح، فم�ت رحمه اهلل يف 7 �سوال �سنة 1314هـ/9 م�ر�س 1897م.

كل  قلب  يف  واأ�سف  حزن  رنة  الأ�ست�نة  يف  الدين  جم�ل  لفقد  ك�ن  نعم 
ودفن يف  والأف��سل،  والأك�بر،  والوزراء،  العلم�ء،  م�سى يف جن�زته  وقد  ف��سل، 

مقربة يف حملة م��سقة)1(.

وقد رث�ه �سقيقي املرحوم م�سطفى املخزومي بهذه الأبي�ت ارجت�ًل:

وحملة »م��سقة« هذه هي يف اآخر ن�س�نط��س وفيه� ق�سالقه� امل�سهور )ق�سله( ويف اأول املنحدر ملحلة »ب�سكط��س«   )1(
وقد بلغني اأخرًيا اأن الف��سل الأمريكي ال�سهري امل�سرت كراين قد عمر ال�سريح ودفع اأكالف القرب الب�لغة على 
م� يق�ل ع�سرة  اآلف دولر.  هكذا تكون الهمم وعلى ن�سبته� يكون الأمل لفقده� من� نحن اأهل ال�سرق اإذ 

ل�سن� لالأحي�ء من علم�ئن� وحكم�ئن�، ول لالأموات منهم.
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ــــنُي ــا اأَِن ــَي ن ــدُّ ــال ـــُب ف ـــْط ــّم اخَل ــَع ف يــــن اأَْرَدُتــــه املَُنـــون    َجَمـــاُل الدرِّ
الأَِمـــنُي  هــو  ــــنِي  الأَِم ــْرِع  ــصَ � َويِف   اإَِمـــــــاٌم بالُعــــــُلوم َوَل ِخــــاَلف   

ــوُن ــصُ ــ� ــُل واحُل ــاِف ــَح ــاِئــلــه امل َفــ�ــصَ ي َعُمـــرت ِبِذْكـَرى     هو الِعـــْلُم الذرِّ
ــُن ــاِب ُيــــَراُد ِدي ــَت ــِك ــَد ال ــْع ـــْل َب وَه ــــٍد وَكَفـــاه َفْخــًرا    مَّ َحِفيــــُد حُمَ

ــا احَلـــِزيـــُن  ــَه ــُب ِب ــي ــِط ـــات َي ـــيَّ َتِ  َعَلــــى َخْيــــِر اخَلاَلِئــــق ِمــن اآِله   
ــا الــُعــيــوُن ــَه ــي ــاآِق َوَمـــا َحــَرَقــت َم واآُل الَبيــــِت َما ُنِظَمــــت َمــــَراث   

ــنُي  ــِك َم ـــــْوىَل  املَ ـــِة  َجـــنَّ ــــن يف  َوَم ِريــــَح َمْن اأَْحَيـــا املََعالِ    يــــُط �صَ ُتِ



� حم�ًس�، من اأه�يل احلرمني،  »اأم� �سف�ته ال�سخ�سية« فهو ميثل لن�ظره عربيًّ
فك�أمن� قد ُحِفَظت له �سورة اآب�ئه الأولني، من �سكنة احلج�ز، ربعة يف طوله. و�سط 
اعتدال.  يف  الراأ�س  عظيم  مزاجه.  يف  دموي  ع�سبي  لونه.  يف  قمحي  َيته.  ِبننْ يف 
َداق)1(. �سخم الَوَجَن�ت)2(.  عري�س اجلبهة يف تن��سب. وا�سع العينني. عظيم الأَحنْ
اهلل من كم�ل  �ه  َوفَّ قد  اللق�ء،  عند  َب�ّس)3(  َه�ّس  النظر.  ال�سدر جليل يف  رحب 
ظ)4( جذاب النظر. مع ق�سر فيه ف�إذا  َخلنِْقه م� ينطبق على كم�ل ُخُلِقه. ن�فذ الَّلحنْ
ني)5(.  قراأ اأدنى الكت�ب من عينيه، ولكنه مل ي�ستعمل النظ�رات. خفيف الَع�ِر�سَ
َول)6( جبة �سوداء تنطبق على الك�حلني، وعم�مة �سغرية  م�سرت�سل ال�سعر، َيَت�َسرنْ

بي�س�ء. 

َداق: جمع َحَدقة، وهي �سواد م�ستدير و�سط العني. )م(. )1(  الأَحنْ
)2(  الَوَجَن�ت: اخلدود. )م(.

)3(  َه�ّس َب�ّس: َفِرح م�سرور. )م(.
)4(  نَ�ِفذ اللَّحظ: عميق النظر. )م(.

)5(  َخِفيف الَع�ِر�سني: قليل �سعر الوجه. )م(.
ة والركبتني وم� بينهم�. )م(. رَّ َول: يلب�س ِلَب��ًس� يغطي ال�سُّ )6(  َيَت�َسرنْ

�سفات جمال الدين، ومذهبه،واآماله ومقا�سده 
ومناقبه، واأخالقه، ومنزلته من العلم



8282
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

اأم� مذهبه فحنيفي - حنفي املذهب، وهو واإن مل يكن يف عقيدته مقلًدا 
ال�س�دة  اإىل مذهب  ال�سحيحة، مع ميل  ال�سنة  يف�رق  القول لكنه مل  كم� �سبق 
على  حم�فًظ�  مذهبه،  يف  الفرائ�س  اأداء  على  واملث�برة  احلر�س  �سديد  ال�سوفية. 
يلتهب  اأحد، يك�د  فيه�  ي�س�ويه  الدينية فهي مم� ل  ُته)1(  َحِميَّ اأم�  اأ�سوله وفروعه. 

غرية على حكمة الدين ووق�ية الق�ئمني به� بحق والأخذ بن��سرهم.

رئي�سي،  مطلب  انح�سرت يف  ب�أنه�  القول  في�سح   - ومق��سده«  اآم�له  »اأم� 
ول  حي�ته.  مدة  ال�سعي  نف�سه  على  واأخذ  اأفك�ره،  و�سرف  َيته)2(،  ُكلِّ ه  َوجَّ واإليه 
نغ�يل اإذا قلن� اإن كل م� اأ�س�به من البالء اإمن� اأ�س�به يف �سبيله، وهو اإنه��س دولة 
اإ�سالمية من �سعفه� وتنبيهه� للقي�م على �سوؤونه� حتى تلحق الأمة ب�لأمم الراقية، 
والدولة ب�لدول القوية، وحّل العقول من قيود الأوه�م، وتوحيد وجهة ال�سرقيني 
فيعود لهم جمدهم، وله حمالت ه�ئلة على �سي��سة بريط�ني� العظمى يف الأقط�ر 
ال�سرقية. ويف هذا املطلب وامل�سعى من ق�سد واآم�ل، قد انقطع جم�ل الدين عن 

امل�ألوف يف الع�مل، فلم يتخذ زوجة، ول التم�س ك�سًب�.

نعم، اإنه مل يتوفق اإىل كل م� اأراده، ولكنه بث يف نفو�س الأ�سدق�ء واملريدين 
روًح� حية، وبذر بذوًرا طيبة، انتفع منه� ال�سرق يف ع�جل ثمراته�، ول�سوف ينتفع 

ب�لآجل من الغر�س اإن �س�ء اهلل.

به واأَنََفُته. )م(. ته: َغ�سَ )1(  َحِميَّ
َمُعه. )م(. َيته: اأَجنْ )2(  ُكلِّ
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� ك�نت، بعيدة من  »من�قبه« - ك�نت جم�ل�سه ل تخلو من الفوائد العلمية اأيًّ
و)1(، منزهة عن اللهو، كثري الحتف�ء بزائريه على اختالف طبق�تهم، ينه�س  اّللغنْ
امتن�عه  اأ�سغرهم على  زي�رة  َتننِْكف)2( من  َي�سنْ لوداعهم، ول  ل�ستقب�لهم ويخرج 
ة)4( وبالغة ل يتكلم اإل  ًف�)3(. وك�ن ذا َع�ِر�سَ من زي�رة اأكربهم اإذا ظن يف زي�رته َتَزلُّ
اللغة الف�سحى بعب�رات وا�سحة جلية، واإذا اآن�س من �س�معه التب��ًس� ب�سط مراده 
خطيًب�  الع�مة،  ب�للغة  خم�طبته  اإىل  تن�زل   � ع�ميًّ ال�س�مع  ك�ن  ف�إذا  اأو�سح،  بعب�رة 
َقًع�)5( مل يقم يف ال�سرق اأخطب منه، قليل املزاح، رزيًن�، كتوًم� ملن ا�ستكتمه.  ِم�سنْ
من  يفوته  عم�  َت��س)6(  وَيعنْ النه�ر،  مرة يف  اإِلَّ  يتن�وله  ل  الطع�م  قليل  ق�نًت�،  ك�ن 
الإفرجني  ال�سيك�ر  من  نوًع�  يدخن  اليوم.  يف  مراًرا  منه  في�سرب  ب�ل�س�ي  ذلك 
اجليد. ول�سدة ولعه يف التدخني وعن�يته يف انتق�ء نوع ال�سيغ�ر مل يكن يركن اإىل 
اأحد من خدمه يف ابتي�عه، فيبت�عه هو بنف�سه )ق�ل طبيبه اخل��س: اإن �سدة ولع 
جم�ل الدين ب�ل�سيغ�ر الإفرجني وكرثة �سربه لل�س�ي وتن�وله الطع�م م�حًل�، ك�ن من 

م�سبب�ت ال�سرط�ن، ول اأدري مبلغ هذا القول من ال�سحة(.

و: الكالم الت�فه. )م(. اللَّغنْ  )1(
َتننِْكف: ميتنع. )م(. َي�سنْ  )2(

ًق�: نف�ًق�. )م(. َتَزلُّ  )3(
ة: ف�س�حة. )م(. َع�ِر�سَ  )4(

َقًع�: بليًغ� متفنًن� يف القول. )م(. ِم�سنْ  )5(
�س عم� فقد. )م(. َت��س: ُيَعوَّ َيعنْ  )6(
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ال�سمري،  حر  �سف�ته.  يف  �س�ئدة  القلب  ف�سالمة  اأخالقه  اأم�   - »اأخالقه« 
�س�دق اللهجة، عفيف النف�س، رقيق اجل�نب، وديع مع ِحلنْم عظيم ي�سع م� �س�ء 
اهلل اأن ي�سع، اإىل اأن يدنو منه اأحد ليم�ّس �سرفه اأو دينه، فينقلب احِللنْم اإىل غ�سب 
اب)1(، اإذا هو اأ�سد َوثَّ�ب كرمي يبذل م� بيده،  تنق�س منه ال�سهب فبينم� هو حليم اأَوَّ
قوي العتم�د على اهلل ل يب�يل م� ت�أتي به �سروف الدهر. عظيم الأم�نة. �سهل 
�سبق  الذي  ال�سي��سي  مق�سده  اإىل  َيَنه. �سعب على من خ��سنه. طموح  َل  ملن 
ل ال�سري ب�لو�سول اإليه )وكثرًيا م� ك�ن التعجل  ذكره اإذا لحت له ب�رقة منه، تعجَّ
علة احلرم�ن(. قليل احلر�س على الدني�. بعيد عن الغرور بزخ�رفه�. ولوع بعظ�ئم 
ِر�س عن �سغ�ره�. ث�بت اجَل�أ�س)2(. �سج�ع، مقدام ل يه�ب املوت ك�أنه  الأمور ُمعنْ

َفر)3(. ل يعرفه. قد ُي�َس�ق اإىل القتل في�سري اإليه �سري ال�سج�ع اإىل الظَّ

ة م� رفعته الفطنة، ولكنه يف اآخر  اإل اأنه حديد املزاج وكثرًيا م� هدمت احِلدَّ
َواد)4(. �سني حي�ته �س�ر يف ر�سوخ الأَطنْ

ا اأمنع،  فخور بن�سبه اإىل �سيد املر�سلني  ل يعد لنف�سه مزية اأرفع ول عزًّ
من كونه �ساللة ذلك البيت الط�هر، وب�جلملة فف�سله كعلمه، والكم�ل هلل وحده.

اب: كثري الرجوع اإىل اهلل. )م(. اأَوَّ  )1(
َث�ِبت اجَل�أ�س: َث�ِبت القلب. )م(.  )2(

فر: الَغَلب. )م(. الظَّ  )3(
َواد: اجلب�ل. )م(. الأَطنْ  )4(
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اإل  بليغ،  يحده�  فلي�س  املع�رف،  وغزارة  العلم  من  منزلته  اأم�   - »علومه« 
بنوع من الإ�س�رة اإليه�. لهذا الرجل �سلطة على دق�ئق املع�ين وحتديده� واإبرازه� 
ل)1(  �سُ يف �سوره� الالئقة به�، ك�أن كل معنى قد ُخِلق له. وله قوة على حل م� َيعنْ
ُيلنَْقى  البط�س، فنظرة منه تفكك عقده�، كل مو�سوع  منه�، ك�أنه �سلط�ن �سديد 
اإليه ويدخل للبحث فيه ك�أنه �سنع يديه في�أتي على اأطرافه ويحيط بجميع اأكن�فه، 

ويك�سف �سرت الغمو�س عنه فتظهر امل�ستور منه.

اإذا تكلم يف الفنون حكم فيه� حكم الوا�سعني له�، ثم له يف ب�ب الت�سور 
يف  َل�َسن)2(  له  والإبداع.  ال�سنع  ع�مل  ذهنه  ك�أن  الخرتاع  على  قدرة  واخلي�ل 
ق)3( يف �سن�عة احلجة، ل يلحقه فيه� اأحد اإل اأن يكون يف الن��س  اجلدل، وِحذنْ
َمه)5(، ول  م)4( اأحًدا اإل َخ�سَ من ل نعرفه، وكف�ك �س�هًدا على ذلك اأنه م� َخ��سَ
ج�دله ع�مل اإل األزمه، وقد اعرتف له الأوروبيون بذلك، بعد م� اأقر له ال�سرقيون، 
وب�جلملة ف�إين لو قلت اأن م� اآت�ه اهلل من قوة الذهن، و�سعة العقل، ونفوذ الب�سرية 
هو اأق�سى م� قدر لغري الأنبي�ء، لكنت غري مب�لغ، ذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�س�ء 

واهلل ذو الف�سل العظيم.

لق. )م(. َتغنْ ل: ُي�سنْ �سُ َيعنْ  )1(
َل�َسن: بي�ن وف�س�حة. )م(.  )2(

ق: مه�رة. )م(. ِحذنْ  )3(
م: َج�َدل. )م(. َخ��سَ  )4(

ة. )م(. َمه: َغَلبه ب�حُلجَّ َخ�سَ  )5(
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اأم� قوة ذاكرته، فال اأدّل عليه�، من تعلمه اللغة الفرن�س�وية يف اأقل من ثالثة 
اأ�سهر، حفظ يف خالله� �سيًئ� كثرًيا من مفرداته�، و�س�ر ق�دًرا على الرتجمة منه�، 

واإف�دة مراده به�، بال اأ�ست�ذ اإل من علمه حروف هج�ئه� بيومني.

القدمية  الفل�سفة  وخ�سو�ًس�  والنقلية،  العقلية،  العلوم  يف  الطالع  وا�سع 
اأحوال الإ�سالم وامل�سلمني،  والتمدن الإ�سالمي، و�س�ئر  ت�ريخ الإ�سالم،  فل�سفة 
ك�ن يعرف اللغ�ت الأفغ�نية والف�ر�سية، والعربية، والرتكية، والفرن�س�وية جيًدا، مع 
اإمل�م ب�للغتني الإنكليزية والرو�سية. كثري املط�لعة، مل يفته كت�ب كتب يف اآداب 

الأمم وفل�سفة اأخالقهم اإل َط�َلَعه.

نعم مل يتوفق اإىل كل م� اأراد، وق�سى ومل يدون اإل ر�س�لة يف اإبط�ل مذهب 
الدهريني، ولكنه بث يف النفو�س روًح� حية انتفع ال�سرق واأهله ببع�سه�، و�سوف 

ينتفع ب�أجمعه�.

الع�سر ممن  اأدب�ء  ن�أتي على م� ذكره  الدين،  اأن نختتم �سرية جم�ل  وقبل 
مع  الهالل  ونقلته جملة  اإ�سحق(  بك  اأديب  الأدب  فقيد  مقدمتهم  ع��سره )يف 

ت�سرف حيث ق�ل: 
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احل�جة،  اإليه  �س�قتهم  م�  على  والن��س  الأجي�ل،  وتتواىل  القرون  متر  قد 
ه�)1( من �َسِميِنَه�)2(، ول يدركون مبداأه� ول  من �سوؤون مع�ئ�سهم، ل يفقهون َغثَّ
اأ�سراره�  مَيِيُطون عن  اأفراًدا  اأبن�ئه�  فتلد من  الطبيعة،  �س)3(  َتَتَمخَّ م�سريه�، حتى 
اأولئك  غ�فلني-  عنه�  ك�نوا  ونوامي�س  �سرائع  ورائه  من  الن��س  فريى  ث�م)4(،  اللِّ
اأ�ست�ر  الع�مل. ومنهم الفال�سفة الطبيعيون، الذين مزقوا  واأنوار  العلم  اأقط�ب  هم 
الطبيعة، فمهدوا �سبل الخرتاع والكت�س�ف. ومنهم  اجلهل، وك�سفوا غوام�س 
الفال�سفة العقليون، الذين ا�ستطلعوا اأ�سرار احلكمة امل�سترتة وراء تلك النوامي�س، 
الأدبية،  واملكت�سب�ت  العقلية،  املواهب  من  خليقته،  يف  اخل�لق  اأودعه  م�  وبينوا 
في�سري  اأع�سر،  ب�سعة  اإل كل  الأفراد،  اأولئك  بواحد من  الطبيعة ل جتود  ولكن 
ِهم)5(، ج�دت عليهم  الن��س على خطواته اأجي�ًل، حتى اإذا ك�دوا يرجعون اإىل َغيِّ
ريثم�  ر�سدهم،  اإىل  ويعودون  رق�دهم،  فيهّبون من  روًح� حية،  فيهم  ينفث  ب�آخر، 

ي�أتيهم ث�لث.

ه�: َرِديئَه�. )م(. َغثَّ  )1(
�َسِميِنَه�: َجّيده�. )م(.  )2(

�س: تتهي�أ للولدة. )م(. َتَتَمخَّ  )3(
مَيِيُطون عن اأ�سراره� اللِّث�م: يك�سفون الأمر ويظهرونه. )م(.  )4(

اَلِلهم. )م(. َغيِّهم: �سَ  )5(
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هكذا ك�ن �س�أن الع�مل، من بدء عمرانه، ومن اأولئك الفال�سفة، �سوقراط 
واأفالطون وغريهم� من فال�سفة الفر�س والعرب من علم�ء املعقول)1( واملنقول)2( 

ممن ل نزال ن�ست�سيء بنربا�سهم.

ولكن هلل يف خلقه حكمة ل تدركه� العقول، فقد ينبغ يف بع�س الأجي�ل 
اآف�ت  اأفراد، توفرت فيهم ُقَوى الفال�سفة، ومواهب رج�ل الأعم�ل، فتحيط بهم 

حتول دون منو م� يغر�سون، فيكمن يف الأر�س مدفونً� اإىل الوقت املرهون.

ومل� ك�ن الإن�س�ن ل يقدر العمل اإل بن�سبة م� يرتتب عليه من الف�ئدة ك�ن 
ال�س�أن  هو  كم�  قدرهم،  حق  الن��س  جهل  الأر�س،  عظم�ء  من  كثريين  ن�سيب 
بفيل�سوف ال�سرق وخطيبه، ال�سيد جم�ل الدين الأفغ�ين، اإذ ن�س�أ قطًب� من اأقط�ب 
الفل�سفة، وع��س ركًن� من اأرك�ن ال�سي��سة، ولكنه مل يتم عماًل، ول اأَلَّف كت�بً� غري 
تلك الر�س�لة. على اأن ذلك ل يحّط من مق�مه وقد راأين� اأعظم الفال�سفة )�سقراط( 
نوه�، فتوارثته�  م�ت ومل يدون �سيًئ� من كالمه، ولكن تالمذته حفظوا فل�سفته ودوَّ
َرم، من مريدي الأ�ست�ذ جم�ل الدين،  الأجي�ل خلًف� عن �سلف، فع�سى اأن ل ُنحنْ

وتالمذته، من يفعل مثل ذلك. انتهى.

بقي علين�، اأن نوؤدي الإن�س�ف حقه ب�لإتي�ن على كل من�قب ال�سيد جم�ل 
اأكرث  اأنه ك�ن يف  وهو  اإغف�له،  �ُسِئلنَْن� عن  �سكتن� عنه،  لو  له و�سًف�،  الدين، فرنى 

)1(  املعقول: ِعلنْم يبحث يف م� اخت�س العقل ب�إدراكه من املدرك�ت. )م(.
)2(  املنقول: م� ُعِلم عن طريق الرواية اأو ال�سم�ع ك�حلديث ال�سريف ونحوه. )م(.
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املنتزه�ت  يف  ك�جللو�س  املب�ح�ت  بع�س  اإتي�ن  يف  يتو�سع  والعوا�سم  الأم�س�ر، 
الع�مة، والأم�كن املعدة لراحة امل�س�فرين، وتفرج املحزونني، لكن مع غ�ية احل�سمة 
وكم�ل الوق�ر. وك�ن ال�سيد حيثم� حل من تلك املج�ل�س والأم�كن، يتحول ذلك 
املو�سع اإىل حلقة علم، ومذاكرة اأدب، وحلقة در�س، ي�ستفيد كل من ي�سرع اإليه�، 

من طالب الفوائد العلمية، واملقدرين ملنزلة ال�سيد.

نق�ًس� للكم�ل  ه عليه بع�س ح��سديه،  هذا الو�سف الوحيد الذي رمب� َعدَّ
ه  واأحبوا انتق��س قدره، من هذا الب�ب، وقد جهلوا اأن اهلل يحب اأن ُتوؤَتى ُرَخ�سُ

كم� يحب اأن ُتوؤَتى َعَزاِئُمه.

ه مب� اأب�ح اهلل له. ج بع�س َهمِّ ة)1( على املوؤمن يف اأن ُيَفرِّ ��سَ واأّي َغ�سَ

الدين  ال�سيد جم�ل  واأحوال  �سرية  من  علمن�ه  وم�  قيل،  م�  هذا جممل 
ت�رة  ون)2(  �سُ املَُتَخرِّ حلقيقته،  اجل�هلون  عليه  افرتاه  مل�  دفًع�  به،  اأتين�  الأفغ�ين، 
لذوي  معتقدن�  على  يكفي  وهذا  اليقني.  ب�سعف  واأخرى  الدين،  من  مُبُروِقه)3( 
�ِئِنني)4(  الّلبِّ اأن تقوم منه لهم حجة على �سف�ء جوهر جم�ل الدين ول ترتك لل�سَّ
اأدنى جم�ل يجولون به على ف�سله وم� الف�سل اإل من عند اهلل واهلل ذو الف�سل 

العظيم.
َق�سة. )م(. ة: َعينْب وَمننْ ��سَ )1(  َغ�سَ

اُبون. )م(. ون: الَكذَّ �سُ )2(  املتَخرِّ
)3(  ُمُروقه: ُخُروِجه من الدين ب�إنك�ر الإمي�ن. )م(.

ِرين. )م(. �ِئِنني: للُمِهينني املَُحقِّ )4(  لل�سَّ





يرى املت�أمل يف اأخالق و�سف�ت جم�ل الدين، �سيًئ� من التن�ق�س - فرياه 
مثاًل كرميً� حلد الإ�سراف، ويف بع�س الأحي�ن بخياًل لدرجة التقطري متوا�سًع� مع 
الو�سط وَمن دونهم ِمن اخَللنْق لدرجة الذل. متكرًبا على العظم�ء حلد التجرب كم� 
� ب�آرائه واأفك�ره اخل��سة، حتى حترين�  ذكر، كتوًم� مِلَن ا�ستكتمه قي�ًم� ب�لأم�نة. جهريًّ

ة)1( ويف اأمر ت�أويله�. ِجيَّ يف اأمر هذه ال�سَّ

فلم�  اجلمهور.  مذهب  على  »الكتم�ن«  واحلكمة  احلكيم  لوازم  من  لأن 
كو�سف يف هذا ال�س�أن ق�ل: 

»ل اأرى يف هذا الكون من القول اأو الفعل م� يكون كتم�نه لزًم�، اإل م� 
ة)3(«. ًن�)2(، وَمَعرَّ ك�ن يف عالنيته �َسينْ

»ول يكون الكم�ل الن�سبي يف الب�سر اإل متى كرث اإعالنهم وقّل كتم�نهم«.

فة الطبيعية يف الإن�س�ن. )م(. ة: اخُلُلق اأو ال�سِّ ِجيَّ ال�سَّ  )1(
ًب�. )م(. ًن�: َعينْ �َسينْ  )2(
ة: اأََذى. )م(. َمَعرَّ  )3(

راأيه يف الإ�سرار والإعالن



92 92
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

»فدولة تكتم عن اأمته� كل اأموره� ل خري فيه�، ول هي ب�لدولة الأمينة من 
اأم�نته�، وح�سن ت�سرفه�«.

َجى اإل  ا مكتوًم� ل ُيرنْ ورجل يرى كل �سيء يق�ل له، اأو يجب اأن يقوله �سرًّ
ِلن(. نف�قه، وم� هو ب�لرجل الرجل، ول ب�سبه رجل )ومن اأحب فلُيعنْ

واملحبة هن� على مطلق املعنى، لكل �سيء حق، وم�ستح�سن ب�لفطرة من 
اأقوال واأفع�ل و�سف�ت وذات.

م به، ول يخ�سى ب�أ�ًس� من اإعالنه«. »فمن اأحب ال�سدق من القول ل يتكتَّ

»وب�لعك�س اإذا اأحب الكذب والك�ذب، فخليق به، اأن ل يعلن ذلك«.

»ومن اأحب ف�عل اخلري، ل يرى حرًج� يف اإعالن حبه له اإلخ«.

»اأم� القبيح من كل �سيء، واخلو�س فيه، فال ي�سعه اإل الت�سرت والكتم�ن«.

ثم ق�ل:

م�  ال�سر  يف  تعمل  ل  اأن  قولهم:  املروءة  و�سف  يف  �سمعت  م�  »واأح�سن 
ت�ستحي منه يف العالنية«.

ِلن«. »وبعد هذا، فمن �س�ء فليكتم ومن �س�ء فلُيعنْ
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اأيه� الأ�ست�ذ احلكيم: من الأ�سي�ء م� لي�س ب�لقبيح ولكنه يجب  اإذن  قلن� 
كتم�نه بدليل قوله: »ا�ستعينوا على ق�س�ء حوائجكم ب�لكتم�ن«.

ظ�هر  اأمر  فيه�،  الراأي  كتم�ن  و�سرورة  اأموره�  وتدبري  احلروب،  م�س�ألة  ثم 
لزومه.

ق�ل: »اأم� احل�جة من حيث هي ح�جة فهي )ذل( والذل قبيح من حيث 
هو، واأقل الن��س حوائج اأكرثهم جهًرا، واأكرثهم حوائج اأكرثهم )كتم�نً�(. دونكم 
وقوف اإ�سكندر الكبري على )ديوجينو�س( وهو يف )برميله( وح�سر مطلبه، اأن ل 

يحول بينه وبني �سم�سه«.

اأقبح م� عمله ويعمله الإن�س�ن يف  »اأم� القول يف احلروب فهي عندي من 
تظهر  ل  اأن  واأجدره�  لفظ�عته�،  ب�لكتم�ن  الأعم�ل  اأحق  وحده�  وهي  الأر�س، 

لع�مل الفعل«.





ق�ل: »اأول نظرة نظرته� يف الكون وف�سلت به�، اأنني و�سعت الكرة الأر�سية 
بني يدي، وق�سته� ببع�س الأجرام، فراأيت منه� م� يكرب الأر�س، مبئ�ت املاليني 
من املرات، ثم متعنت فيم� حوته من احليوان الن�طق )الإن�س�ن( فوجدته ل يتج�وز 

الألف وخم�سم�ية مليون تقريًب�، وهو مقدار زهيد ب�لن�سبة ل�سطح الأر�س«.

»ثم افرت�ست ذلك اجلرم الذي يكرب عن الأر�س مب�يتي مليون مرة، واأن 
فيه،  وا�سعة  اأرا�س  �س�حب  الرجل  ذلك  واأن  �سنة،  األف  يعي�س  هن�ك  الرجل 
فتخيل يل اأنه ميلك من الأرا�سي م� م�س�حته� م�س�حة الكرة الأر�سية، واأن اأولد 
مع  الن�س�ء  من  مبئ�ت  ازدوج  اإذا  عددهم،  يبلغ  اأن  املمكن  من  اأحف�ده،  واأحف�د 
طول العمر عدد اأهل الأر�س هذه، اأو م� يزيد. ف�إذا �سح مع هذا اخلي�ل، اأن تكون 
اأهل  عدد  ون�سله  مثاًل،  املريخ  م)1(  ِجرنْ من  قرية  يف  لرجل،  ِملنًْك�  برمته�  الأر�س 
الأر�س، هل يكون بني اأهل تلك القرية الذين هم اأبن�ء رجل واحد، مثل م� هم 

عليه اأهل هذه الكرة من الختالف�ت؟!

م: كوكب. )م(. )1(  ِجرنْ

غر�ص جمال الدين الأ�سمى يف حياته
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اأج�بني اخلي�ل: كال، بل يكون كل اأهل القرية اآمنون مطمئنون، ل حت��سد 
بينهم ول هم يحزنون، يغر�سون ويزرعون، ويجنون في�أكلون.

ل يعرفون للحرب معنى، اإذ ل ملك عليهم ولي�س بينهم اأُويِل مط�مع. ملك 
�س��سع وا�سع وخريات مم� ي�ستهون. يعبدون مع اأبيهم، �س�حب القرية اإلًه� واحًدا، 

خ�لق الكل ومبدع الك�ئن�ت«.

يختلفون  فيه  م�  اأهم  يف  وبحثت  الأر�س،  جرم  لأهل  رجعت  »ثم  ق�ل: 
فوجدته )الدين( ف�أخذت الأدي�ن الثالثة، وبحثت فيه� بحًث� دقيًق� جمرًدا عن كل 

تقليد، من�سرًف� عن كل َتَقيُّد، مطلًق� للعقل �سراحه.

املو�سوية  الثالثة،  الأدي�ن  اأن  واإمع�ن،  وتنقيب  بحث  كل  بعد  فوجدت 
والعي�سوية واملحمدية، على مت�م التف�ق يف املبداأ والغ�ية. 

واإذا نق�س يف الواحدة �سيء من اأوامر اخلري املطلق، ا�ستكملته الث�نية.

اأو �س�ءت الكه�ن فهم  الطغي�ن،  العهد على اخللق، ومت�دوا يف  واإذا تق�دم 
َف�د)2( وت�أييد، ف�أكمل لهم م�  �ُمو�س)1(، اأو اأنق�سوا من جوهره، اأت�هم ر�سول ب�أَرنْ النَّ

اأنق�سوه، واأمت بذاته م� اأهملوه«.

�ُمو�س: الق�نون اأو ال�سريعة. )م(. )1(  النَّ
َلة. )م(. َف�د: بَعَط�ء و�سِ )2(  ب�أَرنْ



غر�س جم�ل الدين الأ�سمى يف حي�ته
9797

وعلى هذا لح يل ب�رق اأمل كبري، اأن تتحد اأهل الأدي�ن الثالثة مثل م� 
قد  الب�سر  يكون  الحت�د  بهذا  واأن  وغ�يته�،  واأ�سله�  جوهره�  يف  الأدي�ن  احتدت 

خطى نحو ال�سالم خطوة كبرية يف هذه احلي�ة الق�سرية.

ق�ل: واأخذت اأ�سع لنظريتي هذه خطًط�، واأخّط اأ�سطًرا، واأَُحرب)1( ر�س�ئل 
للدعوة، كل ذلك واأن� مل اأخ�لط اأهل الأدي�ن كلهم عن قرب وكثب، ول تعمقت 

يف اأ�سب�ب اختالف حتى اأهل الدين الواحد، وتفرقهم فرًق�، و�سيًع�، وطوائف.

العميقة،  ات)2(  الُهوَّ تلك  الأدي�ن،  اأهل  احت�د  دون  اأن  علمت  مل�  ولكن 
واأولئك املََراِزَبة)3( الذين جعلوا كل فرقة مبنزلة ح�نوت، وكل ط�ئفة كمنجم من 
من�جم الذهب والف�سة، وراأ�س م�ل تلك التج�رات م� اأحدثوه من الختالف�ت 

الدينية، والط�ئفية، واملذهبية، على حد قول ال�س�عر:

ين الدرِّ يف  احَلاُنوت  َلَك  فتحت  وَقْد  َقــْد َيْفَتـــح الـَمـــْرء َحاُنـوًتا مِلَْتَجِره   
َواِهني  ال�صَّ َحاُب  اأَ�صْ َتْفَلح  وَلْي�َض  يُد ِبه    ـــرت ِديَنـــك �َصاِهيًنـا َت�صِ يَّ �صَ

»علمت اأن اأي رجل يج�سر على مق�ومة التفرقة، ونبذ الختالف، واإن�رة 
اأفك�ر اخللق، بلزوم الئتالف، رجوًع� اإىل اأ�سول الدين احلقة - فذلك الرجل - 

ن. )م(. : اأَُح�سِّ )1(  اأَُحربِّ
ة. )م(. ات: امل�س�ف�ت البعيدة، جمع الهوَّ )2(  الُهوَّ

وؤ�َس�ء. )م(. )3(  املََراِزَبة: الرُّ
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ِفهِم، الك�فر،  هو هو يكون عندهم ق�طع اأرزاق املتَّجرين يف الدين، وهو هو يف ُعرنْ
ِطق)3(، املفرق. اإلخ«. ِدق)2(، املَُهرنْ اجل�حد، املَ�ِرق)1(، املَُخرنْ

اأَتنَْراًح�)4(،  ب�خلي�ل  اأفراحي  انقلبت  احلد،  ذلك  اإىل  العلم  بي  انتهى  ومل� 
ورجعت عن نظريتي، والف�سل ملء اإَِه�ِبي)5( وجبتي.

اإىل  ونظرت  الت�سور،  �َسَعث)6(  وملمت  الفكر،  من  تفرق  م�  جمعت  ثم 
ثم  ترابه�،  ج�سمي  َم�ّس  اأر�س  اأول  وهي  الأفغ�ن،  ف��ستوقفتني  واأهله،  ال�سرق 
الهند وفيه� تثقف عقلي، ف�إيران بحكم اجلوار والروابط واإليه� كنت �سرفت بع�س 
همتي، فجزيرة العرب، من حج�ز مهبط الوحي، وم�سرق اأنوار احل�س�رة، ومن مين 
َي�ل)7( حِمرَي فيه�، وجند، وعراق، وبغداد وه�رونه�، وم�أمونه�، وال�س�م  وتب�بعته�، واأَقنْ
ع)8( ودولة من دول  قنْ وده�ت الأمويني فيه�، والأندل�س وحمراوؤه�، وهكذا كل �سُ

الإ�سالم يف ال�سرق وم� اآل اإليه اأمرهم فيه اليوم.

وحتري  دائه،  لت�سخي�س  دم�غي  جه�ز  خ�س�ست  وقد  ال�سرق!  »ف�ل�سرق 
دوائه، فوجدت اأقتل اأدوائه وم� يعرت�س يف �سبيل توحيد الكلمة فيه داء انق�س�م 

)1(  املَ�ِرق: اخل�رج على الدين. )م(.
ق. )م(. دق: كلمة ف�ر�سية معربة معن�ه� املَُمزِّ )2(  املَُخرنْ

ِطق: املتزندق اأو من يتبع الدي�ن�ت الوثنية. )م(. )3(  املَُهرنْ
َزانً�. )م(. )4(  اأَتنَْراًح�: اأَحنْ

)5(  اإَِه�ِبي: ِجلنِْدي، واملراد اأنه ا�ستد �سيقه ممَّ� اأ�سيب به من ف�سل. )م(.
ق. )م(. )6(  �َسَعث: َتَفرُّ

رَي، جمع َقينْل. )م(. )7(  اأَقينْ�ل: ملوك ِحمنْ
ع: ن�حية. )م(. قنْ )8(  �سُ
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فقد  الختالف،  واحت�دهم على  الحت�د،  على  واختالفهم  اآرائهم،  وت�ستت  اأهليه 
اتفقوا على اأن ل يتفقوا، ول تقوم على هذا القوم ق�ئمة«.

نعم عرف جم�ل الدين بغر�سه، و�سعيه احلثيث، جلمع �ست�ت اأهل ال�سرق، 
ِدق)1( بكي�نهم،  واإيق�ظ الهمم من اأهله، والإ�سراف بهم على اخلطر الغربي، املُحنْ
والآخذ بخن�قهم، ليعملوا على جمع كلمتهم، وي�أخذ كل ملك، اأو اأمري يف ال�سرق 
على ترقية �سعبه وحت�سني ملكه، وحت�سينه ب�حلكم ال�سوري الد�ستوري، ومتكينه مب� 
يربط الأقرب ف�لأقرب، ويقويه ب�لتح�لف والحت�د حتى يرجع الكل، اإىل الن�سواء 

حتت راية اخلالفة العظمى.

هذا خمت�سر مرتئ�ه، وك�ن ل يقنط من الو�سول اإليه، بدليل �سعيه املتوا�سل، 
وحتمله اأنواع املك�ره، وامل�س�ئب، والنوائب، يف �سبيل ذلك املطلب.

نعم ك�ن يراه بعيًدا، ولكن م� ك�ن لرياه م�ستحياًل، بل راأين�ه ي�ستب�سر بكل 
�سغط، وع�سف، وجور، يح�سل على املم�لك ال�سرقية من الدول الغربية، ويقول:

»ب�ل�سغط والت�سييق تلتحم الأجزاء املبعرثة، والأزمة تلد الهمة«. و�سي�أتي 
تف�سيل ذلك يف بحثه عن الإنكليز وم�سر.

ِدق: املحيط. )م(. )1(  املُحنْ





ق�ل: 

تلبث  الأ�سف ل  مع  ولكنه�  الدواء،  نعم  ال�سرق  ال�سي��سية يف  الأحزاب 
حتى تنقلب اإىل بئ�س الداء. 

احلرية،  لطلب  ال�سي��سية،  الأحزاب  ت�أليف  ال�سرقيون  نحن  نح�سن 
وال�ستقالل، وكل الع�مل لن� اأ�سدق�ء، ون�سطر لرتكه� والكل لن� اأعداء.

واأحزابه�  الأمة  بني  القوى  يف  التك�فوؤ  عدم  ذلك  يف  الع�مل  وال�سبب 
ال�سي��سية.

راأيه يف الأحزاب ال�سيا�سة يف ال�سرق)1(

ن�سرت هذه المق�لة في جرائد بيروت.( 1)



102 102
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

يقوم احلزب ال�سي��سي، بعن�سر �سعيف، اأو ب�أفراد قالئل بينهم الل�سن)1(، 
ال�ستعب�د  ربقة  من  لتحريره�  الأمة  بخدمة  تف�نيهم  ويعلنون  واملحنك)2(، 

وال�ستبداد، وي�سرون خدمة اأنف�سهم.

فتت�ألف على اأهل احلزب القلوب، وجتتمع حولهم الكلمة، ب�سوق ال�سرورة، 
وداعي احل�جة، وي�ستح�سن عملهم الغريب، ويهو�سهم الدخيل، �س�أن احلوادث 

امل�ستجدة، يف انقالب الأمم من طور اإىل طور.

وا�ستقالًل،  وحرية،  ورف�ًه�،  �سع�دة،  احلزب  وعود  وراء  من  تتخيل  ف�لأمة 
اأو�سع �سكل، قد ل ميكن ح�سوله يف البعيد الآجل، ف�ساًل عن  وم�س�واة، على 

القريب الع�جل.

والت�سحية  والن�سرة،  والنقي�د،  الط�عة،  مع�ين  بكل  احلزب  فُيَواِزُرون)3( 
اإلخ.

ف�إذا م� مت للحزب م� طلبه من الأمة، وا�ستحكم له الأمر، ظهرت هن�لك يف 
روؤ�س�ء الأحزاب، الأثرة والأن�نية، ومد حب الذات عنقه، فتتقل�س من القلوب 
تلك الط�عة وتنكم�س النفو�س عن ذلك النقي�د، وحت�سل ب�لنتيجة النفرة الع�مة.

)1(  اللَّ�ِسن: الف�سيح البليغ. )م(.
)2(  املَُحنَّك: احلكيم اخلبري. )م(.

)3(  ُيَواِزُرون: ُيِعيُنون. )م(.
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»فن�سطر عندئذ لرتك احلزب، وينفرط ب�لطبيعة عقده، والكل له اأعداء«.

وم� ح�سل يف  الأفغ�ن وغريه�  م� ح�سل يف  منه�  اأمثلة،  لن� عدة  و�سرب 
حوادث عرابي وحزبه يف م�سر. اإلخ.

ثم ق�ل: ل ينبغي اأن يوؤخذ من قويل هذا اأن ل ف�ئدة من الأحزاب على 
َنى)1( عليه الدهر بَكلنَْكِله)2(، ومرت  مطلق الراأي واملعنى، ف�إن ال�سرق بعد اأن اأَخنْ
اأبن�ئه  نفو�س  يف  ت�أ�سل  حتى  ال�ستعب�د،  واأ�سك�ل  واجلور،  الع�سف  زلزل  عليه 
بذور الذل وال�ستك�نة لكل قوي اكت�سح بالده، اأن هذا ال�سرق، وهذا ال�سرقي ل 
َبل)3( به هو واأبن�وؤه من  ع، وَت�َسرنْ يلبث طوياًل حتى يهّب يوًم� من رق�ده، وميزق م� َتَقنَّ
لب��س اخلوف والذل، في�أخذ يف اإعداد عدة الأمم الط�لبة ل�ستقالله�، امل�ستنكرة 

ل�ستعب�ده�. 

من  ال�سرقي  مينع  م�نع  ل  التدريجي،  الجتم�عي  الأ�س��س  هذا  على 
النخراط يف احلزب بعد احلزب، ويقبل من املواعيد، م� ي�سدق وم� ل ي�سدق، 
املوت يف حي�ة وطنهم  يرون  اأفراد  الغرب من  م� ظهر يف  ال�سرق  حتى يظهر يف 

َرًم�)5(. َنًم�)4(، واحلي�ة يف موت وطنهم َمغنْ َمغنْ

َلك. )م(. َنى: َم�َل واأَهنْ )1(  اأَخنْ
)2(  بَكلنَْكِله: بِثَقِله. )م(.

َبل: َلِب�س قمي�ًس� اأو غريه. )م(. )3(  َت�َسرنْ
ًزا. )م(. نًم�: َفونْ )4(  َمغنْ
َرًم�: َدينًْن�. )م(. )5(  َمغنْ
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»حينئذ يكون ال�سرق قد َت�َسنَّى)1( له وجود احلزب الذي هو نعم الدواء من 
اأذلة، وي�سريهم، بنعمة الإخ�ء،  اأبن�ئه الذين ك�نوا  ا�ستعب�ده، فيجمع �ست�ت  داء 
والحت�د، والتع�ون اأعزة، بالدهم لهم وهم لبالدهم نعم الأمن�ء، يعملون مت�س�منني 
م�  ويوؤدون  حق،  من  لهم  م�  ي�أخذون  مظلومهم،  ون�سرة  جمموعهم  �س�لح  على 

عليهم من واجب وهم ل يحزنون«.

ر وَت�أتَّى. )م(. )1(  َت�َسنَّى: َتَي�سَّ



خ�لف جم�ل الدين اأهل ع�سره، بكثري من ال�سف�ت، ولو ج�راهم وح�ك�هم 
ه بذكره وُح�ِسب من اأكرب  يف كل م� هم فيه من املزاي�، مل� ك�ن له تلك امليزة، ول ُنوِّ

حكم�ء هذا الع�سر.

�، مت�سرًع� بب�درات ذهنه، واآرائه يجهر به�، ولو ك�ن  ك�ن كم� ذكرن�، جهريًّ
به� كل خطر و�سرر.

فزعم الكثريون من مريديه اأن حكمته بل�س�نه، اأكرث مم� هي من قلبه، وك��سفه 
 ،� بع�سهم بقوله )ل اأحد ينكر اأن الأ�ست�ذ مل يقم نظريه يف ع�سرن� حكيًم� اجتم�عيًّ
ج�ب البالد، وحتمل جف�ء العب�د، ملطلبه ال�سريف، وغر�سه الأ�سمى، ولكن نراه 
يقول من احلكمة م� ل تنفع ق�ئله�، وت�سر يف الغ�لب من قيلت له، فيحمل �س�معه 
اأن  على  دلن�،  مم�  ذلك  جدوى،  غري  من  بنف�سه  ًرا  مغرِّ ويقتحمه�  العظ�ئم،  على 

حكمته بل�س�نه اأكرث مم� هي من قلبه(.

 رده على من زعم اأن حكمته بل�سانه 
اأكرث مما هي من قلبه
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الغيظ  عالم�ت  وجهه  على  وظهرت  القول،  هذا  الدين  جلم�ل  َيُرق  فلم 
وعدم الر�سى فق�ل: 

الأمري  واململوك،  امل�لك  خلق  ط�مل�  قلب،  ول  ل�س�ن،  ال�سرق  يف  ينفع  ل 
وال�سعلوك، الع�مل واجل�هل، �سواء يف الع�مل ال�سوري.

طلب  ويف  الهن�ء،  الذل  ويف  حالوة،  الوهم  ويف  مرارة،  احلقيقة  يف  يرون 
العلى والعز، ال�سق�ء والعن�ء.

كل م�سلم مري�س ودواوؤه يف القراآن وم� على ط�لب احلكمة اإل اأن يتدبر 
مع�نيه، ويعمل ب�أحك�مه.

به كم�  مقتدون  اأو    به حممد  مب� ج�ءهم  ع�ملون  اليوم  امل�سلمون  فهل 
اقتدى به الأ�سح�ب اأو الت�بعون.

اأم تقولون اأن حممًدا مل يكن حكيًم� حكمته من قلبه تلك احلجة الواهية 
�ء القلوب، و�س�قطي الهمم، ومتك�أ اأهل الذل. ِلـُمَر�سَ

� مر�ساًل، وقبل النبوة ك�ن اأَميًن� �س�دًق�، مل يقنع  ي� قوم اإن حممًدا ج�ء نبيًّ
قري�س  واأبط�ل  ط�لب،  اأبي  بن  علي  عمه  وابن  حمزة،  عمه  مثل  بيته،  ب�أ�سود 
والأن�س�ر. اأن يخو�سوا وحدهم غمرات املوت يف احلروب ملن حتداهم ون�ه�سهم 
�ِرم  من كف�ر قري�س، بل هو هو، بذاته الكرمية، وقد اأفرغ عليه الدروع، وتقلد ال�سَّ
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�ر)1(، واقتحم الَوَغى)2(، فتك�سرت ثن�ي�ه وتخ�سب وجهه ب�لدم، انت�س�ًرا للحق  الَبتَّ
ومق�ومة للب�طل. علمكم بنف�سه واأر�سدكم بقوله وفعله.

اأين امل�سلمون اليوم، من �سيء من هذا الإقدام وتلك الهمم؟! واأ�سف�ه! 
ُكم اإذا �سمعتم ذكر  بئ�س اخللف نحن، ونعم ال�سلف من قد �سلف. ترتعد َفَراِئ�سُ
ه)3( عنكم، فرتجعون اإىل  ِ م� اأنتم فيه من غريب الذل، خوًف� من اأن تدعوا لنزع نرَينْ
ب�رد القول، و�سفيه الراأي، فتطلبون حكمة من قلب ل حكمة من ل�س�ن، قتل من 

ك�ن على هذه ال�س�كلة من اإن�س�ن.

»فندم من حتر�س ب�ل�سيد وعلم اأن قوله احلق«.

�ر: ال�سيف الق�طع. )م(. �رم البتَّ )1(  ال�سَّ
)2(  الَوَغى: احلرب. )م(.

ه: ُظلنْمه وا�ستبداده. )م(. )3(  نَرينْ





كثري  بهم،  الرتب�ط  �سديد  وللم�سريني،  مل�سر   � حمبًّ الدين  جم�ل  ك�ن 
البحث يف الق�سية امل�سرية، وم� اآل الأمر من �سقوطه� بني براثن بريط�ني� - ويذكر 

خطيئ�ت للدولة العثم�نية - ك�ن ب�لإمك�ن اإذ ذاك جتنبه�.

الهفوات،  اأكرب  فتنة عرابي من  لت�سكني  الدولة جي�ًس�  اإر�س�ل  ويعد عدم 
ومن اأعظم الأدلة على �سفه ال�سي��سة والتفريط.

وك�ن يقول:

النيل،  وادي  تربح  ل  اأن  عهًدا  الدهر  على  اأخذت  الفرعونية  القوة  ك�أن 
اإرثه�  فكلم� ق�سى فرعون تقم�س ب�آخر، وكلم� انقر�ست ع�ئلة فرعونية - ادعت 
ع�ئلة، وج�ءت ولو من وراء البح�ر والت�سقت ب�لن�سب الفرعوين، ولو ب�أقل م�س�بهة 

من خلق الغطر�سة، والت�أله على الن��س، وكثرًيا م� ك�ن يردد ژں ڻ 
ڻژ ]الزخرف/ 54[... ويقول:

راأيه يف م�سر وامل�سريي و�سورة احلكم الذي يجب 
ا وال�سرق عموًما اأن حتكم فيه م�سر خ�سو�سً
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عجيب هو ن�سيب املنت�سر مل�سر وللم�سريني، اإذا مكث بني ظهرانيهم، فمو�سى 
ن�سره على ظ�مله، - وفرعون  به من مظلوم  خرج منه� خ�ئًف� يرتقب، متهًم� مو�سى 

معبود فيه� - ويو�سف ال�سديق زّج يف ال�سجن متهًم� وهو مل ي�أت الف�ح�سة.

»نعم يف النتيجة ح�سح�س احلق وزهق الب�طل«.

ول�سوف تخل�س م�سر لأهله� اإذا هم عملوا ب�حلزم، وهيئوا م� يلزم من العزم، 
وم� يتطلبه حكم الذات من الُقَوى.

فعلوا  م�  واإذا  ب�خلن�ق،  وامل�سك  ال�سغط،  بعوامل  ذلك  يفعلون  ول�سوف 
واجتمعت الكلمة، وتوحدت الأهواء نحو الغ�ية ح�سل الب�أ�س.

واإذا مل ي�سعوا هذا الب�أ�س بينهم ب�سوق التح��سد، اأو بفعل الد�س�ئ�س؛ قل 
مت الأمر، وف�ز القوم ودخلوا يف دور احلي�ة ال�سحيحة.

ل حتي� م�سر، ول يحي� ال�سرق ِبُدَوِله واإم�راته، اإل اإذا اأت�ح اهلل لكل منهم 
� ع�دًل)1( يحكمه ب�أهله على غري طريق التفرد ب�لقوة وال�سلط�ن. رجاًل قويًّ

لأن ب�لقوة املطلقة ال�ستبداد، ول عدل اإل مع القوة املقيدة. وحكم م�سر 
ب�أهله�، اإمن� اأعني به، ال�سرتاك الأهلي ب�حلكم الد�ستوري ال�سحيح. ثم ق�ل:

قلن� اإن املتداول بني الن��س عن ل�س�نك »يحت�ج ال�سرق اإىل م�ستبد ع�دل« ق�ل هذا من قبيل جمع الأ�سداد   )1(
وكيف يجتمع العدل وال�ستبداد. وخري �سف�ت احل�كم »القوة والعدل« ول خري ب�ل�سعيف الع�دل كم� اأنه ل 

خري يف القوي الظ�مل.
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)احلرية(  الأ�سي�ء  هذه  ف�أهم  يوهب،  لي�س  م�  الأ�سي�ء  من  اأن  �سح  اإذا 
طيب  عن  لالأمة  وامل�سيطر  امللك  يهبه�  ل  احلقيقية  احلرية  لأن  و)ال�ستقالل(؛ 

خ�طر، وال�ستقالل كذلك.

بل ه�ت�ن النعمت�ن، اإمن� ح�سلت وحت�سل عليهم� الأمم، اأخًذا بقوة واقتدار، 
يجبل الرتاب منه� بدم�ء اأبن�ء الأمة الأمن�ء، اأُويِل النفو�س الأبية، والهمم الع�لية.

اأي�سر  فهو  ال�سوري،  الني�بي  ب�ل�سكل  املطلق،  احلكم  �سكل  تغيري  اأم� 
مطلًب�، واأقرب من�ًل، اإذ يكفي فيه اأحي�نً� اإر�س�د امللك ون�سحه من عقالء مقربيه، 
فيفعله، وي�سرك معه اأمته ورعيته، ويرى بعد التجربة راحة، وت�س�مًن� على �سالمة 
ملكه، وعزة ب�لتف�ف طبق�ت الرعية حول عر�سه، بقلوب خ�ل�سة خمل�سة، وحب 

�سميمي، فيكون للملك الد�ستوري عظمة امللك.

عن  والذود  عنه�،  املف��سد  ودرء  اململكة،  نوائب  اأعب�ء  الأمة  نواب  وعلى 
�سالمته� ب�لأموال والأرواح.

م عقله ف�أر�سده اإىل ا�ستبدال مطلق  ولكم راأين� من عقالء امللوك من حكَّ
امللك، ب�مللك ال�سوري، ف��سرتاح واأراح.

وهذا هو ال�سكل من احلكم الذي ي�سلح مل�سر، ولدول واإم�رات الإ�سالم 
يف ال�سرق.
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وبتو�سيح واإف�س�ح:

لذة  ذاق  ملك  مع  ال�سحيح  الد�ستوري  ال�سكل  الغ�لب،  على  ي�سلم  ل 
التفرد ب�ل�سلط�ن، ويعظم عليه الأمر، كلم� �س�دمه جمل�س الأمة ب�إرادته، اأو غلبه 

على هواه.

� ع�دًل مل�سر ولل�سرق، يحكمه ب�أهله(. لذلك قلت: )اإذا اأت�ح اهلل رجاًل قويًّ

�سرط  فتملكه على  الأمة،  به  ت�أتي  اأو  اأن يكون موجوًدا  اإم�  الرجل  ذلك 
يبقى  له  وتعلنه  الق�سم،  الأ�س��سي، وتتوجه على هذا  لق�نونه�  الأم�نة، واخل�سوع 
الت�ج على راأ�سه، م� بقي هو حم�فًظ�، اأميًن� على �سون الد�ستور، واأنه اإذا َحِنث)1( 

بَق�َسِمه وخ�ن د�ستور الأمة، اإم� اأن يبقى راأ�سه بال ت�ج، اأو ت�جه بال راأ�س.

عدم  وملوكه�  اأمرائه�  من  خ�سيت  هي  اإذا  فعله  ب�لأمة  يح�سن  م�  هذا 
قلًب�  الد�ستوري  ال�سكل  لقبول  ق�بليتهم  عدم  اأو  الأ�س��سي،  لق�نونه�  الإخال�س 

وق�لًب�.

واإل ف�لأمري ال�س�لح القريب، اأوىل من البعيد الغريب. 

بي�ن  و�سي�أتي  لأهله،  ول  اليوم  لل�سرق  ي�سلح  فال  اجلمهوري  احلكم  اأم� 
ذلك.

)1(  َحِنث بق�سمه: مل َيرَبّ فيه. )م(.



من راأي جم�ل الدين اأن الع�مل الإن�س�ين، من خ�س�ئ�س هيئته الجتم�عية، 
َكم برجل من اأهله بغري قهر. ر، اأن ُيحنْ ر، وحت�سَّ اأن ل يتي�سر لالإقليم متى مت�سَّ

وله على ذلك اأدلة ومقدم�ت ن�أتي على جممله�.

اأُتيح لل�سرق من يحكمه ب�أهله؟ ومل يقل،  مل� �س�ألن�ه، مِلَ ق�ل الأ�ست�ذ اإذا 
اإذا اأتيح لل�سرق اأو مل�سر رجاًل منه، يحكمه ب�أهله على غري طريقة التفرد ب�حلكم 

املطلق؟ ق�ل: 

خليق ب�لإن�س�ن كم� اأنه نوع واحد اأن ل يكون له غري هذه الكرة الأر�سية 
ال�سغرية وطًن� - مبعنى اأن وحدة النوع، تقت�سي وحدة املك�ن.

ونتيجة  »الي�ب�سة«  اإذن  امل�ء، فموطنه  يعي�س يف  اأن  ف�لإن�س�ن ط�مل� ل ميكنه 
هذه املقدمة اأن ل يخت�س ببقعة منه�، دون الأخرى لول اأن احلكمة ق�ست، اأن 
به�  لالإقليم خوا�س خم�س  يكون  واأن  املعروفة خم�ًس�،  الب�سرية،  احلوا�س  تكون 

راأيه يف الوطن وفل�سفته فيه بالن�سبة اإىل النوع 
الإن�ساين واعتقاده اأن التفرد بال�سلطة و�سوق الأمم 

على هوى الفرد �سيزول من العامل
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متيزت ال�سعوب، والقب�ئل التي خلقه� اهلل من نف�س واحدة، وتق�سم املعمور اإىل م� 
ي�سمونه مم�لك واأوط�نً�.

فتوؤثر،  تطراأ  واخل�م�سة  الإقليم،  طبيعة  ت�ستمد من  منه�  ف�أربع  اخلوا�س  اأم� 
على  وت�أثريه  و»الإقليم«  و»العوائد«  و»الأخالق«  »الل�س�ن«  ويليه�  »الدين«  وهي 

املجموع.

وحتت هذه املوؤثرات حت�سل لالأقوام ميزة، وتت�أ�سل فيهم حمبة البق�ء على 
اأنه لي�س منهم، بل هو غريهم مبعنى  ود عنه)1(، واعتب�ر من خ�لفه  م�ألوفهم، والذَّ

يَّة)2( املطلقة. ِ الَغرينْ

ر تلك اجلوامع،  اأو ِم�سنْ اإقليم،  اأو لأهل  فمتى مت لقوم من �سك�ن الأر�س، 
وت�أثروا  منهم،  العموم  بني  به�،  امل�س�واة  وح�سلت  زة،  املَُميِّ اخلم�س  اخلوا�س  اأو 
مبوؤثراته�، اأ�سبحت دعوى الكف�ءة بينهم مي�سورة، واأمر التميز، اأو تعني الأف�سلية 
غري مي�سور. ف�إذا اأ�سفن� اإىل ذلك الغرور، ور�س�ء كل اإن�س�ن عن نف�سه، وتع�ميه عن 

نق�س ذاته، وب�لإجم�ل الت�أله املوجود يف الب�سر كم� ق�ل ابن خلدون.

َف�ع عنه. )م(. ُد عنه: الدِّ ونْ الذَّ  )1(
يَّة: كون كلٍّ من ال�سيئني خالف الآخر، مق�بل العينية. )م(. ِ الَغرينْ  )2(
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اأن  الطبيعة،  وبينهم  بينه  �س�وت  قد  قوم  من  الفرد  يع�نيه  م�  مقدار  علمن� 
يظفر ب�مليزة عليهم، وير�سخهم لالعرتاف به� بدون تو�سط القهر والغلب، اأو بدون 

التذرع ب�لدعوة الدينية للو�سول اإىل ذلك الغر�س.

ف�إذا امتنع القهر، فالبد من الوفود على القوم )فرًدا ك�ن اأو جم�عة( ب�سيء 
غري م� تعودوا عليه من خوا�سهم الإقليمية، على �سرط اأن يكون خرًيا مم� األفوه، 

ليكون الأخذ به اأ�سرع وللبق�ء اأدعى«.

ثم ق�ل لزي�دة الإي�س�ح: 

وا�ستقالل  احل��سرة،  تق�سيم�ته  على  ترونه  الغربي  الع�مل  اإىل  انظروا 
عن��سره مبميزاتهم القومية، مل� ت�س�ووا على الوجه الن�سبي ب�لف�سيلة )واأهمه� العلم 
ب�لواجب�ت �سواء ك�نت لهم ومعرفة وجوه املط�لبة به� اأو عليهم وامل�س�رعة لأدائه�( 

انتفى من بني ظهرانيهم اأمر التفرد ب�ل�سلطة، و�سوق الأمة على هوى ال�سلط�ن.

و�سينتفي م� بقي يف الع�مل الب�سري من هذا النوع من احلكم املطلق على 
�سنن التدريج، ومقت�سي�ت الفطرة.

اليوم، والكل يف وقت واحد، ح�كًم� لنف�سه، حمكوًم�  اأ�سبح الأوروبيون 
اأن  من  م�أمن  يف  الأمم  تلك  من  اأمة  كل  و�س�رت  ال�سوري،  احلكم  بع�مل  منه� 
تر�سخه� القوى اأو املميزات يف جم�وريه�، فت�ستهويه� لالنقي�د له�، ب�لعتق�د اأنه� 
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من طبقة فوق طبقته�، ل بفعل الغلب، ول ب�لت�سبه والتقليد الأعمى؛ لأن الفرق 
من حيث الف�س�ئل، واأ�سب�ب الرقي نذر ي�سري، والعمل مب� ي�ستح�سنه البع�س من 

الآخر غري ع�سري.

وخمت�سر القول اأن احلكم للعقل والعلم.

ومتى �س�دفت ه�ت�ن القوت�ن، حمًق� وجهاًل، تغلبت� عليهم�.

الأمة  دامت  م�  ويدوم  يكون  ف�إنه  املطلق،  الفرد  حكم  يف  القول  وهكذا 
تتخبط يف دي�جي اجلهل.

ومتى ف�سى العلم يف الأمة ف�أول م� تن�ه�س ذلك ال�سكل من احلكم وتعمل 
على التخل�س منه. �سنة اهلل يف الذين خلوا من قبل ولن جتد ل�سنة اهلل تبديال.



ق�ل: 

لبي�ن ت�أثري الوفود على قوم ب�أح�سن مم� األفوه، واأنه اأفعل لو�س�ئل بعد القهر 
للحكم فيهم، ولرتك الأثر بينهم، فيكفي لذلك النظر يف ظهور الإ�سالم وفتوح�ته 
حربً� ك�ن اأم �سلًح�، وانت�س�ره يف اأقل من ع�سر يف اأعظم املعمور من الأر�س، فقد 
عم جزيرة العرب، ف�ل�س�م، فم�سر، ف�لعراقني، ف�لهند، ف�أق�سى ال�سرق، حتى فروق 
اأيوب الأن�س�ري وج�مع القعرية امل�سهور »بج�مع  الأ�ست�نة، وه� هو قرب خ�لد اأبي 

العرب« يف حملة »غلطة« من اأكرب ال�سواهد.

الدعوة  لتعميم  ك�ن  اإمن�  البالد  على  وُرُفوَدهم)1(  العرب  زحف  اإن  نعم 
الدينية اأوًل، واإل ف�أداء اجلزية للدخول مع القول يف حقيقة امل�س�واة، وللقي�م يف 

حفظ كي�ن املجموع.

وك�ن من يقبل الإ�سالم ل اإكراه عليه يف قبول الع�دات وتعليم الل�س�ن.

التهم. )م(. )1(  ُرُفوَدهم: َعَط�َي�هم و�سِ

قوله يف تاأثري ف�سائل الوفود والفاحتي و�سربه املثل 
يف العرب يف فتوحاتهم وانت�سار ل�سانهم
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كذلك َمن اأدى اجلزية فال اإكراه عليه يف دينه، وب�قي مميزاته، بل يبقى على 
يعمم  اأن  اإ�سالمي  ف�حت  قلب  اإقليمه، وخوا�سه، ول خطر على  وموؤثرات  م�ألوفه، 

اآداب قومه ول�س�نهم اأو اأن يتخذ لذلك اأقل الو�س�ئل.

ومع ذلك نرى اأن كل َمن دان ب�لإ�سالم، اأو ر�سي بدفع اجلزية قد �س�رع 
عن طيب خ�طر، وارتي�ح عظيم للتعرب.

ظهرت  ف��سلة  اأخالًق�  معه�  حملت  العرب  وفود  اأن  ذلك،  يف  وال�سبب 
اأف�سليته� ب�أجلى املظ�هر مثل الأنفة من الكذب، والوف�ء ب�لعهد، ومطلق العدل، 
والكرم،  امللهوف،  واإغ�ثة  وال�سوقة،  امللك  بني  احلقيقية  وامل�س�واة  احلرية  وكم�ل 

وال�سج�عة وب�قي الف�س�ئل من الهيئ�ت املتو�سطة بني اخلالل الن�ق�سة.

واأمر طبيعي م� لهذه الف�س�ئل وال�سف�ت من ال�سلطة الأدبية على من مل 
يتخلق به�.

يف  فطري  الطبيعي  والنتخ�ب  و�سعوره،  بروحه  ينفعل  اإمن�  الإن�س�ن  لأن 
احليوان، واأ�سده ظهوًرا وو�سوًح� يف الإن�س�ن.

لذلك انعطفت قلوب الأمم، على ا�ستح�س�ن الوافدين من العرب لبالدهم، 
زاَرَه�)2(، اأو �سلًح�. َوة)1( وو�سعت فيه� احلرب اأَونْ �سواء فيه البالد التي فتحت َعننْ

ًرا وَغَلَبة. )م(. َوة: َق�سنْ )1(  َعننْ
َزاَره�: اأَثنَْق�َله� واآَلِته�. )م(. )2(  اأَونْ
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واأول مقدم�ت الع�دة ال�ستح�س�ن، ثم املزاولة حتى تر�سخ ملكة.

و�س�ئل  واأعظم  منهم،  التقرب  حب  على  ب�عث  قوم،  ب�آداب  والإعج�ب 
التقرب التف�هم، فَيَتَب�ُرون)1( يف تعلم الل�س�ن.

والبلدان  الأم�س�ر  من  فتحوه  م�  معظم  يف  لهم  ور�سخ  للعرب  مت  هكذا 
م�  واأخالق  وع�دة،  ل�س�ن  من  العمرانية،  الآث�ر  عن  ف�ساًل  اأدبية  اآث�ر  واملم�لك، 
ومن  الدول  من  بعدهم  من  دال  من  اأنوف  رغم  بقيت  بل  ا�ستئ�س�له�،  اأمكن 

هيئ�ت احلكوم�ت املختلفة.

فم�سر بينم� هي هرقلية روم�نية، ومقوق�سه� ع�مل له فيه�، اأ�سبحت يف قليل 
من الزمن اإ�سالمية يف الأغلبية، عربية ب�ل�سورة املطلقة، يف ك�فة مميزات العرب.

وهكذا القول يف �سوري� والعراق، وغريهم� بدون اأن يبذل يف �سبيل ذلك 
التغيري اأدنى م�سعى، اأو ي�ستعمل له اأقل الو�س�ئل كم� ذكرن�.

ب اأولئك الأقوام هو الف�س�ئل  نعم اإن اأكرب ح�مل، واأفعل ع�مل، على َتَعرُّ
و�سج�عة  ب�أ�سهم  مع  العرب  به�  ت�أتي  ك�نت  التي  الع�لية،  وال�سف�ت  الأخالقية، 

اأبط�لهم.

َيَتَب�ُرون: يتن�ف�سون. )م(.  )1(





تف�سريه ملا اأ�سكل على املوؤرخ وال�ساعر الرتكي �سيا 
با�سا، من عدم ترك الأتراك اأثًرا بعد اأن توغلوا 
يف اأوروبا ومل يكن لهم ما كان للعرب يف فتوحاتهم 

وحجج جمال الدين على ذلك
فيه  وبيده كتيب �سغري  الأتراك  اأدب�ء  اأديب كبري من  يوًم�  ق�ل: »ج�ءين 

مفكرات �سي� ب��س� بخطه، فقراأت م� ترجمته ب�حلرف: 

�( وا�سطررن�  توغلن� يف الفتوح�ت حتى تو�سطن� َكِبد)1( اأوروب�، ودخلن� )ڤينَّ
للتخلي عنه�، ولي�س لن� ثمة اأدنى اأثر اأدبي اأو م�دي وهكذا ب�ل�ستدلل، �سيكون 
واجلبل  وال�سرب،  والبغدان،  والفالخ  بلغ�ري�،  مثل  اأوروب�  تركية  بقية  يف  ح�لن� 

الأ�سود، وغريه من البدان.

اإنه ليحزن املوؤرخ كلم� تكرر قول ال�س�عر العربي: 

ــــاِر الآَث اإِىَل  ــا  ــَدَن ــْع َب َفــانــُظــُروا  اإِنَّ اآَثــــاَرَنـــــا َتــــــُدّل َعَلْيَنــــــا   
اأم� العرب ففي ُكلِّ م� فتحوه من البالد، حربً� ك�ن اأم �سلًح� قد تركوا من 
اأو امل�سيحي،  الآث�ر الأدبية وامل�دية، م� ل يقوى على مال�س�ته الأده�ر، ف�مل�سلم، 
�سيء، على  قبل كل  منهم  يح�فظ كل  والعراق،  وال�س�م،  م�سر،  واليهودي، يف 

ن�سبته العربية، فيقول )عربي( ثم يذكر ج�معته الدينية.
َكِبد: َو�َسط. )م(.  )1(
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الأم�س�ر  ب�قي  املدنية يف  اآث�رهم  تقّل عن  الأندل�س، ل  امل�دية يف  واآث�رهم 
فهي تنطق ب�أف�سح بي�ن على ممر الدهور اأنه� حكمت من تلك الأمة.

العن��سر  من  وغريهم  والأرن�وؤوطي  واجلرك�سي،  الرتكي،  اأن  والأغرب 
ي�ستعرب متى وجد اأو �سكن يف بالد العرب ب�أقرب الأوق�ت، وميتزج يف املجموع 

حتى تخ�ل اأنه )عربي قح(.

)واأم� يف حكمن� فلم ن�ستطع اأن ن�سترتك اأدنى فئة ممن حكمن�هم من الأمم 
بكم�ل العدل الإ�سالمي، وال�سم�ح الرتكي، ولني اجل�نب( ا هـ.

ق�ل جم�ل الدين: 

� لأزلت له ريبه من ح�لة قومه الأتراك«. »لو ك�ن �سي� ب��س� حيًّ

قلن� وكيف ذلك؟ ق�ل:

ِكل)1( عليه الأمر، مل� اعتقد اأن الأتراك قد �س�بهوا  اإن املرحوم �سي� ب��س� اأُ�سنْ
العرب مت�ًم�، مبعنى اأنهم دخلوا يف دين الإ�سالم، وجروا على �سننهم ب�لفتوح�ت، 

من حيث العدل ولني اجل�نب.

ولكن ف�ته، اأن لكل دين ل�س�نً�، ول�س�ن دين الإ�سالم العربي.

ِكل: الُتِب�س. )م(. )1(  اأُ�سنْ
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ولكل ل�س�ن اآداب، ومن هذه الآداب، حت�سل ملكة الأخالق وعلى حفظه� 
تتكون الع�سبية.

الف�حت  حممد  ال�سلط�ن  ق�له�  ن�فعة  وحكمة  عظيًم�،  اأمًرا  اأهملوا  ف�لأتراك 
رحمة اهلل عليه، واأحب اأن يعمل به� ال�سلط�ن �سليم، وهي قبول الل�س�ن العربي، 
اأحك�مه،  ليفقهوا  الأع�جم  من  ب�لإ�سالم  دان  من  بني  وتعميمه  الدولة،  ل�س�ن 
ومي�سوا على �سنن الرتق�ء، بعلومه، واآدابه، ومك�رم اأخالقه، وحم��سن عوائد اأهله.

بفهم  بل  فقط،  الظ�هري  الدين  ب�سكل  بفتوح�تهم،  جنحوا  م�  ف�لعرب 
اأحك�مه، والعمل ب�آدابه، وذلك م� مت ول يتم ب�لل�س�ن وهو اأهم الأرك�ن.

ق�مت ال�سالطني العظ�م من اآل عثم�ن، بفتوح�ت جليلة، وعملت خريات 
ومربات جزيلة، وقربوا اإليهم من ك�ن يف ع�سرهم من فحول العلم�ء من امل�سلمني - 
وقد تفردوا اإذ ذاك مبعرفة الل�س�ن العربي وبع�س علومه - وعرف اأولئك الفحول 
قدر الل�س�ن العربي، وغ�لوا يف التقدير حتى اأنهم ك�نوا )على م� قيل( ل يعطون 
وظيفة علمية اإّل ملن يحفظ الق�مو�س العربي الفريوز اآب�دي )وهذا لو �سح، ُغُلّو غري 

معقول( ولي�س هو من الف�ئدة يف �سيء.

بقيت الأتراك يف فتوح�تهم على تلك ال�سورة ويف جمموعهم بداوة �سرفة، 
مل يتخذوا غري القوة امل�دية اآلة، ومل ينقلوا �سواه� للبالد.
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التعبد،  بكم�ل  واأ�سك�له  ح�لته  اأب�سط  على  ب�لإ�سالم  تدينوا  اإنهم  نعم 
ولكن على بعد �سحيق من فهم مع�ين القراآن، واآداب الل�س�ن.

ومل�   - منهم  اأثًرا  اأح�سن  يكونوا  اأن  ا�ستط�عوا  مل�  مثلهم،  ك�نوا  لو  والعرب 
ا بداوة حم�سة، همهم فتح البالد لال�ستغالل،  ك�ن لهم ح�س�رة ول مدنية، وَلَبَقونْ

َف�َهة)1( والرتف، اأو البذخ وال�سرف. وجمع الأموال للرَّ

الأمر الذي ق�سى على الدول التي خلت قبل الإ�سالم وبعده، التي م� 
ك�ن ليق�سي عليه� ب�سواه.

فه)2( والرتف، والبذخ وال�سرف من العوامل الأ�س��سية  ف�لنغم��س يف ال�سَّ
يف ح�لتي ال�سمحالل والنقرا�س، واأقل نت�ئجه �سرف الهمم عن مع�يل الأمور، 

وعدم الكرتاث مب� يحت�جه امللك من تعهد ب�أ�سب�ب دوام العمران.

امللك  التي كلم� مت�دى  فيه من املخ�طر احتق�ر مط�لب اجلمهور  واأ�سد م� 
حتت�سد  ط�لبيه�  على  وال�سغط  اإهم�له�  يف  امل�سرفني  املرتفني  وعونته  ب)3(  املَُحجَّ
َرة)5(، ول يلبث كل ذلك طوياًل حتى  فنْ ِكم)4( منهم النَّ َتحنْ الأحق�د يف ال�سدور وَت�سنْ

ف�َهة: ِل�ِسَعة العي�س. )م(. )1(  للرَّ
ل مبو�سع النفقة. )م(. فه: اجَلهنْ )2(  ال�سَّ

ب: الذي جعل بينه وبني الن��س �س�تًرا وم�نًع�. )م(. )3(  املَُحجَّ
ن. )م(. ِكم: َتَتَمكَّ َتحنْ )4(  َت�سنْ

رة: التج�يف والبعد. )م(. فنْ )5(  النَّ
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يظهر يف حني ل يرقبه امللك امل�ستبد ول اأعوانه الذين غ�سبوا حق الأمة وه�سموا 
حقوقهم الع�مة ب�سفتهم خ��سة.

ف�لأتراك قد اتفقوا �سكاًل مع العرب، والنتيجة من حيث هي نتيجة موؤملة 
فواحدة للقومني ولالأمتني.

اأم� ف�سل العرب برتك الآث�ر العمرانية والأدبية، فلي�س له كبري اأهمية ب�لنظر 
اإىل نت�ئج الأمور وم�سريه� كم� �سي�أتي بي�نه.





ق�ل:اإن عدم ترك الأتراك اأثًرا بعد اأن توغلوا يف فتحهم اأوروب�، ودخولهم 
ة)1( -   »لـڤيين�« وتخليهم عن تلك الأم�س�ر بدون اآث�ر اأدبية اأو عمرانية - ل يعد ِحطَّ
ا�ستوؤ�سل  اأن  بعد  �سرًف�،  لهم  �َسب  ُيحنْ ل  الأندل�س  يف  العرب  اآث�ر  بق�ء  اأن  كم� 
ظلهم، وزال ُملكهم، وانقر�ست دولتهم، بل يف معتقدي اأنه من اأقد�س واجب�ت 
من ا�ستط�ع اأن ي�أتي بتلك الآث�ر، وجت�سم لإبرازه� واإبداعه� تلك امله�لك والأخط�ر 
والأموال - اأن يعد حلفظه� يف حوزته، وحتت �سلط�نه م� ا�ستط�ع من قوة ل اأن َتبنَْقى 

اأثًرا بعد عني.

على  بالغة  من كل  اأف�سح  لأنه  للحزن  اأدعى  احل�ل  هذه  مثل  والأثر يف 
التفريط، واأنطق على ال�سفه وعدم الكف�ءة من كل حجة وبره�ن.

بل اأرى اأن عدم ترك الأثر على هذا النمط اأوىل من تركه لعدم الت�أثر، واإن 
خ�لف هذا القي��س بع�س الأوروبيني.

)1(  ِحّطة: ِذلَّة وهوان. )م(.

ا�ستنتاجه اأن ترك الأثر مع التفريط يف �سون امللك 
وعدم حفظه اأدعى للتاأثر ولي�ص فيه �سيء من 

الفخر
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�سنة  ال�سبعينية(  احلرب  )�سن�ع�ت  كتبتهم  مهرة  األف  مثاًل  ف�لإفرن�سي�س 
ادهم، واأ�سب�ب  1870، و�سوروا �سعفهم جت�ه الأمل�ن، وتدبرهم لالأمور، وهفوات ُقوَّ
خذلنهم، وم� اأت�ه عدوهم من اجلرائم، والتمثيل - ب�سورة اأفظع من اأن ي�سوره� 
لرتّقي  متوا�سل،  اهتم�م  على  ولكن  ليث�أروا  ذلك  يذكرون  فهم  الأمل�ين،  العدو 

الأمة، واإعداد م� ي�ستطيعون من قوة.

واأم� العرب والرتك ففي كل فتوح�تهم، �سواء فيه من ترك اآث�ًرا اأو مل يرتك، 
ب�أعم�ل  ويفتخرون  الفتح  يذكرون جمد  الأبن�ء  من  خلًف�  بعدهم  من  تركوا  فقد 
رتهم  ذكَّ واإن  لهون،  واجب�تهم  وعن  غ�فلون،  اأعدائهم  وعن  واأجدادهم!  اآب�ئهم 
ل يذكرون، واإن اأيقظتهم ل يفيقون، بل هم يف غفلتهم راقدون، وعلى القدر ُكّل 

�سيء يحيلون.

حب جب  يئ   ىئ  ژمئ  وبقوله:  الإلهي،  ب�لق�نون  عملوا   ولو 
بل على النج�ح،   خبژ  ]النجم/ 39[ لك�ن اأوفر خرًيا لالأمة، و)ال�سعي( اأدل ال�سُّ

واأح�سن م� ُتَربَّى عليه الن��سئة.



اأدنى  للف�حتني  فلي�س  بالدهم،  عدا  فيم�  العربي  الل�س�ن  انت�س�ر  اأم�  ق�ل: 
دخل فيه، ول اتخذوا له اأ�سب�بً� وو�س�ئل، بل اإن م� وجد يف الل�س�ن العربي من 
النت�س�ر  اأحله من  الذي  هو  واملواعظ، ذلك  والأمث�ل  واحلكم  الب�هرة،  الآداب 

هذا املحل.

حتى اأن العرب قبل الإ�سالم وهم يف تلك احل�لة اجل�هلية، والبداوة املح�سة، 
وبعدهم عن كل ح�س�رة، ك�نوا يحلون ب�آداب ل�س�نهم من اأعظم امللوك - مثل ك�سرى 
اأنو�سروان - حمالًّ رفيًع� وي�أخذون اجلوائز، ويرثون بتج�رتهم مع الأع�جم، ب�آداب 

ل�س�نهم، وم� يجري على األ�سنتهم من احلكمة التي ت�أخذ مبج�مع القلب.

هكذا ك�ن الذك�ء العربي، الفطري، املتوقد، ين��سبه �سال�سة الل�س�ن واآدابه.

قوله يف تاأثري اآداب الل�سان
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فك�ن اإذا ظهر بني العرب، حكيم طبيب مثل احلرث بن كلدة مثاًل  ا�ستط�ع 
�ِرع)2( اأكرب حكيم من الفر�س مع  ب�آداب الل�س�ن، وفرط الذك�ء اأن ُيَق�ِرع)1(، وُي�سَ

ح�س�رته ومدنيته!

القبيلة،  تنْه  اأَجلَّ �َسب  النَّ ولو ك�ن و�سيع  نبغ  اإذا  قبيلته  ال�س�عر يف  وكذلك 
َنته ب�مل�ل وامل��سية. واعتربته ح�مي ِذَم�ِره�)3( ب�أدبه و�سعره، واأَغنْ

واأم� يف احل�س�رة الإ�سالمية، ويف دوله�، فكثري ممن برع ب�لأدب ف�أو�سله اإىل 
مرتبة الوزارة، ف�لإم�رة، واأم� من اأثرى، ب�أخذ جوائز اخللف�ء، وامللوك من الأدب�ء فال 

يعدون كرثة.

هذا بع�س م� لآداب الل�س�ن من الت�أثري امل�دي، واأم� الت�أثري املعنوي فيكفي 
اأنه من اأكرب اجلوامع التي جتمع ال�ست�ت وتنزل من الأمة منزلة اأكرب املف�خر.

فكم راأين� من دول اغت�سب ملكه� الغري، فح�فظت على ل�س�نه� حمكومة 
ت ملكه� وجمعت من ينطق بل�س�نه� اإليه�،  بت الفر�س، ونه�ست بعد دهر فردَّ وترقَّ
لفقدوا  ل�س�نهم،  فقدوا  ولو  �سواه،  م�  كل  قبل  الل�س�ن  هو  اإمن�  ذلك  والع�مل يف 

ت�ريخهم، ونَ�ُسوا جمدهم، وظلوا يف ال�ستعب�د م� �س�ء اهلل.

)1(  ُيَق�ِرع: َيُرّد احلجة ب�حلجة. )م(.
�ِرع: ي�س�به. )م(. )2(  ُي�سَ

)3(  ِذَم�ِره�: م� ينبغي حم�يته ك�لأهل والِعر�س. )م(.



ك�ن جم�ل الدين من اأك�بر علم�ء الكالم، واإم�ًم� يف املنطق، يحب اجلدل 
واحلج�ج وقد اأح�ط ب�سروب ال�سف�سطة، لي�سلم يف جدله من �سراكه�، قوي احلجة 
كم� ذكرن�، اأوتي قوة الإقن�ع لدرجة يخ�ل الإن�س�ن اأنه ق�در على الإقن�ع يف ح�لتي 

ال�سلب والإيج�ب.

وال�سبب يف ذلك هو اأن جم�ل الدين مع حكمته، و�سرعة خ�طره وتوقد 
ذك�ئه، و�سعة اختب�ره لالأخالق الب�سرية، وكرثة خم�لطته الأمم يف خمتلف الأق�ليم، 

وح�سول امللكة له يف وجوه املب�حث التي ك�ن يطرقه�.

فقد اأح�ط على وجه اإجم�يل ب�أخالق العرب، والرتك، والفر�س والأوروبيني 
اأ�سي�ء كثرية عن مرامي القوم وح�لتهم الروحية، واأعظم م� ك�ن يحر�س  وعلم 
عليه يف تتبع�ته اأن يراقب ح�سن�ت كل قوم )ولو مل يحبهم( ويحفظه� يف ذاكرته، 

كم� يحفظ �سيئ�تهم وخطيئ�تهم.

فيما عرف عن جمال الدين من مزية الإقناع يف 
حالتي ال�سلب والإيجاب وال�سبب يف ذلك
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وهكذا �س�أنه مع الأفراد حتى مع خ�دمه، فك�ن يرقب حرك�ته واأعم�له يف 
كل يوم، ف�إذا اأخذ يذكر ح�سن�ته اعتقد ال�س�مع اأنه الرجل الك�مل، ثم اإذا اأتى 

على ذكر �سيئ�ته جعله اأ�سفل واألئم خلق اهلل!

وقد كرث ورود اأمث�ل ذلك يف حم��سرات جم�ل الدين وحم�دثته واإقن�عه 
خم�طبه يف ح�لتي ال�ستح�س�ن وال�ستهج�ن لل�سخ�س الواحد وال�سيء الواحد 

حتى توهم البع�س اأنه� من املواهب اخل��سة جلم�ل الدين.

ومل� ذكر له ذلك ق�ل: 

»لي�س يف الأمر �سيء من املواهب، اإذ لكل خط طرف�ن، ولكل اإن�س�ن وجه 
وقف�، وفيه �سف�ت قبيحة ومزاي� طيبة«.

الزم�ن واملك�ن  ب�ختالف  اإمن� يختلف  الأ�سخ��س والأ�سي�ء  »واحلكم على 
واملوقف، ورغبة الق�ئل«.

َبط اأبو �سفي�ن يف خطم اجلبل لتمر عليه جيو�س اهلل،  »اأمر النبي  اأن ُيرنْ
ف��ستحق هذا الإذلل يف ذلك املوقف«.
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ثم يف مو�سعه من قري�س واأنه من كب�رهم ق�ل بحقه )اإن ال�سيد يف جوف 
الَفَرا)1((.

: ثم مل� برز اأبو دج�نة لقت�ل كف�ر قري�س، واأخذ يتبع ق�ل«

َية يكرهه� اهلل اإل يف مثل هذا املو�سع«. »ِم�سنْ

وهكذا ق�ل )نعم الأدم)2( اخَلّل( تطبيًب� لقلب ذلك ال�سح�بي الفقري، الذي 
ل ميلك �سوى اخلل، فقدمه طع�ًم� يف دعوة ر�سول اهلل، وق�ل )بئ�س الأدم اخلل( اإذ 

قدمه ذلك ال�سح�بي املو�سر.

فك�ن اختالف احلكم على ال�سيء الواحد، لختالف الو�سع والوا�سع.

وهكذا يكون احلكم على م� مي�ثل م� ذكرن� من الأ�سخ��س والأ�سي�ء.

ومن �سف�ت جم�ل الدين اأنه ك�ن ل يغ�يل يف املدح ول ي�سرت�سل يف الذم 
� به. والقدح، وله اأ�سلوب ك�د اأن يكون خ��سًّ

مث�ل ذلك اأنه ذكر يف جمل�سه رجل من اأرب�ب ال�سحف امل�سهورة يف م�سر، 
الدين  لقول جم�ل  الأمر  انتهى  وا�ستهج�نً� حتى  ا�ستح�س�نً�  احل��سرون  ف�أو�سعه 

الَفَرا: بت�سهيل الهمز للتخفيف، وهو حم�ر الوح�س، واملراد اأن اأب� �سفي�ن كحم�ر الوح�س يف ال�سيد. )م(.  )1(
م: اأي �سيء يوؤكل ب�خلبز. )م(. الأُدنْ  )2(
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ليكون الف�سل، فم� زاد على اأن ق�ل: )هو مثل الهر( ثم �سكت فر�سي بهذا القول 
امل�ستح�سن وامل�ستهجن، وامل�دح والق�دح)1(.

ثم م� م�سى وقت طويل حتى اأف�سى احلديث اأي�ًس� اإىل ذكر ذلك الرجل، 
امل�سريني  بني  يكون  لو  ومتنى  واإقدامه،  ته)2(،  �ِميَّ ِع�سَ على  الدين  جم�ل  ف�أثنى 

وال�سرقيني عدة اأفراد مثله.

فم� و�سع من ك�ن ح��سًرا يف جمل�س متثيله يف الهر اإل اأن ق�ل: ي� اأ�ست�ذ يف 
الأم�س هجوت الرجل واليوم اأخذت يف مدحه.

فق�ل مب�ذا هجوته؟ فذكر عب�رة الهر.

ق�ل: نعم قلت ذلك ولي�س يف هذا الت�سبيه �سيء من الهجو، بل يجب اأن 
نكرم الهرة والهر، ف�لرجل يطوف ك�لهر ليلتقط احلوادث من من�بعه�، فيك��سف 

به� الأمة. ونعم م� ات�سف به وم� يفعله.

ولقد جرى جلم�ل الدين بحث وجدل مع كبري من العلم�ء يف قول )لي�س 
يف الإمك�ن اأبدع مم� ك�ن( ف�أخذ ال�سيد الوجه ال�سلبي وق�ل )نعم يف الإمك�ن اأبدع 
مم� ك�ن، ه� نحن اليوم نعجز ب�لعني املجردة عن روؤية الأ�سب�ح والأجرام البعيدة، 

�عن. )م(. الَق�ِدح: الطَّ  )1(
ته: اعتم�ده على نف�سه حتى ين�ل املجد. )م(. �ِميَّ ِع�سَ  )2(
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والنعك��س�ت  اأقوى،  اأعينن�  عد�س�ت  ك�نت  فلو  والنظ�رات،  ب�ملج�هر  ون�ستعني 
النورانية اأ�سد لك�ن ذلك اأبدع مم� نحن فيه من �سعف الب�سر وعدم روؤية البعيد(.

ا. فوقف ال�سيخ وظهر عليه العجز، ومل ي�ستطع لربه�ن جم�ل الدين َردًّ

�َسطة)1( وغلب  فنْ فلم� انف�س املجل�س ق�ل ال�سيد جلل�س�ئه: اأخذ ال�سيخ ب�ل�سَّ
به�، وك�ن الغلب له لو ق�ل: اإن النظ�رات اإمن� ف�ئدته� لروؤية البعيد فقط، واأم� اإذا 

ا�ستخدمت للقريب فال ميكن اأن يقراأ �سطر ول اأن يرى قريب.

وعلى هذا يكون احلق يف ج�نب القول يف اخللق )لي�س يف الإمك�ن اأبدع 
مم� ك�ن(.

�َسطة: ب�جِلَدال واملغ�لطة. )م(. فنْ ب�ل�سَّ  )1(





اأتى رجل من اأع�ظم اأدب�ء الأتراك وموظفي �سف�رات الدولة العثم�نية اإىل 
منزل جم�ل الدين، و�سكى له ح�له، وعدم �سرف رواتبه وكرثة الت�سييق عليه 

وموؤاخذته ب�آث�ره الأدبية اإىل غري ذلك:

فق�ل له م�سجًع� على ع�دته مع اأمث�له:

اعلم اأن الدخول من ب�ب الذل ل يثمر غري الذل، ومع�سر ال�سرقيني يف 
الفقر خوف الفقر، ويف املوت خوف املوت.

ف�قرع ب�ب ال�سلط�ن، مبطرقة ال�ستغن�ء، وتردى برداء الهمة، وارفع �سوتك، 
واجعل لقدمك موطًئ� يف ب�س�ط الغ��سبني من خ��سة جاللته، تنل م� ترغب على 

ىَل الأمور ب�لنج�ح(. �سرط املواظبة على ذلك )لأن املواظبة والإحل�ح اأَونْ

حلديثه،  وانفع�ل  حم��سة  وكله  الدين،  جم�ل  جمل�س  من  الرجل  فخرج 
�س�أن كل َمن ح�دثه ال�سيد، ونفخ فيه من اأمث�ل تلك الروح.

يف تاأثري كالمه يف خماطبه وكيف كان يحمل اخلامل 
على العظائم واجلبان على اجل�سارة
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وب�لفعل فقد ذهب الرجل للم�بني الهم�يوين، وكتب م� ل يكتب بلهجة 
منه - فعرف  ت�سدر  اأنه�  اأخالقه  ي�سدق من عرف حقيقة  ال�سدة - ل  غ�ية يف 
جاللة ال�سلط�ن من نهج الكت�بة، ومن اجلوا�سي�س التي ك�نت ت�أتيه ب�أ�سم�ء كل 
من زار جم�ل الدين وتكلم معه، اأن تلك الكت�بة لي�ست من َكينْ�س)1( الك�تب، 
لديه،  مثوله  للح�سور فذهب، وط�ل  فدع�ه  الدين،  نََفَث�ت)2( جم�ل  بل هي من 
وذكر له عر�ًس� وعلى �سبيل ال�سك�ية من بع�س الذين يحبهم، ويعدهم للمن��سب 

الع�لية، كيف يتذمرون وي�ستكون ول ي�سربون، وذكر ا�سم �س�حبن� مث�ًل.

اإمن� يريد اأن يقول اإنك اأنت الذي دفعته  ففهم جم�ل الدين اأن ال�سلط�ن 
ملثل م� كتب، ويف الأخري ق�ل: اأن الرجل يزورك على م� اأظن. اأج�ب ال�سيد نعم 
يف بع�س الأحي�ن. ق�ل: »اإذا راأيته اأفهمه اأنني زدت يف راتبه، واأمرت ب�سرف م� 

تراكم له واأن�سحه بلزوم ال�سرب«.

الرجل  القرن�ء، وجد ذلك  رئي�س  ال�سلط�ن حلجرة  فلم� خرج من ح�سرة 
ره ب�للتف�ت ال�سلط�ين وق�ل: ا�سمع مني هذا املثل. هن�ك، فب�سَّ

اآخر ف�سكى له قلة ذات اليد، وحب الإثراء وحط رح�ل  اأتى رجل عند 
اأمله عنده، كي ينيله مبتغ�ه اأو ير�سده اإىل ال�سبيل.

ة وَتَوّقد. )م(. َكينْ�س: ِخفَّ  )1(
نََفَث�ت: ِنَت�ج. )م(.  )2(
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ِم �سهًم� وحيثم�  فق�ل له الرجل: اإن يف املك�ن الفالين كنًزا، فخذ قو�ًس� وارنْ
وقع ال�سهم، ف�حفر جتد الكنز.

فذهب الرجل واأو�سى على قو�س قوية، غ�ية يف ال�سالبة و�سهًم� كذلك، 
و�سد الوتر لدرجة ك�د اأن ينقطع معه�، ورمى ال�سهم فذهب ب�لطبع بعيًدا، وف�ت 
به.  ر  َغرَّ اأنه  واتهمه  َمن هداه  ب�لالئمة على  ف�أتى  �سيًئ�  يجد  اإذ حفر ومل  املرمى 
ب�سيًط�  �سهًم�  اأر�سلت  ولو  يلزم  مم�  اأكرث  الوتر  لقد �سددت  واأنت �س�حبي  فق�ل: 

ب�سدة معتدلة، لوقع على م� طلبت.

اأم� الرجل الأديب فقد اأج�ب بلطف واخت�س�ر: ي� ح�سرة ال�سيد ل اأريد 
من الكنوز اأكرث مم� وقع �سهمي فوقه.





ع��س جم�ل الدين عزبً� مل يقرتن يف حي�ته ب�مراأة.

اليد، يعينه على قدر  العي�ل، وقلة ذات  اأحد، كرثة  له  وك�ن كلم� �سكى 
ا�ستط�عته، ويقول له قل )واأثقلت ظهري ب�لذي خّف من ظهري(.

ج�رية  له  �سري�سل  اأنه  الدين  جم�ل  اأعلم  من  ال�سلط�ن  اأر�سل  يوم  ففي 
ح�سن�ء من ق�سر »يلديز« ليت�أهل به�، ف�متنع ال�سيد من ذلك واأبى راف�ًس� ذلك 

التكليف بقوٍل غريب )�سي�أتي بي�نه(.

فقيل له: اإنك اإذن حتب ت�أييد مذهب اأبي العالء حيث يقول:

ِبـــــــي َعـــَلـــّي ــــدَهــــــَذا َجــــَنــــاه اأَ ـــــا َجـــَنـــْيـــُت َعـــَلـــى اأََح َوَم

َزى)1( اإىل حكيم مثل  ق�ل: كال، ول اأعتقد اأن مثل هذا القول ي�سح اأن ُيعنْ
َخذ حجة اأو قدوة. اأبي العالء، لأنه ين�يف احلكمة، ول اأن ُيتَّ

َزى: ُيننْ�َسب. )م(. ُيعنْ  )1(

يف تكليف ال�سلطان عبد احلميد لل�سيد اأن يزوجه 
من اإحدى جواري ق�سره وما جرى يف هذا البحث من 

اأخذ ورد وكالمه يف احلكمة الزوجية، وا�ستطراًدا يف  
املراأة والرجل وهل يت�ساويان
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اأنه�  قيل  واإن  جن�ية،  والزدواج  الت�أهل،  يعترب  اأن  لع�قل  ي�سح  كيف  اإذ 
جن�ية معنوية، يف بع�س نت�ئجه�، كيف ي�سح لولد �س�ر حكيًم� مثل املعري )ولول 
علة وجوده وهو ازدواج اأبيه مل� برز من العدم( اأن يل�سق اجلن�ية ب�أبيه خالًف� لكل 

عقل ونقل.

وَمن ينكر اأن بق�ء النوع، وا�ستكم�ل حكمة العمران، م� ك�ن ولن يكون اإل 
ب�لتن��سل، والتزاوج.

واأ�سرح  وجه  اأو�سح  على  القراآن  يف  ج�ء  فقد  و�سرطه  الزواج  حكمة  اأم� 
وملن  للم�ستدل،  وترك  الواحدة  ب�لمراأة   - يعدل  اأن ل  َمن خ�ف  َقيَّد  اإذ  بي�ن، 
يخ�سى اأن ل يعدل حتى مع الواحدة )عدم الزواج( وهذا م� ي�ستنتجه العقل م� 

دام يحمله الع�قل، ويقول به احلق، والعدل.

»اأم� اأن� فمعرفتي مب� تتطلبه احلكمة الزوجية من مع�ين العدل، وعجزي عن 
القي�م ب�أمره، دفعني اأن اأتقي عدم العدل ببق�ئي عزبً� من اأن اأت�أهل واأكون ظ�ملً�«.

� من اخلوف من عدم  فق�ل له طبيب مو�سوي ك�ن من خ��سته: فهل تف�ديًّ
العدل يجوز اأن يخ�لف الإن�س�ن طبيعته؟ فتب�سم ال�سيد وق�ل له:

»اإن الطبيعة اأحكم منك فهي تدبر نف�سه� ومن ترك �سيًئ� ع��س بدونه«.
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عند ذلك قلن� جلم�ل الدين - تقبل من جاللة ال�سلط�ن عط�ء من امل�ل، 
فِلَم مَلنْ تقبل عط�ءه من اجلواري احل�س�ن؟! ق�ل: »اأم� امل�ل الذي يعطينيه ف�إين 

� يقومون ب�أداء الواجب نحوه. اأجد له على اجته�دي اأُكفًّ

واأم� الزواج ب�جل�رية احل�سن�ء فم� اأن� ب�لكفء له�، ول�ست بوليه� لأحترى له� 
ًئ�)1(. ُكفنْ

ثم ق�ل للوا�سطة يف هذا ال�س�أن:

اأو اأحب اأن يكرهني على هذا الأمر، فال اأظن  اإذا اأ�سر جاللة ال�سلط�ن، 
َي�ن)2( فريت�ح اإذ ذاك من هذا الف�سول يف  اإل اأنه يحب اأن يراين يف عداد اخِل�سنْ

الإح�س�ن، ف�أخربوه اأين �س�أقطع اآلة التن��سل اإذا هو اأ�سر.

� مل ي�أخذ الو�سيط )وهو من كب�ر الأغوات( من جم�ل الدين غري هذا  وَلـمَّ
اجلواب ذهب م�ستغربً� مدهو�ًس� من �سكل هذا الرد و�سورة الرف�س.

وعلى م� نظن اأن جم�ل الدين مل يخطئ يف رده ورف�سه قبول الزواج الذي 
اإمن� ك�ن من ال�سلط�ن عبد احلميد مل�أرب ل حف�وة، اإذ ك�ن ُجّل ق�سده تقييد جم�ل 

الدين بَغ�ِئَلة الع�ئلة)3( لي�س اإل.

ًئ�: نظرًيا اأو مم�ثاًل. )م(. ُكفنْ  )1(
ي�تهم، اأي اأع�س�ء الذكورة عندهم. )م(. ي�ن: الذين ُنِزَعت ُخ�سنْ اخِل�سنْ  )2(

بَغ�ِئَلة الع�ئلة: ِبَدفنْع َهَلكة اجلوع عنه�. )م(.  )3(
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احلميد  عبد  ال�سلط�ن  تكليف  اأحدثه�  التي  ال�سو�س�ء  �سكنت  اأن  وبعد 
التي ذكرن�ه�، قيل لل�سيد:  اأن يزوجه. ورف�سه على تلك ال�سورة  جلم�ل الدين 
لو فر�سن� اأنك قبلت تكليف ال�سلط�ن واقرتنت ب�مراأة، فم� هي اخلطة التي كنت 

تر�سمه� لقرينتك، وم� راأيك يف م�س�واة املراأة ب�لرجل؟

ق�ل: 

اإنه لي�سرين اإذ �س�ر فر�سكم ب�أمر زواجي )نفاًل()1( - اأو يف حقيقته )لغًوا()2( 
ة)3( واخُلَطط واخُلُطوط)4(. وتخل�ست من اخُلطَّ

فقد  اإلخ،  املراأة  وحقوق  وهتكه،  واحلج�ب  ب�لرجل،  املراأة  م�س�واة  اأمر  اأم� 
َقَرع)5( اآذاين مراًرا، وقراأت يف هذا املو�سوع مق�لت ور�س�ئل، ولكن ل اأكتمكم 
اأنني مل اأعرث يف كل ذلك على مق�ل �سريح، اأو حتديد ملطلب امل�س�واة، اأو على 
ت�أتي من ورائه.  اأو  التي ترتتب عليه،  الف�ئدة  اأو  الغ�ية من هتك احلج�ب،  بي�ن 

ة)7( للفجور. َخذ َمِطيَّ ُفور)6( اإذا مل ُيتَّ وعندي ل م�نع من ال�سُّ

اًل: ِزَي�دة. )م(. نَفنْ  )1(
َتّد به. )م(. ًوا: م� ل ُيعنْ َلغنْ  )2(

ة: التدبري املحكم. )م(. اخُلطَّ  )3(
نف�سه، جمع َخّط، وهو فن  الزواج عن  اأمر  به� لدفع  التي يقوم  املراد هن� املك�تب�ت واملرا�سالت  اخُلُطوط:   )4(

حت�سني اخلطوط وجتويد الكت�بة. )م(.
َقَرع: َطَرق. )م(.  )5(

ف الوجه وعدم التحجب. )م(. ُفور: َك�سنْ ال�سُّ  )6(
ة: َو�ِسيلة. )م(. َمِطيَّ  )7(
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ول اأظن اأن �سجيج بع�س الن��سئة يف ال�سرق، واملتفرجنني منهم يق�سدون 
بطلبهم م�س�واة املراأة مع الرجل )يف التكوين( ذلك لأنه ممتنع بل م�ستحيل.

ف�إذا �سح هذا المتن�ع من هذه الوجهة فال من��س من اأن تبقى املراأة كم� 
هي مراأة تكويًن� والرجل رجاًل.

واأم� اإذا ق�سدوا امل�س�واة من حيث املواهب الفطرية فهذا اأثر الكت�س�ب فيه 
�سعيف ، ف�ل�س�عر وال�س�عرة اإذا ك�ن يف فطرتهم� ح�سن الت�سور و�سعة اخلي�ل مع 

�سف�ء يف ال�سليقة، برع� يف ال�سعر.

واإن مل يكون� كذلك وان�سرف� اإىل اأوزان اخلليل تعلًم� واكت�س�بً� من ف�عالت 
وف�عالت، وف�عل وفعول، فال يخرج� اإل وازنً� ووازنة.

خمتلفة  ن�سب  على  ب�لتعلم  لالإن�س�ن  حت�سل  التي  العلوم  من  بقي  م�  اأم� 
انهم�ك  ففي  اإلخ،  و�سن�عة  وفالحة  وهند�سة  من طب  الفطرية،  الق�بلية  بح�سب 

رَتَك)1( هذه ال�سن�ع�ت نظر. املراأة ودخوله� ُمعنْ

املراأة  اأو يقوم ب�ملجتمع ع�مالن  اإمن� ق�م على دع�متني،  ف�ملجتمع الإن�س�ين 
والرجل.

ح�م والتن�زع والغلبة. )م(. رَتَك: مو�سع الزَّ ُمعنْ  )1(
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اأع�س�ئه  يف  فرنى  وتركيبه،  وَخلنِْقه  تكوينه،  يف  ونبحث  الرجل  فلن�أخذ 
الت�سريح،  علم  اإىل  والرجوع  للتف�سيل  ح�جة  ول  المراأة،  يف  لي�س  م�  ووجوده 

وكذلك يف املراأة وتكوينه� م� لي�س يف الرجل.

ويف كال التكوينني من ن�ق�س وزائد ل ُيَعّد ب�لنظر اإىل الفطرة ل نق�ًس� ول 
كم�ًل.

لأن الطبيعة اأحكمت �سنعه� يف ذلك، واأج�دت يف تكوينه�.

ژ ۇ ۇ ۆ ۆژ  ]املوؤمنون/ 14[.

ير�سدن� ذلك التب�ين يف تكوين الع�ملني اإىل وجوب اختالف عملهم� مب� 
ب�لنتيجة،  �سحيح  ورائهم� عمل  من  ليتم  التكوين،  واآلت  معدات  من  لديهم� 

وبن�ء م�ستجمع لوازمه.

�ه من ورائه�،  ق�ل: ثم اإذا اأخذن� م� يحرتفه الإن�س�ن من ال�سن�ئع، وم� يتوخَّ
�َس)1( التعلم، ومزاولة العمل عن ك�سب  فال نراه يخرج يف كل م� يتحمله من َم�سَ

القوت له ولعي�له، ول يق�ل ع�ئلة اإل اإذا ت�سكلت من رجل، وزوجة، واأولد.

ع�سرات  خبًزا  لي�سري  يحت�ج  اخلبز،  وهو  القوت  اأنواع  اأب�سط  اأن  وبديهي 
العم�ل، منهم من يع�لج الأر�س ب�حلراثة، لت�سلح لبذر  القمح، واأبق�ر، و�س�ئ�س، 

�س: َوَجع. )م(. )1(  َم�سَ
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وم�س��س )ويلزم له احلداد، واحلداد يلزمه اأعوان( ومطحنة، وط�حن و...و...و... 
ف�إذا  الفّران،  اأو يخبزه  ور)1(  نُّ التَّ املراأة وتخبزه يف  اإلخ، حتى ي�سري دقيًق�، فتعجنه 
فمن  البيت(  اإل خ�رج  تكون  )وهي ل  ال�سن�ع�ت  الرجل يف  المراأة  �س�ركت 
يدير اأو يدبر مملكة البيت؟ ومن يربي الطفل؟ ومن يخط يف لوحه ال�سقيل، ر�سوم 
ال�سج�عة، والف�سيلة والإقدام غري املراأة، ومن يربي اأقي�ل امللوك يف اأخالقهم، غري 
تلك امللكة وهي املراأة. اللهم اإذا اأرادت اأن تبقى ملكة، ل اأن تبقى ملكة ملًك� يف 

اآن واحد.

لي�س من يحط من قدر املراأة، وميتهن خلقه�، ويدهوره� لدرك�ت البتذال 
اإل ذلك الط�ئ�س املغرور الذي يغريه� على ترك مملكته� )بيته�(، واأن تزاحم الرجل 
يف �سق�ئه بجلب العي�س الذي فر�سن� اأنه� اأف�دت بع�س الف�ئدة امل�دية فيه، وع�ونت 
وتربيته  والطفل  وتدبريه،  املنزل،  تركه�  وراء  من  تكون  اخل�س�رة  اأن  �سك  به، ل 
اأعظم بكثري من تلك املنفعة التي ل تبقي على الأخالق، ول تف�سد اإل الأن�س�ل 

والأعراق.

اأنه ذكر  اأو كتب  فيه  بلزومه، وخطب  ق�ل  راأيت ملن  اأم� رفع احلج�ب فم� 
�ست�ر  اأن احلج�ب  اأراه  والذي  ورائه،  اأو من  ذاته  ت�أتي من  ف�ئدة  اأو  له،  نفع  اأقل 
اإذا رفع طفرة، وفج�أة، اإمن� يظهر على الغ�لب من حتته �سن�ع�ت اخلالعة، والتربج، 
وا�ستهوان الفجور، وعدم املب�لة ب�لرق�بة الع�مة. ولو اقت�سر الن�س�ء على الكتف�ء 

َبز فيه. )م(. ور: نوع من الكوانني ُيخنْ نُّ التَّ  )1(
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ب�ل�سفور ومل يتخذ كم� قلن� مطية للفجور مل� ك�ن يف الأمر م� يحت�ج لأخذ ورد. 
اإل خ�رج البيت فهن�ك الط�مة وفواجع  اإذا راأين لل�سفور متمم�ت ل تتم  ولكن 

الطفرة واختالل التوازن يف اأعم�ل ال�سريكني.

ثم ق�ل: رحم اهلل اأب� الطيب املتنبي ف�إنه لو وجد يف زم�نن� وراأى م� نراه من 
املتربج�ت من �سرقي�ت مقلدات للغربي�ت، وغربي�ت ب�ئح�ت، و�سرقي�ت ورائهن 
ومن  ف�عالت،  اآمرات  واإ�سرافهن،  وب�سططهن  ع�مالت،  وبت�سفلهن  �س�ئح�ت، 
اأظنه  م�رق�ت،  ع�ري�ت  ال�سحيحة(  ال�س�ملة  البداوة  )اأخالق  الط�هرة   الأخالق 
اإمن� ك�ن يرى يف اأخالق ن�سوة )ن�سل الأنكلو�سك�سون( جممل اأخالق البداوة، 
وحم��سنه�، و�سف�ء عي�س من يعمل به�، ولراأى يف اأكرث ن�سوة من �سواهم، تلك 

احل�س�رة ال�س�فلة.

ول اأدري م�ذا ك�ن ي�سمح له اخلي�ل ال�سعري اأن يزيد على قوله: 

ُلوب جَمْ َغــرْيُ  ُح�ْصٌن  ــَداَوِة  ــَب ال َويِف  ــُلوٌب ِبَتـْطِرَية    ــاَرة جَمْ ُح�ْصــُن احَل�صَ

 

احَلَواِجيب ْبَغ  �صَ َوَل  الَكاَلِم  َغ  َم�صْ اأفــِدي ِظَبــاء َفــاَلٍة َما َعــَرْفـن ِبــَها   
الَعَراِقيب  َثــِقــيــاَلت  ـــن  ـــُه اأَْوَراَك ــــاَم َماِئــَلـة    َوَل َبــــَرْزن ِمــــن احَلمَّ

ب�لرجل، ودخوله� يف  املراأة  الذين يطلبون م�س�واة  اإن  الدين،  قيل جلم�ل 
معرتك احلي�ة من كل وجهة، اإمن� يحملهم عليه م� يقراأونه يف �سرية ن�س�ء امل�سلمني 
يف ال�سدر الأول، واأن ال�سيدة ع�ئ�سة ركبت اجلمل، و�سجعت يف احلرب، وبرزت، 
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املََع�ِمع)1(  ويخ�سن  اجلي�س،  يرافقن  كن  ال�سح�بة  ن�س�ء  كذلك  اإلخ.  وخطبت 
ويخدمن اجلرحى واإلخ.

ق�ل: غريب م� يقولون وم� يدعون اأن ركوب ال�سيدة ع�ئ�سة اجلمل، ومرافقة 
ن�س�ء الأ�سح�ب اجلي�س، كل ذلك ح�لت ا�ستثن�ئية ل ي�سح اأن تتخذ ق�عدة، 

جتري عليه� الن�س�ء يف كل حني.

اأم� ركوب ال�سيدة ع�ئ�سة اجلمل، فقد تنب�أ عنه امل�سطفى  وذكر ذلك 
اأدنى فخر  املركب اخل�سن، واأنه� �ستنبحه� كالب حو�سب »احلديث« ولي�س فيه 

لتت�سبه به بقية الن�س�ء.

بقي علين� ذه�ب ن�س�ء الأ�سح�ب ل�س�ح�ت احلروب، وخدمتهن اجلي�س، 
وهو اأمر م�ستح�سن، للتي مل يكن له� زوج مقعد، اأو والد، ووالدة، واأطف�ل.

اإج�زة  فيه  وا�سرتط  املُِعيل)2(،  منه  ا�ستثنى  فقد  فر�س،  وهو  اجله�د  لأن 
الوالدين، واأن خدمتهم�، اأوىل من الذه�ب للجه�د اإذا هم� مل ي�أذن� )كم� ورد يف 

احلديث، و�سرية الأئمة(.

هذا �س�أن الرجل فم� ب�لك ب�لمراأة.

مَعة. )م(. امِلَع�ِمع: �سدائد احلروب، جمع ِمعنْ  )1(
املُِعيل: كثري العي�ل. )م(.  )2(
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نعم اإذا مل يكن للمراأة م�نع من املوانع، اأو ك�ن زوجه�، اأو ابنه�، اأو اأق�ربه� يف 
اجلي�س، وذهبت للخدمة، بنية �س�حلة، وذيل ط�هر، عَدّ له� ذلك ف�سيلة وح�سنة.

ي�سح  ل  ا�ستثن�ئية،  ح�لت  تلك  اأن   - القول  �سبق  كم�   - وب�لخت�س�ر 
اأن يوؤخذ منه�، م�س�ًغ� اأو جواًزا للمراأة اأن تب�رح بيته� لتت�سبه ب�لرجل يف خو�س 

امله�لك واملك�ره، وفطرة اهلل قد اأغنته� عنه�، وكفته� �سره�.

وم� اأ�سقمه راأًي�، واأبعده عن ال�سواب، اأن تربز املراأة لتقتل اأو تقتل، وال�س�عر 
قد ق�سم له� ق�سمه�:

فق�ل: 

ــول ُي ــذرِّ ــاِت َجـــّر ال ــَي ــاِن ــَغ ــى ال ــَل َوَع ُكِتــــب الَقْتــــُل والِقَتــــاُل َعَلْيَنـــا   
 

�، طلًق�، يتدفق ك�ل�سيل يف كل م� ك�ن  �، ب�سًّ ك�ن ال�سيد جم�ل الدين، ه�سًّ
يلقيه من حم��سرات، ويخو�س فيه من املوا�سيع املختلفة، اإل يف مو�سوع )م�س�واة 

�، نفوًرا منه. املراأة ب�لرجل(، فقد راأين�ه نكًدا، ك�رًه� للخو�س فيه، ع�سبيًّ

واأن  راأيه،  ا�ستطالع  )1( م�سممون على  َلِفيف مريديه  اأن  � علم  َلـمَّ ولكن 
جتنبه لهذا البحث ل يرجعهم عن مت�بعة ال�ستطالع، عند ذلك تربع وق�ل: 

َلِفيف مريديه: جموع مريديه. )م(.  )1(
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م� عندكم يف هذا املو�سوع من الغوام�س، التي حتبون ا�ستجالءه�

قيل: ق�ل الأ�ست�ذ )للهيئة الجتم�عية دع�مت�ن، اأو يقوم ب�ملجتمع ع�مالن 
املراأة والرجل(.

ف�إذا  احلي�ة  يف  ال�سريكني  مبنزلة  هم�  الع�ملني  هذين  اأن  الظ�هر  واملفهوم 
يف  الواحد  يقف  ل  اأن  الأقل  على  اأو  الآخر،  يرتقي  اأن  وجب  اأحدهم�  ارتقى 

�سبيل الث�ين.

ج يف اأدوار، وارتقى من طور اإىل طور حتى و�سل اإىل م� و�سل  ف�لرجل تدرَّ
اإليه من مدنية، وح�س�رة، وعلوم، وفنون. واملراأة وقفت ج�مدة، خ�ملة، يعمل يف 
مت�دي جموده�، وخموله�، وعدم نهو�سه� الرجل، ويقيده� الرجل، ويقتل مواهبه� 
مع  التكوين.  من حيث  كف�ءته�  عدم  واأخرى يف  الدين،  بدعوى  ت�رة  الرجل، 
ن�سبة  التكوين، واملواهب من قوة ج�سم و�سحة عقل، م� ك�نت على  اأن دعوى 
واحدة، يف الرج�ل ك�فة، لي�سح اأن يحكم على جترد الن�س�ء منه�، فكم رجل ُيَعّد 

ب�ألف، وكم األوف متر بال عداد.

وم� ج�ز وجوده يف الرج�ل من هذا القبيل، ل ي�ستحيل وجوده يف الن�س�ء 
فيه  ك�نت  الدهر  من  املراأة حني  على  اأتى  وقد  املمكن�ت، خ�سو�ًس�  من  هو  بل 
مع الرجل يف م�ستوى واحد، واأم� التكوين يف اأمره الرئي�سي، من راأ�س، ودم�غ، 
واإرادة، ومتييز لي�س فيه تب�ين، اأو تغ�ير، اأو تعدد، مبعنى اأن الرجل لي�س له راأ�س�ن، 
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وللمراأة راأ�س ون�سف، اأو ن�سف راأ�س، اأو يف الأول اأربعة اآذان ويف الث�ين اأقل من 
واإطالق  الرتبية و�سكله�،  اإل من حيث  اإن هو  التف�وت،  نراه من  ذلك. والذي 
ال�سراح للرجل وتقييد املراأة يف عدم الرباح من اخلدر، وح�سر مواهبه� يف ذلك 

امل�سيق. ثم انقطع الكالم و�س�د ال�سكوت، فق�ل جم�ل الدين:

اإلف�ت نظر الأ�ست�ذ اإىل ح�لة  هل لكم م� تقولون غري هذا؟ قلن�: ل، غري 
برتبيته�،  ال�سيد  التي يعجب  )ال�سك�سونية(  الأمة  الغرب خ�سو�ًس� يف  املراأة يف 

وميتدح اأدب املراأة فيه� وح�سمته�.

ق�ل: دخلتم يف هذا املو�سوع على ال�سف�سطة من ب�ب وا�سع، والتوى عليكم 
تطلبون  لأنكم  ذلك  تريدون(  ل  حيث  من  )رمب�  الق�سية  عك�ستم  بل  الق�سد، 
للمراأة اأمًرا من امل�س�واة ب�لرجل، ول تفقهون لف�ئدته� معنى، ول للمق�سود ح�سًرا، 

ونتيجة، واإليكم البي�ن:

اإليه  و�سل  م�  اإىل  و�سل  حتى  وارتقى  وتطور،  تدرج،  الرجل،  اأن  قلتم 
اليوم، واأن الرجل واملراأة ك�ن� يف زمن من الأزم�ن يف م�ستوى واحد، واأنه لي�س يف 

تكوينهم� م� ميت�ز به الواحد عن الآخر.

واملوؤثر  الرجل،  ارتق�ء  اإىل عوامل  ننظر  اأن  �سلمن� لكم يف هذا وجب  ف�إن 
فيه. ف�إن قلتم اأن الرجل ق�م بنف�سه بدون م�س�عدة اآخر - ول ت�أثري للرتبية عليه - 
�س�ألتكم م� الذي منع املراأة اأن جتري مع الرجل حيثم� جرى، وت�أخذ من التدرج، 
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والتطور، والرتق�ء، م� اأخذ به الرجل، وكالهم� يف م�ستوى واحد، وتكوين واحد؟ 
والقوة التي تزعمونه� يف الرجل، واأنه قيد املراأة به�، مل توجد فيه دفعة واحدة، 
بل اأتت ب�لطبع على �سبيل التدريج و�سننه. ثم راأيت غريكم من املط�لبني بحقوق 
بن��سره�، لتت�س�وى مع الرجل يهيمون  املراأة امله�سومة على وهمهم، والآخذين 
يف جم�هيل الت�ريخ، ويبحثون عن املراأة يف زمن الروم�ن، ومن قبلهم، اأو بعدهم، 
ويعيدون ذكرى ع�سر »�سيوع املراأة«، واأن الولد م� ك�ن ليعرف اأب�ه، بل ك�ن يرجع 

اإىل اأمه يف ن�سبه قهًرا، و�سرورة، ب�لن�سبة اإىل ذلك ال�سيوع القبيح.

اأقول »قبيًح�« ولعل املتحم�سني للمراأة يرون ذلك ال�سيوع »ح�سًن�« ويرومونه، 
وي�سعون من طرق خفية للعودة اإليه، ولكنهم ل ي�ستطيعون به جهًرا، اأو يخجلهم 

احلق الذي ل يجدون له �سرًتا، ول لنوره اإطف�ء.

نعم يذكرون ع�سر ال�سيوع، وك�أين بهم يريدون اأن ي�ستنتجوا منه اأن املراأة 
ك�ن له� منه مق�ًم�، ولكنه »غري كرمي« اإذ ك�ن الولد يرجع بن�سبه لأمه، وامل�سيطر 

عليه وعليه� خ�له )بئ�س م� ي�ستنتجون، و�س�ء م� يقولون(.

اأر�سدن� العقل اأن الإن�س�ن يف تطوره اإمن� ك�ن يرتك م� ي�سره، ويقبل م� ينفعه، 
وي�أخذ ب�لأن�سب، والأ�سلح �سن�عة، واأخالًق�، واجتم�ًع�.

الع�سر  اإىل   - ال�سواين  الع�سر   - »الظرري«  الع�سر:  من  الإن�س�ن  انتقل 
احلديدي، ملنفعة راآه فيه.
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اإىل ال�سوان  القهقري  اأن يرتك الإن�س�ن احلديد، ويرجع  اليوم  فهل يعقل 
يتخذ منه �سالًح�، واآلت على �سعف اأثره، وحمدودية نفعه؟ كال.

تلك  ح�لت  اإىل  الرجوع  نفع  بعدم  والقول،  القي��س  ي�سح  هذا  وعلى 
الأع�سر، التي م� تركه� الإن�س�ن اإل لأنه راأى خرًيا منه�، ومن ذلك �سيوع الن�س�ء، 
العلل  ويالت  من  يجره  وم�  وال�سف�ح،  الزن�ء،  وَلونْث)1(  الزواج،  طه�رة  وعدم 
والأمرا�س اجل�سدية والروحية. يخطئ وي�سل ال�سراط ال�سوي، من ق�ل اأو يقول  
اأن الرجل ق�م، اأو يقوم بنف�سه ل يف ع�سر الهمجية، ول يف ع�سر احل�س�رة واملدنية، 
بل اإن الذي �س�عده، يف كل اأدوار احلي�ة، وي�س�عده، ويخط يف لوحه ال�سقيل، منذ 

طفوليته، خطوط الف�سيلة، اأو الرزيلة - اإن هي اإل »املراأة«.

هو  فيه،  تر�سم  التي  الأوىل  وب�خلطوط  غذائه،  وجراثيم  اآث�ره،  يف  ف�لرجل 
�سنع الأم »املراأة«، مدين لالأم »املراأة«، تلميذ الأم »املراأة« �س�حًل� ن�س�أ اأم ط�حًل�.

ف�إذا علمن� اأن للمراأة ذلك الت�أثري، واأن عليه� القي�م بذلك الواجب، وحتمل 
َلب  اأثق�ل ذلك العبء - الذي ل ميكن اأن يقوم به غريه� - كيف ي�سح اأن ُي�سنْ
َعي لرتكه، اأو اأن ُت�َس�ق اإىل م� ل يعنيه� وي�سر ب�لهيئة  منه� ذلك احلق، اأو اأن ُتدنْ

الجتم�عية، ويقلبه� راأ�ًس� على عقب.

َلونْث: َو�َسخ. )م(.  )1(
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اإين ل اأرى يف الذين يقولون مب�س�واة املراأة يف الرجل واإ�سغ�له� مب� ُخِلق له، 
هو، ومل تتكلف به الأم »املراأة« - اإل اأنهم يح�ولون نق�س حكمة الوجود، الذي 

اإمن� �س�ر وجوًدا، وكونً�، وهيئة بوجود الع�ملني »املراأة والرجل«.

يريدون اأن يرجعوا، ويدغموا الثنني بواحد، وب�سريح القول ينتهون بنتيجة 
م� يطلبون، اإىل اأن ل يكون يف الكون اإل رجاًل، اأو امراأة. هذا اإذا ح�سلت امل�س�واة 
�، مهند�ًس�،  بني الثنني، وجت�َرَي� يف العمل. يعني اأن ي�سري كل منهم� طبيًب�، �سيدليًّ

فالًح�، خي�ًط�، جن�ًرا، ح�كًم� مبعوًث�، ق�ئًدا، اإلخ.

ومتى و�سل املجتمع الإن�س�ين اإىل هذا احلد، فمن اأين ن�أتي ب�لأم »املراأة« 
الذي  ال�س�غل  ال�سغل  ذلك  يف  وهي  لهم،  الف�سيلة  ومر�سعة  الرج�ل،  مربية 
ي�ستغرق كل وقت الرج�ل، ومل يجدوا يف اأقل �سنعة يحرتفونه� مت�سًع� لهم، اأكرث 

من جلب القوت، و�سوقه للبيت لتع�جله املراأة، فتغذي به رجله�، وطفله�.

اأم� عمل املراأة، وواجب�ته� يف بيته�، ونحو زوجه� واأولده�، ف�أهم بكثري من 
�سن�ع�ت الرجل مهم� دقت، وعظمت، وجّل نفعه�. واأن اأكرب ف��سلة من الن�س�ء، 
قد  الطفل، تكون  تربية  وتدبريه، وح�سن  املنزل،  واجب�ت  ببع�س  ق�مت  اإذا هي 

رجحت على اأكرب الرج�ل علًم� وعماًل.
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للمجتمع رج�ًل( وهذه  يهيئ  املراأة من  )لي�س غري  القول  �سبق  لأنه كم� 
املرتبة ال�س�مية للمراأة مل يكن ليهيئه� الرجل للمراأة، لأنه� اأ�سمى منه - بل هيئته� 

له� الطبيعة، وحرمت الرج�ل من اأن تن�له�.

املهن  من  الرجل  يف  املراأة  تتوهمه�  م�  كل  من  اأ�سمى  هي  املرتبة  تلك 
وال�سن�ئع، ول تنحط املراأة اإل اإذا هي ت�س�وت مع الرجل به�. 

وخمت�سر القول »اأن قوة املراأة يف �سعفه�، وف�سل الرجل يف قوته واأن يكون 
حكمة  عن  خروج  ب�ملزيتني  النوعني  تب�دل  اأن  مذهبي  ويف  �سعيًف�،  املراأة  جت�ه 

الفطرة، ومغ�لبة للطبيعة« اأ هـ.



جم�ل  و�سهرة  الث�ين،  حلمي  عب��س  اخلديوي  �سمو  الأ�ست�نة  على  وفد 
الدين يف م�سر ب�لغة مبلًغ� عظيًم�، وزاده� خط�به على اإخوانن� امل�سريني )الذين 
ج�ءوا معه( وقد دع�هم جاللة ال�سلط�ن حلديقة يلديز فوقف جم�ل الدين خطيًب� 

وا�ستهل خط�به بقوله: 

»اأح�سنتم �سنًع� اإذ اأتيتم لزي�رة خليفتكم ج�مع �ست�ت املم�لك الإ�سالمية، 
منقذ تراث ال�سرقيني، من اغتي�ل املغت�لني، و�سره الط�معني، اإلخ«.

ِري�س)1(  وكله حث على الرتب�ط مبق�م اخلالفة، وحتري�س على النه�سة، وَتعنْ
الطالقة  وتلك  املعروفة،  ببالغته  الإ�سالمية  املم�لك  حول  احَل�ِئَمة)2(  ب�ملخ�طر 

اخل��سة به.

ِري�س: تلويح اأو اإ�س�رة، وهو خالف الت�سريح. )م(. َتعنْ  )1(
احل�ئمة: التي تطوف حول ال�سيء. )م(.  )2(

مقابلة جمال الدين ل�سمو اخلديوي عبا�ص حلمي واختالق 
اجلوا�سي�ص م�ساألة الدولة العبا�سية، واهتمام ال�سلطان 

عبد احلميد وما احتمل هذا الأمر
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فرغب اخلديوي يف مق�بلة جم�ل الدين وطلبه�، ومل� ك�ن هذا الأمر يحت�ج 
اإىل اإذن من ال�سلط�ن، و�سدور اإرادة �سنية فيه. ا�سُتوؤِذن ف�أبى، بل األح ب�لوا�سطة 

على جم�ل الدين اأن ل يفعل وتخوف كثرًيا، من هذه املق�بلة واأراد اأن ل تتم.

جهًرا،  القرن�ء  رئي�س  اخلديوي يف حجرة  لوا�سطة  فق�ل  الدين  اأم� جم�ل 
وعلى م�سمع من املالأ املوجود:

»ك�سيف ف�إنني اأ�سري امل�سيف جاللة ال�سلط�ن يف منزله، ولكن يل م�سرح 
اأكرث  ال�سيد يف  ينت�به  ك�ن  م�سهور(  نزهة  وهو حمل  )الك�غدخ�نه(،  يوم يف  كل 

الأي�م، ويكرر الرحمة على اأبي الطيب املتنبي وين�سد بيًت� له:
اجَلَمـــام)1( ُطــــوُل  ِبِج�ْصِمه  ـــّر  اأَ�صَ ـََواد    َوَمـــــــا يِف ِطبرِّـــــه اأَنرِّـــي جــــ

وبينم� جم�ل الدين يوًم� يف ذلك املحل، على ربوة منفرًدا، اإذ قدم اخلديوي 
ومل�   - بعيًدا  ومهمنداره)2(  عربته،  ت�رًك�  فرًدا،  راجاًل،  ال�سيد  نحو  و�س�ر  عب��س، 
به�  املب�دلة  وبعد  »ال�سالم عليكم«  ق�ئاًل:  ب�لتحية  الكالم  افتتح اخلديوي  تق�بال 

ّبكم عب��س حلمي«. ق�ل ال�سيد: َمن اأخ�طب؟ ف�أج�به: »حُمِ

اجَلَم�م: الراحة. )م(.  )1(
مهمندار: لفظ ف�ر�سي معن�ه امل�سئول عن ا�ستقب�ل �سيوف الدولة وتدبري اإق�متهم. )م(.  )2(
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وذكر م� له من املحبة و احلرمة عند �ُسمّوه، اإذ اأنه ول �سك من اأكرب حكم�ء 
ال�سرق يف الع�سر،  ويفتخر ال�سرقيون مبثله، وهكذا عب�رات ثن�ء، وتودد، وتلطيف 

جلم�ل الدين.

واختتم احلديث ب�أن �سموه يحب اأن يراه زائًرا م�سر يف اأي�مه، مكرًرا ذكر م� 
له يف القلوب من املحبة العظيمة.

مع  مت��س  اأدنى  له  يكون  مم�  �سراحة  ول  �سمًن�،  ل  �سيء  بينهم�  يدر  ومل 
ال�سي��سة.

ولكنه� فر�سة للجوا�سي�س، رمب� يبخل الدهر اأن ي�أتي مبثله� )�سمو اخلديوي 
عب��س حلمي - وجم�ل الدين الأفغ�ين - منفردان على ربوة يتح�دث�ن!!(.

وهو  واأهمه�  ال�سلط�ن،  على  »الزورن�لت«  اجلوا�سي�س  حمررات  ف�نه�لت 
اأن  على  اخلديوي  مع  وحت�لف  تع�هد،  قد  الدين  »اأن جم�ل  واأقعده  اأق�مه  الذي 
يوؤ�س�س له دولة عب��سية!! واأنه قد طلب ت�أميًن� من اخلديوي بعد اأن يتمم له الأمر، 
واأن  العب��سيني،  اأبي م�سلم اخلرا�س�ين مع  اأن ل تكون ع�قبته، كم� ك�نت ع�قبة 
العراق«،  مفت�ح  وهي  وامللزوم،  الالزم  مبنزلة  م�سر  حكم  ملن  اجلغرافية  �سوري� 
وهكذا اختالق�ت، وتخر�س�ت)1(، وتره�ت)2( ك�نت خري ذريعة، لتن�ول الأموال 

�ت: اأك�ذيب. )م(. َتَخّر�سَ  )1(
َه�ت: اأب�طيل. )م(. ُترُّ  )2(
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من �سراي يلديز، وب�ب رزق جديد ملن عي�سهم موقوف على الفرتاء، والو�س�ية 
ب�لأبري�ء - اإذ ك�ن ب�لتهويل على ال�سلط�ن - ولو برجل �س�ئح ب�سيط، يج�سمون 
يف  وتتن�ول  منه،  للدولة  ت�أتي  وم�س�ئب،  م�سرات،  وجوده  من  وي�سورون  اأمره 
نتيجته� �سخ�س ال�سلط�ن وعر�سه، في�أخذ لذلك من احليطة، ويبذل يف �سبيله من 

الأموال م� يحري العقول!

واأخذت تتواىل الوفود من امل�بني على منزل جم�ل الدين بنغم�ت خمتلفة، 
منه� لوم ب�سكل توبيخ مع عتب، ومنه� اإ�سن�د خي�نة مب� عمله، ومنه� اأن حت�لفه هذا 

مع اخلديوي، يعد نق�ًس� لبيعته لل�سلط�ن اإلخ.

�سحة  ثبوت  ب�سورة  يذكر  ال�س�أن،  هذا  يف  يق�ل  ك�ن  م�  كل  اأن  والغرابة 
اخلرب عند ال�سلط�ن، واأنه ل ريب يف ح�سوله - واأنه� وقعت الواقعة لي�س لوقعته� 
راأين�ه  اأكرث مم�  دافعة - وجم�ل الدين يف كل تلك الأوق�ت، ك�ن رابط اجل�أ�س، 
يف �س�ئر الأحوال - ي�سحك ول يج�وب حتى يوؤدي الر�سول بالغه - ول يزيد 
على القول له: »هل لك م� تقول غري هذا؟ ف�إن ق�ل: ل، ترجم له ب�لرتكية م� ق�له 
ه�رون الر�سيد »هنيًئ� ملن م� عرفن�ه، لأن من عرفن�ه وقربن�ه اأطرن� نومه، واأطلن� يومه« 
ويقول له »اأط�ر نومكم واأط�ل يومكم« ويزودهم بعب�رة »اأنني �س�أحت�دث اإن �س�ء اهلل 

مع ال�سلط�ن ب�أمر هذه املختلق�ت«.
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وبينم� خلق امل�بني، وكب�ر املقربني، واجلوا�سي�س يف هرج)1( ومرج)2(، واأخب�ر 
غ�سب ال�سلط�ن على جم�ل الدين، تلوكه الأل�سنة، ب�أ�سك�ل غريبة، و�سور عجيبة 

�سدرت الإرادة بح�سور جم�ل الدين للق�سر ال�سلط�ين، فللمثول.

وال�سلط�ن عبد احلميد كم� اأنه ك�ن من اأقدر ملوك زم�نه �سي��سة - على م� 
األينهم عريكة)3(، واأكرثهم  بي�نه - واأحّدهم ذهًن�، واأوفرهم ذك�ء، وده�ء، فهو  مر 
توا�سًع�، واأقدرهم على َخلنْب ُلّب)4( املخ�طب، ب�للطف، واملج�ملة، وكظم الغيظ، 
فهو ول �سك لو �سرف كل مواهبه خلري اململكة - وطرح اجلنب ج�نًب� - لف�ق �س�ئر 

ملوك ع�سره، ولأو�سل امللك لأعلى ذرى املجد.

فلم� اجتمع به اأقبل جاللته عليه، ب�أكرث من الع�دة، وه�ّس له وب�ّس، واأدن�ه، 
وح�دثه طوياًل، ب�أمور كثرية ل تخرج عن كونه� توؤول لذاته، اإذ كل مهم يف امللك 
ل يكون ب�لنتيجة ع�ئًدا حلفظ حي�ته، وتقدي�س اإرادته، فلي�س هو من الأهمية يف 

�سيء.

حتى اإذا انتهى احلديث من كل م� اأراده ال�سلط�ن ظ�هًرا، واأوهم اأنه �سيب�رح 
املك�ن، ق�ل: هيه! اجتمعت مع ح�سرة اخلديوي يف الك�غدخ�نه؟

َهَرج: اختالط. )م(.  )1(
َمَرج: قلق. )م(.  )2(

َعِريكة: طبيعة. )م(.  )3(
ل. )م(. َخلنْب ُلّب: �َسلنْب َعقنْ  )4(
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اأج�ب نعم تالقين� هن�ك ق�ل: »قد األح اخلديوي كثرًيا بطلب هذه املق�بلة وم� 
فهمت لهذا الإحل�ح �سبًب�، اأو معنى - ف�أي عالقة بينكم�؟ وقد اأزعجوين بكرثة 
الزورن�لت - واأكرثه� من ال�س�دقني املجربني عندي الذين يتحرون يل، �سحيح 
مبثل  ت�أتي  اأنك  اأ�سدق  ا حتى كدت ل  ت�أ�سفت جدًّ لذلك  و�س�دقه�،  الأخب�ر، 

هذه الأعم�ل.

فتن�ول  علّي؟  ال�سلط�ن  مولن�  اأنكره�  الأعم�ل  واأي  الدين:  جم�ل  ق�ل 
ال�سلط�ن من بني يديه، ومن جيبه عدة ظروف مبظروف�ته� وق�ل: 

هذه كله� على اتف�ق ب�أنكم� قد انفردمت�، لوحدكم�، وحت�دثتم� ب�مل�سطور فيه� 
ودفع اإىل جم�ل الدين تلك الظروف.

من  وت�سمنته  حوته،  مب�  لعلمي  ا�ستخف�ًف�  اأقراأه�  ومل  ت�أدبً�  فتن�ولته�  ق�ل: 
الأََراِجيف)1(، والأك�ذيب.

فكرر ال�سلط�ن عليه بقوله:

»تف�سل مبط�لعته� وبعده نتح�دث«.

الأََراِجيف: الأخب�ر الك�ذبة املثرية للفتنة. )م(.  )1(
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ق�ل له: ل ح�جة ملط�لعته�، ف�لأمر ينجلي، وينتهي اإذا اقتنعتم و�سدقتم، 
ب�أنني كنت مع اخلديوي يف ذلك املحل مبعزل عن اخللق، وعلى انفراد - لي�س 

معن� ث�لث.

ق�ل: نعم.

ق�ل جم�ل الدين: هل ك�ن مع اخلديوي غري مهمنداره؟ اأج�ب: ل.

ق�ل: هل �سمع اأحد منهم م� دار بيني وبني اخلديوي، وكتب جلاللتكم؟ اأم 
الك�تبون غري من ك�نوا موجودين؟!.

فعند ذلك، اأطرق ال�سلط�ن برهة ثم بحث عن مظروف، فوجده وقراأه وق�ل: 
اأن ح�سني ب��س� )وهو مهمندار اخلديوي( يذكر فقط اأنكم� انفردمت� بعيًدا عنه ومل 

يفهم م� دار بينكم�.

ق�ل جم�ل الدين عند ذلك: فهل بره�ن اأ�سطع، وحجة اأقوى من هذا على 
بطالن هذه الأرجوفة، ودح�س هذه الفرية)1( مع اأين اأق�سم لك بعزة احلق اأنه مل 

يدر بيني وبني عب��س حلمي خديوي م�سر �سيء من هذا اأ�ساًل.

َية: الَكِذب. )م(. الِفرنْ  )1(
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وف�س�د،  اختالف�ت،  اإل  هذه  وم�  واآمنت،  �سدقت  جاللته:  ق�ل  عندئذ 
ود�س�ئ�س )فالن)1(( قهره اهلل وقبحه، واأط�ل ب�سوء الدع�ء عليه.

اأج�ب جم�ل الدين: »كل هذا ح�سن يف ب�به، ولكن مل�ذا انزعج ال�سلط�ن 
واأزعج لهذه الأك�ذيب.

وم� ك�ن اأغنى جاللتكم عن احل�لني، وقد علمتم م�س�دره� وموارده�.

ق�ل: »م� كنت ب�مل�سدق لول هذه الكت�بة، ف�إنه� جعلت يف نف�سي اأ�سي�ء، 
لعتق�دي  وجدت  م�  بع�س  عني  �سرى  قد  الآن  ك�ن  واإن  لالهتم�م،  ودفعتني 

�سحة م� قلت«.

العب��سية(  الدولة  اأرجوفة  معنى  )يف  ال�سعر  من  بيت�ن  فيه�  رقعة  ون�ولني 
وهم�:

ــاح ــفَّ ــه الــ�ــصَّ ــِت ــْع ــن َن ــِك ــض َل ــا� ــبَّ َع ــا�ض    ـَـــاَد اخِلاَلَفـــة يِف َبِنـــي الَعبَّ �ص
ــاح  ــفَّ ــا �ــصَ ــا�ــض ي ــبَّ ــِر َيـــا َع بــالــِبــ�ــصْ َولأَْنــَت َخْيـــُر مملــك �صُت�َصيرِّــُدَهــا   

ك�ن ال�سلط�ن عبد احلميد يرت�ح اإىل اإلق�ء التفرقة بني مقربيه ووزرائه، ويعمل على اإيغ�ر �سدور بع�سهم على   )1(
بع�س كي ل يتفقوا، فين�له من ال�سوء م� ن�ل عمه املرحوم ال�سلط�ن عبد العزيز، ولو انتفع ملك من احلذر 

لك�ن ال�سلط�ن عبد احلميد اأوىل  امللوك ب�لنتف�ع من ذلك ولكن »م� منع حذر من قدر«.
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 فق�ل جم�ل الدين: ل حول ول قوة اإل ب�هلل »تخر�سوا« وتقولوا، وا�ستنبطوا 
من النفراد اأنواًع� من البهت�ن حتتمل ال�سدق والكذب، و�سيًئ� رمب� اأن يق�ل، وهو 

من املمكن�ت.

� قط - ل عن ترفع -   ولكن اأمر النظم ف�إنني م� نظمت يف حي�تي �سعًرا عربيًّ
ولكن لعدم وجود ال�سليقة ال�سعرية بي، وعدم مقدرتي عليه.

ق�ل: ف�آمن جاللته اأي�ًس� اأن احلديث مفرتى، واأنه على كم�ل الأمنية منه، 
َتَلَق�ت)1(. واأن اخلديوي من اأعظم املخل�سني له، واأنهم� بعيدان عن كل تلك املُخنْ

هذا  مبثل  ال�سلط�ن  اهتم�م  من  اأكظمه  مل  لغيظ  و�سعني  م�  ال�سيد:  ق�ل 
وعظيم  اخلالفة،  ة)2(  ِثيَّ َحينْ يف  امل�سرة  والأراجيف،  الختالق�ت  وهذه  البهت�ن، 
يدعو عليهم  وهو  ومرتبيه�،  دن�ءة خمتلقيه�،  معرفتي  مع  �س�أنه� -  ورفعة  خطره�، 

اء)3(. َ َدِبي�س الَبرتنْ رنْ ب�سر الدع�ء ك�لعجوز الدَّ

لي�سمح يل جاللة ال�سلط�ن اأن اأذكر مثاًل ح�سرين الآن ق�ل: قل.

فق�ل: اإن اأحد الأمراء ا�ستزار رجاًل يف ق�سره فلم� ج�ء الرجل وجد على 
ب�ب الق�سر كلًب� ه�ئاًل، عقوًرا، يجراأ على الأ�سود ورمب� افرت�سه�، فهّر عليه، ونبح، 

َي�ت. )م(. رَتَ َتَلَق�ت: املُفنْ املُخنْ  )1(
غ. )م(. ة: ُم�َسوِّ ِثيَّ َحينْ  )2(

اأة العجوز التي انقطع خريه�. )م(. اء: املَرنْ َ َدِبي�س الَبرتنْ رنْ الدَّ  )3(
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وحتفز للوثوب فخ�ف الزائر واأحجم عن الدخول. يف اأثن�ء ذلك اأ�سرف الأمري من 
ن�فذة الق�سر، واأهلَّ ب�لزائر، و�سهل، وا�ستعجله ب�ل�سعود اإليه.

ق�ل اأيه� الأمري كيف الو�سول اإليك؟ وهذا الكلب العقور املده�س ب��سط 
ذراعيه، ف�غر ف�هه. انهره، اأو اآمر من مينعه عني.

ق�ل الأمري: اأن� من هذا الكلب اأخوف منك! وهكذا اأظن ح�لن� ي� �س�حب 
ال�سوكة« اأ هـ.

قلن� جلم�ل الدين: م�ذا اأج�ب جاللته على هذا املثل؟

ق�ل: تب�سم عن غري ر�سى، وك�ن وقت الن�سراف قد ح�ن، فنه�س وودع 
على اأن اأعود اإليه يف الغد من كل ُبّد)1(.

ُبّد: َمَفّر. )م(.  )1(



يف اأثن�ء هذا الق�س�س، ك�ن املرحوم ال�سيد عبد اهلل ندمي ح��سًرا يف اخللوة 
التي ك�ن جم�ل الدين ي�سميه� »اجللوة«، فق�ل: ليتك عندم� �سرح ال�سلط�ن ب�أن 
َرار)1(، وتغنيه بهذين  هذا الف�س�د �سنع فالن ذكرت له د�س�ئ�سه، وا�ستكت�به الأَغنْ

البيتني:

ُدوين ــو  ُه ــن  َم ِفيَها  ــع  ــَربَّ َت ــْد  ــَق َف هـي اخِلــاَلَفــة اأَْرُجـوها وَتـْرُجويِن   

�َصْيُخوين  َخــان  يف  َوْعــُدُكــم  َفــاأَْيــن  يــا َغْوُث يــا َجــــدُّ َقـــْد اآن الآَوان   

فغ�سب عند ذلك جم�ل الدين، وانتهر الق�ئل وق�ل اأعوذ ب�هلل اأن اأكون من 
املن�فقني، اأو اأن اأفعل م� اأنكره على الغري، اأو اأن اأكون هم�ًزا م�س�ًء بنميم.

م� هذا الهذي�ن يف هذا الزم�ن؟ ويف اأي مق�م جليل، خطري 

هم يتالعبون؟

ر لهم ول جتربة. )م(. �بَّ� ممن ل َب�سَ ا�ستكت�به الأغرار: اتخ�ذه ُكتَّ  )1(

دعابة ال�سيد عبد اهلل ندمي يف بحث الدولة 
العبا�سية وتعري�سه فيمن اختلقها يف ذلك احلي
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خالفة عظمى، واإم�مة كربى!

ُمْفِل�ض ُكلُّ  �َصاَمها)2(  َوَحّتى  ُكاَلَها)1(  َلَقـــد َهُزَلـــت َحّتى َبــَدا ِمن ُهَزاِلَها   

اخلالفة! كف�لة هلل يف خلقه، ف�أين اأحالم اأولئك العجزة من مق�م الإم�مة، 
واخلالفة، وم� تتطلبه من ال�سروط، وال�سف�ت اأين؟

اخلديوي بظروفه، وم� اأح�ق، واأح�ط مب�سره، هو عندي اأعجز من ال�سلط�ن 
عن ت�سريف اأمور اخلالفة، والقي�م ب�أعب�ئه� على م� يلزمه� من مزاي�، و�سروط اأهمه� 

ال�ستقالل.

ذك�ئه  مع   - لعب��س  وت�سنَّى  بريط�ني�  َبَراِثن)3(  من  م�سر  تخل�ست  لو  نعم 
وتطلعه - اأن يكون له همة حممد علي الكبري، وم�س�ء اإبراهيم، و�سخ�ء اإ�سم�عيل 

لوقع من اخلالفة على م� يرجوه. 

ولكن اأين الولية اخل��سة، لأمري املوؤمنني اليوم يف مم�لك الإ�سالم؟ واأين 
املوؤمنون، امللتفون حول خليفة الر�سول امل�سطفى ؟ واأين احلرية املطلقة للخليفة 
يف ت�سريفه� على وجه ال�سريعة، اأو ال�سري على �سرية الرا�سدين؟ واأين القوة التي 
يدفع به� اإذلل، اأو ا�ستعم�ر، اأو ا�ستعب�د امل�سلمني يف بالدهم، ومم�لكهم، ودي�رهم؟  

ُكاَله�: جمع ُكلنَْية، واملراد من �سدة هزاله� ب�نت ُكاَله�. )م(.  )1(
�َس�َمَه�: َعَر�س ال�سلعة للبيع. )م(.  )2(

�ِلب، واملراد �سوكته� وقوته�. )م(. َبَراِثن: خَمَ  )3(



دع�بة ال�سيد عبد اهلل ندمي يف بحث الدولة العب��سية 
169169

اأبو الهدى  »ال�سيد  به  ويعني  الرجل  اأم�  ق�ل:  ول.  حول  فال  واأين؟!  واأين؟! 
ا، وا�ستدر م� ا�ستط�ع  ال�سي�دي« فهو خري عربي �سحب ال�سلط�ن، وقد َدَراأ)1( �سرًّ
من اخلري لقومه. ويف الرجل هزة ه��سمية، وخلق كرمي، وهمم و�سمم ل ينبغي اأن 
ين�له طعن الط�عنني، ول اأدل على ف�سل الرجل من قي��سه مع غريه من العرب 
الذين ان�سلوا اإىل ال�سلط�ن ودخلوا يف خدمته »وب�سده� تتميز الأ�سي�ء« »رحم اهلل 

اجلميع«.

َدَراأ: َدَفع. )م(.  )1(





ق�ل اأبتدئ بو�سف الإنكليزي على اأق�سر الطرق »فهو قليل الذك�ء، عظيم 
الثب�ت، كثري الطمع، واجل�سع، عنود، �سبور، متكرب«.

والعربي اأو ال�سرقي كثري الذك�ء، عدمي الثب�ت، قنوع، جزوع قليل ال�سرب، 
متوا�سع.

يثبت الإنكليزي حتى على اخلط�أ اإذا ت�سرع وق�له اأو ب��سره. 

وال�سرقي ل يثبت على ال�سواب، ول على طلب حقه.

فيفوز الأول يف خري النت�ئج، بف�سيلة )الثب�ت(.

ويخ�سر الث�ين كل حق برذيلة )التلون وعدم ال�سرب(.

ولذلك ف�أكرث م� ورد يف القراآن ذكر ال�سرب ولزومه مثل قوله تع�ىل: ژەئ 
وئ…ژ  ]اآل عمران/ 200[.

راأيه يف الإنكليز وو�سفه لالإنكليزي والعربي 
ر ال�سرعي على الفرد ال�سفيه  وفل�سفته يف احَلجنْ

و�سكل تطبيقه اليوم على اأهل ال�سرق من الغربيي
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 ژڃ چ…ژ             ]الرعد/ 22[،       ژ ٱ ٻ ٻ …ژ          ]احلجرات/ 5[،

 ژڤ ڤژ  ]البقرة/ 155[. اإلخ.

اأن الأمة العربية خ�سو�ًس�، وامل�سلمني عموًم�  كل هذا يدل �سراحة على 
اأحوج اإىل ال�سرب، والثب�ت من كل م� يف الأخالق املوؤدية لل�سع�دة الب�سرية.

املوعد  ك�ن  اإذا  به،  وير�سون  علم،  الك�ذب عن  الوعد  ي�ستهويهم  فرتاهم 
قريًب�.

ول ي�سربون على الوعد ال�س�دق اإذا ك�ن اأمده بعيًدا.

فيخ�سرون يف احل�لني، ول ي�ستثمرون غري الف�سل.

من  اأو غريهم  الإنكليز  لق�ء  ك�ن  �سواء  عموًم�،  وال�سرقيون  امل�سريون،  اأم� 
دول الغرب فمثلهم مثل رجل مرٍث ترك من الأموال والأمالك م� هو معلوم بع�سه 

وجمهول اأكرثه، وخلف ورثة على غ�ية ال�سرف والتبذير.

ر  احَلجنْ بو�سع  ق�ست  ال�سريعة  نرى  ووارث  مورِّث  من  احل�لة  تلك  ومبثل 
على الوارث ال�سفيه، املبذر، واعتربته ق��سًرا، غري خمت�ر، ول حر للت�سرف مبلك، 

ومرتوك�ت مورثه.
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نعم وقع ال�سرقيون مب� ترك لهم من املرياث حتت حكم املبذرين، وامل�سرفني، 
ووا�سع  احل�كم،  يكون  اأن  الأي�م(  )تداول  واأهله  ال�سرق  على  وق�سى  وال�سفه�ء 

احلجر عليهم، هو الغرب.

ر على الوارث امل�سرف من احل�كم ال�سرعي،  اإن الفرق ظ�هر بني و�سع احَلجنْ
وبني حكم الغرب بو�سع حجره على ال�سرق واأهله.

ب�إثب�ت �سالح �سرية الوارث« وتبني حقه  لأن احلجر ال�سرعي ميكن رفعه 
ب�إرج�ع حرية ت�سرفه مب�ل مورثه.

اأم� حجر الغرب فهو مم� ل توؤثر فيه بين�ت على الر�سد، ول تعمل فيه عوامل 
قولية، وحجج منطقية لريفع حجره.

ول  �سري،  اإ�سالح  م�سلحته  من  لي�س  احلقيقة  يف  الغرب  اأن  وال�سبب 
اإ�سالح �سرية امل�سرف املبذر، لرتجع اإليه حقوقه، بل من اأق�سى اأم�نيه اأن يتم�دى 
ال�سرقي يف غيه، واإ�سرافه لكي يطول عهد احلجر - ومع مت�دي الزمن - اأن يتم بعد 

ال�ستعم�ر، التملك، وال�ستعب�د.

فم� لبث ال�سرقيون يف ال�سفه، وال�سرف - ونتيجتهم� عدم الكف�ءة لتويل 
حكم اأنف�سهم - يلبث حكم تلك الو�س�ية.
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اإم� حفظ  وتكون حجته�  اإل  �سرقية  مملكة  ب�ب  تطرق  غربية،  دولة  م� من 
حقوق ال�سلط�ن، اأو اإخم�د فتنة ق�مت على الأمري، اأو اإنف�ذ ن�سو�س الفرامني، اأو 

غري ذلك من البهت�ن، واخَلتنْل)1(، واخلداع، وواهي احلجج.

ف�إذا مل تكِف تلك الأ�س�ليل للبق�ء، تذرعت اإم� بحجة: حم�ية امل�سيحيني، 
اأو حم�ية الأقلي�ت، اأو حقوق الأج�نب، وامتي�زاتهم، اأو حرية ال�سعب، اأو تعليمه 
اإغن�ء  اأو  الذاتي،  ال�سعب حقه تدريًج� من احلكم  اإعط�ء  اأو  اأ�سول ال�ستقالل، 
ال�سعب الفقري ب�لإ�سراف على موارد ثروته واإلخ. ف�ل�سعب ال�سرقي اخل�مل يرى 

يف هذه املواعيد اخلالبة، م� ق�له ال�س�عر:

ِبالِعَظم النَّف�ِض  ـــايِن  اأََم َيُفوق  ــا  ِبَ َمـــــا َزاَل ُيْغــــِدق اآَلَء َوَي�ْصَفُعهــــا   

ر الغربي، ويقدم يف كل يوم نوًع�  فريت�ح اإىل تلك املواعيد، وير�سخ اإىل َحجنْ
من الط�عة، و�سكاًل من الإكرام، ور�سوًخ� لأوامر فيه� اأنواع ال�سرائب، يت�س�بقون 

مته�فتني على التعبد له )ول ته�فت الفرا�س على لهيب الن�ر(.

يفعلون م� ي�أمر به الغربي، ويوؤدون كل م� يطلب يف ب�دئ الأمر على م�س�س 
قريب  عن  �سيف  �سح�بة  اأو  وقتية،  ح�لت  )اإنه�  اأنف�سهم،  ويغ�لطون  يكتمونه 

تق�سع(.

اخَلتنْل: اخِلَداع عن غفلة. )م(.  )1(
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ويرجعون معللني اأنف�سهم اأن الغربيني �سيفون لهم بوعدهم، وين�لون تلك 
ب�إدارة  م�ستقالًّ  ا،  »�سعًب� حرًّ لهم  التعليم  نعمة  اإ�سداء  بعد  يرتكونهم  اإذ  الأم�ين، 
�سوؤونه، خمت�ًرا بو�سع �سرائبه، ع�ملً� ب�إيراده وم�سرفه، منتقًي� من اأبن�ئه حك�ًم�، من 

اأنزههم نف�ًس�، واأح�سنهم �سرية و�سرًيا، واأ�سدعهم ب�حلق قوًل وفعاًل.

هذا م� يتعلل به ال�سرقي. واأم� م� يفعله الغربي فهو:

برن�مج يحمله من بالده يف حمفظته، ثم ينقله اإىل ذاكرته، وح�فظته م�سطور 
فيه:

م�س�ريع  كثرية،  مع�دن  خ�سبة،  اأرا�س  متع�سب،  ج�هل،  خ�مل،  �سعب 
كبرية، هواء معتدل، نحن اأوىل ب�لتمتع بكل هذا.

وللو�سول اإىل ال�ستيالء املمتع ي�سع خطة، وهي اأوًل:

اإق�س�ء كل وطني حر ميكنه اجلهر مبط�لب وطنية.

ث�نًي�: »تقريب الأ�سقط همة، والأبعد عن املن�ق�سة، واملط�لبة ب�حلق.

ث�لًث�: الدخول على البالد بتفريقه� طوائف، و�سيًع� فتوؤثر ط�ئفة على الأخرى 
ولو ب�أمور طفيفة ت�فهة، حتى ت�ستحكم النفرة من بع�سهم في�سعون ب�أ�سهم بينهم.
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وهكذا من ب�ب الوظ�ئف لي�س فقط يجعلون الط�ئفة الواحدة تن�زع اأخته� 
من الطوائف، بل يجعلون اأبن�ء بيت واحد ين�زع بع�سهم بع�ًس�.

كل هذه ح�لت تزيد الو�سي جراأة، ومت�دًي� يف احلكم الكيفي، وغّل اأيدي 
ال�سعب، ورج�له املخل�سني عن النهو�س ب�لوطن، والتخل�س من ربقة ال�ستعب�د، 

وفك اأغالل احلجر.

وهذا املط�لب من فك حجر، وا�ستقالل ل تتم اإل ب�لأخذ ب�أفعل العوامل 
ومعرفة  ال�سعف  موا�سع  على  والوقوف  ال�سحيح،  ب�لعلم  الهيئة  ترقية  مثل 
الواجب�ت لهم وعليهم، وكيفية الو�سول للمطلوب، والدخول من الأبواب لأخذ 

حق ال�سعيف من القوي. 

واأهم من جميع م� ذكر اتف�ق الكلمة، وجمع الأهواء املختلفة.

قلن� ي� اأ�ست�ذ:

مث�ل احلجر، والفل�سفة فيه، ووجه ال�سبه وامل�سبه به، وم� حواه من احلكمة، 
بتلك  الدواء  و�سف  ولكن  َواء)1(.  الرُّ ح�سنة  خطرية  واآراء  جليلة،  اأقوال  كله� 
تفي  ول  املق�سود  للمك�ن  تو�سل  نظنه�  ل  املدار�س،  طلبة  ي�سفه�  التي  ال�سيغ 
ب�لغر�س املطلوب، خ�سو�ًس� ومعظم ال�سرقيني يف ظلم�ت اجلهل، واأنهم قد غلبوا 

َواء: ح�سنة املنظر. )م(. ح�سنة الرُّ  )1(
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�ل وعزَّ  ال وندر الفعَّ على اأمرهم )على نتيجة اجته�دكم( وكرث بني ظهرانيهم القوَّ
العثور على قول ميكن العمل به.

وعلموا  وتفقهوا،  وتهذبوا،  تعلموا،  لو  اخللق  من  املاليني  اأن  قلن�  لو  واإل 
الواجب�ت، وك�نوا على احت�د حقيقي )لغلبوا الألوف!( هذا اأمر ب�لبداهة معروف.

واإمن� ال�سر كل ال�سر، والإر�س�د كل الإر�س�د )ب�لإف�س�ح عن �سبل الو�سول 
�، واإمك�ن تطبيق النظري�ت فعاًل(. اإىل الغ�ية عمليًّ

م�ستحكم  واأبن�ئه،  ال�سرق  ج�سم  يف  دفني  والداء  الدواء،  »تطلبون  ق�ل: 
منهم، يعز، ويتعذر على احلكيم النط��سي، اأن ي�سف الدواء الن�جع، اأو ال�س�يف، 
والواقي، لعتق�ده اأن املري�س ل يتن�وله بل رمب� يعمل بعك�س م� ي�سري به الطبيب 
اليوم ولو علم ذلك املري�س اأن يف المتن�ع من الدواء )املوت الزوؤام( وهذه ح�لة 

ال�سرقيني يف خمتلف الأق�ليم.

لدى اأهل ال�سرق دواء �سريع الت�أثري يف ال�سف�ء، لكنه عظيم اخلطر، مفزع 
للجبن�ء منهم، وقد و�سفه حكم�ء ال�سعر من العرب بقولهم:

الِبُنود َوَخــْفــِق  الَقَنا)1(  َطْعِن  ــنْي  َب ِعــ�ْض َعِزيـــًزا اأَْو ِمــْت َواأَْنَت َكــِرمُي   
م ــدَّ ال ــِبــه  َجــَواِن َعَلى  ـــَراق  ُي َحتَّى  ِفيُع ِمْن الأََذى    ـــَرُف الرَّ َل َي�ْصــَلُم ال�صَّ

الَقَن�: الرم�ح. )م(.  )1(
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لهم  فت�سنى  مع�نيه،  بكل  وعملوا  الغربيون،  توارثه  الدواء  من  النوع  هذا 
به من العظمة، وال�ستط�لة، واحلكم ب�ل�سرقيني م� نراه حم�سو�ًس�، م�سهوًرا، وبني 

اأيدين�، ومن خلفن�.

وم�سقة  مرارة،  والواقي  ال�س�يف  الدواء  هذا  يف  وجدوا  وقد  ال�سرقيون  اأم� 
َبِطر)1(  وقتية، وعن�ء - ف�ّطرحوه، ونبذوه ج�نًب� ور�سوا من جمد ب�ذخ وم�سلك ُم�سنْ

)بعري، ووتد!( قد ل ميلكونه� اليوم مت�م امللك. فحق عليهم قول ال�س�عر:

ــد ــَوَت وال احلــيرِّ  عــري  الأََذلَّن  اإِلَّ  َوَل ُيـــِقيــــم َعَلــى ُذلٍّ ُيــــَراُد بـــه   

ق�ل: اإن هذه الأنواع من املع�جل�ت يف ال�سرق اإذا كنت اأرى من�له� اليوم 
وال�ست�سالم  الكلمة،  وتفرق  العزائم،  وَخَور)2(  الهمم،  ل�سقوط  ذلك  بعيًدا؛ 
للخمول، وبعد النفو�س يف معظم ال�سرقيني عن مرامي العزة النف�سية، وحرم�نهم 
َعة)3( القومية، واحلرية احلقيقية، وم� يف  من لذة م� تنب�سط به الروح عند نوال املَننْ
على  �سعلوًك�(  ك�ن  )ولو  جمموعه  بقوة  ل  ونْ والطَّ ل،  احَلونْ من  الفرد  احل�كم  عزة 
اجلمهور املحكوم ذلك اجلمهور ال�سرقي اليوم امل�ستكني للمه�نة، واخل��سع للقوة 

له� هوًل ه�ئاًل، اأو غوًل اآكاًل. املوهومة التي يتخيَّ

ثم ق�ل: »الن��س يف املوت خوف املوت ويف الذل خوف الذل«.
َب�ِسط. )م(. َبِطر: ُمننْ ُم�سنْ  )1(

َخَور: �سعف. )م(.  )2(
َعة: القوة. )م(. املَننْ  )3(
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نحت�ج  بلى،  ف�أقول:  جترعه  ال�سرقيني  على  ي�سهل  دواء  تطلبون  واأنتم  اأم� 
اإىل عمل جديد، نربي به جياًل جديًدا، بعلم �سحيح، وفهم جديد حلقيقة معنى 
ال�سلط�ن الأول، على الأج�س�د والأرواح وهو »الدين« وجمع م� ت�ستت من الكلمة 

من اأهل الأدي�ن، وتوطيد العزم على قبول املوت يف �سبيل حي�ة الوطن. 

يقوم بذلك جمعي�ت يتوىل اأمره� اأن��س ي�أخذون على اأنف�سهم الأبية عهًدا 
عهم)1( احَلَدَث�ن)2(، ول يثني عزمهم الوعيد،  �سِ عنْ اأن ل يقرعوا ب�بً� ل�سلط�ن، ول ُي�سَ
يرون يف  قوم  بل  املك�سب،  التج�رة ول  تلهيهم  ب�ملن�سب، ول  الوعد  يغرهم  ول 

َرم. َنم، ويف عك�سه املَغنْ املت�عب واملك�ره - بنج�ة الوطن من ال�ستعب�د - غ�ية املَغنْ

قلن�: نعم م� و�سف الأ�ست�ذ اإذا قيد اهلل، وي�سر لالأمة اأفراًدا يقومون بتلك 
ب�بً� ل�سلط�ن  الغ�ي�ت ال�سريفة، ويكون يف نفو�سهم ذلك الإب�ء، فال يقرعون معه 

)ولو ا�ستقرعهم( ول يهرعون ملن�سب.

واإن هم فعلوا فال يغفلون عن الوف�ء ب�لعهد، ول ينق�سون امليث�ق.

ولكن اأين هم؟

اأزمة  »ا�ستدى    امل�سطفى  وق�ل  اأم الخرتاع،  »يقولون احل�جة  اأج�ب: 
تنفرجي«.

�سعهم. )م(. عهم: ُيخنْ �سِ عنْ ُي�سَ  )1(
احَلَدَث�ن: نوائب الدهر وم�س�ئبه. )م(.  )2(
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ف�لأزمة تلد الهمة، ول رج�ء من امل�ست�سعف اإل اإذا يئ�س، ول يت�سع الأمر 
اإل اإذا �س�ق، ول يظهر ف�سل الفجر اإل بعد الظالم احل�لك.

وعلى م� اأرى قد اأو�سك فجر ال�سرق اأن ينبثق، فقد ادلهمت فيه ظلم�ت 
اخلطوب ولي�س بعد هذا ال�سيق اإل الفرج، �سنة اهلل يف خلقه:

َفْجِر ِمن  َفــاَلُبــّد  نَيا  الدُّ واأَْظَلَمت  وَمْهَما اْدَلهّم)1( اخَلْطُب َلبـّد َيْنَجِلـي   
والن�س�ط،  احلي�ة،  فردية  اأجزاء  معه  الذي حمل  الن�سيم  لذلك  نعم لبد 
والنه�سة، ومّر على اأعرق الأمم يف اجلهل، ومل� ا�ستن�سقته هبَّت من رق�ده�، ودّوخت 
مم�لك الأر�س، وا�ستفتحته�، ومالأته� عدًل، ذلك الن�سيم الذي جعل يف العراق 
وده�ة،  �ِقني)2(،  وَدهَّ دوًل،  امل�سرق  و�س�ئر  والأندل�س،  ال�س�م،  ويف  وم�أمونً�،  ه�رونً� 

ومن فحول العلم�ء َجَه�ِبَذة)3(، واأَ�َس�طني)4(.

املم�لك،  تلك  �سرى عن  اأن  بعد  الن�سيم  لذلك  لبد  »نعم«  واأقول  اأكرر 
والبق�ع، فهبطت يف مه�وي الذل، واأ�سبح ن�س�طه� خموًل، وعلمه� جهاًل، وملكه� 
ة ومير على ال�سرق مرة اأخرى فتن�سط له العقول،  اأثًرا بعد عني، لبد واأن يعيد الَكرَّ

َلَهّم: ا�ستد الظالم. )م(. ادنْ  )1(
�ًرا. )م(. �ِقني: جُتَّ َدهَّ  )2(

اء بغوام�س الأمور. )م(. َجَه�ِبَذة: ُخرَبَ  )3(
اأَ�َس�ِطني: املربزون يف العلم. )م(.  )4(
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وتقوى به العزائم، وينفتح ل�ستع�دة املجد املج�ل وتظهر من زواي� اخلمول فحول 
الرج�ل اإن �س�ء اهلل.

ثم ا�ستطرد وق�ل:

اأتت من مط�مع  قد  ال�سرق،  املر�س، وجراثيمه يف  اأن معدات  كم� علمن� 
الغرب )ودخلت اإليه من ب�ب خمول ال�سرقيني( تنح�سر يف اأمور رئي�سية �سبق 

التنويه بذكر بع�سه�، مثل اإق�س�ء اأ�سح�ب الع�ر�سة، والأحرار احلقيقيني واإلخ.

كذلك يجب اأن نعلم اأن عوامل غريبة مهلكة تبدو يف اأول مظهره� خفيفة 
الوط�أة، �سهلة امل�أخذ، ل �سرر من الت�س�مح به� وهي: 

القومي،  التعليم  بقتل  والتدرج  القوم،  لغة  لإ�سع�ف  عجيب  اأ�سلوب 
وتن�سيط الق�ئلني من ال�سرقيني ب�أن لي�س يف ل�س�نهم العربي، اأو الف�ر�سي، اأو الأورد 

َكر. والهندي واإلخ، اآدابً� ُتوؤَثر ول يف ت�ريخهم جمًدا ُيذنْ

واأن املجد كل املجد لذلك ال�سرقي اخل�مل اأن ينفر من �سم�ع لغته، واأن 
يتب�هى ب�أنه ل يح�سن التعبري به�.

واأن م� تعلمه من الرط�نة الأعجمية هي منتهى م� ميكن الو�سول اإليه من 
املدرك�ت الب�سرية؟!
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ق�ل: ولقد �س�هدت، و�سمعت من مثل هذه امل�سحك�ت، املبكي�ت عدة 
اإىل  يتذلقون  اخلط�بة،  من�بر  على  وقفوا  وقد  ال�سرقيني)1(  َزَع�ِنف  من  اأ�سخ��س 
ط�لبي الرزق يف بالدهم من الغربيني ف�أنكروا على قومهم، ول�س�نهم كل ف�سيلة، 
وتغنوا بجمل غربية، ورط�نة اأعجمية، ح�سوه� املدائح التي رمب� تكون اأو�سلتهم اإىل 
ُبلنَْغة من عي�س عند ذلك املكت�سح لبالدهم، ول�سوف ينبذ من ك�ن مثلهم مك�ن� 

�، فال الأجنبي يحميه، ول الوطن يحويه. ق�سيًّ

ل ج�معة لقوم ل ل�س�ن لهم، ول ل�س�ن لقوم ل اآداب لهم، ول عز لقوم 
ل ت�ريخ لهم، ول ت�ريخ لقوم اإذا مل يقم منهم اأ�س�طني حتمي، وحتيي اآث�ر رج�ل 

ت�ريخه� فتعمل عملهم، وتن�سج على منوالهم.

وهذا كله يتوقف على تعليم وطني يكون بدايته »الوطن« وو�سطه »الوطن« 
وغ�يته »الوطن«.

ويجب اأن يكون الوطن يف مفهوم ال�سرقيني كق�عدة ح�س�بية، اثن�ن ف�ثن�ن، 
يعمالن اأربعة، فال ت�ستطيع املذاهب، اأو الطوائف اأن تدعيه� خ��سة، ول اأن حت�ول 

نق�سه�.

هذا هو الوطن، وهكذا يجب اأن يكون التعليم الوطني.

َزَع�ِنف ال�سرقيني: ُرَذال الن��س. )م(.  )1(



ب�إثب�ت  حجره�  لفك  عليه�،  املحجور  الأمة  نهو�س  اأن  يفوتنكم  ل  ق�ل: 
كف�ءته� وترقية جمموعه� ب�لعلم ال�سحيح، والأخذ ب�أ�سب�ب املهيئ�ت حلكم ذاته� 
لي�س كم� تظنونه ب�لأمر ال�سهل، فهو �سي�س�دف عقب�ت َكوؤُود)1(، ينبغي التفكر به� 

�، واإعداد قوة عظيمة من احلكمة، والده�ء وال�سعي احلثيث لتذليله�. مليًّ

�ّس)3(« - واجل�هل واإن ك�ن  ف�لع�مِل ولو ك�ن »اأعزًل« فهو بعلمه »كمي)2( خِمَ
� فهو بجهله »اأعزل«. خم�سًّ

وهكذا القول يف الأمة - خ�سو�ًس� يف زم�نن� هذا - زمن ال�ستعم�ر.

اأو كم� قلت ي� �سيخ بني خمزوم يف ري��سك امل�سرية - زمن »حترير الأرق�ء 
واإ�س�رة الأحرار«.

كوؤود: �س�قة �سعبة. )م(.  )1(
َكِمّي: ع�مٌل يقيه العلم ال�سوء كم� يقي ال�سالح املق�تل. )م(.  )2(

�ّس: م��ٍس جريء. )م(. خِمَ  )3(

راأيه يف كيفية الو�سول لرفع ما وقع و�سيقع على 
ال�سرق واأهله من احلجر وخطورة ما يلزم ذلك الأمر 

من احلكمة والتدبري وبيان وعورة املطلب
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اإدخ�ل  من  م�ستعمراته�  ثغور  الدول  حتفظ  كيف  ت�أملوا  لل�سرقيني  اأقول 
الأ�سلحة، والأجزاء الن�رية اإليه�، وكيف ي�سددون النكري، وينزلون اأ�سرم العقوب�ت 

على من فعل ذلك.

واحلكمة يف هذا ظ�هرة، وهي تخوف امل�ستعمرين من ا�ستعم�ل تلك القوى 
�سدهم.

ولو اأمنوا من عدلهم فيمن يحكمون من الأهلني، اأو فيم� ا�ستولوا عليه من 
الأم�س�ر مل� تخوفوا كل هذا التخوف، ول اأخذوا من التحوط كل هذا الحتي�ط، 

وا له اأ�سرم القوانني. و�َسنُّ

ر عليه� - حم�س جهله� - لي�س ب�أقل  والعلم لقوم، اأو لأمة قد �سهل احَلجنْ
اأو  امل�ستعمرين  مل�ستعمرات  ال�سالح  اإدخ�ل  من  وت�أثرًيا  ده�سة،  اأخف  اأو  هوًل، 

الأو�سي�ء على ثروة ال�سرقيني وبالدهم )ل�سرفهم وجهلهم(.

ال�سرقيني لأنف�سهم على  ترقية  مي�نعون )بطرق خفية(  ف�لغربيون ول ريب 
طريقة وطنية خ��سة بهم، ويعرقلون م�س�عيهم )ب�أ�سك�ل ن�سح غريبة( ول ي�سهلون 
و�س�ئل تهذيب اأخالق جمموعهم - بل يعملون على العك�س - وب�لإجم�ل ل 
ميكنونهم من التو�سل فيم� يوؤول لو�سولهم للحكم الذاتي ب�أ�س�ليب غ�ية يف املكر، 
البالد على ذلك )وهم الأ�سقط  اأهل  ببع�س  واملغ�لطة، وال�سف�سطة، وال�ستع�نة 

همة(.
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احلجر  وفك  فيهم،  الغرب  حلكم  موت  ال�سحيح  ب�لعلم  ال�سرقيني  فحي�ة 
عنهم والعك�س ب�لعك�س.

اإذن فالبد من مت�م اليقظة، والعمل بكم�ل احلكمة من ال�سرقيني للو�سول 
اإىل الغ�ية بَداأنْب)1( متوا�سل، وهمم ل تفرت، وعزائم ل تكّل.

وا�ستق�م على   - التعلم  دور  منهم عن  �َسبَّ  والكهول، ومن  الرج�ل،  اأم� 
لالجتم�ع،  وطنية،  نواد  وفتح  ب�ملح��سرات،  تقومونهم  هوؤلء   - تلقفه  فيم�  عوج 
واختالط اأبن�ء الطوائف مع بع�سهم، واإراءة طرق العمل للنهو�س ب�لوطن، على 

طريق اخلطب، واملث�ل احل�سن، والتذكري والتحذير.

َداأنْب: َع�َدة وُماَلَزمة. )م(.  )1(





ق�ل: اأم� الأطف�ل وال�سبي�ن ف�أح�سنوا لالأول تربية املراأة، واأم� الث�ين )وهم 
املك�تب  اأبواب  لهم  وافتحوا  احلكومة،  مدار�س  وجوههم  يف  ف�أغلقوا  ال�سبي�ن( 

الأهلية.

ُتَد�ّس يف الد�سم  برن�مج درو�س مدار�س احلكومة من �سموم  لأنه لو �سلم 
للوطن، ل ت�سلم من �سرر م� ت�سحنه فيه� من علوم قد ل يحت�جه� املتعلم يف عمله، 
وفنون ل ف�ئدة متحققة ملن تلق�ه�، ولكنه� بال ريب ترتك التلميذ عليل اجل�سم، 
العمل،  من  نفوًرا   ،� وه�مًّ  ،� خي�ليًّ الكتب،  يف  للنظر  األيًف�  العقل،  عليل  فيخرج 

ج�مًدا فيم� تعلم، بليًدا يف كل م� يح�وله من العمل.

اأم� »الوطنية« اأو »حب الوطن«، فهو الداء الذي تخ�س�ه املدار�س الأمريية اأو 
من ك�ن حتت �سلطة الأو�سي�ء »الأج�نب« منه�، فتحرم ذكر م� يوؤول للوطن كيال 

ت�س�ب الطلبة ب�لعدوى منه، وتعم ب�لنتيجة البلوى عليهم.

راأيه يف كيفية تربية الطفل الذي �سيكون رجل امل�ستقبل
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اأم� الطفل، فيجب اأن تتعهده الأم ر�سيًع�، فطفاًل بكم�ل العتن�ء ال�سحي، 
ليكون �سحيح اجل�سم �سحيح العقل، ثم تر�سعه حب الوطن مع تدريجه ب�لعلوم 
الالزمة، وعدم اإطف�ء نوره الفطري، بتعليمه الكذب، وحتبيب العمل اإليه، ومترينه 

عليه مع رع�ية �سنه.

وب�لخت�س�ر جتعلون املدار�س الأهلية الوطنية دور علم وعمل، ولتكن تلك 
املدار�س بعيدة من مزدحم اخللق، وف��سد الهواء، ف�سيحة الأرج�ء، متن�سقة تق�سيم 
البن�ء، فكم� يكون فيه� غرف لتلقني العلوم، هكذا يكون فيه� اأم�كن ملزاولة العمل.

رِب اأن يعمل ب�أع�س�ء ج�سده  وكلم� دخل دم�غ التلميذ �سيء من العلم، اأُجنْ
�سيًئ� من العمل، فيعمل ب�حلدادة مثاًل، والنج�رة، وب�لبن�ء يف املدر�سة مع رف�قه، 
ويع�ين تربية احليوان�ت فيه�، فيحتلب الأبق�ر، وي�سطنع اجلنب، وي�ستخل�س ال�سمن 

.� � واإذا خرج من املدر�سة اأف�ده م�ديًّ والزبدة وغري ذلك مم� ينفعه ج�سديًّ

ويكفي اإذا خرج على م� ذكرن� اأنه يخرج رجل علم وعمل، ل رجل غطر�سة، 
وعجرفة وك�سل، َكلٌّ على اأهله، يكرث به وب�أمث�له العدد، ول ينتفع بهم اأحد.

اأم� الدين فعلى ق�سمني: ق�سم عب�دات، وق�سم مع�مالت.

ف�لعب�دات يوؤديه� الإن�س�ن لربه مبعزل عن كل اأحد، فال يع�ر�س غريه به�، 
ول غريه يع�ر�سه؛ اإذ لكلٍّ وجهة هو موّله�، واهلل رب الع�ملني ل رب اليهود فقط، 

ول الن�س�رى فقط، ول امل�سلمني فقط، وهو الذي خلقكم من نف�س واحدة.



راأيه يف كيفية تربية الطفل الذي �سيكون رجل امل�ستقبل
189189

خري  على  الطوائف  اأبن�ء  يعمل  العموم،  بني  �سرع  فهي  املع�مالت،  واأم� 
وطنهم متك�تفني، متع�ونني، ي�ستغلون يف املدر�سة اأخدانً�، ويخرجون منه� اإخوانً�، 
يحملون بني اأفئدتهم �سعور الولء والإخال�س، ل يحل م� ارتبطوا به من روابط 
يف  يكونون  بل  وذكراه،  ال�سب�  عهد  ين�سون  ول  بعد،  ول  قرب  الوطنية  املحبة 
ج�سم الوطن ك�أع�س�ء اجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو ت�أمل له املجموع من 
اجلوارح، كيفم� �س�روا، واأينم� حلوا، فال يرون اإل وحدة من �سم�ء، واأر�س، وم�ء، 
وحب لوطن واحد، ل تبلبل األ�سنتهم خمتلف اللغ�ت، ول ت�ستت كلمتهم تب�ين 
النزع�ت، ول تفعل فيهم اأهواء اأُويِل الغ�ي�ت من اأرب�ب تلك املدار�س واملع�هد، اأو 

اإن �سئت قل تلك امل�س�يد واإن ك�ن منه� بع�س النفع.





اأن الإنكليزي: يثبت حتى  البحث  اإن الأ�ست�ذ ق�ل يف مقدمة هذا  قلن�: 
على اخلط�أ اإذا ت�سرع به وق�له، اأو ب��سره، وبف�سيلة ثب�ته يظفر، وي�سل لغ�يته بنتيجة 

الثب�ت.

مع اأن ثب�ته لو فر�سن�ه، اأو كم� فر�سه الأ�ست�ذ ك�ن على اخلط�أ، فم� معنى 
غري  املجردة  ب�لقوة  ربحه  يف  وهل  ال�سواب؟  غري  على  ب�لثب�ت  وف�سيلته  ظفره، 

اخل�سران؟

وب�قي  وال�سج�عة،  والكرم،  ال�سدق،  ومنه�  جنله�  التي  الف�س�ئل  اإن  ق�ل: 
الهيئ�ت املتو�سطة مل تكن لتح�سل للفرد، اأو لالأفراد اإل مبزية الثب�ت عليه�.

به يف  َرف  وُيعنْ ال�سدق  يث�بر على  اإذا مل  الرجل ب�سفته »�س�دًق�«  فال ميت�ز 
اأو مرتني ل يوؤهله لالت�س�ف  �س�ئر تقلب�ت الظروف والأحوال، واإل ف�سدقه مرة 

ب�ملعنى املطلق لف�سيلة »ال�سدق - وال�س�دق«.

قوله يف ال�سرب والثبات



192192
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

للمرء  يت�سنى  فال  الف�س�ئل،  وب�قي  وال�سج�عة  الكرم  يف  القول  وهكذا 
الت�س�ف به� اإل ب�لثب�ت عليه�.

ف�لثب�ت اإذن عقد الوا�سطة للهيئ�ت املتو�سطة من كل ف�سيلة، اأو رذيلة، ول 
ميكن الت�س�ف ب�أحدهم� اإل ب�لثب�ت.

وهذا زهري بن اأبي �سلمى يقول:

ُخُلقا والنََّدى  ِمْنه  ماَحة  ال�صَّ َيْلَقى  ـًا   ِتـه)1( َهِرمـ ـًا َعَلى ِعالَّ َمـْن َيــاأِت َيْوم

ق�ل: وقد �سمعت حك�ية يعزونه� للجنيد وهي: 

اأن رجاًل ك�ن َدينَْدُنه ال�سرقة وقد قطعت يده يف الأوىل، ثم قطعت الث�نية يف 
ال�سرقة الث�نية، فث�بر على فعل ال�سرقة برجله فقطعت، فث�بر فقطعت رجله الث�نية، 
ِلب، فمر عليه اجلنيد فَقبَّل ج�سده،  ف�سرق بل�س�نه فُقِطع، اإىل اأن ا�ستحق القتل ف�سُ

فقيل له »ُتَقبِّل ج�سد ل�س م�سلوب؟ ق�ل: اإمن� اأفعل ذلك لثب�ته!«.

اأو مل ت�سح، ففيه� م� يدل  اأو الأ�سطورة -  ف�سواء �سحت هذه احلك�ية - 
على معقول »ف�سيلة الثب�ت« من حيث هي.

وم� اأعاله قدًرا، واأجله ف�ساًل اإذا ك�ن الثب�ت على م� يح�سبه الب�سر ف�سيلة، 
التي يح�سل به� تخفيف الآلم  الن�فعة لالإن�س�نية  وك�ن يف احلقيقة من الأنواع 

ته: على كل ح�ل. )م(. على ِعالَّ  )1(
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الكثرية يف هذه احلي�ة الق�سرية ب�ملع�ونة، وامل�س�واة، والإخ�ء الطيني الذي �سرتجع 
ڳ  گ  گ  گ   خ�لقه�:ژ  بداأه�  كم�  عوًدا  الب�سرية  الهي�كل  هذه  كل  اإليه 
ڱ  ڱڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ژگ   ]11 ]ال�س�ف�ت/  ڳژ  

ں ں ڻ ڻ ژ  ]العنكبوت/ 19[.

اأف�سى به الثب�ت على ال�سرقة اإىل  ثم ق�ل: لو اأخذن� ذلك الل�س )الذي 
القتل بعد قطع اأهم اأع�س�ئه واأو�س�له( طفاًل، وتع�هدن�ه على م� �سبق بي�نه، وهذبن� 
من  فيه  م�  وفيه   - احل�سن  واملث�ل  ال�س�لح،  والو�سط  ال�سحيح،  ب�لعلم  حيوانيته 
ذلك ال�ستعداد الفطري للثب�ت - ف�أي عظيم من رج�ل الف�سيلة ك�ن ي�س�رعه 

اأو يفوقه.

اأفم� ك�ن يكون عند  الثب�ت،  الفنون احلربية مع فطرة ذلك  تعلم  لو  مثاًل 
اد الكت�ئب، واأفر�س الفر�س�ن؟ اأ�سح�ب التيج�ن من اأكرب ُقوَّ

نعم، ولك�ن من اأكرب القتلة املبجلني املحرتمني؛ لأنه ل ينق�س عند اأهل 
النظر من يعرف فن احلرب قوًل اإل الثب�ت يف موطنه.

ف�لهزمية والغلبة ل تتم اإل بفرار اجلب�ن من فرد اأو جي�س، اأو ب�لثب�ت منهم� 
لب�سع دق�ئق.
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اأقل مق�ومة، ول  اأنه ل ي�سرب، ول يثبت اليوم جت�ه  اأم� القول يف ال�سرقي 
يتحمل اأدنى �سعوبة، فهذا ل يحت�ج اإىل بره�ن؛ اإذ ح�لة ال�سرق واأهله وم� نراه يف 
مم�لكهم من الرزاي�، والنوائب اأعظم دليل ق�م بنف�سه عليهم يف معرتك هذه احلي�ة، 

والتن�زع فيه على الفن�ء!



ق�ل جم�ل الدين اأكرث من مرة »تن�زع الفن�ء«.

فقيل له: اإمن� يريد الأ�ست�ذ اأن يقول »تن�زع البق�ء«.

ق�ل: كال، بل تن�زع الفن�ء.

لأن البق�ء الذي ل يعرتيه فن�ء، لي�س يف تن�زع، ول نزاع.

وكل م� نراه من حيوان، اأو نب�ت، اأو جم�د فهم ي�سريون يف كل ث�نية نحو 
الفن�ء، ولو بتبدل ال�سكل، وفن�ئه ب�لتحول.

والتن�زع الذي نراه ق�ئًم� بني احليوان والنب�ت، اإمن� هو على اأ�سي�ء تفنى يف 
النتيجة.

اإنكار جمال الدين ما نراه من املدنية ومغالطته 
ا عن البقاء  با�ستبداله لفظة الفناء يف التنازع عو�سً

واأن العلم ال�سحيح اإذا و�سل اإليه العامل فاأعظم 
اأثر له اإمنا يكون يف منع احلروب التي هي من اأكرب 

الأدلة واأ�سطعها على توح�ص الإن�سان
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وط�مل� املنتَزع، واملن�ِزع، واملنزوع منه �سواء يف امل�سري اإىل الفن�ء، فك�ن الأ�سح 
اأن يق�ل »تن�زع الفن�ء«.

الدرجة  لهذه  التعبري خط�أ  املتمدن على هذا  الع�مل  ا�سطالح  قلن�: وهل 
حتى ي�ستبدل، وي�سع لفظة »البق�ء« مك�ن »الفن�ء«؟ 

ق�ل: م� تعنون ب�لتمدن، اأو الع�مل املتمدن؟

قلن�: الرقي الن�سبي ب�ملكت�سب�ت العلمية، وامل�دية.

من  م�ثلهم  ومن  والأمريك�ن،  والأمل�ن،  والفرن�سي�س،  مثاًل،  الإنكليز  ف�أمة 
الأمم، هم مدنيون، متمدنون ب�أفرادهم وجمموعهم.

ق�ل: ل يقّدر الفرد، ول تقّدر الأمة، ول تقّدر الأ�سي�ء، ول تقّدر املكت�سب�ت 
العلمية اإل بن�سبة م� يرتتب على ذلك من الف�ئدة.

�سنعوه،  وم�  العلمية،  ومكت�سب�تهم  املتمدنة،  الأمم  من  ذكرمت  من  فلن�أخذ 
وعملوه، وك�سبوه، وربحوه، وم� ترتب على ذلك، وم� ح�سل من املن�فع، والفوائد 

للب�سر من وراء تلك املكت�سب�ت، واملدنية، والرثوة، ثم نعدد م� راأين�.

هل راأين� غري مدن كبرية، واأبنية �س�خمة، وق�سور مزخرفة، ومع�مل ين�سج، 
ومن�جم،  األوانه�، ومع�دن،  ب�أ�سب�غ كيم�وية خمتلفة  واحلرير،  القطن  فيه�  وي�سنع 

واحتك�ر جت�رات اأتت لهم برثوات، وكنوز؟!
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املريعة، واملدمرات، والقذائف، وب�قي  التفنن ب�خرتاع املدافع  ثم هل غري 
املخرب�ت الق�تالت لالإن�س�ن تتب�رى تلك الأمم الراقية، املتمدنة اليوم؟

ثم لو جمعن� كل م� يف ذلك من املكت�سب�ت العلمية، وم� يف مدنية تلك 
الأمم من خري، و�س�عفن�ه، اأ�سع�ًف� م�س�عفة، وو�سعن�ه يف كفة ميزان، وو�سعن� يف 
الأخرى احلروب وويالته�. ل �سك اأن كفة املكت�سب�ت العلمية، واملدنية، والتمدن 

هي التي تنحط وتغور.

وكفة احلروب وويالته� هي التي تعلو وتفور.

اإل  هو  اإن  النتيجة  تلك  ويف  النحو  ذلك  على  والتمدن  والعلم،  ف�لرقي، 
جهل حم�س، وهمجية �سرفة، وغ�ية التوح�س؟! 

اإن�س�ن اجل�هلية حتى  اأحط درجة من  اأن الإن�س�ن اليوم هو  ق�ل: وعندي 
�ِهق)1(. ومن احليوان النَّ

لأنه رمب� يكون لالإن�س�ن يف دوره الأول يف حروبه الوح�سية وعوامل اجل�هلية 
معذرة يف طلب احل�جي�ت للحي�ة ب�سهم، وقو�س، و�سيف، و�سمهري.

وقلم� تفعل تلك املعدات يف قتل النفو�س، اإذا قي�ست مب� لدين� اليوم من 
املدمرات، والأ�سب�ب املهلك�ت، وب�قي املعدات.

�ِهق: الذي يخرج �سوته من حلقه ك�حلم�ر. )م(. النَّ  )1(
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�سور  لأدنى  بل  للح�جي�ت  لي�س  ون�ستعمله  نعده  ذلك  كل  لدين�  نعم 
الكم�لي�ت.

حقيقة  من  ا�ستف�دته  )لعدم  �ِهق  النَّ احليوان  من  اأحط  الإن�س�ن  كون  اأم� 
العلم، اأو العلم احلقيقي( ف�أعظم اأدلته احلروب.

خذ اأده�س احليوان�ت املفرت�سة، واأ�سّم احل�سرات القت�لة، فال ترى بني تلك 
الأنواع م� ت�س�هده من حني لآخر، م� بني »الإن�س�ن«.

هل راأيت، اأو �سمعت اأن ثالثم�ية األف اأفعى، وقفت جت�هه� مثله�، وتقلبت 
بينهم الأني�ب واقتتلوا، اأو قتلوا بع�سهم بع�ًس�؟ اأو العق�رب؟.

و�س�لت  بع�ًس�،  بع�سه�  حلوم  وتن�ه�ست  �سفوًف�،  الأ�سود  وقفت  هل  اأو 
دم�وؤه�؟ اأو احلمري فعلت مثل ذلك؟ كال ثم كال.

والأدبية،  العلمية،  مكت�سب�ته  ويف  احل��سرة،  مدنيته  يف  ف�لإن�س�ن  اإذن، 
والعملية، ويف بذل ثمرات �سعيه يف �سبيل احلروب، اأو ا�ستثم�ر ثروته منه�، ويف 
مر�س�ة موقده�، اأو ر�س�ئه عنه�، ووقوفه فيه� تلك املواقف التي ل تقفه� احليوان�ت، 
ول احل�سرات - فهو اأحط منهم� - ولي�س ثمة مدنية، ول علم، بل جهل، وتوح�س.

 ثم ق�ل: قراأت يف القراآن اأمًرا تغلغلت يف فهمه روحي، وتنبهت اإليه بكليتي وهو:
ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ…ژ  ]البقرة/ 30[.
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ف�نده�ست املالئكة لهذا النب�أ، ولهذه امل�سيئة الرب�نية؛ اإذ علمت اأن ذلك 
اخلليفة �سيكون الإن�س�ن، واأن ذلك الإن�س�ن - اخلليفة - �سي�سدر منه ُموِبَق�ت)1(، 

و�سيئ�ت، اأعظمه�، واأهمه� اأنه »ي�سفك الدم�ء«.

والأرواح،  الأنوار  وع�مل  الأعلى  املالأ  مع  املتن��سبة  احلرية،  مبلء  فق�لت 
الذي ل ي�سح اأن يكون هن�ك �سيء من ري�ء ونف�ق ژ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ…ژ  ]البقرة/ 30[.

ب�قي  تذكر  ومل  الإن�س�ن  يف  الطعن  من  احلد  هذا  عند  املالئكة  ووقفت 
اإذ راأته� لغًوا ب�لن�سبة لهذين الو�سمني - الف�س�د و�سفك  ال�سيئ�ت من اأعم�له؛ 
الدم�ء - لذلك برزت بهم� حجة، واتخذتهم� بره�نً� على اإعظ�م جعل الإن�س�ن 

)خليفة( وفيه ذلك ال�ستعداد للعمل ب�لرذيلتني.

وهن� اأول م� يتب�در للذهن اأن قول املالئكة هذا اأتى اعرتا�ًس� على امل�سيئة 
ىَل اخلالئق ب�لت�أدب، ومعرفة  الرب�نية، وفيه من عدم الت�أدب مع اهلل م� فيه، وهم اأَونْ

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ژى  اأنهم:  حقهم  يف  ج�ء  وقد  اخل�لق،  عظمة 
ۇئژ  ]التحرمي/ 6[.

ومتى �سح هذا ك�ن الأقرب لل�سواب اأن املالئكة اأرادت اأن تعلم م� اأعده 
اهلل ل�سون الإن�س�ن )وقد جعله خليفة له يف الأر�س( عن الف�س�د و�سفك الدم�ء.

ِلَك�ت. )م(. ُموِبَق�ت: ُمهنْ  )1(



200200
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

ڱ  ڱ  ڱ  ژڱ  تعـــ�ىل:  قولــه  ذلــك  علــى  يدلنـــ� 
ں…ژ  ]البقرة/ 33[.

وب�أب�سط املع�ين اأن اهلل تع�ل اأفهم املالئكة اأنكم علمتم م� يف خليفتي يف 
م�  وجهلتم  الدم�ء،  و�سفك  الف�س�د  لعمل  ال�ستعداد  من  الإن�س�ن  وهو  الأر�س 

اأعددته ل�سونه، و�سرفه عن الإتي�ن ب�لنقي�ستني املذكورتني، األ وهو »العلم«.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ژ ڦ  فق�ل: 
چ چ چ چ  ڇ. ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 
ڑ.ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀژ  ]البقرة/ 33-31[.

»اأيته�  اأن يقول للمالئكة:  اأراد بهذا  اأن اهلل  يب)1( على من يقول  ِ َترثنْ فال 
ت اآدم )خليفتي يف الأر�س( علًم� جهلتموه اأنتم«. املالئكة اإنني قد َعلَّمنْ

�ن الإن�س�ن، وُيَكّف عن الف�س�د، و�سفك الدم�ء، فال  واأن بذلك العلم ُي�سَ
يحدث من خليفتي م� خ�سيتموه، واأعظمتم اأمره )وذلك ال�سون لالإن�س�ن ح�سره 

ب�لعلم(.

م. )م(. يب: ل َلونْ ِ ل َترثنْ  )1(
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وج�ء يف القراآن تعظيم قدر العلم ال�سحيح ) ل م� نراه من الق�سور فن�سميه 
علًم�( مبثل قوله تع�ىل: ژ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئژ  ]الزمر/ 9[، ومثل 

ژہ ہ ھ ھ ژ  ]العنكبوت/ 43[.

� بني الن��س، اإل يف ه�تني الآيتني  فرتى حكم امل�س�واة يف القراآن قد ج�ء ع�مًّ
اإذ منع يف الأوىل )امل�س�واة بني الع�مل واجل�هل( ويف الث�نية )اأن يكون غري الع�مل 

ع�قاًل(.

فمم� تقدم ُيفَهم اأن العلم ال�سحيح الذي ميكن لالآدمي اأن ي�سل اإليه هو 
العلم الذي به ينتهي الإن�س�ن عن الف�س�د يف الأر�س، و�سفك الدم�ء.

والعلم الذي ل ي�سون الإن�س�ن عن هذين النق�سني لي�س هو ب�لعلم الذي 
اأنه �سيف�سد، وي�سفك الدم�ء، بل هو  َح�س)1( حجة املالئكة على  اآدم لَيدنْ تعلمه 
ين�ق�سه وي�سهد على ذلك النقي�س م� ن�س�هده اليوم يف اأوروب�، والع�مل املتمدن مم� 

هم الن�سبي يف املكت�سب�ت العلمية نقي�ًس� للربه�ن. جعل ُرِقيِّ

ولبد اأن ي�سل الع�مل الإن�س�ين اإىل درجة من حقيقة العلم ميتنع به� عن 
نزاع ول خ�س�م، حتى  الق�تل واملقتول ل  اإراقة دم�ء بع�سهم بع�ًس�، ولي�س بني 
ول تع�رف ب�لوجوه بغري �سفوف القت�ل، ي�س�قون للمزاجر لإرادة ملك، م�سرف 

: لُيبنِْطل. )م(. َح�سنْ لَيدنْ  )1(
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للقتل  اخللق  وي�سوقون  الأحك�م،  زم�م  على  يقب�سون  اأفراد  تهويل  اأو  مغرور، 
ك�لأنع�م، يغتنمون فر�سة احلرب ليكنزون من ورائه� الذهب والف�سة.

ثم ق�ل: اإن الإن�س�ن لتعروه الده�سة عندم� يرى اأفراد الأمة ي�سوق بع�سهم 
َن�ت)1(، ف�سفوف القت�ل، وُجلُّهم غري را�س عنه� بل ن�فًرا منه�؛ اإذ يعلم  كنْ بع�ًس� للثُّ

اأن من ورائه� ُيتنْم الأطف�ل، وموت ال�سيوخ، وهتك الأعرا�س.

يهولون عليهم، وي�ستهوونهم ب��سم »الوطن«.

 والوطن بق�ع من الأر�س - ولو اأن�سف الن��س بع�سهم بع�ًس� لو�سعتهم - 
وم� ف�سل الأر�س اإل اأنه� تتحمل اأثق�ل الب�سر ميرحون فوقه�، ويقتتلون عليه� وهم 
يعي�س مع  اأن  ب�لإن�س�ن  اأحرى  فم�  واإىل جوفه� داخلون،  ت�ركون،  الأخري  له� يف 
اأخيه فوق اأَِدمِيَه�)2( - وهو رف�ت العب�د - ب�سحيح الإخ�ء، و�سيء من الهن�ء ريثم� 

يدرك اجلميع الفن�ء.

توقيفه�  يحت�ج يف  ل  وويالته�  احلروب  اأن  واحلرية،  الده�سة  يزيد يف  ومم� 
واإبط�له� اإّل توقف الأمة عن اإج�بة الداعي اإليه�، وطلب الرجوع اإىل العدل املطلق 
ل   مع حتكيم الإن�س�ف املح�س، ف�إذا فعلت ذلك كل اأمة )ولو اأه�جه� ملكه�، اأو َهوَّ
عليه� اأمريه�، اأو وزراوؤه�، وروؤ�س�وؤه�( فبمن يق�تلون؟ والأمة حمجمة عن احلرب، 

ن�ت: مراكز الأجن�د وراي�تهم. )م(. )1(  ُثكنْ
)2(  اأَِدمِيَه�: وجه الأر�س. )م(.
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ل تر�سى ب�لقت�ل، وتطلب حتكيم العقل والعدل. وهل يرى امل�سيطرون غري ترك 
ال�سعف�ء  ترك  غري  ي�ستطيعون  وهل  احلرج؟  املوقف  ذلك  من  خمرًج�  الطمع 

ي�أخذون حقهم بقوة احلق؟ بلى، ل ينقذهم غري ذلك.

نعم، اإن عدم اإج�بة الأمم لداعي احلرب، واتف�قه� على حتكيم العقل والعدل 
فيم� فيه يختلفون هو الذي يكفي الب�سر �سر احلروب والقت�ل، ويجعل اخللق يف 

�سالم دائم، وهن�ء مقيم.

لهم  وح�سل  تعلموا،  قد  اآدم  بني  اأو  الب�سر  اإن  يق�ل:  اأن  ي�سح  هن�ك 
القفر،  اأنهم تركوا  اأو على ا�سطالحكم »متدنوا!« لي�س مبعنى  مكت�سب�ت علمية، 
وعمروا املدن و�سكنوه�، كال، بل ب�سحيح العلم الذي اإمن� يكون له قدًرا على ن�سبة 

م� يرتتب عليه من الف�ئدة.

ثم ق�ل: واأعظم م� يبعث على الأمل يف اإبط�ل احلروب اإذا ارتقى الع�مل 
ع�س�كر  عموم  اليوم  اأخذت  لو  اإنك  طبق�ته،  وَعّم  العلم،  حقيقة  يف  الإن�س�ين 
بريط�ني�، وتخيلتهم حقيقة مثل »نيوتون« و»درون« وغريهم�، وفرن�س� مثل »ب��ستور« 
لأن  �سفري،  احرتام  لعدم  لالقتت�ل  �سفوًف�  يقفون  فهل  الأمم  ب�قي  من  واأمث�لهم 
دم�ء  يريقون  وهل  يريده.  الذي  املو�سع  غري  امللوكية يف  امل�أدبة  و�سع يف  كر�سيه 
الأر�س  من  بقعة  لأجل  اأو  لذلك،  الزكية  الأنف�س  تلك  من  الألوف  ميئ�ت 

يطمعون ب�سمه� للمملكة، اأو لي�ستعمرونه�.

ق�ل: ل اأظن! ول تظنون ذلك، ول هم يفعلون.





قيل جلم�ل الدين بعد اأن انتهى من اإف��سته يف بحث احلروب ولزوم اإبط�له� 
على نحو م� �سبق:

اإذن م� معنى قوله تع�ىل: ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې…ژ  ]الأنف�ل/ 60[.

واآية ال�سيف التي ن�سخت ثلث القراآن تقريب�؟

والأمر ال�سريح يف اجله�د؟

ق�ل: هن� فرق عظيم بني م� نراه من احلروب اليوم وبني اجله�د يف �سبيل 
اإىل احلق - ذلك اجله�د الذي م�  اإرج�ع اخللق  الدعوة الدينية - والق�سد منه� 

عمل به الإ�سالم فوًرا، واعتب�ًط� من غري تدريج.

ب�لتوراة.    مو�سى  تقدمه  اأن  بعد  والقراآن  ب�لإ�سالم    ج�ء حممد 
وعي�سى  ب�لإجنيل.

قوله يف دعوة الإ�سالم وكيفية انت�ساره واأن الدين ل 
ينبغي ول ي�سح اأن يخالف احلقائق العلمية ولزوم 

الرجوع اإىل التاأويل
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تالعب  حتى  مو�سى  بعد  طويل  دهر  اإ�سرائيل  بني  على  مي�س  فلم 
�مو�س  النَّ اأ�س��س�ت  من  وبكثري  التوراة،  ب�أحك�م  والفري�سيون)1(  والكتبة،  الكهنة 
املُو�َسِوّي)2( فج�ء عي�سى م�سلًح� م� اختل، ومداوًي� م� اعتل، ومتمًم� مل� اأنق�س من 
ذلك الن�مو�س - واأدىل ب�لإجنيل - وفيه ويف التوراة »الهدى« وم� يلزم للخلق من 

الإر�س�د!

ولكن مل مي�س كذلك حني من الدهر حتى ظهرت ال�سطراب�ت الدينية 
اأقوال  فهم  الن��س  من  الكثري  و�س�ء   - وغريهم�  ويعقوبية  �س�ئبة  من   - والفرق 

امل�سيح الروح�نية الع�لية، والت�سوفية املح�سة.

اأمر عب�دة الأوث�ن  َحل)3( بينهم  ا�سَتفنْ اإذ  اأ�سد وط�أة  وظهر يف العرب م� هو 
العربية  القب�ئل  عموم  الرببرية  الأعم�ل  ت  وعمَّ والغواية،  ال�ساللة،  ت)4(  وَطمَّ

حتى مل ي�ستثن منه� فريق ول قبيل.

الفري�سيون: هم اإحدى فئ�ت اليهود الرئي�سية ك�نوا يوؤمنون بخلود النف�س وقي�مة اجل�سد ومع�قبة الإن�س�ن يف   )1(
الآخرة غري اأنهم ح�سروا ال�سالح يف ط�عة الن�مو�س، وادعوا وجود تقليد �سم�عي عن مو�سى ورثه اخللف 

عن ال�سلف. )م(.
�مو�س املُو�َسوّي: �سريعة مو�سى عليه ال�سالم. )م(. النَّ  )2(

َحل: قوى وا�ستد. )م(. َتفنْ ا�سنْ  )3(
ت: َكرُثت. )م(. َطمَّ  )4(
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اأحي�ء  البن�ت   - دفن   - د  َكَواأنْ الأبدان،  منه�  تق�سعر  التي  الأعم�ل  تلك 
ى  اأ�سبه، وب�قي ال�ساللت من العب�دات، وتعدد الآلهة من هبل اأكرب، وعزَّ وم� 

والالت، ومن�ة، وغري ذلك.

فج�ء حممد  ر�سوًل م�سدًق� ل�سحيح التوراة والإجنيل - داعًي� اإىل اهلل، 
وتوحيده، مر�سًدا للخري اأميًن� - ب�سريعة �سمح�ء تكفلت لعموم اخللق بكل �سع�دة 
به، مظهًرا بطالن م� يعبدونه  ب�لإله، وامل�سركني  لل�سرك  ًح�  ُمَقبِّ م�دية، ومعنوية - 

من دون اهلل - بقراآن معجز، وحجج ب�لغة - مثل قوله، ژ چ چ ڇ ڇ ڇ 
گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ    ڻ ڻ   ڻۀ  گ گ ڳ 

ۀ ہ ہ ہ      ہ ھ ھ ھژ  ]الرعد/ 16[.

ثم ق�ل:

القراآن(  )ثلث  التقريب  وجه  على  ن�سخت  اأنه�  قلتم  فقد  ال�سيف  اآية  اأم� 
اهلل  اإىل وحدانية  ودعوة  ب�ملعروف،  واأمر  وي�سر،  لطف،  كله  ك�ن  اإمن�  الثلث  وهذا 
ب�حلكمة، واملوعظة احل�سنة، وُمَب�َهَلة)1(، وحتدي، وجدال ب�لتي هي اأح�سن. ينطوي 
حتت كل هذا مطلب واحد وهو توحيد اهلل وعب�دته، وترك عب�دة الأوث�ن، وقبول 
واللطف،  اللني،  ذلك  كل  ذهب  م�  اإذا  حتى  ال�ساللة.  وا�ستئ�س�ل  الهداية، 

ُمَب�َهَلة: ُماَلَعنة. )م(.  )1(
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نفع  وفيه   - الهداية  قبول  �سبيل  - يف  عبًث�  احل�سنة  واملواعظ  ب�حلكمة،  والدعوة 
�س�مل.

ا على ال�ساللة، مق�وًم� - ويف ذلك �سرر ع�م للمجموع -   وبرز املخ�لف م�سرًّ
يقبل  ب�أنه ل  واأنذرهم  العرب،  من  امل�سركني  وجه  الإ�سالم يف  وقف  ذلك  عند 

منهم اإل »الإمي�ن« ب�هلل وحده، وحتطيم »الأوث�ن«.

وم� اأ�سد م� ل ق�ه حممد  ومن اآمن به من كف�ر قري�س، ومن ع�سريته، 
ومن عموم العرب من اأنواع ال�سطه�د، وال�ستهزاء، والعذاب مم� يطول �سرحه 

وم� هو معلوم عند العموم.

الإ�سالم  هم  خريَّ فقد  والعي�سويون)1((  املو�سويون  )وهم  الكت�ب  اأهل  اأم� 
اأحد اأمرين: 

واملق�سد  للك�فة،  الدنيوي  الأمر  �سالح  وفيه  اجلزية  ب�أداء  ال�سرتاك  اإم� 
يوؤخذ  م�ل  من  بقليل  الدم�ء،  �سفك  وعدم  النفو�س،  �سون  هذا  من  الأعلى 
في�سرف يف املن�فع، وامل�س�لح، ويف تعزيز قوة املجموع، وكذلك يدخل به مع القوم 
اإىل �س�حة م�س�واة حقيقية - له م� لهم وعليه م� عليهم - )ول اإكراه عليه يف دينه 

بل يكون م�س�نً� يف �سع�ئره، واأ�سول عب�داته، وع�داته من كل اأذى(.

املو�َسِويُّون والِعي�َسويُّون: اأتب�ع مو�سى وعي�سى عليهم� ال�سالم. )م(.  )1(
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واإم� اأن يخت�ر الإ�سالم في�س�رك القوم يف الع�جل من دني�هم، و�سلط�نهم، 
ويف كل م� حوته اأخراهم من نعيم مقيم، وجن�ت جتري من حتته� الأنه�ر.

والغر�س الأ�سمى يف احل�لتني - كم� ترى - هو عدم �سفك الدم�ء ووق�ية 
ذلك البن�ء الإلهي من الهدم جذاًف�، بل جت�سم فيه طلب الهداية لعب�دة اإله واحد، 

وت�أ�سي�س العدالة، وتوزيع احلق مبطلق املعنى.

م  َزِته)1( خيَّ لذلك ترى اأن كل م�سر، اأو قطر دان ب�لإ�سالم، اأو دخل يف َحونْ
ُبوَحة)3( من العدل املطلق و�س�د فيه الأمن  فوق ربوعه ال�سالم، وَرَتع)2( اأهله يف ُبحنْ
بينهم، وف��ست  اأ�سح وجوهه�، ومنت اخلريات  امل�س�واة على  والأم�ن، وح�سلت 
الربك�ت ب�عرتاف كل من�سف غربي مثل اللورد )ا�سبن�سر( و)ك�رليل(، وغريهم� 

ممن ق�لوا احلق ونطقوا ب�ل�سدق.

وهذا كله ل ي�سبه ب�سورة من ال�سور حروب اأهل املدنية الغربية احل��سرة 
وب�لنتيجة  ب�ل�ستعم�ر  اأو  ب�لإحل�ق،  البالد  نط�ق  لتو�سيع  َراُمَه�)4(  �سِ ي�سب  التي 

ا�ستعب�د العب�د حتت تلك الو�س�ئل.

َزِته: َجَم�َعِته. )م(. َحونْ  )1(
م. )م(. َرَتع: َتَنعَّ  )2(

ُبوَحة: َو�َسط كل �سيء وخي�ره. )م(. ُبحنْ  )3(
َراُمه�: َلِهيُبه�. )م(. �سِ  )4(
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اأو من يك�بر ب�ملح�سو�س،  ويتوهم الكثري ممن ل وقوف لهم على احلق�ئق، 
اإمن� مت بع�مل  انت�سر فيه من الأم�س�ر، والأقط�ر  الدين الإ�سالمي فيم�  انت�س�ر  اأن 
القهر، وال�سيف، و�سطوة اجليو�س. ولكن اإذا نظرن� اإىل احلقيقة بعني الإن�س�ف راأين� 
اأن من ظهور الإ�سالم يف مكة اإىل الهجرة للمدينة »يرثب« اإىل اأن عم الإ�سالم 
حمدودة،  و�َسِريَّ�ت)1(  معدودة،  غزوات  بغري  يح�سل  مل  ب�أ�سره�،  العرب  جزيرة 
بط�س الإ�سالم به� يف الكف�ر من قري�س كوقعة بدر، واأحد، وحنني، فذلت اأ�سد 
القب�ئل العربية، ودانت ب�لإ�سالم وعم الفتح ب�قي اجلزيرة، وتن�ول اليمن بدون 

قت�ل، بل ب�لدعوة والإر�س�د فقط.

عمر  الث�ين  وللخليفة  بكر،  اأبي  الأول  للخليفة  جتمع  م�  اأخذن�  اإذا  ثم 
الف�روق  من اجليو�س وم� بعثوه من املج�هدين، وعلمن� اأن جمموع اجليو�س 
الإ�سالمية يف العهدين مل يتج�وز الأربعني األًف�، وق�سن� م� دخل من املم�لك يف 
حوزة امل�سلمني، ومن دان ب�لإ�سالم )من قطر ال�س�م، وفل�سطني، فحلب، ف�لعراقني، 
فم�سر ومم�لك الفر�س، وغريهم اإىل جدران ال�سني، تبني وحتقق لن� اأن عمل اجله�د 
ب�ل�سيف مل يكن ليذكر يف ج�نب الدعوة ب�حلكمة، والأخذ ب�لعدل املطلق، واملث�ل 
احل�سن، والقدوة ال�س�حلة( وم� فتح من البلدان، والأم�س�ر �سلًح� اأكرث بكثري مم� 

فتح عنوة وحربً�. واأم� قوله تع�ىل: ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅژ  ]الأنف�ل/ 60[ لي�س ل�سفك الدم�ء كم� يظهر من �سريح الآية بنه�يته� 

�َسِريَّ�ت: ِقَطع من اجلي�س. )م(.  )1(
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حيث ق�ل: ژ ۅ ۉ ۉ ېژ ]الأنف�ل/ 60[ ف�لأمر ب�إعداد تلك القوة 
وليخ�س�ه�  الدم�ء.  �سفك  به�  ليتقي  فقط  »الإره�ب«  اإل  منه�  ليق�سد  يكن  مل 

طالب احلروب، وميتنع قتل النفو�س.

فتوفري الُعَدد والَعَدد، واإر�س�د القوة على مطلق املعنى اإذا ك�ن الق�سد منه 
»الإره�ب« ولي�س �سفك الدم�ء كم� هو الظ�هر والواقع، فهي اأفعل الو�س�ئل ملنع 

احلروب.

احلرب(.  لإبط�ل  احلرب  )اأبط�ل  معن�ه  م�  ق�ل  الأمل�ن  ق�ئد  »فمولتيكي« 
والقراآن ج�ء بذات املعنى قبله ب�ألف وثالثم�ية ع�م بدليل م� مر من ح�سر القوة 

مبطلق معن�ه� لالإره�ب فقط.

به، وال�سرية املحمدية ومن  َداَن)1(  ف�لقراآن وتع�ليمه، ودين الإ�سالم وَمن 
عمل واقتدى به� من الأ�سح�ب لو اأمكن للن��س اأن يعملوا به�، لتوفرت لديهم 

ال�سع�دة واأنواع اخلري، وخلف عنهم كثري من الويل وال�سر.

واأن� غري متحيز، ول منت�سر لالإ�سالم عن غري  اأقول هذا - وعزة احلق - 
هدى، ول يداخلني مبعتقدي هذا اأدنى ع�مل من عوامل التع�سب.

َداَن: انق�د وط�ع. )م(.  )1(
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اإذ دفن امل�سلمون بني  اأقول القراآن القراآن، واإين لآ�سف  اأقول، ثم  لذلك 
ِقع)4(! َتينْه)1( »الكنوز« وَطَفُقوا)2( يف َفَي�يِف اجلهل)3( يفت�سون على الفقر املُدنْ ِدفَّ

اأمرهم  القراآن  ك�أمن�  حتى  ق�ل،  م�  عك�س  وعملوا  اأمر،  م�  كل  يف  خ�لفوه 
اأنف�سهم،  على  انتق��سهم  على  وحثهم  الئتالف،  من  وحذرهم  ب�لختالف، 
وت�ستت كلمتهم، واأن ل يعت�سموا بحبل اهلل جميًع�، بل يتفرقوا ليف�سلوا وتذهب 

ريحهم؟!

اأو ك�أنه ق�ل: ل تتدبروا مع�ين القراآن لتفهموا، وتعملوا مب� يوؤول خلري دني�كم 
قبل اأخراكم.

وكيف ل اأقول وا اأ�سف�ه ! واإذا نه�س اأحد لتف�سري القراآن فال اأراه اإل يهيم 
بب�ء الب�سملة ويغو�س! ول يخرج من خمرج حرف �س�د ال�سراط حتى يهوي هو 
ومن يقراأ ذلك التف�سري يف هوة عدم النتف�ع مب� ا�ستمل عليه القراآن من املن�فع 

الدنيوية والأخروية مع ا�ستكم�له الأمرين على اأمت وجوههم�.

حتى  العلم�ء  برداء  املرتّدين  من  كثري  يف  اجلمود  وتف�سى  اجلهل،  َعمَّ 
تخر�سوا على القراآن ب�أنه يخ�لف احلق�ئق العلمية الث�بتة والقراآن بريء مم� يقولون.

َتينْه: ج�نبيه. )م(. ِدفَّ  )1(
َطَفُقوا: اأََخُذوا. )م(.  )2(

َفي�يف اجلهل: اجلهل الوا�سع املمتد الذي ل نه�ية له، وفي�يف: �سح�ري وا�سعة ل م�ء فيه�. )م(.  )3(
ِقع: ال�سديد. )م(. املُدنْ  )4(



قوله يف دعوة الإ�سالم وكيفية انت�س�ره
213213

اأثبت العلم كروية الأر�س، ودورانه�، وثب�ت ال�سم�س دائرة على حموره�. 
فهذه احلقيقة مع م� ي�س�بهه� من احلق�ئق العلمية لبد من اأن تتوافق مع القراآن 

والقراآن يجب اأن يجّل عن خم�لفته للعلم احلقيقي، خ�سو�ًس� يف الكلي�ت.

ف�إذا مل نر يف القراآن م� يوافق �سريح العلم والكلي�ت، اكتفين� مب� ج�ء فيه 
من الإ�س�رة، ورجعن� اإىل الت�أويل؛ اإذ ل ميكن اأن ت�أتي العلوم، واملخرتع�ت ب�لقراآن 
التنزيل جمهولة من اخللق، ك�منة يف اخلف�ء مل  �سريحة وا�سحة، وهي يف زمن 

تخرج حليز الوجود.

ولو ج�ء القراآن، و�سرح ب�ل�سكة احلديدية، والربق، وم� تفعله الكهرب�ئية من 
الغرائب وغري ذلك - ل�سلت الن��س، واأعر�ست عنه، وح�سبته كذبً�.

لذلك نراه قد ج�ء ب�لإ�س�رة اإىل كل م� هو ح�دث اليوم، وم� هو ممكن اأن 
يحدث يف م�ستقبل الزمن، مع مراع�ة عقول اخللق، وتقريب الأ�سي�ء لالأذه�ن عن 

طريق نظرهم، وق�بلية فهمهم.





نعم، اإن تدبري املم�لك و�سونه� من �سلط�ن اأو ملك يطغى بقوته ب�حلكمة، 
للتداول،  الأمة  ودعوة  وامل�س�ورة،  ال�سوروية،  احلكومة  واأ�سول  الراأي،  وح�سن 
والقرى  للمدن،  بع�س�كرهم  اإذا دخلوا  وم� يحدثونه  وم�س�ويهم،  امللوك،  ووظ�ئف 
من املف��سد، واإذللهم اأعزة القوم، و�سالحية امللوك يف اإعالن احلرب بعد اأخذ 
من  الن�فعة  والأ�سك�ل  اململكة،  ده�قني  مع  امللوك  مف�و�سة  واأ�سول  الأمة،  راأي 
التج�س�س، ومعرفة اأحوال املم�لك املج�ورة وغريه�، كل ذلك م�سطور يف القراآن 

- يف �سورة النمل - ب�أ�سرح عب�رة، وب�آي�ت وجيزة.

واإليك البي�ن:

غ�سب �سليم�ن عليه ال�سالم على الهدهد اإذ تفقده ومل يجده، فلم� ح�سر 
ق، ول َم�ُسوب)1( بكذب كم� تفعل  ُمَلفَّ ق�ل: جئتك من �سب�أ بنب�أ يقني - )غري 

پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ژٱ    - واحلك�م(  امللوك  مع  اجلوا�سي�س  اأكرث 

ُلوط. )م(. َم�ُسوب: خَمنْ  )1(

فيما ا�ستمل عليه القراآن من تدبري املمالك واأ�سول 
احلكومة ال�سورية ووظائف امللوك اإلخ. والإ�سارات 

اإىل مقدمات العلوم والفنون احلديثة
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ٺ  ژ    - ومعتقدهم  دينهم   -  ]23 ]النمل/  ڀژ   ڀ  پ  پ  پ 
ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿژ  ]النمل/ 24[.

فلم يت�سرع �سليم�ن بقبول نب�أ الهدهد بل ق�ل ژ ڈ ژ ژ ڑ ڑ      
ک کژ  ]النمل/ 27[. ثم اأعط�ه كت�بً� ليو�سله، واأو�س�ه اأن يرتقب عن بعد 

م� يفعلون.

فلم� ج�ء الكت�ب اإىل ملكة �سب�أ جمعت فوًرا جمل�س الأمة وژڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ژ  ]النمل/ 32[.

وبعد اأن تداول جمل�س الأمة )الوزراء اليوم مثاًل( وا�ستخرجوا اإح�س�ء من 
اإمك�نهم  اأنه يف  واأنب�أوه�  امللكة  اأعلنوا  �سجالتهم مب� عندهم من املعدات احلربية، 

حم�ربة �سليم�ن مب� توفر لديهم من القوة اإذا هي وافقت على اإعالن احلرب ژ ۉ 
ې ې ې ې ى ى  ائ ائ   ەئ ەئ وئژ  ]النمل/ 33[.

بل  ب�إعالنه�  نت�سرع  اأن  ينبغي  فال  ويالت  للحرب  اإن  معن�ه:  م�  فق�لت 
اإىل غري  ال�سلمية والتودد، واللني  التدابري، والو�س�ئل  اأمكن من  نح�ول دراأه� مب� 
امللوك بع�س�كرهم وم�  البالد من رزاي� دخول  نتخل�س، ونخل�س  اأن  ذلك ع�سى 

ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  ژ  ذلك  يحدثه 
جب  يئ   ىئ    مئ   حئ  جئ  ژی   -  ]34 ]النمل/  یژ   ی 

حبژ  ]النمل/ 35[.
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وك�أنه� اأ�سرت يف نف�سه� ق�ئلة: اإذا قبلوا الهدية، علمت اأن مطمع �سليم�ن 
ب�مل�ل ولي�س لالإمي�ن ب�هلل وتوحيده.

فرد �سليم�ن الهدية، وحتفز لإخراج امللكة وقومه� اأذلة ب�حلرب واأراد اأن يريه� 
م� لديه من القوى، وم� ت�سخر له من ري�ح ميتطيه�)1( وجتري ب�أمره )طي�رات( مثاًل، 

و�سرعة نقل الأخب�ر والأ�سي�ء ب�أ�سرع من الربق )التلغراف الال�سلكي( مثاًل.

وبه�  ل�سليم�ن،  توفرت  التي  الوا�سطة  بتلك  اأن  الق�س�س  وجدن� يف ذلك 
اإليه طرفه ج�ءت �سريحة  يرتد  اأن  قبل  القد�س  اإىل  �سب�أ  بلقي�س من  نقل عر�س 
ب�لعمل مبهمة عن الآلة الع�ملة؛ اإذ مل يكن ب�لإمك�ن للقراآن اأن ي�سرح ب�سكله� 

اأو ب��سمه� لبعد ذلك عن الأذه�ن يف ذلك احلني.

وكذلك لو ج�ءن� القراآن بنقل الأخب�ر ب�لف�س�ء و�سرح لن� م� فهمن�ه اليوم مل� 
�سدقن� ذلك لو مل نره )ب�لال�سلكي(.

 ،� وهكذا العلم ل يعجز عن اإحداث م� نظنه اليوم م�ستحياًل، واإبرازه مرئيًّ
قوة روحه،  واإمن� يف  به،  ي�ستطيع عمله  م�  له  الرتابي قد حتدد  الهيكل  ف�لب�سر يف 
اأن  ميكنه  ل  اليوم  امل�ستحيالت  واأي  ي�سل،  اأين  اإىل  ندري  ل  عقله،  وبحبوحة 

يجعله� ممكنة، فرناه� ب�سيطة بعد اأن كن� نعظم تخيله�.

ميتطيه�: يركبه�. )م(.  )1(
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ا وهي: عندم� اأراد �سليم�ن ا�ستح�س�ر عر�س  ويف ق�سة الهدهد اإ�س�رة دقيقة جدًّ
بلقي�س ا�ستعر�س م� عنده من و�س�ئط النقل ال�سريعة، واأرب�به�، وا�ستربزهم م� عندهم 
 .]39 ]النمل/  ڎڎ ژ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ژچ  ذلك   من 
فراأى ال�سيد �سليم�ن عليه ال�سالم ذلك بطيًئ� فلم َيُرق له. فتقدم عند ذلك غريه 

وژڑ ک   ک ک     ک گ گ گ  گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱژ  ]النمل/ 40[.

اأن وا�سطة نقل الأ�سي�ء ب�سرعة ل  ال�سراحة  اأو  فعلمن� من تلك الإ�س�رة، 
فيه،  ر�سوخ  وذوي  اأرب�ب،  وله  بكت�ب،  مدونً�  علًم�  ك�نت  اليوم،  وهمن�  يتخيله� 

ومتكن، وقدرة عليه على غري طريقة الأرواح التي يتم لهم به� خ��سة التطور.

وه� علم�ء ع�سرن� اليوم قد انتبهت اإىل عمل الروح، وا�ستخدامه� ب�لتنومي 
اإذا مل يتوقف البحث فيه بل  العلم  املغن�طي�سي )ا�سبريتيزم( و)هبنوتيزم( هذا 
�س�ر متقدًم� ب�لتج�رب، والتَّمِحي�س)1( ل يبعد اأن ي�أتين� من املده�س�ت والغرائب 

مب� مل يكن ب�حل�سب�ن، بل رمب� يحقق لن� م� �سبق القراآن ب�لإ�س�رة اإليه كم� ذكرن�.

بقوله  القراآن  اإليه�  اأ�س�ر  فقد  العلمية  الأر�س وهي من احلق�ئق  اأم� كروية 
اأو  )البي�س(  العرب  بلغة  حي  والدَّ  ]30 ]الن�زع�ت/  ںژ   ڱ  ڱ  ژڱ 

ال�سكل البي�سي، وهو الكروي اأو الأقرب اإليه.

التَّمِحي�س: الختب�ر. )م(.  )1(
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ب�لت�أويل  اأو نرجع  القراآن،  العلمية مع  فهذه الإ�س�رة تكفي لتتفق احلقيقة 
ليتفق القراآن مع احلقيقة العلمية ل اأن يختلف�.

بقوله  ذلك  اإىل  اأ�س�ر  فقد  على حموره�،  تدور  واأنه�  ال�سم�س،  ثب�ت  واأم� 
مبعنى  والدوران  واجلري   ]38 ]ي�س/  ېې …ژ   ې      ۉ  ژۉ 

واحد، وكذلك املحور وامل�ستقر - فال ترثيب على من ي�ستنتج اأن ال�سم�س جتري 
على حمور له� - هذا اإذا ك�نت احلقيقة العلمية م� ذكرن� )من دوران ال�سم�س على 

حموره�( ف�لقراآن يكون قد اأ�س�ر اإليه� وم� خ�لفه�.

ًم� َواِحًدا  وو�سل علم�ء الفلك ب�لبحث اإىل اأن الأر�س وال�سم�س ك�نت� ِجرنْ
دمي)1( اإىل اآخره. ثم انف�سلت الأر�س كرة كم� هي اليوم وك�ن ال�سَّ

بقوله  يخ�لفه�،  ل  م�  القراآن  يف  نرى  ف�إن�  علمية  كحقيقة  هذا  تقرر  ف�إن 
ژڱ ڱ ڱڱژ  ]الأنبي�ء/ 30[.

واإذا نظرن� مثاًل يف علم الرثوة راأين� اأن كثرًيا من املت�أخرين قد ادعوا و�سع 
ه بذكر اأفرادهم لرباعتهم بفن الرثوة، ومن اأعظم تلك القواعد   قواعده الكلية، ونَوَّ
وجوب جب�ية الع�سر وقت ح�س�ده، وم� ينطوي حتت ذلك من اأموال يوؤخذ عنه� 
)ر�سوم( عند وجوده�، واأن من فوائد ذلك �سهولة اأداء الزارع م� عليه من احلق 

يف وقت احل�س�د واإلخ.

ِدمي: ال�سب�ب الرقيق. )م(. ال�سَّ  )1(



220220
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

 فرنى اأن القراآن قد �سبق اأولئك العلم�ء يف فن الرثوة، وج�ء بتلك الق�عدة بقوله: 
ژں ں     ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ ]الأنع�م/ 141[.

واإم�  وقواعده�،  العلوم  كلي�ت  اإىل  اإ�س�رات  اإم�  القراآن  يف  ترى  وهكذا 
الكثري،  عن  القليل  بهذا  ف�جتزاأن�  كله�  تتبعه�  يف  ال�سرح  يطول  وقد  ب�سراحة، 

وتركن� لط�لب املزيد التتبع.

ومم� اأ�سغل العلم�ء كيفية فن�ء الع�مل، وال�سورة التي يتم به� فتتبعرث الأر�س.

وغ�ية م� و�سلوا اإليه اأن الفن�ء الأر�سي، وقي�مته�، اإمن� يتم ب�ختالل النظ�م 
ال�سم�سي، وب�لزلزال.

وعلى هذا نرى القراآن قد اأ�س�ر بل �سرح بذلك بقوله ژ ٱ ٻ ٻ 
ٻٻ پ پ پ پ ڀژ  ]احلج/ 1[ - وبقوله ژٹ ڤ ڤ 

ڤ. ڦ ڦ ڦژ  ]الزلزلة/ 2-1[.

اأم� الإ�س�رة اإىل اختالل النظ�م ال�سم�سي فقد ق�ل يف بحث ال�س�عة وعالم�ته� 
 ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ  ]الكهف/ 47[

اأي خ�رجة عن حموره� غري را�سخة للنظ�م ال�سم�سي، واإذا م� ح�سل ذلك فال 
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�سك يختلف م� عرف من اجله�ت اليوم في�سري الغرب �سرًق� واجلنوب �سم�ًل ، 
�سك  العظيم، ل  الزلزال  من  يحدثه  وم�  ال�سم�سي  النظ�م  عن  اخلروج  وبذلك 
براكني  ن�سًف�، وتتحول  املركز، وتن�سف اجلب�ل  لبعده� عن  اأجزاء الأر�س  تتبعرث 
وتقوم  فيه� من حيوان  مب�  الفن�ء  ويعمه�  الأر�سية  الكرة  وب�لنتيجة تخرب  ه�ئلة، 

القي�مة واهلل اأعلم.





ب�لعرتاف  الغرب  علم�ء  من  اليوم  املن�سفون  اأخذ  الدين:  جم�ل  ق�ل 
العرب  مو�سوع�ت  من  وهو   - ك�جلرب   - اإليه  �سبقوا  مب�  الف�سل  ببع�س  للعرب 

ووا�سعه »اأبو ال�سمح«.

واجل�ذبية، واملركز)1( مل يكن املكت�سف لهم� )ا�سحق نيوتون( مع العرتاف 
بف�سل الرجل.

وا�ستح�س�ره  الفو�سفور)3(  واكت�س�ف  والرتكيب)2(،  التحليل  وكذلك 
الأوك�سجني  لغ�ز  وو�سفهم  املغني�سي�)4(،  حجر  من  الأوك�سجني  وا�ستح�س�ر 
اكت�سفه� اأبو بكر بن ب�سرون من اجليل الث�لث للهجرة، وعرفه� بقوله عند ذكر مركب�ت الكيمي�ء »قوة ح��سة   )1(

ق�ب�سة منعك�سة اإىل املركز الأر�س«.
وكذلك التحليل والرتكيب من مكت�سف�ت بن ب�سرون من تلميذ اأحمد بن م�سلمة املجريطي الذي ع��س   )2(
يف اجليل الث�لث وذكر ذلك يف ر�س�لته لأبي ال�سمح يف الكيمي�ء املوجودة يف مقدمة ابن خلدون حتت تعبري 

»احلل والعقد«.
اكت�سفه بن ب�سرون كذلك يف اجليل الث�لث للهجرة - واملوؤرخ الأمل�ين »هفر« يف كت�به ت�ريخ الكيمي�ء يقول   )3(
�سراحة: اأنه وجد يف املكتبة امللوكية ر�س�لة ترجمت اإىل الالتيني لب�سري من علم�ء العرب املوجود قبل اأع�سر 

يعرف ا�ستح�س�ر الفو�سفور من الأدرار وي�سميه »الي�قوت اجلمري ال�سطن�عي«.
)بروح  عنه�  وتعبريه  ال�سمح  لأبي  ذكره�  امل�ر  الر�س�لة  بخ��سته يف  وعرفه  ب�سرون  ابن  مكت�سف�ت  من  وهو   )4(

ح�س��سة اأي غ�ز(.

فيما �سبق اإليه العرب من العلوم والفنون
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واأن  وخ��سيته،  الأيدروجني  وكذلك  ح�س��س،  غ�ز  اأنه  بخ��سته  عليه  والدللة 
الواحد منهم� حل��سته يطفئ الأج�س�م امللتهبة، وي�سعد مرتفًع�، والث�ين يلهبه� وهو 

اأحط من الأول.

من  وغريه�  والكربيتي   - الكربيت)2(  وح�م�س   - الآزوت)1(  وح�م�س 
عم�دات مب�حث الكيمي� كل ذلك من مكت�سف�ت العرب.

وك�ن الأ�س�تذة يف علم الكيمي�ء للجيل الث�لث للهجرة اأحمد بن م�سلمة 
بن حي�ن  مثل ج�بر  تقدمهم  وقد  ال�سمح  واأبي  ب�سرون،  بن  وتلميذه  املجريطي، 

احلراين، ومن بعدهم زكري� اأبو بكر الرازي وغريهم.

)1(  ح�م�س الأزوت وهو من مكت�سف�ت ج�بر بن حي�ن الكويف ومل ي�ستطع الغربيون اإنك�ره اأو ادع�ءهم اكت�س�فه. 
وج�بر ع��س يف اجليل الث�ين للهجرة ويف الع�سر الث�من للميالد يعني قبل األف وم�ية �سنة تقريًب�.

�سنة  وتويف  �سنة 246  العجم  )الري( يف بالد  املولود يف مدينة  الرازي  زكري�  بن  بكر حممد  اأبو  اكت�سفه    )2(
بتقطري )زاج  واأنه  الزاج(  ب��سم )روح  الكيمي�ء  ا�ستح�س�ره وذكره يف كت�به )احل�وي( يف فن  329 وعرف 
قرب�س( التي هي )كربيتيت احلديد( ي�ستح�سل ح�م�س الكربيت الذي هو اأهم احلوام�س واألزمه� واأنفعه� 

يف ال�سن�ئع.



اأن املجريطي، وتلميذه بن ب�سرون، واأبي ال�سمح ورد  قيل جلم�ل الدين: 
هذه  يف  الأ�ست�ذ  راأي  فم�  الكيمي�ء،  بحث  يف  خلدون  ابن  مقدمة  يف  ذكرهم 

ال�سن�عة؟

يف  الري��سة  اإليه  انتهت  من  وهو  املجريطي،  م�سلمة  بن  اأحمد  اأم�  ق�ل: 
كذب  فم�  بعده(  وم�  للهجرة  الث�لث  اجليل  )يف  الأندل�س  يف  العلوم  خمتلف 
اأي يتم عمل املع�دن  يف قوله »اأن الكيمي�ء ثمرة احلكمة« واأنه� »تتم ب�ل�سن�عة« 

اخل�سي�سة وترفيعه� للذهب، اأو الف�سة )�سن�عة(.

اأ�سري على  اأو  اأقول هذا ل تقليًدا للطغرائي، ول لأين ع�نيت هذا الأمر، 
اأحد اأن يع�نيه، اأو يولع به، ولي�س ذلك ل�ستح�لته كم� يتوهمون بل لعدم توفر 
معدن  يف  اخللق  و�سغف   - فيه  الأ�ست�ذ  وجود  وعدم  والفنية،  العلمية،  اأ�سب�به 

الذهب معلوم - الأمر الذي يذهب معه كل عقل، ودربة.

اأدلة جمال الدين على اأن الكيمياء قد تتم 
بال�سناعة وتفنيده لأدلة ابن خلدون
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بتج�رب  والتخبط  اجلهل،  مبح�س  احلكمة  ثمرة  لقتط�ف  املولع  فيح�ول 
واأمور ل تثمر اإل اخليبة.

قولهم�  ب�سرون  وابن  املجريطي  على  اإنك�ره  يف  خلدون  ابن  براهني  اأم� 
ب��ستح�لة �سحته�  - وحكمهم�  التلفيفي   - لأ�ست�ذه  وموافقته  الكيمي�ء،  ب�سحة 
ابن خلدون  بره�ن  بل جّل  اإىل علم -  منهم�  ب�ل�ستن�د  )الكيمي�ء( - مل يكن 
واأ�ست�ذه - اأن ر�س�لة بن ب�سرون يف الكيمي�ء من قبيل الألغ�ز، ومع�نيه� ل تك�د 

تبني! مع اأن الر�س�لة بك�فة األف�ظه�، ومع�نيه� �سن�عية حم�سة، وفنية �سرفة.

ويدر�س ذلك  يع�ين،  يفهمه� من  ا�سطالح�ت خ��سة  له  الكيمي�ء  وعلم 
العلم.

ومل� ك�نت الكيمي�ء ثمرة احلكمة والعلم كم� �سرح به املجريطي - ك�ن فهم 
م� يكتب يف �س�أنه� عوي�ًس� - يحت�ج اإىل حتقيق يف النظر، ومم�ر�سة يف العمل.

دا  ومل يّدع ابن خلدون اأو اأ�ست�ذه التلفيفي اأنهم� ع�ني� هذا الفن ول هم� فنَّ
م� ورد يف الر�س�لة عن طريق علمية، اأو اأتي� ب�حلجج والربه�ن.

بل غ�ية م� ق�له كم� �سبق )اأن الر�س�لة مل� ك�نت من قبيل الألغ�ز اأو ل تك�د 
تبني فهي اإذن ل تتم - يعني الكيمي�ء - اإل ب�ل�سحر اأو ب�أرف�د مم� فوق الطبيعة(.
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مع اأن الر�س�لة كم� قدمن� �سن�عية، فنية �سرفة تنطبق يف مع�نيه� على فن 
اأولئك الأعالم  العرب -  امل�أخوذ بدون �سك عن جه�بذة  الكيمي�ء احلديث - 
الذين و�سلوا من كل فن اإىل الغ�ية منه خ�سو�ًس� فيم� نحن يف �سدده )الكيمي�ء(.

ولبد اأن ي�أت زمن - اإن دام احل�ل على هذا املنوال - من البحث والتنقيب 
والتجربة، اأن يتو�سلوا اإىل فهم حق�ئق هذا الفن اجلليل واقتط�ف ثمراته.

قلن� اأن علم الكيمي�ء قد اأخذه الأوروبيون عن العرب ب�سكل ن�ق�س لغريب 
منه  ق�سدهم  يكن  مل  لأنه  مب�حثه  ب�أكرث  التعمية  والتزامهم  فيه،  ا�سطالح�تهم 
ترقية ال�سن�عة، واإيج�د الأ�سب�غ، والأجزاء الكيم�وية على نحو م� فعل الأوروبيون 
بعلم الكيمي�ء، بل ك�ن غر�سهم )العرب( عمل الذهب ب�ل�سن�عة ومع كون اأوروب� 
مل تعنت، ومل تهتم اإل بق�سور ذلك العلم وهي مقدم�ت لنتيجة، فقد ق�مت تلك 
الق�سور لدى الغربيني مق�م حتويل املع�دن اخل�سي�سة اإىل الذهب بدليل م� انتفعوا 

به� يف �سعب�ت ال�سن�ئع والتج�رة.

وبتعبري  ب�إ�س�رة،  َدّل  قد   - ال�سمح  لأبي  ر�س�لته  يف   - ب�سرون  ابن  اإن  ثم 
ب��سطالحهم )احلجر  ي�سمونه  م�  العمل، وهي  به�  التي ميكن  امل�دة  خ��س على 
الفل�سفي اأو املكرم، اأو حجر احلكمة( - واأن�سف كل الإن�س�ف بقوله: اأن معرفة 
امل�دة وحده� ل تفي ب�لغر�س املق�سود، ول تثمر اإذا مل يتمكن ط�لب ذلك العلم 
من معرفة عم�دات تلك ال�سنعة - ومنه� »التحليل والرتكيب« - هذه ال�سراحة 
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يف اأ�س��س فن الكيمي�ء وجدت م�سطرة يف ر�س�لة ابن ب�سرون العربي قبل اجليل 
الث�لث للهجرة وبعده، وعلم�ء اأوروب� يدعون بدون حم��س�ة اأو مب�لة، اأن املعلم ل 

فوازيه هو اأول من تنبه ف�أثبت التحليل، والرتكيب!

نعم اإن ابن ب�سرون مل يذكر بل�س�نه العربي لفظة »حتليل« و»تركيب« بل ق�ل 
� وفهًم�. »احلل« و»العقد« - وهو الأ�سح فنًّ

ثم ذكر ابن ب�سرون بعد التحليل والرتكيب - اأو بعد احلل والعقد عم�ًدا 
اآخر - وهو التقليب وف�سره بقوله تقليب ال�سيء من جوهره اإىل جوهر غريه ارتق�ء - ق�ل 
اأدنى طبق�ت  اأرفع مواليد النب�ت  نب�ًت�، والنب�ت حيوانً�، واأن  »ف�لرتاب ي�ستحيل 
اآخر ال�ستح�لت الثالثة ونه�يته�  اإذ هو  احليوان - �سل�سلة تنتهي عند الإن�س�ن 

اإلخ«.

وقد ذكر يف معر�س التحليل، والرتكيب - اأو احلل والعقد، ق�ئاًل: اإنن� لو 
اأخذن� م�دة مركبة وحللن�ه� ثم اأعدن تركيبه� )وهو م� ي�سمى اليوم يف علم الكيمي�ء 
احلديث »اأ�سول �س�نت�ز« ي�ستحيل اأن ترجع تلك امل�دة اإىل م� منه تركبت - لتب�دل 
ريب  بال  الذي ك�ن   - الفني  الق�نون  بع�سه� على  مع  واحت�ده�  الفردية،  اأجزائه� 

معروًف� عند علم�ء العرب.

معتدل  م�ستقيم،  ج�سم،  ح�سول  ب�إمك�ن  اأي�ًس�  ب�سرون  ابن  �سرح  وقد 
ب�لتف�عل الكيم�وي طبًع�.
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)اأن   - وعلم  الكيمي�ء،  مقدم�ت  در�س  من  عند  اليوم  املفهوم  هو  وهذا 
التدريج  فعلى  الأزوت  ح�م�س  مع  تع�مل  اإذا  مثاًل(  »البوت��س«  مثل  الأ�س��س 
تذهب خ��سة الأ�س��س وخ��سة احل�م�س - ويح�سل هن�ك ج�سم معتدل لي�س هو 
ب�لأ�س��س ول ب�حل�م�س وي�سمونه »ازوتيت البوت��س« ل يوؤثر على الرتن�سول، ول 

على م� هو اأ�سد منه اإح�س��ًس�.

فمن  »التقليب«  الأقدمني  العرب  علم�ء  ي�سمونه  م�  اأنواع  من  نوع  هذا 
مل يدر�س ذلك الفن، ويعلم اأ�سوله - يتوهم ل �سك كم� يتوهم بع�س املغ�ربة 
ذج من اخللق )بعلم الكيمي�ء(  ُهون)1( على ال�سُّ مُيَوِّ الطوافني يف الأر�س، الذين 
والدمدمة  الدين�ر،  �سكل  اأوراق على  ق�س  عب�رة عن  »التقليب«  اأن  ويفهمونهم 

عليه، وحرق البخور، والعزائم - فتنقلب الورقة دين�ًرا!

ف�أين هذا من اأقوال ومق��سد ابن ب�سرون واأ�ست�ذه املجريطي، اللذان و�سال 
بال ريب اإىل الغ�ية، والثمرة املطلوبة من هذا الفن.

ثم ذكر بعد التقليب - عم�ًدا اآخر هو »التن�سيف«.

وهذا العم�د غ�ية يف الأهمية - ويكفي اأنه ل يتم الأمر بدونه مع ا�ستكم�ل 
�سروط العم�دات الأخر.

ُنون الب�طل يف �سورة احلق. )م(. ُهون: ُيَزيِّ )1(  مُيَوِّ
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وقد ثبت يف الفن احل��سر اأن التن�سيف، اأو التجفيف فعلى اأنواع.

فمن املواد م� ي�سمونه� �س�بونية ل ميكن تن�سيفه� ب�لهواء، ول ب�ل�سم�س، ول 
اأو معتدلة،  ب�حلرارة - لأنه� لو و�سعت على حرارة مهم� ك�نت درجته� خفيفة، 
اأو �سديدة )وهي حتت مت��س الهواء( فال جتف - لتوا�سل امت�س��سه� م� يف الهواء 

من امل�ء.

اأو  التجفيف،  اأ�سول  من  كثرية  اأنواًع�  مع�جلته�  يف  يراجعون  فلذلك 
التن�سيف.

منه� م� ي�سعونه يف ن�قو�س من زج�ج �سمنه حو�س فيه ح�م�س الكربيت 
ال�سرف - وفوق احلو�س اأو الإن�ء تلك امل�دة التي يراد تن�سيفه� - فتو�سع على لوح 

من زج�ج ُتطلى اأطرافه مب�دة لزجة يو�سع عليه� الن�قو�س ملنع الهواء من اخل�رج.

وبتلك الطريقة ميت�س ح�م�س الكربيت م�ء الهواء ورطوبته )ل�سدة حر�سه( 
على امل�ء، وب�لت�يل ميت�س م� يف امل�دة من م�ء، ورطوبة، فيح�سل جتفيفه�.

وتوايل  الهواء  خملية  حتت  امل�دة  و�سع  وهو   - للتجفيف  الث�ين  والنوع 
ا�ستعم�له� حتى جتف وتن�سف.

والنوع الأخري وهو مل يذكر فيم� ط�لعته من كتب الكيمي�ء احلديثة، واإمن� 
وجدته يف كتب القوم )اأي علم�ء العرب( وك�ن ذكرهم له من قبيل الإ�س�رة اإذ 
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ق�لوا بعد البحث فيم� للحرارة والربودة من ت�أثري - ذلك البحث الدقيق - بقولهم 
»م�دة)1( ح�س��سة« ا�ستح�س�ره� يكون من برادة النح��س بعد اإخراج �سواده حتى 

�، ومع�ملته بح�م�س الكربيت )الزاج( اإلخ. ي�سري نح��سيًّ

يعمل  الذي  الكربيتي  احل�م�س  غري  على  ينطبق  الو�سف  هذا  نرى  ول 
بوا�سطته الثلج اليوم ل�سدة برودته بتبخره ال�سريع. ثم ذكر من العم�دات التنقية 

ملنع امل�دة من الف�س�د وتطهريه� من دن�سه�، واإخراج اآفته� منه�.

وهذا معروف ب�لفن احل��سر »ب�لتطهري« ومواد التطهري كثرية منه�: الكحول 
امل�دة  الكلور حلفظه  على  رجحوه  وقد  احلمو�سة(  )مولد  والأوك�سجني  ال�سرف 

الع�سوية من غري تخريب، ويفيد ب�لتبيي�س اأكرث من ف�ئدة الكربيت اأي�ًس�.

يتم  م�  التكلي�س  فمن  املهمة،  العم�دات  عداد  ِلي�س)2(« يف  كنْ »التَّ ذكر  ثم 
ب�لحرتاق حتت ت�سييق الهواء الن�سيمي ومنه م� يح�سل بتف�عل احلوام�س. اإلخ.

ب�لتعلم  اإل  عليه  احل�سول  ميكن  ل  الكيمي�ء  علم  اأن  نعلم  كله  هذا  فمن 
وب�لإجم�ل  الأ�ست�ذ،  فقد  عند  املتم�دية  والتج�رب  الدقيق،  والنظر  ال�سحيح، 
ف�لكيمي�ء �سنعة من اأدق ال�سن�ئع، وفن من اأجل الفنون، ول ريب اأنه ثمرة العلم 

.)� واحلكمة )كم� ق�لوا حقًّ

كذلك يف ر�س�لة اأبي بكر بن ب�سرون لأبي ال�سمح يف مقدمة ابن خلدون يف )علم الكيمي�ء(.  )1(
ِلي�س: ت�سخني م�دة مثل كربون�ت الك�ل�سيوم ت�سخيًن� �سديًدا مدة طويلة لتحويله� اإىل م�دة حرارية. )م(. َتكنْ  )2(
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ح� ب�أن معرفة  اإن ابن م�سلمة املجريطي، وتلميذه اأب� بكر بن ب�سرون قد �سرَّ
اإذا مل تكن املعرفة ت�مة  اأو امل�دة التي ميكن العمل به� غري ك�ٍف وحده  احلجرِ، 

بتلك العم�دات التي هي روح تلك ال�سن�عة.

وابن خلدون مل يدع، ومل يقل اأنه عرث على امل�دة، واأتقن هذه العم�دات 
»كم� �سبق القول« بح�سب الأ�سول الفنية، واأنه جربه� على م� يتطلبه العلم ومل 
)ينجح( لي�سح اإذ ذاك اإنك�ره ويكون قوله حجة على اإبط�له�، واإخراجه� من عداد 
َف�د)1( بع�مل مم� فوق الطبيعة اأو ب�لنفو�س  ال�سن�ع�ت واأنه� ل تتم اإل ب�ل�سحر، اأو ب�أَرنْ
ة، اأو ال�سريرة - وم� ك�نت حجته على هذا القول اإل اأنه وجد الر�س�لة من  اخلرِيّ
قبيل الألغ�ز كم� مر ذكره، وهكذا وافقه اأ�ست�ذه التلفيفي ولي�س لهم� من بره�ن 

غري اأنهم� وجدا مع�نيه� »ل تك�د تبني«!.

في� ترى لو اأخذ ابن خلدون اأو اأ�ست�ذه التلفيفي كت�ب الكيمي�ء احلديث 
اليوم وراأى )ك4/1( واأن ذلك معن�ه ح�م�س الكربيت اأو )ذي 2 ك( )اأنه كربيت 

الزيبق(.

وهو مل يدر�سه اأو يع�ين ذلك الفن، اأو ي�أخذه عن اأهله ب�لتعلم - ل �سك 
بحروف  واأ�س�ليل  واألغ�ز،  اأح�جي،  بل  بعلم،  لي�س  اأنه  ويقول  ذلك  ينكر  ك�ن 

َف�د: �سالت. )م(. اأَرنْ  )1(



اأدلة جم�ل الدين على اأن الكيمي�ء قد تتم ب�ل�سن�عة
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اأنه� من قبيل ال�سحر لأنه� مل تنب له وا�سحة، ول  اأو ك�ن يقول  مقطعة واأرق�م، 
لأ�ست�ذه التلفيفي كم� تظهر ب�س�ئط الأمور.

ثم اأن ابن خلدون قد �سّدق بح�لومية اأحمد ابن م�سلمة املجريطي وهي:

اأن تلك الكلم�ت،  اأن ي�سواد وغدا�س توفن� غ�د�س« وق�ل:  طم�غ�س بعد 
والأ�سم�ء الأعجمية اإذا تاله� الإن�س�ن قبل النوم بعد ري��سة، و�سدق توجه ف�إنه 

يرى به� م� يحب اأن يراه مم� تطوق نف�سه ملعرفته.

وق�ل ابن خلدون اأي�ًس� »اأنه راأى به� مراء غريبة ك�نت نف�سه تت�سوق للوقوف 
عليه�« - وب�لنتيجة - قد ق�ل ب�سحته� »واأن التجربة قد اأثبتته� اإلخ«.

ب�أ�سول، ول على فن يح�سل  اأن تلك »احل�لومة« ل تنطبق على علم  مع 
ب�ملزاولة، واملم�ر�سة، اأو م� يقوم عليه� بره�ن عقلي.

من الغريب اأن ي�سدق ابن خلدون مثل هذه احل�لومية )ورمب� يكون ت�سديقه 
�( وينكر علًم� مثل الكيمي�ء الذي مل يقف على حقيقته اأو يثبت وقوفه عليه،  حقًّ
املنحى،  غريبة  �سن�عة  الكيمي�ء  ب�أن  اعرتافه  مع  وا�سطالح�ته،  اأمره،  يع�ن  ومل 
بعيدة التن�ول عن جيل البداوة، مفتقرة اإىل �سحة النظر، والتدقيق يف علوم من 

تقدم من اليون�ن القدم�ء، والكلدانيني قبل ج�بر بن حي�ن احلراين.
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هذا  يف  ارت�أيته  م�  وهذا  خلدون،  ابن  راآه  م�  هذا  الدين:  جم�ل  ق�ل  ثم 
املطلب.

ول ي�سح اأن يرت�ب املن�سف ب�أن ابن خلدون من مف�خر الأمة، واأنه اأغزر 
الدين،  عن  للخراف�ت  واأنف�هم  قي��ًس�،  واأ�سحهم  نظًرا،  واأدقهم  م�دة،  العلم�ء 
التقيد  واأبعدهم عن  القول،  للب�طل من  ا  ردًّ واأكرثهم  ب�ملعقول،  اأخًذا  واأ�سرعهم 
ب�مل�ألوف عن غري علم ب�لف�ئدة - وب�لإجم�ل - ف�لع�مل ع�لة على ف�سل ابن خلدون 

يف حكمة الت�ريخ اإذ هو الوا�سع له� ول من�زع.



عرف جم�ل الدين ب��ستنك�فه، ونفوره من التقليد من غري متحي�س، فك�ن 
ىَل،  ال�سعيف منه�، ويجتهد لال�ستنب�ط لالأَونْ الأقوال، ويرد  ب�لأح�سن من  ي�أخذ 

ويتن�ول الأقرب لل�سواب، وم� يقبله العقل.

ذكروا يوًم� يف جمل�س جم�ل الدين قوًل للق��سي عي��س، واتخذوه حجة 
وا�ستد مت�سكهم بذلك القول حتى اأنزلوه منزلة الوحي ب�أنه ل ي�أتيه الب�طل ل من 
خلفه ول من اأم�مه - فق�ل جم�ل الدين: ي� �سبح�ن اهلل اإن الق��سي عي��س ق�ل 
م� ق�له على قدر م� و�سعه عقله، وتن�وله فهمه، ون��سب زم�نه - فهل ل يحق لغريه 
اأن يقول م� هو اأقرب للحق واأوجه، واأ�سح من قول الق��سي عي��س اأو غريه من 

الأئمة؟

وهل يجب اجلمود والوقوف عند اأقوال اأن��س )هم اأنف�سهم مل يقفوا عند حد 
اأقوال من تقدمهم( قد اأطلقوا لعقولهم �سراحه ف��ستنبطوا، وق�لوا، واأدلوا دلوهم 

اإنكار جمال الدين على من يقول ب�سد باب الجتهاد
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لء)1( يف ذلك البحر املحيط من العلم، واأتوا مب� ن��سب زم�نهم وتق�رب مع  يف الدِّ
جيلهم، وتتبدل الأحك�م بتبدل الزم�ن.

فقيل: يفهم من قول الأ�ست�ذ اأن الق��سي عي��س اأو من تقدمه من الأئمة 
اإذا ق�لوا قوًل ج�ز ملن بعدهم اأن يقول م� يرتاآى له �سواء اأك�ن خم�لًف� اأو موافًق�، ول 
يخفى اأن مثل هذا القول يحت�ج اإىل الجته�د، وب�ب الجته�د عند اأهل ال�سنة 

م�سدود، لتعذر �سروطه.

فتنف�س جم�ل الدين ال�سعداء وق�ل:

م� معنى ب�ب الجته�د م�سدود؟! وب�أي ن�س �ُسّد ب�ب الجته�د؟! اأو اأي 
اإم�م ق�ل ل ينبغي لأحد من امل�سلمني بعدي اأن يجتهد ليتفقه ب�لدين؟! اأو اأن 
مفهومه  لتو�سيع  ويجتهد  يجّد  اأن  اأو  احلديث،  و�سحيح  القراآن،  بهدي  يهتدي 
وح�جي�ت  الع�سرية،  العلوم  على  ينطبق  م�  على  ب�لقي��س  وال�ستنت�ج  منهم�، 

الزم�ن واأحك�مه؟ ول ين�يف جوهر الن�س.

اإن اهلل بعث حممًدا ر�سوًل بل�س�ن قومه )العربي( ليفهمهم م� يريد اإفه�مهم، 
وليفهموا م� يقوله لهم ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ  ]اإبراهيم/ 4[ 

وق�ل:

لنْو. )م(. َتقى به�، جمع الدَّ لء: هي التي ُي�سنْ الدِّ  )1(
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اآخر  مك�ن  ويف   ]2 ]يو�سف/  ےژ   ھ  ھ  ھ  ھ  ژہ 

ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ]الزخرف/ 3[.

َهم، ولكي يعمل الإن�س�ن بعقله لتدبر مع�نيه، وفهم  ف�لقراآن م� اأُننِْزل اإل ِلُيفنْ
اأحك�مه، واملراد منه�.

فمن ك�ن ع�ملً� ب�لل�س�ن العربي، وع�قاًل غري جمنون، وع�رًف� ب�سرية ال�سلف، 
وم� ك�ن من طرق الإجم�ع، وم� ك�ن من الأحك�م مطبًق� على الن�س مب��سرة، اأو 
ومتعنه�،  القراآن،  اأحك�م  النظر يف  له  القي��س، و�سحيح احلديث، ج�ز  على وجه 

والتدقيق فيه�، وا�ستنب�ط الأحك�م منه� ومن �سحيح احلديث والقي��س.

ثم ق�ل: ل اأرت�ب ب�أنه لو ف�سح يف اأجل اأبي حنيفة، وم�لك، وال�س�فعي، واأحمد 
ابن حنبل وع��سوا اإىل اليوم، لداموا جمّدين، جمتهدين ي�ستنبطون لكل ق�سية حكًم� 

من القراآن، واحلديث، وكلم� زاد تعمقهم ومتعنهم، ازدادوا فهًم�، وتدقيًق�.

واأح�سنوا  اجتهدوا،  الأمة  ورج�ل  الأئمة،  من  الفحول  اأولئك  اإن  نعم 
)جزاهم اهلل عن الأمة خرًيا( ولكن ل ي�سح اأن نعتقد اأنهم اأح�طوا بكل اأ�سرار 
القراآن، اأو متكنوا من تدوينه� يف كتبهم، واحلقيقة - اأنهم مع م� و�سلن� من علمهم 
العلوم،  القراآن من  م� حواه  اإىل  ب�لن�سبة  اإن هو   - واجته�دهم  الب�هر، وحتقيقهم، 
اأو ث�نية من دهر  اإل كقطرة من بحر،  واحلديث ال�سحيح من ال�سنن، والتو�سيح 

»والف�سل بيد اهلل يوؤتيه من ي�س�ء من عب�ده« وعلمهم م� مل يكونوا يعلمون.





ق�ل: ظهر لآل البيت النبوي يف اأوق�ت، واأزمنة خمتلفة اأحزاب و�سيع - 
فمنهم من �سل )ك�ملوؤلهة( وهم من يقولون ب�ألوهية علي بن اأبي ط�لب - ومنهم 
)املف�سلة( و)الغالة( يف حمبة اأهل البيت، وقد دخل الثن�ن حتت حكم من ق�ل 

»يهلك فين� اأهل البيت اثن�ن، حمب غ�ٍل وعدو ق�ٍل.

اأم� املف�سلة من ال�سيعة وهم يقلدون يف املذهب الإم�م جعفر ال�س�دق وهو 
من اأك�بر فقه�ء اأهل البيت - فهذا اجلمهور من امل�سلمني ملجرد تقليدهم لالإم�م 
جعفر، ومغ�لتهم يف حب الآل، وتف�سيلهم لالإم�م علي - ل يجب اأن نخرجهم 
من عداد امل�سلمني، وجن�سم اأمر هذه الفروق يف الفروع، وجنعله� وا�سطة للتفرقة، 
وللنزاع، فللخ�س�م، فلالقتت�ل. تلك الأمور التي �سهل وجوده� جهل الأمة، و�سفه 

امللوك الط�معني يف تو�سيع مم�لكهم.

ب�أوه�م  العوام  ال�سيعة ل�ستهواء  اأمر  واأعظموا  لوا،  َهوَّ ال�سنيني  ف�مللوك من 
حتزيب  بذلك  لهم  ليت�سنى  البيت  اأهل  �سيعة  على  عجيبة  وعزوي�ت  غريبة، 

نفور جمال الدين من قول �سني و�سيعي واأن ل 
موجب لهذه التفرقة التي اأحدثتها مطامع امللوك 

جلهل الأمة
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ال�سيعة  )بحجة  بع�ًس�  بع�سهم  امل�سلمون  ليقتل  اجليو�س  وجتيي�س  الأحزاب 
وال�سنية( وجميعهم يوؤمنون ب�لقراآن وبر�س�لة حممد   وعلى اآله.

مع�وية، وخروجه  قت�ل  يوم  له  والنت�س�ر  علي،  الإم�م  تف�سيل  م�س�ألة  اأم� 
عليه -  فلو �سلمن� اأنه ك�ن يف ذلك الزمن مفيًدا، اأو ينتظر من ورائه نفًع� لإحق�ق 
َرة)1(، والتم�سك بهذه الق�سية  عنْ حق، اأو اإزه�ق ب�طل - ف�ليوم نرى اأن بق�ء هذه النَّ
التي م�سى اأمره� وانق�سى مع اأمة قد خلت، لي�س فيه� اإل حم�س ال�سرر، وتفكيك 

ُعَرى)2( الوحدة الإ�سالمية.

ثم ق�ل: لو اأجمع اأهل ال�سنة اليوم ووافقوا املف�سلة من ال�سيعة )من عرب، 
قبل  اخلالفة  بتويل  ىَل  اأَونْ ك�ن  ط�لب  اأبي  بن  على  ب�أن  و�سلَّموا  وا،  واأَقرُّ وعجم( 

اأبي بكر - فهل ترتقي بذلك العجم؟! اأو تتح�سن ح�ل ال�سيعة؟!

اأب� بكر توىل اخلالفة قبل الإم�م  ب�أن  ال�سنة -  اأهل  ال�سيعة  لـو وافقت  اأو 
على- بحق - فهل ينه�س ذلك ب�مل�سلمني، ال�سنيني، وين�سلهم مم� وقعوا فيه اليوم 

من الذل، والهوان، وعدم حفظ الكي�ن؟!

اأم� اآن للم�سلمني اأن ينتبهوا من هذه الغفلة؟! ومن هذا املوت قبل املوت؟!

َرة: الع�سبية. )م(. عنْ )1(  النَّ
)2(  ُعَرى: ِرَب�ط وثيق. )م(.
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ي� قوم - وعزة احلق - اإن اأمري املوؤمنني علي بن اأبي ط�لب ل ير�سى عن 
عنهم  افرتقوا  اأو  ال�سنة،  اأهل  ق�تلوا  هم  اإذا  ال�سيعة  اأهل  عموم  عن  ول  العجم، 
ملجرد تف�سيله على اأبي بكر، وجميعهم ل يح�سنون اأمر دني�هم، »والن��س اأبن�ء م� 

يح�سنون«.

وكذلك اأبو بكر، فال ير�سيه اأن تدافع اأهل ال�سنة عنه، واأن تق�تل ال�سيعة 
لأجل تلك الأف�سلية التي مر زمنه�، والتي تخ�لف روح القراآن الآمر اأن يكونوا 

»ك�لبني�ن املر�سو�س«.

اأم� ق�سية التف�سيل فلو ا�ستحقت البحث بعد تلك الأجي�ل لكفى اأن يق�ل 
حلل اإ�سك�له� »اأن اأق�سر اخللف�ء الرا�سدين عمًرا توىل اخلالفة قبل اأطولهم عمًرا«.

فلو تويل اخلالفة بعد النبي  علي بن اأبي ط�لب - مل�ت اأبو بكر، وعمر 
وعثم�ن ومل يتي�سر لهم خدمة الإ�سالم، وامل�سلمني مب� ا�ستط�عوا اأن يخدموه به - 
ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني - حكمة اهلل يف خلقه - واإن اأكرمكم عند اهلل اأتق�كم. 





راأيه يف مذهب الن�سوء والرتقاء واأن العرب �سبقوا 
وقالوا يف هذا املذهب، وذكره الدكتور �سميل 

ا�ستطراًدا، ومذهب درون

�سئل جم�ل الدين عن البيت امل�سهور لأبي العالء املعري:

َجَماد ــْن  ِم ُم�ْصَتْحَدث  ــواٌن  ــَي َح يَّـــة فيـــه    َواّلــــِذي َحــــــاَرْت الَبِ

اجلم�د؟  من  احليوان  ارتق�ء  ال�سعر  من  البيت  هذا  املعرّي يف  يق�سد  هل 
ويوافق مذهب درون يف الن�سوء والرتق�ء؟ ذلك املذهب احلديث الذي اأوجده 
درون واأق�م علم�ء الأر�س واأقعدهم؟ اأم ق�سد املعري معنى اآخر، ومت��س اتف�ًق�، اأو 

عر�ًس� مع اأهل مذهب الن�سوء والرتق�ء.

اإذا قلت لي�س على �سطح الأر�س �سيء جديد  اأب�لغ  اأغ�يل، ول  ق�ل: ل 
ب�جلوهر والأ�سول.

َمل به�  تبتكر يف الكون حمدث�ت، وحتدث اأمور، وتقرر علوم - ُتوؤخذ وُيعنْ
اأجي�ًل - ثم تطراأ عوامل خمتلفة، تندثر به� تلك املحدث�ت، وجُتنَْهل تلك العلوم 
اإذ يحجبه� اخلف�ء، وحتفظ اأحي�نً� بع�س ُرَف�ت)1( اآث�ره� )طبق�ت الأر�س(، وكذلك 

ر اأو َبِلي. )م(. ُرَف�ت: ُحَط�م وُفت�ت من كل م� تك�سَّ  )1(
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م� يحدث من عظ�ئم الأمور، قد تذهب مع جيله� ورمب� يبقى �سيء من اأثره� يف 
خرائب اأهله�. وهكذا القول فيم� يزهو، وم� يتمح�س ويتقرر من العلوم عند اأجي�ل 

م�ست، قد متوت مع اأرب�به� اأو مُتنَْحى مبحو م� اأودعت فيه من الكتب والأ�سف�ر.

ف�ل�سعيد من اخللف من يعرث على اأثر من اآث�ر ال�سلف فينتبه بكليته اإليه، 
ويعمل على بعثه من موته، اإم� ب�إخراجه من اخلرائب، واإم� بنقب طبق�ت الأر�س، 

واإم� مبن�ج�ت اأرواح ق�ئليه وف�عليه.

وهكذا يعيد الإن�س�ن الكرة على قدمي مبتكرات الأ�سالف من املحدث�ت، 
غريب،  ب�سوق  وذلك  اليوم(  )عندن�  الغريبة  والفنون  والعلوم  العظيمة،  والأمور 

وعوامل عجيبة تعمل يف عقل الإن�س�ن يف �س�ئر الأزم�ن.

بينم� الإن�س�ن اليوم �س�ئر يف البحث، والتجربة يق�سد اأمًرا ف�إذا هو )عر�ًس�( 
يعرث على نت�ئج مل تكن بح�سب�نه، فين�سط له� عقله، وي�سرف اإليه� همته ول يزال 
اأو  اأو الخرتاع  اأ�س��س الكت�س�ف،  له و�سع  يتي�سر  يكد، ويجرب، ويجد، حتى 

تقرير قواعد كلية، لعلم، اأو فن.

اأم� مق�سد اأبي العالء فظ�هر وا�سح، لي�س فيه خف�ء - فهو يق�سد ب�لن�سوء 
والرتق�ء - اأخًذا مب� ق�له علم�ء العرب قبله بهذا املذهب وقد مر ذكره ول ب�أ�س 
اأبو بكر بن ب�سرون يف ر�س�لته لأبي ال�سمح عر�ًس� يف بحث  اإذ ق�ل  اإع�دته:  من 
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الكيمي�ء اأن الرتاب ي�ستحيل نب�ًت�، والنب�ت ي�ستحيل حيوانً�، واأن اأرفع املواليد هو 
الإن�س�ن »احليوان« وهو اآخر ال�ستح�لت الثالثة واأرفعه�.

طبق�ت  اأدنى  وهي   - النب�ت  املع�دن(  )ومنه  الرتاب  مواليد  اأرفع  واأن 
احليوان - �سل�سلة تنتهي عند الإن�س�ن اإلخ.

ف�إذا ك�ن بن�ء مذهب الن�سوء والرتق�ء على هذا الأ�س��س - ف�ل�س�بق فيه 
وثب�ته، و�سربه على  الرجل،  بف�سل  مع العرتاف  »درون«  ولي�س  العرب  علم�ء 
وخ�لفت  خ�لفته،  واإن  وجوهه،  اأكرث  من  الطبيعي«  »للت�ريخ  وخدمته  تتبع�ته، 
اأن�س�ره يف م�س�ألة »ن�سمة احلي�ة« التي اأوجده� اخل�لق �سبح�نه وتع�ىل ل على �سبيل 
الرتق�ء من �سعدان، ف�لإن�س�ن اأو من الزوابع امل�ئية. اأو اأن الربغوث �سيكون بعد 
األوف اأو ماليني من ال�سنني فياًل عظيًم� - لأنن� نرى اليوم يف الربغوث م� ي�سبه 
مذهب  »نفي  ر�س�لة  يف  دونته�  التي  املب�حث  من  ذلك  وغري   - الفيل  خرطوم 
والبتك�ر  الإبداع،  ن�سبة  يف  اإغراًق�  واأرى  واأ�سي�عه،  درون  على  ا  َردًّ الدهريني« 

للن�سوء والرتق�ء، والنتخ�ب الطبيعي له.

علم�ء  من  وغريهم  و»�سبن�سر«  و»هك�سلى«  »بخرن«  مثل  بذلك  ق�ل  ولو 
�سرقي  ذكر حكيم  على  اأمر  اأن  ي�سعني  فال  من�ق�ستهم  ترك  ج�ز  لو  ممن  الغرب 
بن��سره،  واأخذوا  »درون«  مذهب  اأيدوا  ممن  العلم�ء  من  ذكرت  من  مع  انخرط 
وهجموا على م�ألوف ال�سرقيني بقواعد ذلك املذهب - فمن حيث اجلهر مبعتقد 
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يعتقده الإن�س�ن اأنه اعتق�د �سحيح ولو خ�لف اجلمهور - ف�لدكتور �سميل له يف 
ن�سر مذهب »درون« وحتمله اأعب�ء املكفرين له )عن غري علم وحتقيق( يعد ل�سميل 
ف�سل، ولكن ل اأرى الدكتور �سبلي قد تخل�س مع جراأته الأدبية، وبع�س ر�سوخه 
يف الفل�سفة من و�سمة التقليد الأعمى لعلم�ء الغرب - ومبعنى اأو�سح - اأنه اأراد 
اأهل الأدي�ن، ويف ذات الوقت ع�ر�س  اأن ينت�سر لدرون، واأن ين�سر مذهبه رغم 

اأ�ست�ذه، و�س�حب املذهب املنت�سر له.

اإذ ل يخفى اأن الق�سد من مذهب امل�ديني الو�سول اإىل اأن الإن�س�ن تدرج 
من احليوان، واأعظم دليل لهم م� يرى يف ال�سعدان والقرود واأعلى اأنواعه »الأورانغ 

اأوط�ن« من الذك�ء واحلرك�ت وتركيب الأع�س�ء.

ثم اأنهم نظروا يف اأجنة ذوات الفقر ومنه� - الإن�س�ن - فراأوه مير منوه بدرج�ت 
احليوان�ت التي دونه حتى الأحفورية اأو ال�س�بقة له�. اإلخ.

راأين�هم  هذا،  احل�سن  بتقوميه  الإن�س�ن  خلق  جحود  اإىل  يتو�سلوا  ولكي 
مذهب  يف  واإم�مهم  الأر�س  طبق�ت  يف  ويغو�سون  الأََح�ِفري)1(،  وراء  يرك�سون 
الن�سوء والرتق�ء هو »درون« بال �سك، وهذا احلكيم مل� و�سل اإىل النقطة اجلوهرية 
وهي )موجد ن�سمة احلي�ة( فلم ي�سعه اإل اأن ق�ل »اأن اخل�لق هو الذي نفخ ن�سمة 
احلي�ة يف الأحي�ء« وهذا قوله ب�لن�س الواحد: »اإين اأرى اأن الأحي�ء التي ع��ست 

الأََح�ِفري: بق�ي� احليوان�ت اأو النب�ت�ت التي ع��ست يف الأزمنة اجليولوجية ال�س�بقة ثم حتجرت. )م(.  )1(
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على هذه الأر�س جميعه� من �سورة واحدة اأولية نفخ اخل�لق فيه� ن�سمة احلي�ة!« 
ا هـ.

اإن قول »درون« هذا ينفي ظهور احلي�ة على �سبيل طبيعي ولكنه مل يرق 
لعلم�ء الطبيعة امل�ديني، واأنكروا على »درون« هذا القول واتهموه ب�خلوف من اأهل 
دينه، وق�لوا اإن قوله هذا يجعل املذهب ن�ق�ًس� بل ينق�سه من اأ�س��سه لأن الغ�ية 

كم� ذكرن� من مذهب الطبيعيني »اإنك�ر اخل�لق« واإ�سن�د الأعم�ل اإىل الطبيعة.

هذا مق�م احلرية ملريدي مذهب »درون« ف�إم� اأن يكون اإم�م مذهبهم »درون« 
ق�ل قوله ال�س�بق عن علم وحتقيق، وفيه كم� ق�لوا نق�س لأ�س��س املذهب، واإم� اأن 
اأ�س��س  بهدم  الأدي�ن حمله على اجلهر  اأهل  به من  اتهموه  الذي  يكون اخلوف 

مذهب الطبيعيني.

وب�لنتيجة يريد الدكتور �سميل، والأ�ست�ذ »برن« وغريهم� اأن يوافقوا »درون« 
اإذا اأ�سر على اإنك�ر »اخل�لق« ويخ�لفوه اإذا اأقر بوجوده.

وب�لخت�س�ر اأن كلم� ج�ء يف مذهب الطبيعيني من ح�سر الأحي�ء ب�أنواع 
قليلة، وتفرع الكثري منه� وعنه� كل هذا ل ي�سر الت�سليم به كم� اأنه ل يفيدهم اأن 
احلي�ة وظهور الأحي�ء نتيجة لقوى طبيعية، نعم اإذا اأمكنهم اإثب�ت التولد الذاتي 

ك�ن لأقوالهم معنى وملذهبهم م�ستنًدا.
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اإم�مه  خ�لف  وقد  ال�سميل  �سبلي  احلكيم  به  يوؤاخذ  م�  راأيت  الذي  هذا 
واأ�ست�ذه »درون« وفيم� عدا ذلك ف�إين اأقدر ال�سميل قدره يف دقة بحثه، وحتقيقه، 
وجراأته على بث م� يعتقده من احلكمة، وعدم تهيبه من �سخط املجموع مل� يجهله 

من حق�ئق العلم.

اأم� جم�ل الدين فك�ن يعلم م� بيني وبني الدكتور �سميل من الولء، وقد 
ظهرت علّي عالئم امل�سرة لتقديره الرجل، ولكن �س�ء ذلك اأحد اإخوانن� امل�سريني 
فق�ل: ي� اأ�ست�ذ اإنني وجدت يف الدكتور �سميل »غروًرا« ف�أج�به ال�سيد: اأن الذي 
العلم  النف�س«، والذل و�سحيح  ال�سميل مل يكن »غروًرا« ولكنه »عزة  راأيته يف 

�سدان ل يجتمع�ن.

اخل�سر،  َي�ِل�سة)2(  الطَّ عليه  فيجمع  املَُدلِّ�س)1(  ال�سف�سط�ئي،  العلم،  وقليل 
لبذل  ويبجلونه  العلمي،  ل  الع�ملي  مبظهره  ويعتربونه  الأذق�ن،  اإىل  له  ويخّرون 

طع�مه، وعظيم داره.

�لون كثريون يف كل قطر وم�سر، ويف كل اآن وزم�ن. والدجَّ

قيل لل�سيد: اإذا مل يكن لعلم�ء العرب يف مذهب الن�سوء والرتق�ء غري 
تلك ال�سذرات، والعب�رات الوجيزة، فهي ل تفي ب�ملق�سود بل ي�سح ال�ست�سه�د 

املَُدلِّ�س: املَُخ�ِدع. )م(.  )1(
َي�ِل�َسة: �س�ل اأو و�س�ح ي�سعه بع�س العلم�ء وامل�س�يخ على الكتف، وع�دة يكون اأخ�سر. )م(. الطَّ  )2(
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به� على اأن القوم فهموا من هذا املطلب كلي�ت فقط، ومل يعريوه� اهتم�ًم� ا�ستحق 
� يتكفل ب��ستيع�ب م� يلزم ذلك املذهب  منهم اأن يفردوا له� بحًث�، اأو كت�بً� خ��سًّ

من الأدلة، وا�ستجم�ع الرباهني!

فق�ل: ه�توا مكتبة بغداد، والأندل�س والقريوان، وم� ترجم يف ع�سر اخللف�ء 
العب��سيني، وم� حقق علم�ء العرب من املب�حث، وم� األفوه من الكتب الفل�سفية، 
والطبيعية، والكيمي�ء. وبعد ذلك ط�لبوين واألزموين احلجة بعدم ا�ستيف�ء اأولئك 
العلم�ء موا�سيع م� نرى من املب�حث يف العلوم، والفنون الوافدة اإلين� عن طريق 

الغرب اليوم.

ودعوا الع�سر اجلليدي ي�ستحوذ على ق�رة اأوروب� مرة اأخرى، ويدور الدور 
الفلكي مبفعوله، وت�أثريه ويجعل احلي�ة يف ذلك الإقليم متعذًرا كم� ك�ن اأوًل، وانظروا 
اأهله - فرتون  اإىل نه�سة ال�سرق - خ�سو�ًس� متى تغري �سكل احلكم يف  اإذ ذاك 
ال�سرق قد ع�د م�سرًق� ب�لعلم�ء، زاهًرا بحق�ئق العلوم، مثبًت�، مقرًرا لكل م� هو ن�فع

 
 وي�سلح اأن يبقى اأثًرا. ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ ]اآل عمران/ 140[.

الإ�سالم  ح�س�رة  ويف  البداوة  جيل  يف  فهو  الطبيعي،  النتخ�ب  اأم� 
وحتري  الن�س�ء،  من  الزوج�ت  انتخ�ب  يف  اأك�ن  �سواء  به  ومعمول  معروف،  اأمر 
النجيب�ت من الأمه�ت فيخطبون بن�تهن، ويف ذلك اأقوال م�أثورة - ك�لقول »خذ 
واخَللنْق  اخُلُلق  وح�سن  الطيبة،  ال�سف�ت  من  له�  يكون  زوجة  اأي  خ�ل«  لبنك 
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واملزاي� م� لإخوانه� - حتى اإذا ج�ء الولد يكون فيه من الوراثة عن طريق اأمه م� 
ي�سبه اأخواله من موجب�ت الفخر - وكذلك عن طريق الأب - في�سبه الأعم�م - 

فيفتخر، اأو ميتدح، فيق�ل فالن معم وخمول. اأو يف حت�سني ن�سل اخليل.

ف�أمر  واأم� حر�س العرب على النتخ�ب الطبيعي - يف حت�سني احليوان - 
اِري)1(، والأم�س�ر ليجد اإىل فر�سه جواًدا  م�سهور، اإذ البدوي اإىل اليوم يطوف الرَبَ
من  اأكرث  اأو  حر�سهم  اخليل،  اأن�س�ب  حفظ  على  ويحر�سون  اخليل،  جي�د  من 
حر�سهم على اأن�س�ب الب�سر. ق�ل وب�لخت�س�ر: علم قليل مفيد يف ال�سدور يعمل 

به خري من علوم كثرية يف الكتب م�سطورة ولكن ل يعمل به�.

َح�ِري. )م(. اِري: ال�سَّ الرَبَ  )1(



واملَ�َس�ِرب)1(  املختلفة،  املذاهب  اأهل  يجمع  الدين  جم�ل  جمل�س  ك�ن 
املتب�ينة، في�سطر اأن يخ�طب كل اإن�س�ن على ح�سب عقله، وا�ستعداده، ويراعي 
لهوتيني  من  وغريهم�  وامل�ديني  املعطلة،  مع  ويخو�س  اأمكن،  م�  معتقداتهم 
مذاهبهم،  تو�سيح  مع  كتبهم  ق�لوه يف  وم�  الفال�سفة  ذكر  على  ي�أتي  متع�سبني. 

وذكر حججهم، ومنتهى م� و�سلوا اإليه من الرباهني.

مذاهب  الدين  جم�ل  على  ب�حلكم  يذهبوا  اأن  الكثريون  حمل  م�  ذلك 
�ستى - ت�رة ينظرون اإليه بنظر امل�رق من الدين، وطوًرا اأنه ديني متع�سب. ومن 
الفال�سفة  كتب  اأودعته  م�  ن�سبة  من  احل��سدون  متكن  هذه  الدين  جم�ل  ح�ل 
اَلط)2( من الن��س من  اأَخنْ من الإحل�د اإىل راأيه، واأذاعوا ذلك بني الع�مة واأيدهم 
اأُويِل املذاهب املختلفة الذين ك�نوا يطرقون جمل�سه في�سمعون م� ل يفهمون، ثم 

املَ�َس�ِرب: امليول والأهواء. )م(.  )1(
َلة. )م(. ب��س َو�ِسفنْ اَلط: اأَونْ اأَخنْ  )2(

راأيه يف ال�سرتاكية )ال�سو�سيالي�ست( واأنها ل 
تخالف الدين بل يقول بها
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يحرفون يف النقل عنه ول ي�سعرون، ويتبجحون ب�لتلمذة عليه، وين�سبون م� اأ�سربوا 
من الكفر اإليه »كم� �سبق ذكر ذلك يف �سريته«.

على اأن املب�حث التي ك�ن يدور به� ل�س�نه اأثن�ء من�ظراته اجلدلية يف بي�ن 
َحل  عق�ئد من ذكرن� من املعطلني، وامل�ديني، اإمن� ك�ن املراد منه� اإظه�ر حق�ئق النِّ
مبعزل عن العتق�د به�، واجلنوح اإليه�، بل مع تعقيبه� ب�لرد عليه�، واإق�مة احلجج 

على بطالنه�.

الأح�ديث،  بع�س  وتف�سري  القراآن،  اأحك�م  بع�س  يف  اجته�ده  وهكذا 
وا�ستنب�ط الأحك�م من �سرية ال�سلف.

جمل�س  يغ�سى  ك�ن  الأتراك  وكتبة  الأدب�ء  كب�ر  اأحد  اأن  ذلك  اأمثلة  من 
الن��س  اأ�سد  وك�ن  اأدبه(  وح�سن  لذك�ئه  يحرتمه  الدين  )وجم�ل  الدين  جم�ل 
حر�ًس� على القتب��س من اآراء ال�سيد من �س�ئر من ح�سر، اأو تتلمذ عليه يف ذلك 

املحيط.

يف  الإعج�ب  كثري  الغربية،  الأمم  ب�آداب  الولوع  �سديد  فك�ن  الرجل  اأم� 
نه�ستهم الجتم�عية، وتوزيع اأعم�لهم، واإعط�ء كل فئة)1( من املجموع ق�سًط� من 

ال�سرتاك يف �س�لح الهيئة.

ِفَئة: ط�ئفة. )م(.  )1(
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فق�ل جلم�ل الدين: ي� ح�سرة ال�سيد، اإن خري م� يف اأوروب� من النه�سة هو 
مه�سوًم�   � حقًّ �ستوؤدي  التي  هي  النه�سة  وهذه  »ال�سرتاكية«  )ال�سو�سي�لي�ست( 

لأكرثية من ال�سعب الع�مل.

مذهب  يق�وم�ن  الإ�سالمية«  امل�سيخة  »اأو  الإ�سالمي  الدين  ك�ن  ف�إذا 
ال�سرتاكيني، ف�أرى هن�ك ُثلنَْمة)1( ل ت�سد ب�سهولة، وخلاًل يجب مالف�ته ب�حلكمة 

فم� راأيكم؟

�ه)2( من  َتَتَوخَّ اإن م� تراه ال�سرتاكية يف الغرب، وم�  فق�ل جم�ل الدين: 
كل  مب�دئه،  وا�سعي  وتخبط  واأ�س�سه  احل��سر،  �سكله  يف  املذهب،  بذلك  املن�فع 
منه�  املنتظر  ك�ن  اأن  بعد  �سرر  ويجعله� حم�س  ال�سرتاكية،  نت�ئج  يعك�س  ذلك 

كل نفع.

جور  من  النتق�م  ح��سة  اإل  واأوجده�  اأحدثه�،  م�  الغربية«  »ال�سرتاكية 
احلك�م، والأحك�م، وعوامل احل�سد يف العم�ل من اأرب�ب الرثاء الذين اإمن� اأثروا 
يف  ثروتهم  وا�ستعملوا  اخلزائن،  يف  كنوزهم  وادخروا  وعملهم،  كدهم  وراء  من 
ال�سفه، وبذلوه� يف ال�سرف، والتبذير، والرتف على مراأى من منتجه�، والف�عل 

الع�مل يف ا�ستخراجه� من بطون الأر�س، ومن ترابه� واإلخ..

َجة املك�سور واملهدوم. )م(. ُثلنَْمة: ُفرنْ  )1(
�ه: تق�سده. )م(. َتَتَوخَّ  )2(
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وب�لخت�س�ر ثمرات عمل العم�ل بكل اأنواع ح�جة العمران. 

فكل عمل يكون مرتكًزا على الإفراط لبد اأن تكون نتيجته التفريط.

ظهورهم،  وراء  والفقراء  العم�ل،  حقوق  بنبذ  )الأغني�ء(  الغربيون  اأفرط 
ف�أفرط العم�ل مبن�ه�سة اأهل الرثوة، وغ��سبي حقوق الأمة - ب�ملن��سب وم�سبب�ت 
اجل�ه - فال ق�عدة دينية يرجع اإليه�، ول �سلط�ن وازع يعمل بقهر ل�س�لح املجموع، 

لذلك اأ�سبح اأمرهم يف ال�سرتاكية »فو�سى« ول�سوف ينعك�س اأمره�.

»اأم� ال�سرتاكية يف الإ�سالم« فهي ملتحمة مع الدين الإ�سالمي، ملت�سقة 
يف خلق اأهله منذ ك�نوا اأهل بداوة، وج�هلية.

من  اخللف�ء  اأك�بر  هم  ب�لإ�سالم  التدين  بعد  ب�ل�سرتاكية  عمل  من  اأول 
ال�سح�بة، واأعظم املحر�سني على العمل ب�ل�سرتاكية كذلك من اأك�بر ال�سح�بة 

اأي�ًس� - واإليك البي�ن:

اأم� اأن ال�سرتاكية من خلق البداوة ف�لربه�ن عليه م� ك�ن من اأهل الرثاء 
َتِزئ)1( مبن  منهم، وموا�س�ته لأهل قبيلته وع�سريته، ول اأعد كثرًيا من ذلك بل اأَجنْ
ا�ستهر منهم - مثل ح�مت الط�ئي يف ال�سنني املجدبة وكيف اأنه نحر اأعز م� لديه 

َتفي. )م(. َتِزئ: اأكنْ )1(  اأجنْ
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)وهو فر�سه( ذلك ملجرد جميء امراأة من اأق�سى قبيلة طيء اإذ ق�لت له: ي� ح�مت 
قيل لن� اإن عندك حلًم� َعِبيًط�)1( ف�أتيت ب�سبيتي.

ك�نت  التي  العالمة  )تلك  ن�ره  واأ�سعل  فر�سه،  نحر  ثم  �سدقِت،  فق�ل: 
النه�ر،  اأن هن�ك طع�م( في�أتون ملك�ن الدخ�ن يف  كدعوة للمجموع يعلمون منه� 
ة ل�س�حبه�، لأن  ول�سعلة الن�ر لياًل، وي�سرتكون جميعهم يف امل�أكل دون اأدنى ِمنَّ

الأمر بينهم من�وبة يفعله املي�سور، واملرثي ُكّل على ن�سبته وم� لديه من �سعة. 

الن�ر ومَيَّم نحوه� من  هكذا فعل ح�مت مع من ق�سدته واأطف�له�، ومبن راأى 
اأهل ِجَواره وقبيله.

َقِرًم�)2(،  ب�أن ح�مت مل يذق من ذلك اللحم �سيًئ� مع كونه  وقد تواتر اخلرب 
ًب�)3(. �َسغنْ

وهن�ك رجل اآخر من رج�ل العرب وهو »طلحة الطلح�ت« ك�ن �س�أنه اأن كل 
اأعزل معدم ي�أتيه، يقول له: »دونك الفر�س، والرمح، وال�سيف فع�سى اأن تكتفي 
بهم ذل ال�سوؤال، واإن مل تفعل، ومل حت�سن العمل بهم فال اأر�سدك اهلل ول اأغن�ك.

)1(  َعِبيًط�: �َس�مِلً� من الآف�ت. )م(.
َقِرًم�: كثري ال�سته�ء اإىل اللحم. )م(.  )2(

ًب�: جوع�ن. )م(. �َسغنْ  )3(



256256
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

اأن ذلك الرجل )طلحة( املرثي ب�خليل وال�سالح جهز على املنوال  يق�ل 
املذكور األف ف�ر�س ومل يبق عنده اإل م� اأعطى لواحد منهم.

فك�ن كل ف�ر�س ممن جهزهم طلحة اإذا اأت�ه غالم �سم�ه طلحة فلم مي�س كثري 
من الزمن اإل وك�ن يف تلك القب�ئل من اأ�سم�ء اأبن�ء اأولئك الآب�ء ميئ�ت من ذلك 

ال�سم ف�سمي »طلحة الطلح�ت«.

هذا مثل من ال�سرتاكية قبل الإ�سالم ومنه يعلم اأن الرثوة ك�نت ول تزال 
موجودة يف الأفراد ولكن ح�سن ا�ستعم�له�، وجعل ن�سيب لالآخرين فيه� يجعل 
ال�سرتاكية اأمًرا مقبوًل، و�سفة ممدوحة؛ اإذ ل اأن�نية، ول اأثرة، ول ا�ستط�لة على 
َمة)1( ي�ست�أثر به�، ول بطع�م �سهي يلتذ به مع لفيفه، ول ببن�ء  الفقري بخيول ُمَطهَّ
�س�هق ي�سكن فيه، بينم� موجد، وم�سبب، ومهيء تلك النعم كله� - ذلك الع�مل 
�َرة  بَّ الفقري الذي ي�سكن كوًخ� حقرًيا ن�سف اأع�س�ئه، واأبن�ئه يف خ�رجه عر�سة ل�سَ
الُقّر)2(، واأَُواَرة احلّر)3( - ل ميلك من القوت خبًزا ك�فًي�، ول من امللب�س م� ي�سرت 

به مت�م العورة.

للمط�لبة  العم�ل  طبقة  ا�ستنفر  م�  وهذا  الرثوة،  اأهل  اليوم  عليه  م�  هذا 
ب�ل�سرتاكية، ويف نفريهم روح النتق�م، والإفراط يف املط�لبة بحقهم، يق�بله التفريط 

َمة: َح�َسَنة اخَللنْق. )م(. ُمَطهَّ  )1(
�َرة الُقّر: �سدة الربد. )م(. بَّ �سَ  )2(

اأَُواَرة احلّر: �سدة احلّر. )م(.  )3(
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يف زجرهم، وعدم الر�سوخ مل� يطلبونه من احلق، ول�سوف يتف�قم اخلطب، وتعم من 
جراء ذلك البلوى يف الغرب ول ي�سلم منه� ال�سرق.

»اأم� ال�سرتاكية يف الإ�سالم« - فهي خري ك�فل جلعله� ن�فعة مفيدة، ممكًن� 
الأخذ به� لأن الكت�ب الديني وهو القراآن اأ�س�ر اإليه� ب�أدلة كثرية منه�:

اأن امل�سلم اأول م� يقراأ من ف�حتة الكت�ب )احلمد هلل رب الع�ملني( فيعلم اأن 
� واحًدا وهو مع �س�ئر اخللق من املربوبني على ال�سواء. للخلق ربًّ

ويرى، ويعلم اأن القراآن اأتى على ذكر اأرب�ب القوة ورج�ل احلرب، والغزاة، 
حقوق  ومبيًن�  ومدافًع�،  ومعلًم�،  اآمًرا،  فخ�طبهم  وقي�دتهم،  اإمرتهم،  يتوىل  ومن 
امل�ست�سعفني من الأمة الذين مل يتمكنوا من ال�سرتاك مع من ذكر ليكون لهم 

من ذلك اجله�د، وتلك امل�س�عي ن�سيًب�؛ اإذ ق�ل ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ي�سعى جم�هًدا،  من  على  اأوجبت  ب�هرة  اآية  هذه  ]الأنف�ل/ 41[  ڄ ڄژ 
يكن  مل  م�   - وغن�ئمه  غزواته  بنتيجة  معه  م�سرتًك�  يكون  اأن  بحي�ته  وخم�طًرا 
م�سرتك� فعاًل - ف�أعطى اأوًل »هلل تع�ىل« ن�سيًب� ومرجع ذلك الن�سيب لعب�ده، ث�نًي� 
»للر�سول«، ث�لًث� »لذوي القربى« وهم ل �سك من امل�ست�سعفني الذين اإمن� قعدوا 
عن ال�سرتاك يف اجله�د، وال�سعي وراء الغن�ئم، لعلل تختلف اأ�سك�له�، واأنواعه�، 
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ولكن الدين مل يجز حرم�نهم بل جعل لهم ن�سيًب� من م�س�عي اأولئك الأ�سداء، 
الأقوي�ء املج�هدين، اخل�ئ�سني غمرات املوت اإلخ.

� على حكمة ال�سرتاك، ولبث حكم هذه الآية ج�رًي�،  كل ذلك نراه مبنيًّ
وك�ن الر�س�ء به �س�ماًل ملجموع امل�سلمني، من جم�هد، اأو ق�عد عن اجله�د لعلة، 
فبداأ ب�لدرجة الأوىل بعد اهلل ور�سوله بذوي القربى من املج�هدين على درج�تهم 
َلِتهم)1( عند تغيبهم( وعطف على من  اأولد املج�هدين وَعينْ )ممن ينظر بح�ج�ت 
اأقرب�ء، فق�ل »واليت�مى« ثم  الث�نية ممن لي�س لهم يف املج�هدين  املرتبة  دونهم يف 
و�سع نط�ق ال�سرتاكية فق�ل »وامل�س�كني«، ثم راأى اأن ي�أخذ نط�ًق� اأو�سع فق�ل »وابن 
منه  اأو�سع  يكن  مل  ال�سرتاكية  من  نوع  ال�سكل  بهذا  فتم  ع�بره،  اأي  ال�سبيل« 

�سكاًل ول اأنفع.

ثم  والف�سة  الذهب  يكنزون  ملن  مقرًع�  الكت�ب  من  اآخر  مبو�سع  ج�ء  ثم 
ذ)2(، واأثنى على الذين يوؤثرون على اأنف�سهم ب�لعط�ء والإ�سع�ف، والإطع�م ولو  َحبَّ

ك�ن بهم خ�س��سة.

وهكذا ترى ق�نون ال�سرتاكية املعقول يف اآي�ت القراآن ترتى.

فلننظر هل عمل بهذا الق�نون وم� ك�نت نت�ئج العمل به.

ُلهم. )م(. َلِتهم: َتَكفُّ َعينْ  )1(
. )م(. َحبَّذ: َحبَّ  )2(
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لهو  والأن�س�ر  امله�جرين  بني    امل�سطفى  عقده  الذي  الإخ�ء  اإن  نعم 
اأ�سرف عمل جتلى به قبول ال�سرتاكية قوًل وعماًل.

اإمن� ا�ستط�ع اأن يفر بدينه را�سًي� بهجره بلده، وترك  ف�مله�جر من امل�سلمني 
م�سقط راأ�سه، ومف�رقة اأهله وذويه، واخلروج من م�له ومقتن�ه م�سروًرا اأن ي�سل لدار 

الهجرة �س�ملً�.

والأن�س�ري، وهو يف بلده مع اآله وَذِويه وم�له قبل را�سًي� م�سروًرا اأن ي�س�رك 
اأخ�ه امله�جر بكل معنى ال�سرتاك.

حتى لو تطلع الإن�س�ن من� اليوم، واأ�سرف على تلك الأرواح الط�هرة لراأى 
اأن عمل  اعتق�ده  ول�سح  عقله،  له  ينبهر  م�  روًح� وج�سًدا  ال�سرتاك  من جم�يل 
الدين وت�أثريه يف تلطيف الكث�فة اجل�سم�نية ل ي�س�رعه موؤثر، اأو ع�مل اآخر على 

الب�سرية، ولرجعوا اإليه لو ك�نوا يعقلون.

ثم ق�ل: »مل� ك�ن مذهب ال�سرتاكية كبقية املذاهب واملب�دئ، له� طرف�ن 
)وخري الأمور اأو�س�طه�( راأى ال�س�رع الأعظم اأن تنعم فريق من قوم، و�سق�ء فريق 
اآخر يف حميط واحد، ومبَ�َس�ٍع لي�س بينه� وبني م�س�عي الآخرين كبري تف�وت - مم� 
ل يتم به نظ�م الجتم�ع - وك�ن النبي  )ب�ملوؤمنني رحيًم�( فج�ءه عن طريق 
الوحي - وهو نتيجة متحي�س نََزَع�ت)1( النف�س الب�سرية، وم� ع�سى اأن ينجم من 

نََزَع�ت: ُمُيول واجت�ه�ت. )م(.  )1(
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امل�س�ر اأو املن�فع له� - فو�سع للدين اأرك�نً� خم�سة ومن تلك الأرك�ن »فر�س الزك�ة« 
ك�ز)1( والأنع�م. اإلخ. يف امل�ل، والرِّ

ثم اأ�س�ف اإليه� كم� �سبق »غن�ئم احلروب« ف�أخذ منه� ق�سًط� مبقدار اخلم�س - 
َب�« بنكتة غ�ية يف احلكمة:  ثم بعد ذلك حر�س على بذل »ال�سدق�ت« وحرم »الرِّ
ب� اأ�سع�ًف� م�س�عفة - وهو م� وقع عليه التحرمي، ولكي يكون  وهي - اأن ل يوؤكل الرِّ
ب� املعقول الذي ل  لالإم�م خمرج اإذا ق�ست امل�سلحة ب�لت�س�مح للحكم بجواز الرِّ
اأ�سع�ًف�  وي�سري  امل�ل،  راأ�س  الزمن  من  برهة  يتج�وز يف  ول  املديون،  ك�هل  يثقل 
ق �سراحة بني احتي�ل املرابني، املتلب�سني ب�لدين، الذين يتظ�هرون  م�س�عفة - وَفرَّ
ب� - ببيعهم �سلعة قيمته� احلقيقية مئة درهم يجرون عقد بيعه� مع  ب�لتجنب عن الرِّ
ب� وعينه  امل�سرتي امل�سطر بثالثم�ئة درهم، وحقيقة هذا الفرق اإن هو اإل ن�سيب الرِّ
واإمن� يجعلونه عن طريق البيع، ويخدعون اأنف�سهم ب�أنهم تخل�سوا من ارتك�ب جرمية 

ب� التي حظره� عليهم الدين. الرِّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ ب�لقراآن:  ال�س�أن  بهذا  ج�ء  م�  بع�س  واإليك 
ٿ    ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ 

ك�ز: م� اأوجده اهلل يف الأر�س من املع�دن يف ح�لته� الطبيعية، وهو يف الغ�لب ذو قيمة اقت�س�دية لحتوائه  الرِّ  )1(
على مواد ن�فعة. )م(.
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ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ. ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈڈ ژ ژ   ڑ ڑ        ک         کژ ]البقرة/ 275- 276[.

ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى    ژى  وق�ل: 
ۆئ ۈئژ ]اآل عمران/ 130[.

ٿ  ژٿ  تع�ىل:  كقوله  فكثري،  ال�سدق�ت  على  احلث  يف  ج�ء  م�  اأم� 
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ 

ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ ]البقرة/ 271[.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ژڻ  وق�ل 
ۇ ۇ   ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ  ھ ے  ھ  ھ  ہ ھ 
ۆژ ]التوبة/ 60[ وق�ل ژ  ۓ ڭ ڭ ڭڭژ ]هود/ 114[ 
�، وحتري�ًس� على البذل، وموؤا�س�ة  واأمث�ل ذلك كثري يف الكت�ب، واحلديث - حثًّ
ا لعوامل ح�سد احل�س�د  الفقراء، واأهل الَعَوز)1( - دراأ ملف��سد اأرب�ب املط�مع، و�سدًّ

لأهل الرثوة والنعيم اإلخ.

اأم� الرثوة فتختلف بكميته� من م�ية اإىل األوف، وماليني من دن�نري، ولكن 
ل تختلف بكيفيته� مبعنى - اأن رجاًل ميلك م�ية دين�ر بني قوم ل ميلك اأفرادهم 
اإل دراهم معدودات، فيمكن �س�حب تلك املئة اأن يظهر مبظهر الرثاء، وي�أخذ من 

الَعَوز: الحتي�ج. )م(.  )1(
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الأثرة  اإذا مت�دى  قومه ويدعوهم حل�سده - هذا  اأنظ�ر  ويلفت   ،� بيًّ ِن�سنْ  � التنعم حظًّ
والأن�نية ومل ينل قومه منه ر�س��سة ف�سل على حد قول زهري بن اأبي �سلمى:

ــْذم وُي عنه  ُي�ْصَتْغَنى  َقــْوِمــه  َعَلى  ِلــه    ــٍل َوَيْبَخـُل ِبَف�صْ َمْن َيــُك َذا َف�صْ

اأن  الكف�ية، خمت�سره:  فيه  م�  البداوة  قلن� عن زمن اجل�هلية وع�سر  ولقد 
اأعظم مرٍث ك�ن يت�س�وى يف م�سكنه، وم�أكله، وملب�سه مع اأفراد قبيلته وع�سريته - 
فال تتحدث نف�س من ذلك املجموع ب�أدنى ح��سة من احل�سد، اأو داع يدعوه اإىل 

النتق�م.

يعمل  اهلل  لر�سول  اخلليفة  وهو  من�سًب�  اأكربهم  فك�ن  الإ�سالم  ج�ء  ثم 
الفقراء،  منه، وجم�ل�سة  والكف�ف  العي�س،  من  ب�لقليل  الكتف�ء  نبيه من  ب�سرية 
وم�س�ركتهم بكل معنى ال�سرتاك يف مظ�هر احلي�ة الدني� ونعيمه�. لق�ئٍل اأن يقول: 
اإن �سظف العي�س يف زمن النبي امل�سطفى وخلف�ئه ك�ن يدعو بطبيعة الأمر اإىل 

عدم التح��سد.

املم�لك  بلغ من  ال�سديق  بكر  اأبي  زمن  الإ�سالمي يف  الفتح  اإن  فنقول: 
مبلًغ� عظيًم�، وج�ء ب�ملغ�من الكثرية، ومع ذلك ل نرى اأن و�سعية اخلليفة اأبو بكر 
قد تغريت، ول مظ�هر وزرائه، وقواده تبدلت، ول �سكل حي�ة من اأثرى من متجرة 
العرب قد ظهر فيهم �سيًئ� يلفت نظر ح��سد، اأو يجعل يف نفو�س غريهم اأقل غ�سة.
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ول ريب اأن الفتوح�ت يف زمن الف�روق عمر بن اخلط�ب قد امتدت ف�س�رت 
اأو�سع نط�ًق�، واملغ�من اأعظم وفًرا. والنفو�س الب�سرية مع هذه العوامل قل م� تنجو 
من تطلع لل�سرف، والرتف، ومهيئ�ت ال�ستط�لة، والأن�نية )وقد توفرت اأ�سب�به�( 
وب�لفعل، ورغًم� عن قرب العهد ب�سرية ال�س�رع وخليفته اأبي بكر، ومت�سك الف�روق 
ب�سريتيهم� - فقد اأتته الأنب�ء ال�س�دقة ممن بثه ملراقبة �سري، و�سرية عم�له ب�أنه قد 
ف�ست لع�مل م�سر )عمرو بن الع��س( وع�مله يف دم�سق )مع�وية بن اأبي �سفي�ن( 
معه  فخ�سي  وثراء،  و�سرف،  بذخ،  هيئة  وغريه  العراق  يف  العم�ل  من  وغريهم� 
ح�سول ميزة الأك��سرة لأولئك الأفراد من العم�ل اخل�دمني للجموع، وي�سرفون 
اإىل  التدريج  �سبيل  على  النفرة  فتدب  احلق  وجوه  بغري  ونفوذه  احلكم،  �سلط�ن 
نفو�س الأمة من حك�مه�، وب�لأخري، تنقب�س تلك النفو�س عن الط�عة الختي�رية، 

وتفقد الثقة وي�سعف الإمي�ن ويتزلزل البني�ن، ويعم البالء )والعي�ذ ب�هلل(.

عظة  الأقوال  ب�أخ�سن  عم�له  بتقريع  اخللل  ذلك  ملالف�ة  الف�روق  ف�أ�سرع 
وحتذيًرا، وقتاًل للغرور، فخ�طب ع�مله يف م�سر بقوله: »اإىل الع��س بن الع��سي، 
م� اأقطعتك م�سر طعمة لك ولقومك«، ومبثل قوله له »ل تب�يل اأن حتي� اأنت ومن 
معك، اأن اأموت اأن� ومن معي«، ومبثل قوله »متى ك�ن ابن الع��س يف مثل م� بلغني 

عنه من ثراء ودور، وق�سور، ومب� معن�ه اإلخ«.

ده ب�أن يجتنب  وهكذا خ�طب ع�مله يف ال�س�م مع�وية بن اأبي �سفي�ن، وهدَّ
غطر�سة هرقل، وتع�ظم الأك��سرة والقي��سرة.
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ًم�)1( اأن ُي�َس�ِطر)2( كل  َ ومل يكتف مب� ق�له بل اأر�سل معتمًدا وبيده اأمًرا َمربنْ
َتَن�ه)3( من ثروة ومت�ع، حتى اأن ذلك املعتمد اأخذ فردة نعل الع�مل وترك  ع�مل مُبقنْ

له الأخرى.

هذا در�س عملي، وَعَلِني ملالأ امل�سلمني، اأفهم فيه الف�روق احل�كم، واملحكوم 
عدم �َسَواِغَية)4( الأثرة، وال�ستط�لة، وعمل بذلك  على حمو دواعي احل�سد من 

ال�سدور فعاًل.

فلننظر م�ذا فعل عمر بن اخلط�ب مب� �س�دره من اأموال العم�ل؟ وم�ذا �سنع 
مبغ�من ك�سرى وقي�سر؟ وم�ذا ظهر على تلك اخلليفة من اآث�ر عظمة امللوك، والأمراء، 

�سواء ك�ن يف م�سكنه، اأو ملب�سه، اأو م�أكله؟

ظهر عليه مع كل م� توفر لديه، اأن لب��سه ك�ن اأحقر م� يلب�سه الفقري يف الأمة 
)ومرقعيته م�سهورة يف تواريخ الأمم، واأن فيه� مع رقع الأقم�سة رقعة من اأدم اأي 

من جلد(.

اإليه�  يدخل  حقرية  �سقيفة  يف  يومه  �سح�بة  يق�سي  فك�ن  م�سكنه(  )واأم� 
مط�أط�أ الراأ�س، ينظر يف �سوؤون اخلالفة، ويق�سي وقت ا�سرتاحته يف البقيع »جب�نة 

الأموات«.
َكًم�. )م(. ًم�: حُمنْ َ ُمربنْ  )1(

ف. )م(. ُي�َس�ِطر: ُيَن��سِ  )2(
�َسَواِغَية: اإب�حة واإج�زة. )م(.  )3(

خره. )م(. َتَن�ه: مُبدَّ مُبقنْ  )4(
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الأيت�م،  يطعم  بينم� ك�ن  عليه،  الغ�لب  ال�سعري  فك�ن خبز  )واأم� مطعمه( 
والتمر  وال�سمن،  الرب،  خبز  والأن�س�ر  امله�جرين  من  وامل�ست�سعفني  والأرامل، 

وينيلهم كل م� ك�ن من�له عزيًزا اإل لأهل الرثاء اإذ ذاك.

هكذا ك�ن ي�س�ركهم مع نعيم الأغني�ء ول ي�سرتك معهم فيه - ف�ساًل عن 
بذل امل�ل للمحت�جني، وفر�س الفرو�س لهم من بيت امل�ل، واإعط�ء اجلوائز ملن 
ك�ن له، اأو لآب�ئه �س�بقة يف الإ�سالم، بع�سرات الألوف، وميئ�ت الألوف كل على 

ح�سبه.

�س)1( �سلط�ن احلرية فيهم، مل يروا يف �سريتي ال�سديق  ف�أهل الإ�سالم مع مَتَحُّ
والف�روق  م� يدعوهم اإىل اأقل تذمر، اأو متلمل، اأو تفكر مبن�ه�سة ل�سلط�نهم�، 
ِقل)3(  ُيَعرنْ �سغب  اإحداث  اأو  واإمرتهم�،  اأ�سك�ل حكمهم�،  قلب  على  َت�أَلُّب)2(  اأو 
م�س�عيهم� يف الفتوح�ت، بل ك�نوا يبذلون النف�س والنفي�س يف ط�عة اخللف�ء ت�أييًدا 

ل�سوكة الإ�سالم، وتعميًم� لعدل ال�سريعة ال�سمح�ء.

هذا ك�ن موقف اخللف�ء، وح�ل الأمة معهم؛ ولذلك جتلى العدل املطلق يف 
الأحك�م، والتزم احلك�م للتقيد به قوًل وعماًل.

�س: َتَخلُّ�س ال�سيء مم� ي�سوبه. )م(. مَتَحُّ  )1(
ع. )م(. َت�أَلُّب: جَتَمُّ  )2(

ب. )م(. عِّ ِقل: ُي�سَ ُيَعرنْ  )3(
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وهكذا م�سى زمن خالفة الف�روق، وج�ء زمن خالفة عثم�ن بن عف�ن ويف 
خالله� ظهرت اأثرة خ��سة لالأمويني تذمر منه� اله��سميون، واأكرث القر�سيني، ويف 

مقدمتهم اأبن�ء ال�سديق والف�روق، ومن ك�ن على راأيهم اإلخ.

تغرًيا  الأمة  يف  الروحية  احل�لة  تغريت  عثم�ن  خالفة  من  ق�سري  زمن  يف 
وذوي  والأمراء  العم�ل،  و�سري  �سرية،  يف  ظهوًرا  منه�  ك�ن  م�  واأ�سد  حم�سو�ًس�، 
بوجود طبقة  ب�سورة �س�ر ميكن معه� احل�س  الرثوة،  واأرب�ب  اخلليفة،  القربى من 
ُتدعى »اأمراء« وطبقة »اأ�سراف«، واأخرى اأهل »ثروة، وثراء، وبذخ«، وانف�سل عن 
تلك الطبق�ت طبقة العم�ل، واأبن�ء املج�هدين، ومن ك�ن على �س�كلتهم من اأرب�ب 
ة)1(، وال�س�بقة يف ت�أ�سي�س امللك الإ�سالمي، وفتوح�ته، ون�سر الدعوة. و�س�ر  احَلِميَّ
يعوزهم امل�ل الذي يتطلبه طرز احلي�ة، والذي اأحدثته احل�س�رة الإ�سالمية؛ اإذ ك�نوا 
مع كل جريهم، و�سعيهم وراء تدارك مع��سهم ل ي�ستطيعون اللح�ق ب�ملنتمني اإىل 
العم�ل، ورج�ل الدولة، وقد ف�ست العزة، والأثرة، وال�ستط�لة، وتوفرت مهيئ�ت 
الرتف يف ح��سية الأمراء، واأهل ع�سبيتهم، ويف العم�ل ومبن ا�ستعملوه، وولوه من 

الأعم�ل اإلخ.

املتميزة عن  الطبق�ت  اأحدثه� وجود  التي  املظ�هر  تلك  فنتج من جمموع 
طبقة الع�ملني، وامل�ست�سعفني يف امل�سلمني، تكون طبقة اأخذت تتح�س�س ب�سيء 

ب والأَنََفة. )م(. ة: الَغ�سَ احَلِميَّ  )1(
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�سريتي  ومن  الن�س،  مورد  من  املكت�سب  بحقهم  للمط�لبة  وتتحفز  الظلم،  من 
اخلليفة الأول والث�ين اأبي بكر وعمر.

 - الإ�سالمية  واجل�معة  امللك،  يتهدد  الذي  اخلطر  لهذا  تنبه  من  اأول  ك�ن 
ال�سح�بي اجلليل »اأبو ذر الغف�ري« فج�ء اإىل مع�وية بن اأبي �سفي�ن وهو يف ال�س�م، 
وخ�طبه بوجوب الرجوع اإىل �سرية ال�سلف، وبتقليل دواعي ال�سرف والرتف، وعدم 
- امل�سلمني  رج�ل  من  الع�ملني  من  نزعه�  على  والعمل  احل�سد،  م�سبب�ت  يف   التم�دي 

مفكرة يف  ع�ملة  فقرية،  طبقة  وجود  من  ة  َجمَّ اأخط�ًرا  د  وَعدَّ كثرية،  مواعظ   وذكر 
َتِنُفه�)1( �َسَظف)2( العي�س وقلة ذات اليد بني ظهراين قوم - اأكرثهم  امل�سلمني - َيكنْ
ممن ل �س�بقة لهم يف الإ�سالم ول لآب�ئهم، ول من ال�سف�ت املحمودة، ول من 
املجهودات اأو املميزات العلمية واجل�سدية، م� يوليهم اأو يعطيهم حق م� هم فيه 
لآل  بولء  والإدلء  النتم�ء  حم�س  )غري  والرخ�ء  العي�س  وطيب  النعيم،  من 

�لهم(. حرب وُعمَّ

لي�س يف  ولكني  احلق،  هو  تقوله  م�  اإن  ذر  اأب�  »ي�  معن�ه  مب�  مع�وية  ف�أج�به 
ا�ستط�عتي الرجوع - ل اإىل �سرية ال�سديق و�سريه - ول اإىل العمل الذي ك�ن 

يعمله الف�روق.

َتِنُفه�: َيُحوُطه�. )م(. َيكنْ  )1(
ة الَعينْ�س. )م(. �َسَظف: �ِسدَّ  )2(
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وغ�ية م� يف اإمك�ين احلث على بذل ال�سدق�ت، والقول اللني اإر�س�ًدا وعن 
طريق الوعظ لتخفيف دواعي احل�سد وغري ذلك فال �سبيل اإليه.

ق�ل: ي� مع�وية، قد ن�سحتك والدين الن�سيحة؛ ف�حذر اأنت واخلليفة عثم�ن 
ة)1( م� اأنتم� عليه، وذهب من جمل�س مع�وية مغ��سًب�. َمَغبَّ

من  عليهم  وق�س  امل�سلمني  من  واملتذمرين  املت�أملني  طبقة  مع  واجتمع 
�سرية ال�سلف اأ�سي�ء، واأطلعهم على م� ق�له ع�مل ال�س�م مع�وية بن اأبي �سفي�ن، 
ومبخت�سر  وق�لًب�.  قلًب�  به  يتح�س�سون  م�  كل  يف  لهم  م�س�ركته  ب�إعالنه  َدَفَه�)2(  واأَرنْ
القول اأنه �سجعهم على النه�سة واملط�لبة بحق �سريح لهم اهت�سمه جم�عة بغري 

وجه �سرعي، ول ب�جته�د اإم�م �سلف.

اأن ح�سل �سيء من التهيج، والنفع�ل  اأبي ذر هذا  فك�ن من وراء عمل 
النف�سي  م� خ�سي معه مع�وية واأعوانه �سوء امل�سري.

ب�ألف دين�ر -  لياًل  فجمع مع�وية كيده، وا�ستنجد ده�ءه، وبعث لأبي ذر 
فقبله� اأبو ذر - ويف احل�ل ب�در لتفريقه� على الفقراء واملعوزين من امل�سلمني.

ة: َع�ِقَبة. )م(. َمَغبَّ  )1(
َدَفه�: اأَتنَْبَعَه�. )م(. اأَرنْ  )2(
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ويف  الأول  الإر�س�ل  يف  منه  )بتعليم  ر�سوًل  مع�وية  اأر�سل  يوم  ث�ين  ويف 
دين�ر مل  الألف  ف�إن  اأنقذين من عذاب مع�وية،  ذر  اأب�  »ي�  وق�ل  الث�ين(  البعث 

ير�سله� اإليك واإمن� غلطت.

فق�ل اأبو ذر: واهلل مل يبق معي من دن�نريه ول دين�ر، فليمهلني حتى اآخذه� 
به  و�س�ق  �سدقه  مع�وية  وعلم  امل�سلمني،  يف  امل�ستحقني  من  عليهم  وزعته�  ممن 
اأحدثه من  وم�  ذر،  اأبي  اإلق�ءات  م�ستجرًيا من  اخلليفة عثم�ن  اإىل  ذرًع�، فكتب 
ف�أر�سله، ومل� تق�بل مع  اإليه،  اأبي ذر  اإر�س�ل  الت�أثري يف النفو�س، ف�أج�به م�ست�سرًع� 
فعله  م�  يفعل  اأن  ميكنه  واأنه ل  مع�وية،  من  �سمع  مم�  اأكرث  منه  ي�سمع  عثم�ن مل 
الف�روق مع العم�ل من م�س�درة م� عندهم من الرثوة، ول اأن يرجع م� ك�ن من 
ح�لة جمموع امل�سلمني يف عهدي ال�سديق والف�روق، اإل عن طريق احلث على 

بذل ال�سدق�ت والإح�س�ن فقط.

فق�ل اأبو ذر: »ي� عثم�ن اأم� تذكر حديث ر�سول اهلل )ومعن�ه اإذا و�سل البن�ء 
اإىل �سلع.. وا�ستعلى يف املدينة.. وف�ست اإلخ(.

وجبت الهجرة، اأو كم� ق�ل يف مك�ن اآخر: »ي� عثم�ن اإن النبي   اأمرين 
ب�خلروج منه� اإذا بلغ البن�ء �سلًع�«. )وهو جبل يف املدينة(.

فه� قد ا�ستعلى بن�وؤك، وبن�ء قريبك مع�وية، واأعوانكم� - ف�أ�ستودعك اهلل - 
ت�رك� لك، وملن ا�ستعملت من العم�ل »اأعم�لكم« واهلل من ورائكم حميط.
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ف�ألح عثم�ن على اأبي ذر - اأن ل يفعل - فق�ل اأبو ذر: اإن ر�سول اهلل اأوىل 
َبع. اأن ُيتَّ

وب�لفعل قد ه�جر اأبو ذر من املدينة.

اإذ  اأنه قد اأخذ مبح�س الن�سح خلليفة امل�سلمني  اأبي ذر هذا  ك�ن يف عمل 
ذاك »عثم�ن« وبن�سح »عم�له«، وب�لدف�ع عن حقوق امل�سلمني كي ل تتكون طبقة 

ا�سرتاكية يكون رائده� »النتق�م«.

بل دع�هم اإىل العمل بن�س القراآن، والقتداء مبن طبق ذلك الن�س عماًل 
من اخللف�ء ك�أبي بكر وعمر.

هذا خمت�سر م� علم به الدين الإ�سالمي من ال�سرتاكية املعقولة، الن�فعة 
للمجموع الإن�س�ين، وم� عمل به اأكرب خلف�ء الإ�سالم.

التي   - الإ�سالم  ا�سرتاكية  واأ�س��س�ته�  روحه�  تخ�لف يف  ا�سرتاكية  وكل 
�سبق ذكره� - فال تكون بنتيجته� اإل ملحمة كربى، و�سيل الدم�ء ول �سيل العرم 

من الأبري�ء، ومن تخريب لبن�ء ل ي�س�د عليه �سيء ينتفع به اأحد من اخللق.

�سيد،  اأحبولة  ويجعله�  ال�سرتاكية،  كلمة  بل�س�نه  يلوك  من  ي�ستفيد  نعم 
وهي كلمة حق يراد به� الب�طل.

اأن  اأحق  واحلق   - احلق  عني  هي  الإ�سالم  ا�سرتاكية  اأن  القول   اأكرر 
يتبع ا هـ.



ق�ل: اإن كل احلوادث لبد واأن تقرتن يف اآن حدوثه� مع �سبب له�، مالزم 
غري مف�رق، ويختلف اخللق يف معرفة ذلك ال�سبب، ويتف�وتون على ن�سبة علمهم 
وح�دث  مل�سببه،  �سبب  وكل  ملعلوله�،  علة  كل  واإرج�ع  وامل�سبب�ت،  ب�لأ�سب�ب، 

ملحدثه.

ف�حلوادث عند اجل�هل من�سوبة لل�سدفة على الغ�لب، وهي اأهون املراجع 
للتعليل عنده.

ف�إذا �سقطت �س�عقة مثاًل على �سجرة كبرية يف خالء من الف�س�ء، يقول 
ب�ل�سدفة ح�سل نوء �سديد، ورعد، وبرق، ومطر غزير، وب�ل�سدفة التج�أ  زيد لتحت 

تلك ال�سجرة، وب�ل�سدفة �سقطت عليه تلك ال�س�عقة.

هذا م� يقوله من ل يفقه معنى لزوم ال�سبب للحوادث.

و�سكل  الري�ح  مهب  اأن  فيعلم  ودرج�ت،  متف�وت،  والعلم  يعلم  من  واأم� 
الكرة الأر�سية، وم� فيه� من معرت�س�ت اجلب�ل، واأو�س�عه� يف ال�سم�ل، واجلنوب، 

قوله حقائق الأ�سياء ثابتة، والإحاطة بها لفرد 
متعذر والعلم باأ�سبابها متوزع بي املجموع على ن�سب 

متفاوتة
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والأحرا�س،  منه�،  ريح  كل  هبوب  عند  وت�أثريه�  وامل�س�يق،  والغرب،  وال�سرق، 
والأ�سج�ر، اإلخ.. كل هذه الأ�سي�ء من م�سبب�ت الأمط�ر بعد اأن جتلب ال�سح�ب، 
وت�سوقه� الأري�ح، وحتدث العوا�سف - وهي من م�سبب�ت ال�سواعق - لأنه� ل 
حتدث اإل من ع��سفتني مت�س�دتني يتكون عند ا�سطدامهم� والحتك�ك �سرارة 

كهرب�ئية هي »الربق« ويليه� هزمي »الرعد« وهو �سوت ال�سدمة.

ف�إذا عرفن� بع�س اأ�سب�ب املطر، والربق، والرعد، ورجعن� اإىل التج�ء الإن�س�ن 
لتحت ال�سجرة علمن� اأن ال�سبب فيه - حمبة الذات - الأمر الفطري يف احليوان.

يكون يف  م�  اأظهر  احلي�ة،  على  واملح�فظة  ب�لوق�ية،  والتذرع  البق�ء،  وحب 
احليوان الن�هق من حينم� يدب ويدرج منه يف الإن�س�ن.

خذ مثاًل الأفعى واجلرز، فقد راأيت اأكرث من مرة جرًزا ق�بلته اأفعى، فعمد 
َقينْه)1(  اجلرز فوًرا اإىل عود من الأر�س، وو�سعه يف فمه ب�سكل م�ستطيل، ب�رز عن �ِسدنْ
وا�ستقبله� على ذلك الو�سع، فك�نت كلم� دارت لتبتلعه اأدار ذلك الواقي له وهو 
اه،  العود فيتعذر عليه� بلعه، وكثرًيا م� َملَّت من مداعبته ويئ�ست من ابتالعه مل� حترَّ

واأوجده ب�سوق الفطرة من اأ�سب�ب الوق�ية؛ ف�ن�سّلت وم�ست.

والإن�س�ن يف حتري اأ�سب�ب البق�ء يف هذا الع�مل الف�ين ب�سورته - والب�قي 
ى م� يتحراه احليوان من اأ�سب�ب الوق�ية واحلي�ة. يف جوهره - اإمن� يتحرَّ

َقينْه: َج�ِنَبّي َفِمه. )م(. �ِسدنْ  )1(
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ف�إذا راأين�ه يلتجئ عند العوا�سف، والأمط�ر لتحت ال�سجرة، فلي�س ذلك 
للوق�ية،  الذات  حلب  يرجع  ذلك  وكل  وغ�ية،  وق�سد،  �س�ئق،  عن  بل  �سدفة، 

وحفظ النف�س.

اأم� ال�س�عقة؛ ف�لقوة املوجودة يف الأ�سج�ر جلذبه� اأمر مب�سوط مع م� ذكرن�ه 
يف كتب احلكمة الطبيعية وغريه� مم� يدر�س يف املدرا�س، فلي�س يف �سقوطه� �سيء 

من ال�سدفة.

له  الأر�س  وجه  على  ويف كل ح�دث  ج�ٍر،  هو  م�  كل  القول يف  وهكذا 
�سبب، واإن خفي.

العلم،  وعند  »كثرية«،  اجل�هل  عند   - الأ�سب�ب  معرفة  لعدم   - ف�ل�سدفة 
والع�مل »قليلة«، وعند القدرة الإلهية »معدومة« ل وجود له� ژپ پ پ      پ 

ڀژ ]الكهف/ 84[.

ي�سيق  الب�سر،  بني  فمتوزع  الأ�سب�ب،  تلك  مبعرفة  الت�سل�سل  اأو  والعلم، 
ۈ   ۆ  ۆ    ۇ  ژ  اأنه  ولول  وا�ستيف�ئه�،  ا�ستيع�به�،  عن  الإن�س�ين  العمر  ظرف 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ    ۅژ ]النحل/ 70[ لأمكنه اأن يعلم اأ�سب�ب حوادث كثرية، 
ولكن م� ف�ت الفرد ب�لن�سبة اإىل ق�سر عمره الطبيعي من التتبع، يتالفى اإكم�ل 

ذلك النق�س الن�سبي من ي�أتي بعده من اأفراد النوع.
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وكل م� و�سل اإلين� من العلوم - مع خدمة األوف الرج�ل له� متع�قبني من 
اإىل احلق�ئق  ب�لن�سبة  علم�ء حمققني - وعلى مدى الأجي�ل العديدة - مل تزل 
غ�يته�  يف  العلوم  لتلك  »ق�سور«  حقيقته�  يف  هي  اأو  ن�ق�سة«  »علوًم�  فيه�  الث�بتة 

وحقيقته�.

فعلم الطب مثاًل - ووجوده مالزم لوجود الإن�س�ن ل�سرورته - مع كرثة من 
خدمه من فحول الرج�ل يف خمتلف الأجي�ل، مل يزل ن�ق�ًس� بدليل اأن اأمرا�ًس� 
كثرية وقف علم�ء الطب عند حد العجز عن وجود دواء له� �س�ف، حتى ج�ء من 
ى من �سطور كتب الطب )هذا الداء ل دواء �س�ف  الأواخر من وجد الدواء وحَمَ

له، ول واق(.

وم� يدرين� اأن الدواء ال�س�يف لكل داء موجود اأم� يف النب�ت اأو يف املع�دن، 
 � اأو يف قوي الطبيعة واأ�سراره�، ولكن نق�س العلم وعجز فهم الرج�ل جعله خمفيًّ

لعدم الهتداء اإليه اليوم.

وهكذا القول يف الكهرب�ئية. فخوا�سه�، ومظ�هره�، عرفه الأقدمون ب�سكل 
ب�سيط يف الع�سر »الظرري« وهو ع�سر احلجر ال�سواين.

فك�نوا ي�ستعملون منه �سالحهم؛ اإذ يحددونه فيجعلونه ذا حدٍّ وي�ستورونه 
ب�لقدح زن�ًدا فيوري.
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وعلم�ء اليوم يقولون اأن الأ�سل يف امل�دة احلركة، ومنه� تتولد احلرارة، ومنه� 
يتولد النور.

فهذه الأ�سول كم� قدمن� ك�نت ومل تزل عند الأقدمني وعند اأهل الب�دية 
اليوم معروفة على اأب�سط ح�لته�. فيع�جلون حجر �سوان ب�لحتك�ك فتتولد منه 
عند  �سوف�ن  قطعة  بو�سع  الإن�رة  عيدان  عن  لك  وي�ستغنون  فن�ر،  فنور،  حرارة، 

القدح وخروج �سرارة من احلجر، فتلتهب، في�سعونه� على اله�سيم في�ستعل.

نعم، اإن هذا العمل �س�ق البدو، واأهل الأع�سر اخل�لية اإليه ل�سرورة، ومل 
يكن ب�لعلم  املدون لتح�سل منه ف�ئدة كبرية.

واأهل هذا الع�سر مع كونهم ا�ستف�دوا من توليد الكهرب�ئية، علموا مظ�هره�، 
وا�ستخدموا قوته�، ولكن كنه الكهرب�ئية حقيقته�، وطريقته� اأو كيفية جتمعه� يف 
حق�ئق  اأن  ينفي  ول  يقدح  ل  اجلهل  وهذا  معلوم،  غري  جمهوًل  يزل  مل  امل�دة 
ة)1(، والإح�طة به� للفرد متعذر، حتى اأن العلم ببع�س �سل�سلة اأ�سب�ب  الأ�سي�ء َبتَّ

احلوادث متوزع بني الب�سر.

اأبو بكر بن ب�سرون قبل  ق�ل: ويعجبني يف بحث احلركة واحلرارة م� ق�له 
اأكرث من األف ع�م اأن احلركة هي الأ�سل يف توليد احلرارة، وللحرارة خ��سة نقل 
الأ�سي�ء وحتركه�. والكون مب� فيه من رطوبة ويب�س لي�س لهم� اإل الربودة، واحلرارة، 

ة: ق�طعة. )م(. َبتَّ  )1(
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يب�سه�.  وتعقد  رطوبته�  تظهر  واحلرارة  رطوبته�،  وتعقد  الأ�سي�ء  ُتيب�س  ف�لربودة 
واملرجع الكلي يف الأ�سي�ء، احلرارة املنبعثة عن احلركة وهي اأ�سل احلي�ة، ومتى 

فقدت حرارة الكون تعذرت احلي�ة اأو فقدت« ا هـ.

ثم تفكر وق�ل:

م�  العجيبة  والأ�سرار  الغريبة  القوى  من  عقله  ويف  الإن�س�ن،  خلق  يف  اإن 
يده�س العقل، ولقد اأ�س�ب ال�سيخ الأكرب بقوله »اأيح�سب الإن�س�ن اأنه جرم �سغري 

وفيه انطوى الع�مل الأكرب«.

م�  بعقله  ي�ستجلي  ول�سوف  الكون،  هذا  اأ�سرار  اأكرب  من  الإن�س�ن  اإن  نعم 
غم�س، وخفي من اأ�سرار الطبيعة، و�سوف ي�سل ب�لعلم وب�إطالق �سراح العقل اإىل 
ت�سديق ت�سوراته؛ فريى م� ك�ن من الت�سورات م�ستحياًل قد �س�ر ممكًن� وم� �سّوره 

جموده، وتوقف عقله عنده ب�أنه »خي�ًل« قد اأ�سبح »حقيقة«.

مع  عقله  يتج�دل  الهواء،  وطبق�ت  الف�س�ء  يف  طرفه  يقلب  الإن�س�ن  لبث 
ويريه  اجلمود،  يقعده  ثم  به�  واللح�ق  ملج�راته�  ويهب  والعقب�ن حملقة،  الن�سور، 

ذلك م�ستحياًل فريجع اإىل الوراء.

والعقل وهو معتقل بذلك اجلمود يح�ول فك قيده لي�سري اإىل الأم�م.
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وهكذا ك�ن موقف عقل الإن�س�ن مع احليت�ن، واأ�سم�ك البح�ر، ين�جي نف�سه 
َب�ن)1(، فلم ل  ويقول: اإن عندي من القوى وفهم الأ�سرار م� لي�س يف احليت�ن والِعقنْ

اأفعل فعلهم�، واأجري جريهم�؟

على  اإقدامه  وتغلب  واجلدال،  العراك  هذا  يف  العقل  ظفر  اإذا  وعندي 
الأوه�م، وا�ستط�ع فك قيوده، وم�سى مطلق ال�سراح، ل يلبث طوياًل اإل ونراه قد 
ر الربق بال �سلك  ط�ر ب�أ�سرع من العقب�ن، وغ��س يف البح�ر ي�س�بق احليت�ن، و�َسخَّ

حلمل اأخب�ره، وحت�دث عن بعد اأ�سهر مع غريه ك�أنه عن ق�ب قو�سني اأو اأدنى.

الأخرى، وم�  الأجرام  اأو  للقمر  تو�سله  اإيج�د مطية  يبقى م�ستحياًل  وهل 
يدرين� بعد ذلك م� ي�أتيه الإن�س�ن يف م�ستقبل الزم�ن؛ اإذا هو ث�بر على هذا ال�سري 
لك�سف ال�سر بعد ال�سر من جمموع اأ�سرار الطبيعة التي م� وجدت اإل لالإن�س�ن، 

وم� وجد الإن�س�ن اإل له�)2(.

َب�ن: طيور من الِعَت�ق. )م(. الِعقنْ  )1(
اأوروب� ت�سخري الف�س�ء  اإذ ذاك يح�ولون ويجربون يف  وقد مت اليوم اأكرث م� ق�له جم�ل الدين، وك�ن العلم�ء   )2(

للطي�رات، والبح�ر للغوا�س�ت.





يفيد  ل  به،  والعتق�د  �سيء،  على  الإن�س�ين  املجموع  بع�س  وجود  ق�ل: 
اأحي�نً� معنى اأنه على احلق، خ�سو�ًس� اإذا ك�ن رائده وق�ئده مطلق التقيد ب�مل�ألوف 

والتقليد الأعمى بدون حجة ول بره�ن.

وا�ستقرت  ظهرت  م�  وفنية،  علمية  وقواعد  ومذهب،  دين  من  ف�حلق�ئق 
وتدونت، وانت�سرت اإل بوا�سطة اأفر اد قالئل، وقد ق�ومه� املجموع ب�أ�سد م� لديه 

من قوة وو�س�ئل القهر.

فجوبيت�ر »اإله الآلهة« م� جتراأ على الكفر به اأحد يف ع�سر التعبد له، وك�نت 
الكهنة مع جمموع ال�سعب تنزل على من  يكفر به اآي�ت العذاب واأنواعه، واليوم 

يعدون من يكفر بجوييت�ر واألوهيته موؤمًن�.

ثم ج�ء »مو�سى« وكفر ب�ألوهية فرعون، وك�ن الإمي�ن ب�هلل عند جمموعهم ُيَعدُّ 
كفًرا، واليوم الأمر ب�لعك�س.

قوله: اإن احلق ل يكون مع الأكرثية اأحياًنا
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ثم ج�ء عي�سى، ولي�س من يوؤمن به غري ذلك النفر القليل من احلواريني - ومع 
ت�سريحه اأنه اأتى ليتمم الن�مو�س ل لينق�سه، فك�ن املجموع من اليهود يف اأور�سليم 
تع�ليم  ترى  واليوم  عذابهم.  ب�أنواع  وتفننوا  تبعه،  من  و�سلبوا  اخل�سوم  األد  من 
اأكرث  ويف  الولدة«  »حمل  حلم  بيت  ويف  ال�سطه�د«  »مك�ن  القد�س  يف  امل�سيح 

املعمور من الأر�س، ُيَدان به� ويعمل على ن�سره�.

على  يعدون  به  اآمن  ومن  قالئل،  اأفراد  �سيعته  وك�نت   - حممد  ج�ء  ثم 
وهي خديجة   - و»امراأة«   - ط�لب  اأبي  بن  علي  وهو   - »طفل«  وهم:  الأ�س�بع، 

الكربى بنت خويلد - ومن الرج�ل »اأبو بكر«.

وك�ن املجموع من قومه اأ�سد املق�ومني لدعوته وجحد نبّوته، وك�ن من يوؤمن 
مبحمد  عر�سة لأنواع العذاب، ومو�سع ال�سخرة وال�ستهزاء.

واليوم ترى ميئ�ت املاليني من اخللق تدين بدين حممد، واأكرث جمموع 
الع�مل يحرتم، ويدين بتع�ليم الثالثة - »مو�سى« - و»عي�سى« - و»حممد«.

بعد اأن ك�نت اأتب�ع الثالثة �سراذم، بل اأفراًدا قالئل يف بدء اأمرهم.

ولو مل تكن تع�ليمهم حم�س خري، وموافقة لروح الب�سر والإن�س�نية، مل� اأخذ 
التك�ثر من ت�بعيهم رغم مق�ومة املجموع، ورغم ال�سطه�د، والقتل، وال�ستهزاء، 
و�س�ر  مم�لًك�،  وفتحوا  اأممً�،  �س�روا  حتى  العذاب  اأنواع  وكل  لنْب،  وال�سَّ والنفي، 
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َراِذم)1( دوًل، وج�نًب� يخ�سى، وب�أ�س�ً يتقى، ومدنية، وح�س�رة  لأولئك الأفراد وال�سَّ
ل تفنى.

ولو خ�لف   - ذاته  � يف  اإذا ك�ن حقًّ تعليم  اأن كل  نعلم  اأن  ينبغي  وهكذا 
امل�ألوف، وك�نت اأن�س�ره قالئل - فمن احلكمة اأن ل مُينَْتَهن لقلة الأ�سي�ع والن�سراء، 
َظر اإليه  اأو لكرثة جم�هري املخ�لفني، واملق�ومني له يف ب�دئ الأمر، بل يجب اأن ُيننْ

بعني البحث، والنقد ال�سحيحني.

ف�إن تبني منه نور حق، وك�ن الن�ظر �سعيف الهمة، ل يجراأ على من��سرته، 
ومظ�هرته، فلي�سرب حتى تكرث الأعوان، ول ي�س�رع ملج�راة الكفران به.

 فكم م�سطهد للم�سيح مل يلبث حتى اعتنق دينه، وج�هر بتع�ليمه، غري 
مب�ٍل ب�لقتل، واأنواع العذاب.

ا، ثم خ��س بعد اإمي�نه غم�ر احلروب، وا�ستب�سل يف  وكم عربي نَ�َه�َس حممدًّ
� بن�سرته. �سبيل دعوته، وط�ب له املوت حبًّ

والدعوة لطلب احلرية يف فرن�س� - وهي دعوة، ومطلب حق - كم �س�دف 
اأهلوه� من املحن، وكيف ا�ستحّر)2( فيهم القتل، و�س�لت الدم�ء، واليوم ف�لع�مل 

يقدرهم، ول�سوف يقتدي بهم.

َراِذم: اجلم�ع�ت القليلة من الن��س. )م(. ال�سَّ  )1(
َتَدم. )م(. ا�سَتَحّر: احنْ  )2(
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ُن�سراوؤه�  قل  واإن   - وبي�نه  �سبق ذكره  م�  ال�سرتاكية على  وهكذا دعوى 
اليوم - فالبد اأن ت�سود يف الع�مل يوم يعم فيه العلم ال�سحيح، ويعرف الإن�س�ن 
ب�لأنفع من  اإمن� يكون  التف��سل  واأن  ن�سمة واحدة،  اأو  اأنه واأخ�ه من طني واحد، 
امل�سعى للمجموع، ولي�س بت�ج، اأو نت�ج، اأو م�ل يدخره، اأو كرثة خدم ي�ستعبده�، 
اأو جيو�س يح�سده�، وغري ذلك من عمل ب�طل، وجمد زائل، و�سرية تبقى معرة 

لآخر الدهر.

الهمة،  اأمر عظيم، وم� يحت�جه من اجلراأة، وعلو  امل�ألوف  ثم ق�ل: خم�لفة 
اأكرب واأعظم.

ب�سهولة؛  امل�ألوف، وخم�لفته  تخطي  ميكنه  الب�سر  اأحًدا من  اأن  ت�سدق  ل 
فهن�ك عقبة كوؤود، وهوة ه�ئلة ل يذلله�، ول يجت�زه� اإل فحول الأبط�ل، ونوابغ 

الرج�ل، اإم� ب�لأرف�د، اأو ب�حلكمة وعظيم الهمة.

واأعظم مزاي� الأنبي�ء  )عليهم ال�سالم( اقتح�مهم خم�لفة اأقوامهم وم� ك�نوا 
قول،  من  وي�ألفونه  به،  ويتع�ملون  يعبدونه،  مب�  اأحوال  وم�س�وئ  �سالل،  من  فيه 

وفعل، وع�دة.

ولو مل يكن لهم اإل تلك املزية )واأن�سفهم من يجحد، وينكر، ر�س�لتهم، 
ونبّواتهم(؛ لأعظم من �س�أنهم، ولوجد ف�سلهم كبرًيا. 
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اإ�سرائيل من م�سر على الرغم  فمو�سى )وقد بط�س بفرعون، واأخرج بني 
منه(.

وامل�سيح وهجومه على هيكل اليهود، والفري�سيون يف اأوج عظمتهم، و�سلطة 
ن�مو�س مو�سى يف يدهم - وهو يف اأجل تع�ليه.

ب م� يتجرون به  ر �سن�ديقهم، وخرَّ ه اأحالمهم، ودخل هيكلهم، وك�سَّ ف�سفَّ
وق�ل: »بيتي بيت ال�سالة يدعى واأنتم جعلتموه مغ�رة لل�سو�س«.

وكذلك حممد، فقد ك�سر الأ�سن�م، واأذل الالة، والعزى، ومن�ة، وا�ست�أ�سلهم 
يف  وا�ست�سهل  احلق،  كلمة  لإعالء  ونه�س  قري�س،  من  امللك  قبول  واأََبى  فعاًل، 

�سبيله� كل ا�سطه�د، وحرب، وطعن، و�سرب.

وخ�لف كل م�ألوف لقومه غري معقول. وبداأ به بنف�سه، وب��سره بذاته، وطبقه 
َب�،  َب�، وعدم التع�مل به�. فحّط الرِّ على الأقربني من ع�سريته. مثل نفي التج�رة ب�لرِّ
واأنزله من اأموال اأق�ربه- من عمومة، وخوؤولة - وك�ن لهم من ذلك اأموال ط�ئلة.

وهكذا التبني؛ اإذا ك�ن الرجل من العرب يتبنى ابن الآخر »والنبي« قد 
ُعوُهمنْ  تبنى زيد بن ح�رثة، فك�ن يدعى زيد بن حممد، فلم� اأُوِحي اإليه  اأن ژادنْ

ژ ]الأحزاب/ 5[ الآية، فقد دع�ه اإىل اأبيه »ح�رثة«. لآََب�ِئِهمنْ

بذاته،  ففعله  الأعظم.  املك�ن  العرب يف  للم�ألوف عند  املخ�لفة  وهذا من 
وك�ن خري قدوة لرتك كل م�ألوف غري معقول، واأمث�ل ذلك كثري.





وكتبه�،   - واملحمدية  والعي�سوية،  املو�سوية،   - الثالثة  الأدي�ن  جت�ه  الن��س 
لبد اأن يكونوا اأََحد رجلني، اإم� رجل يعتقد اأن رج�ل الأدي�ن الثالثة قد اأر�سلهم 
اهلل  واأوحى اإليهم التوراة، والإجنيل، والقراآن. والق�سد من اإر�س�لهم اإر�س�د اخللق 
بي�ن احلالل،  التعبدية، من  الأمور  امل�ستقيم يف  ال�سراط  واإَِراءاِتهم)1(  اإىل احلق، 
واحلرام، و�سون م�س�لح العب�د مب� �سرعه لهم من ال�سريعة، واإلزامهم العمل به�، 
وب�لإجم�ل؛  بي�ن م�سيئة اهلل مل� يريده من خلقه، وم� يريد اأن تكون خليقته عليه.

وعلى هذا فال ميكن اأن يكون ق�سد اهلل اإل واحًدا، وم�سيئته واحدة. وكتب 
الوحى، وم� اأنزله على الر�سل لبد واأن تكون متفقة يف املق�سد والغ�ية، ول ي�سح 

التب�ين يف جوهره�، ل اأن تخ�لف بع�سه� بع�ًس�.

فلننظر اإىل الأمر الرئي�سي الذي ج�ء يف التوراة من اأمر العب�دة، وم� اأراده 
اهلل من عب�ده هن�ك، فرنى اأن اهلل قد ن�دى مو�سى من ج�نب الطور وكلمه ق�ئاًل: 

اإَِراءاِتهم: روؤاهم وب�س�ئرهم، جمع اإراءة. )م(.  )1(

راأيه يف الأديان الثالثة واأنها متفقة يف املبداأ 
والغاية
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اإين اأن� اهلل ل رب �سواي اعبدين اأنت وبني اإ�سرائيل« وخمت�سر م� ورد فيه� اأن 
ط�عة اهلل، وعب�دته، والعمل مب� يبلغه الر�سول، كل ذلك له يف الآخرة ثوابً�، و�سع�دة 

�سرمدية، ف�ساًل عن ع�جلة الدني�.

اأنه �سيذهب  اأن يعتقد  والإن�س�ن ب�سوق احلب الذاتي ل يريد، ول يحب 
�ُسَدى بعد املوت؛ لأن العتق�د بذلك مزعج للنف�س، مقب�س للروح، فهو يرجو 

بعد الفن�ء الظ�هري اأن يبعث، ويكون له مع�ًدا، واأن يحيى حي�ة اأبدية.

ثم لننظر م� ج�ء يف الإجنيل - وم� ق�له امل�سيح - فرنى اأنه ق�ل: »مب� معن�ه - 
اأعطيتني �سلط�نً� على كل ج�سد لأعطي حي�ة اأبدية لكل من اأعطيته وهذه احلي�ة 
الأبدية هي اأن يعرفوك اأنت الإله احلقيقي وحدك وي�سوع امل�سيح الذي اأر�سلته«.

ق�ل  كم�  التوراة،  من  قبله  مل�  مكماًل  متمًم�  ج�ء  ن�مو�س  هي  ف�لعي�سوية 
امل�سيح »جئت لأمتم الن�مو�س - ل لأنق�سه« اإلخ.

القراآن م�سحونً� بتوحيد اهلل، ولزوم ط�عته  اإىل املحمدية نرى  اإذا نظرن�  ثم 
 ،]56 ]الذاري�ت/  ڃژ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ژڄ  بقوله:  وعب�دته 

پ پ  وژپ   ]36 ]الرعد/  ڇژ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ   ژڃ 
 پژ  ]الف�حتة/ 2[ وژٿ ٿ ٿ ٿژ  ]الف�حتة/ 5[.
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اأو  تب�ين  اأدنى  بال  التعبدية  الأمور  يف  متفقة  الثالثة  الأدي�ن  ترى  هكذا 
تخ�لف.

ثم ننظر يف املع�مالت، وم� اأجيز منه� يف تلك الأدي�ن، وم� ُنِهي عنه فيه�.

نرى اأن م� ج�ء به مو�سى، اأو م� اأمره اهلل به من الو�س�ي�، قد عمل به� امل�سيح، 
ومل ينق�س، اأو ينق�س منه� �سيًئ�.

وكذلك حممد؛ ف�إنه ج�ء م�سدًق� مل� بني يديه من التوراة والإجنيل.

يعتقد  رجل  رجلني،  اأحد  وكتبه�  الثالثة،  الأدي�ن  جت�ه  الن��س  اإن  قلن�: 
ب�لوحي، ويوؤمن ب�لأنبي�ء والر�سل، ورجل يجحد الوحي ول يوؤمن ب�لأنبي�ء، ول 

ب�إر�س�لهم من عند اهلل.

على  الثالثة  الأدي�ن  كتب  وطبق  ودقق،  بحث  فقد  املوؤمن؛  الرجل  اأم� 
بع�سه� كم� مر، فلم يجد فيه� اأقل تب�ين، بل وجده� متفقة يف املق�سد والغ�ية.

واأم� الرجل الك�فر، ومنكر الوحي فيقول: اإن الكون مع حوادثه من حيث 
حقيقتهم� لي�س فيهم� �سيء جديد.

وم� نراه جديًدا، ف�إمن� هو يف �سكل الإِبنَْراز)1(، و�سورة الإلق�ء والتلقي.

َه�ر والتبيني. )م(. الإِبنَْراز: الإِظنْ  )1(



288288
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

في�أتي يف قرن من القرون اأويل ب�سرية، وُلّب، وده�ء؛ فيعلمون تعليًم� ب�سكل 
خ��س، و�سور معلومة عندهم - ت�أخذ من نفو�س اخللق كل م�أخذ، ويتعبد له� اإذا 

و�سعت يف �سكل تعبدي، اأو يعمل به� اإذا اأفرغت يف ق�لب تعليمي.

مو�سى  قبل  امل�سريني  قدم�ء  عند  معروف  وتقدي�سه  اهلل  بتوحيد  ف�لتعليم 
ب�أجي�ل.

اليون�ين  الفيل�سوف  فيث�غور�س-  ق�ل  وقد  الوثنيني.  تع�ليم  من  والتثليث 
عقالء  رج�ل  هم  وحممًدا،  وعي�سى  مو�سى  اإن   - ع�م  بخم�سم�ئة  امل�سيح  قبل 
واأقواًل -  قواعد  الأقدمني  و�سطهم، وجمعوا من معتقدات  امت�زوا عن  حكم�ء 

و�سعوه� يف كتب ل يعقل اأن تكون من اإله ال�سم�ء.

ويقول ذلك املنكر: اأنه لو �سلمن� اأن يف كتب الأدي�ن �سيًئ� من النفع، فهو 
ل يوازي م�س�ر م� نراه بني اأهل الدين نف�سه، والأدي�ن من الختالف، والتن�فر 
ول  عليه�  يتفقوا  جلعلهم  حقيقة  الإله  من  ك�نت  ولو   والبغ�س�ء.  وامل�س�حنة، 

يختلفوا، ثم ي�ستحيل اأن يكون فيه� م� يرى من اخلراف�ت اإلخ.

ق�ل جم�ل الدين: هذا غ�ية م� عند اجل�حد، املنكر من القول واحلج�ج.

واملطلوب منه يف مو�سوعن� هن� - لي�س الإمي�ن ب�لوحي، وب�لأنبي�ء- بل - اإذا 
ك�نت كتب الأدي�ن الثالثة متفقة ب�لتع�ليم اجلوهرية، ويف املق�سد والغ�ية -اأم ل؟



راأيه يف الأدي�ن الثالثة واأنه� متفقة يف املبداأ والغ�ية
289289

اأم� اتف�قه�، وعدم تخ�لفه� فقد ثبت، ول ي�ستطيع اأحد جحوده، واإنك�ره.

واأم� م� يراه املنكر، ونراه نحن اأي�ًس�، من اختالف اأهل الأدي�ن فلي�س هو 
من تع�ليمه�، ول اأثر له يف كتبه�، واإمن� هو �سنع بع�س روؤ�س�ء اأولئك الأدي�ن الذين 

يتجرون ب�لدين، وي�سرتون ب�آي�ته ثمًن� قلياًل �س�ء م� يفعلون.

روؤ�س�ء الأدي�ن، وم� اأنفعهم اإذا �سلحوا، وم� اأ�سرهم اإذا ف�سدوا.

ف�لأدي�ن يف اأ�سله� وجوهره� وازع عظيم، ودواء ن�فع مفيد لكثري من اأمرا�س 
الب�سر، هذا اإذا اأح�سن الأطب�ء )وهم هن� روؤ�س�ء الأدي�ن( عدم خلط ذلك الدواء 
ب�ل�س�ر من الأجزاء، وراعوا ق�بلية العقول قبل الأج�س�م، واأعطوه منه بقدر معلوم، 

بقول مفهوم، وبي�ن معقول.

ق�ل: �س�ألني اأحد نواب الهند عن اأ�سي�ء يعتربه� �سبه�ت - ك�دت اأن تخل 
يف عقيدته الإ�سالمية، وتريبه يف اإنزال الكت�ب - اأهمه�: اإذا ك�ن القراآن كالم اهلل 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژٺ  وقوله 
.� ڤ ڤ ڦژ ]التوبة/ 33[ حقًّ

فلم الإ�سالم يف هذا الع�سر يف اأعظم درك�ت التقهقر، والنحط�ط، وعلى 
خالف �سراحة الآية - واأط�ل يف القول حتى اإذا انتهى - قلت له:

.� اعلم اأن كل دين يجب اأن يكون حقًّ
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ف�لإ�سالم ا�سم وم�سم�ه احلق. فلو اأت�ك رجل ا�سمه »ع�مل« وهو يف حقيقته 
ج�هل، هل تنكر ملجرد ال�سم وعدم انطب�قه  ف�سل امل�سمى؟ وتقول لأن ا�سم هذا 

الرجل »ع�مل وهو ج�هل« اإذن ل ف�سيلة للعلم.

ولو اأتتك املاليني ب��سم الإ�سالم - كم� هو احل�ل يف هذا الع�سر - وهم مل 
يقوموا بحق امل�سمى من احلق، هل ينبغي ملجرد خم�لفة الإ�سالم اأن ينكر ف�سل 

امل�سمى، وهو حقيقة »الإ�سالم«؟ كال.

ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  لذلك ق�ل اهلل تع�ىل: 
ڦژ ]التوبة/ 33[.

الإ�سالم،  اأن  على  اإلخ.  ليظهره.  الإ�سالم  بدين  ت�سمى  ومن  يقل:  ومل 
ومن دان به من امل�سلمني مل� عملوا بحق الدين - ظهروا ظهوًرا طبَّق الأر�س نوًرا، 

ومالأه� عدًل.

ف�لظهور للحق وللحقيقة - ولي�س لالإ�سالم ا�سًم� جمرًدا.

وم� تراه اليوم يف امل�سلمني من التقهقر لي�س من حقيقة دين الإ�سالم.

بل من جهل امل�سلمني »حقيقة الدين«.

ويف هذه الآية ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤژ ]التوبة/ 33[ م� يفهمن� اأن هن�ك كل من بع�س«.
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»والعي�سوية«  »املو�سوية«  واأجزاوؤه�  »الكل«  هي  جمموعه�  يف  ف�لأدي�ن 
»والإ�سالم«. فمن ك�ن من هذه الأدي�ن كله� على احلق فهو الذي يتم له »الظهور 

والغلبة«.

دين  ولي�س  قلن�،  كم�  احلق«  »دين  هو  اإمن�  الدين  به  املوعود  الظهور  لأن 
اليهود، ول الن�س�رى، ول الإ�سالم اإذا بقوا اأ�سم�ء جمردة، ولكن من عمل من 

هوؤلء ب�حلق فهن�ك »الدين اخل�ل�س«.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ      چ  ژچ  تع�ىل:  اهلل  ق�ل 
گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڌ.ڎ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ 

ہ ہ                ہژ ]الزمر/ 3-2[.





ق�ل: اإن اأمر الت�سوف مل يكن يف امل�سلمني فقط، بل رج�ل اأدي�ن الكتب 
ال�سم�وية ك�نوا على حقيقة من الت�سوف يف املعنى، واختالف يف �سور الألف�ظ 
ر)1( به املعنى  ُيَحوِّ اأن  اأو امل�سيطر  اأو الفهم الذي يريده الرئي�س،  و�سكل الإلق�ء، 

على ح�سب م� يرتئيه ن�فًع�، ومفيًدا، وموافًق� للغر�س يف حينه.

ف�آي�ت الت�سوف يف التوراة اأكرث اإغالًق� مم� يف الإجنيل.

مثل قوله »اإ�سرائيل ابني البكر«. ف�ليهود مع وجود هذه الآية يف التوراة م� 
ذهبت، ول اعتقدت اأن الإله له ابًن�، اأو يجوز عليه م� يجوز على الب�سر من اأ�سك�ل 

التن��سل، والولدة اأو الزوجة، والولد.

اأو  »ت�سوف«  اأنه�  نقول  اأن  اإل  ي�سعن�  ل  والأقوال  الكلم�ت،  هذه  ومثل 
األف�ظ ملع�ن حقيقته� غري ظ�هر األف�ظه�.

. )م(. ر: يغريِّ ُيَحوِّ  )1(

رده على من اأخذ عليه قوله اإن اأ�سول الأديان 
واحدة واإنها من املتناق�سات، وبحث ت�سويف
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وكثرًيا م� ت�أتي اأقوال املت�سوفة على �سورة من الإِبنَْه�م)1( - ب�لن�سبة لبعد م� 
 بني منظورهم ب�لب�سرية، واحل�س الروحي، وبني م� يرى من الأ�سي�ء املح�سو�سة - 
احل�س  وامل�س�هد يف  املرئي،  بعك�س  معن�ه�.  تدل على  م�ألوفة  األف�ظ  قوالب  وله� 
الروحي، وَمَواِجد)2( اأهل الت�سوف الذوقية، التي يق�سر م� لدين� من الألف�ظ عن 
ت�سويره� والدللة عليه�. ف�لت�سوف يجب اأن نفهمه - اأنه مذهب حكم�ء، وعقالء 
فت ج�سم�نهم الري��سة - وكرث منهم النظر يف الأ�سي�ء،  بت، ولطَّ »تري�سوا« اأي هذَّ
يف  والنفع�ل  الروحي،  احل�س  طريق  عن  َهَه�)3(  ُكننْ وفهم  حق�ئقه�،  اإىل  والتطلع 
مواجدهم  يف  ويقولون  يرون،  ك�نوا  فيم�  فهم  موقًت�.  اجل�سم  يف  املتعلقة  النف�س 
اأن يراه من ك�ن من غري طبقتهم - غري معقول وغري  وم�س�هدهم، وذوقهم -اأم� 

مفهوم - واأم� اأن ي�سيء فهم معن�ه� اإذا اأخذه على ظ�هر لفظه.

متفقة يف  الثالثة  الأدي�ن  اأن  ويف  الت�سوف،  الدين يف  بحث جم�ل  ك�ن 
املق�سد والغ�ية، واأن غر�سه� تعليم التوحيد، واأن تعمل خلري الإن�س�ن - يف حمفل 
ح�فل يف بيته - وك�ن من جملة احل��سرين طبيب ال�سيد »وهو مو�سوي« - فبعد اأن 
انف�س املجل�س ق�ل الطبيب: »ي� اأ�ست�ذ اإن الن�سرانية ل تعلم التوحيد، بل اأ�س��سه� 

ق�ئم على التثليث، بعك�س املو�سوية والإ�سالم.

الإبنَْه�م: الغمو�س. )م(.  )1(
اأحوال  من  معنى  روؤية  اأو  غّم  اأو  فزع  من  ع  وت�سنُّ تكلف  دون  عليه  ويرد  القلب  ُي�س�دف  م�  َمَواجد:   )2( 

الآخرة. )م(.
َهه�: حقيقته�. )م(. ُكننْ  )3(
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« ومثل قوله: اأيه�  والإجنيل ط�فح مبثل اأقوال امل�سيح »اأن� يف الآب والآب يِفّ
د ابنك ليمجدك ابنك اأي�ًس�. الآب جَمِّ

من  والغ�ية  تعليمه  اأ�س��س  و�سع    امل�سيح  اإن  الدين:  جم�ل  فق�ل 
جميئه، اأن يكمل الن�مو�س ل اأن ينق�سه، ون�مو�س مو�سى بني على التوحيد، فال 
ي�سح نق�س ذلك الأ�س��س، واإن ورد يف بع�س الأقوال م� يخ�لف يف ظ�هره� ذلك 
الأ�س��س، وجب الرجوع اإىل الت�أويل كم� قدمن�، واأن ل يرمى اأي دين ب�ل�سعف 

والوهن.

اأبي  قوله  عنه  ورد  فقد   » يِفّ والآب  الآب  يف  »اأن�  امل�سيح  قول  اأمث�ل  واأم� 
ابني  »اإ�سرائيل  ج�ء  ذكرن�  كم�  التوراة  ويف  يدعون«.  اهلل  اأبن�ء  »وكلهم  واأبيكم 

البكر«  وهذه الأقوال كله� ت�سوف حم�س.

وورد يف كالم اأهل الت�سوف من امل�سلمني اأقوال مغلقة - مثل قول ال�سيخ 
وبن  واجلبلي،  واحلالج،  واجلنيد،  واخلوا�س،  عربي،  بن  الدين  حمي  الأكرب، 

م�سي�س وال�سهر وردي والبكري وغريهم - واإليك اأمثلة من ذلك.

يقول ال�سيخ الأكرب يف بع�س �سلواته »اللهم ي� من لي�س حج�به اإل النور 
ول خف�وؤه اإل �سدة الظهور اأ�س�ألك بك يف مرتبة اإطالقك عن كل تقييد، التي 
تفعل فيه� م� ت�س�ء وتريد وبك�سفك عن ذاتك ب�لعلم النوري، وحتولك يف �سور 

اأ�سم�ئك و�سف�تك ب�لوجود ال�سوري.
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وقول ال�سيد البكري: نعم العبد الذي به كم�ل الكم�ل، وع�بد اهلل ب�هلل 
بال حلول ول احت�د، ول ات�س�ل ول انف�س�ل. ق�ل:

ف�أتى  الذاتي  اأراد نفي احللول  اإمن�  املتن�ق�سة ظ�هًرا -  الكلم�ت  ترون هذه 
لذلك بنفي احللول اأوًل - واإل كيف يعقل لو بقين� على مفهوم الظ�هر من معنى 

الكلم�ت اأن املت�سل ب�لوقت ذاته يكون منف�ساًل.

اأ�سح�ب  اإل  يفهمه�  ل  الغ�لب،  مغلقة يف  ك�نت  واإن  الت�سوف،  فمع�ين 
يف  التقريب  من  ب�أ�س  فال  فهمه�،  تن�ول  غريهم  على  ويع�سر  واملواجد،  الذوق 

الت�أويل لينتفي غري املعقول.

وخري مث�ل يقّرب للعقل املفهوم يف مثل هذه احل�ل والأقوال »املراآة« التي 
متثل ال�سيء مت�ًم� - فيفتح بهذا املث�ل بع�س مغلق�ت م� ذكر من كالم املت�سوفة - 
ي)1( الإن�س�ن اأدنى �سبهة اأنه�  رَتِ ف�إذا ق�بلت املراآة ال�سم�س، راأيته� يف املراآة، ول َيعنْ
»ال�سم�س« على غري طريقة احللول يف املراآة، ول على �سورة الحت�د اأو الت�س�ل 

اأو النف�س�ل.

وبتلك  »ل�سف�فيته�«  املراآة  يف  جتلى  اإمن�  ال�سم�س  من  املرئي  ذلك  وحقيقة 
ال�سف�فية ح�سل ذلك النطب�ع على تلك ال�سورة، على غري حلول ول ول اإلخ.

�َسى. )م(. ي: َيغنْ رَتِ َيعنْ  )1(
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ومن الأمثلة - قول ابن م�سي�س - »واأن�سلني من اأوح�ل التوحيد واأغرقني 
يف عني بحر الوحدة حتى ل اأرى، ول اأ�سمع، ول اأجد، ول اأح�س اإل به�، واجعل 
احلج�ب الأعظم حي�ة روحي وروحي �سر حقيقتي وحقيقته ج�مع عواملي بتحقيق 

احلق الأول ي� اأول ي� اآخر ي� ظ�هر ي� ب�طن...« اإلخ.

ة غري اهلل!«)1(. وقول احلالج: »م� يف اجُلبَّ

ل�سف�فيته� - هكذا  املراآة ح�سل  ال�سم�س يف  اأن جتلي  اإذا علمن�  ق�ل:  ثم 
جتلي  الذات يف خلقه عندم� تتلطف الكث�فة الرتابية، اجل�سم�نية، وت�سف الروح، 
اإل  ال�سهود - م� ل ي�سعه  بع�مله� - ترى من الذوق يف  ات�س�له�  وتتمكن - من 

التعبري ب�ملتن�ق�س�ت ظ�هًرا كم� تقدم ولي�س ثمة تن�ق�س.

وكالم امل�سيح  - اإن هو اإل غ�ية يف الت�سوف - ول ي�سح حمله، اأو 
فهمه على �سورته الظ�هرية، واإل لنتف�س اأ�س��س الن�مو�س املو�سوي - الذي اإمن� 
اأتى ليتممه فال ي�سح اأن تنزل التوراة على مو�سى من عند اهلل »ب�لتوحيد« وينزل 

الإجنيل من عند اهلل على عي�سى »ب�لتثليث«.

و�سريح اأقوال امل�سيح يف جوهر العتق�د اأكرب دليل على �سحة م� نقول من 
اأن الأدي�ن الثالثة متفقة يف املق�سد والغ�ية.

ة غري اهلل: عب�رة �سهرية من عب�رات املت�سوفة ُيَراد به� حلول الإله يف اأج�س�د اخللق، وت�سمى نظرية  م� يف اجُلبَّ  )1(
وحدة الوجود. وُقِتل ب�سببه� احلالج على الزندقة. )م(.





خمت�سر امل�س�ألة ال�سرقية - هي عراك بني الغربي، وال�سرقي - وقد لب�س كل 
منهم� ل�س�حبه درًع� من الدين. ف�لغربي تذرع ب�لن�سرانية - وال�سرقي ب�لإ�سالمية. 

�ء)1( ب�أيدي حمركيهم�. مَّ واأهل الدي�نتني ك�لآلة ال�سَّ

رون الدين لأجل الدني�، ويح�سنون اأمر دني�هم  ف�لق�ئمون ب�لن�سرانية ي�سخِّ
وم� تتطلبه مظ�هر احلي�ة.

يعملوا  واإذا هم مل  الدين،  الدني� لأجل  رون  ي�سخِّ ب�لإ�سالمية،  والع�ملون 
ب�أحك�مه يخ�سرون الدين والدني� مع�.

اإن فتح الق�سطنطينية - تلك الع��سمة الع�سم�ء - من قبل ال�سلط�ن حممد 
�سد  امل�سيحيني  امللوك  يف  احلقد  ولَّدت  التي  هي  هـ   857  -  856 �سنة  الف�حت 
الدولة  ملن��سبة  همه�  وحت�سر  كيده�  جتمع  الوقت  ذلك  من  واأخذت  امل�سلمني 

�ء: ل ت�سمع. )م(. مَّ ال�سَّ  )1(

امل�ساألة ال�سرقية ومرتاآه يف حلها، وتبجيله لفكرة 
ال�سلطان حممد الفاحت، وال�سلطان �سليم باتخاذ 

الل�سان العربي ل�ساًنا ر�سميًّا والأخذ بتعميمه
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الأوروبية  فتوح�ته�  من  واإخراجه�  وت�سع�سعه�،  اإذلله�،  على  وتعمل  العثم�نية، 
بكل و�سيلة، ويف كل �َس�ِنَحة)1( وفر�سة.

ب�لقوة وب�لعلم،  اإمن� يكون  والأكرث يف احلروب، والتغلب، والنت�س�ر فيهم� 
اأو من يوم م� ا�ستقلت به �سنة  اأ�س�ست،  اأن الدولة العثم�نية راعت من يوم  ولو 
699 وراقبت حرك�ت الع�مل الغربي، وجرت معه حيثم� جرى يف م�سم�ر املدنية، 
احل�س�رة، وقرنت اإىل فتوح�ته� امل�دية - القوة العلمية - على نحو م� فعلت الي�ب�ن 

اأقله.

نعم لو فعلت ذلك مل� ك�ن ثمة م�س�ألة �سرقية، اأو مل� ظهر ذلك التب�ين الذي 
ل يثبت معه احلكم طوياًل - وهو حتكم اجلهل ب�لعلم - اأو »حكومة جهل حتكم 
حكوم�ت علم« ول يت�سنى اليوم لل�سيف املجرد اأن يحكم ب�أمة يدافع عنه� مدافع 
العلم. وم� م�س�ألة الدين اإل ذريعة تظهر بعد ا�ستكم�ل القوة للو�سول لتلك الغ�ية 
ول�س�نه�  ت�ريخه�  له�  ع�ملة  ب�أمة  احلكم  عن  اجل�هلة  واحلكومة  اجلهل،  دفع  وهي 

واآث�ره�، ولو ك�نت ب�لية.

ال�سرقية،  امل�س�ألة  اإيج�د  يف  الدخل  من   � �سيئًّ الدينية  لل�سغينة  ك�ن  واإذا 
اآل  �سالطني  اأن  بدليل  امل�س�ألة،  اأ�سب�ب  كل  هي  لي�ست  ف�إنه�  به�،  والحتف�ظ 

عثم�ن فتحوا، وتوغلوا، و�سموا املم�لك ك�نوا يدينون ب�لإ�سالم.

�َس�ِنَحة: خ�طرة. )م(.  )1(
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ًك� ب�لن�سرانية  ومن دخل يف ملكهم، وحتت �سيطرتهم ك�نوا ن�س�رى واأ�سد مت�سُّ
مم� هم الآن. فلو ك�ن اأمر الدين هو الب�عث على هذا احلقد واملن�ه�سة، لك�ن الأوىل 
اأن يظهر اإذ ذاك، وعدم ظهوره، بل ر�سوخ الطوائف، والإم�رات الن�سرانية للحكم 
العثم�ين الإ�سالمي اأكرب دليل على اأن م�س�ألة الدين مل تكن هي وحده� الف�علة 
يف اأمر امل�س�ألة ال�سرقية التي امتدت، و�ستمتد اإىل غري تركي�، و�ستعم كل ق�رة وكل 

حكومة تتفق يف �سكله� وحكمه� وتفريطه� مع حكومة تركي�.

الن�سرانية  احلكوم�ت  على  الإ�سالمية  الدول  تغلب  عوامل  تفح�سن�  اإذا 
لوجدن�ه منح�سًرا »يف القوة - والعلم«.

وهكذا َيُدول)1( اأمر الدول انت�س�ًرا وانك�س�ًرا.

والدول امل�سيحية اليوم اإمن� يغلبون احلكوم�ت الإ�سالمية ب�لعلم - م�سدر 
القوة - وينغلب امل�سلمون ب�جلهل - م�سدر ال�سعف.

علم الأتراك يوم ت�سنَّى لهم فتح املم�لك »علم احلروب وتعبية اجلي�س«، 
وجهل الأوروبيون ذلك، ومل ي�س�رعوهم فيه؛ ف�نت�سر الأتراك، وانك�سر الفرجنة.

من�سة  على  وك�ن  الدين  ج�نب  منهم  العظ�م  وال�سالطني  الأتراك  التزم 
بحقيقة،  ع�ملون  ع�ملون،  واأجالء  وفقه�ء،  اأعالم،  علم�ء  الإ�سالمية  امل�سيخة 

َيُدول: ينتقل من ح�ل اإىل ح�ل. )م(.  )1(
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واأحك�م الإ�سالم. ي�سدر ال�سلط�ن، واأك�بر دولته عن راأيهم وينزل على حكمهم، 
فعدلوا يف الرعية، واأمنوا من دخل يف ذمتهم، و�سهلوا لهم ال�سع�ب، وح�فظوا على 
الن�سرانية  ج�مع�تهم من دين، ول�س�ن، وع�دة، فر�سخ امل�ستعمرون من الطوائف 

لقوة العثم�نيني وعدلهم وعلمهم، ب�لن�سبة جلهل غريهم يف تلك الأع�سر.

فظل الن�س�رى يف ط�عة العثم�نيني - وظلوا يف كل املع�ين رعية لهم - م� 
دامت تلك املوؤهالت وال�سف�ت يف الفريقني - القوة والعلم يف احل�كم - وال�سعف 

واجلهل يف املحكوم.

احل�كمة  الأمة  يف  ال�سعف  م�سدر  اجلهل  وب�ن  الأمر،  انعك�س  اإذا  حتى 
وظهر العلم م�سدر القوة يف الأمم املحكومة - نه�ست للتخل�س من ربقة ال�ستعب�د 

ملن دونهم يف العلم - وا�ستب�سلت يف الرجوع حلكم ذاته� بذاته�.

على  لهم  الدولة  اإقرار   - ال�سبيل  هذا  يف  �سعب  كل  عليهم  �سهل  وقد 
ج�مع�تهم الكربى من دين، ول�س�ن وت�ريخ، تلك النعمة التي ك�نت وتكون على 
الدولة اأكرب نقمة - ول من��س له� من حتمل اأعب�ء ذلك - وهي �سنة الوجود؛ لأن 
الأمم املحكومة اإذا تي�سر له� املح�فظة على ج�مع�ته� من دين، ول�س�ن وت�ريخ - ومل 
اخللق  واأعلق  للفر�س  الن��س  اأرقب  فهي   - عن�سره�  غري  يف  وتنحل  ت�ستحيل، 

ب�إع�دة جمده�، وجتديد، واإع�دة �سريته� الأوىل.
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ولن يثنيه� اأ�سد العوامل عن املط�لبة به�. وتزداد ن�س�ًط�، وت�ستمد قوة معنوية 
كلم� اآنَ�َست)1( من ح�كمه� امل�ستهني به� ا�ستط�لة)2( بغري حق، وا�سته�س�ًم�)3( حلقه� 
بغري وجه م�سروع وبقهر لي�س له من الإن�س�ف ن�سيب، وبقتل يحيى ميت العزائم.

ثم ق�ل: ومن ينظر اإىل ت�ريخ الدولة العثم�نية ون�س�أته� ل يتم�لك نف�سه من 
الإعج�ب بن�س�طه�، وكرثة م� فتحته من املم�لك، واأخ�سعت ل�سلط�نه� من الأمم.

وي�أخذ به ال�ستغراب كل م�أخذ - من تفريطه�، وعدم جريه� مع اأحك�م 
واإي�هم يف  اأن جتري  الأمم  من  ومن دخل يف حكمه�  نف�سه�،  - وحرم�نه�  الزمن 

ميدان احل�س�رة، اأو اأن يبقى له� اأثر من الآث�ر يف تلك املم�لك والأم�س�ر.

ن�س�أت يف اجليل ال�س�بع للهجرة، اأو اآخر القرن الث�لث ع�سر للميالد ب�آ�سي� 
ال�سغرى. ف��ستخل�س ال�سلط�ن عثم�ن الأول م� بيد ال�سلجوقيني من امللك وهو 

الق�سم ال�سرقي وم�سوا على م� بيد الروم من الق�سم الغربي.

جزيرة  �سبه  اإىل  وهمتهم  قوتهم،  و�سرفوا  اأنظ�رهم  العثم�نيون  حول  وقد 
اأق�سى اجلنوب  اإذ وقعت يف  الغريبة يف و�سعه� اجلغرايف -  البقعة  تلك  البلق�ن 
ال�سرقي من اأوروب� - واإىل ج�نب اآ�سي�. وبعد انق�س�م اململكة الروم�نية اإىل �سرقية 
وغربية. ك�نت �سبه جزيرة البلق�ن يف اململكة ال�سرقية - وفيه� غري تركي�، اليون�ن، 

رت. )م(. اآنَ�َست: اأَبنْ�سَ  )1(
ا�ستط�لة: اعتداء. )م(.  )2(

ا�سته�س�ًم�: انتق��ًس�. )م(.  )3(
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عنعن�ت،  الأمم  هوؤلء  ولكل من  الأ�سود-  واجلبل  وروم�ني�،  والبلغ�ر،  رب،  وال�سِّ
 - �سي��سية  واأمي�ل  مذهبية  واختالف�ت  ط�ئفية،  ونزع�ت  واأن�س�ب،  وعروق  ومط�مع، 
البلق�ن يف �س�ئر الأع�سر مهد الفنت، والقالقل - ول تزال كذلك،  ك�نت معه� 

و�سيعم بالء البلق�ن اأهله - ويتعدى اإىل م� �سواه من املم�لك.

َزِته�)1(،  َحونْ تكبري  تطمح يف  ال�سغرية  الدويالت  هذه  من  دويلة  كل  لأن 
يف  املط�مع  هذه  وراء  ومن  ب�بتالعه�  اأو  ج�رته�،  بت�سغري  اإل  يتم  ل  الكرب  وهذا 
حكوم�ت البلق�ن وابتالع بع�سهم بع�ًس� - الدول ال�سخمة كرو�سي� والنم�س� ومن 
�س�عد على ا�ستقاللهم - واإخراجهم من احلكم العثم�ين وهم مب�س�عدة البلق�نيني 
على ال�ستقالل اإمن� يريدون اأن يبتلعوه وميتلكوه جزًءا بعد جزء - و�ستكون احلجة 
من  الن�سرانية  تخلي�س  قبل  من  احلجة  وك�نت   - وال�سقلبي  ال�سالوي،  عن�سر 

احلكم الإ�سالمي، وال�سحيح قوي يح�ول اقتن��س، وابتالع ال�سعيف.

ترك  م�  اإىل  النظر  من  فيه  كن�  م�  اإىل  ولنعود  يطول.  بحث  هذا  ق�ل:  ثم 
العثم�نيون من الأثر فيم� افتتحوه من املم�لك.

حكم  حتت  وبقيت  1382م  �سنة  بلغ�ري�  الث�ين  مراد  ال�سلط�ن  افتتح 
واأ�سلهم  اأ�سداء  قوم  والبلغ�ريون  اأجي�ل  اأربعة  نحًوا من  العثم�نيني ويف حوزتهم 
من املغول مثل املجر والفنلنديني، نزحوا من جه�ت ق�زان يف رو�سي�  اأوروب� ونزلوا 

َزته�: حدوده� ونواحيه�. )م(. َحونْ  )1(
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بالد البلق�ن يف اجليل ال�س�بع للميالد - وهي من اأول ن�س�أته� األفت ال�ستقالل 
وح�فظت على مك�نته� - وك�نت دولة البيزانطيني تخ�سى ب�أ�سه� - ثم اأخذت يف 
احل�دي  القرن  ا�ستقالله� يف  واأع�دت  ن�ه�ستهم  ثم  الرو�سيون،  ف�فتتحه�  التقهقر 
ع�سر، ثم دخلت يف حوزة الروم و�س�رت جزًءا من اململكة الروم�نية ال�سرقية ثم 
ا�ستقلت ث�لثة. ومل يفقد البلغ�ريون ا�ستقاللهم اأربعة اأجي�ل اإل مع العثم�نيني، 
وم�ذا فعلوا مع البلغ�ر يف مدى تلك الأجي�ل واأي اأثر عثم�ين تركوا يف بلغ�ري�؟ 
ي�سريون  وت�ريخ  الكربى من دين، ول�س�ن،  تركوا لهم ج�مع�تهم  بلى،  ل �سيء. 
مكتفني  الق�عدين  من  الأتراك  وحك�مهم  ال�س�ئرين،  مع  واملدنية  احل�س�رة  مع 

ب�لفخفخة، والغطر�سة، والفخر ب�لأ�سالف.

هذه اأربعة قرون، وبلغ�ري� حتت حكم العثم�نيني - وهي ل تزداد اإل انحط�ًط� 
حتى اإذا م� �س�رت اإَِي�َلة)1( ممت�زة مبوجب مع�هدة برلني - نه�ست، وقطعت �سوًط� 
بعيًدا يف احل�س�رة، والعمران، والرتقي - و�س�ر له� ج�نًب� يخ�سى حتى من الدولة 

العثم�نية.

وبقيت   ،1389 �سنة  الث�ين  مراد  فتوح�ت  من  اأي�ًس�  فهي  ال�سرب  اأم� 
من  التخل�س  ح�ولت  وقد   - قرون  اأربعة  من  اأكرث  العثم�نيني  حوزة  يف  كذلك 
حكم العثم�نيني مراًرا - واآخر ثورة ق�م به� ال�سربيون دامت اأربعة ع�سر ع�ًم� ن�ل 

)1(  اإَِي�َلة: ِوَلَية. )م(.
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به� ال�سربيون من الب�ب الع�يل نوًع� من ال�ستقالل. و�سنة 1878 ا�ستقلت مت�ًم� 
مبقت�سى مع�هدة ب�ريز، وحلقت بج�رته� بلغ�ري�.

وكذلك اليون�ن فقد اأخ�سعته� الدولة العثم�نية مع من اأخ�سعت من مم�لك 
البلق�ن وظلت يف حوزته� وحتت حكمه� اإىل �سنة 1829 ف��ستقلت مبن��سرة اأوروب� 
بقي�دة  امل�سرية  العم�رة  فيه�  وا�سرتكت  �سنني،  �سبع  دامت  طويلة  حروب  وبعد 

اإبراهيم ب��س� اإذ اأر�سله� حممد علي ب��س� الكبري اإىل املوره. الأمر املعروف.

اأم� ورم�ني� وك�نت يف القرن الث�ين ع�سر عب�رة عن اإم�رتي فالخي�، ومولدافي� 
وقد خ�سعوا للعثم�نيني وك�نوا يوؤدون اجلزية من �سنة 1392 اإىل �سنة 1716. ثم 
بعد ذلك دخلوا حتت �سلطة احلكم العثم�ين، ثم احتلت رو�سي� البالد واأع�دت 
ثورة �سنة  التي ك�نت لهم وخ�سروه� من �سنة 1716، ثم ك�نت  امتي�زاتهم  لهم 

1866 وانتهت ب�ختي�ر الروم�نيني الربن�س �س�رل دي هوهنزلرن الأمل�ين.

والبغدان«  ب�لفالخ  »املعروفتني  الوليتني  ا�ستقالل  برلني  موؤمتر  قرر  ثم 
� ودع�هم� ب��سم روم�ني�، ويف �سنة 1881 جعلت الإم�رة مملكة ونودي  ا�ستقالًل ت�مًّ

ب�أمريه� ملًك�.

ن�سيب - فهو مق�طعة �سغرية، جبلية  ا�سمه  الأ�سود - وله من  اأم� اجلبل 
واأربعني  و�سبعة  م�يتني  و�سك�نه  مربًع�  مياًل   3630 عن  م�س�حته  تزيد  ل  وعرة، 
األًف� - وهم من العن�سر ال�سقلبي - واأكرثهم فالحون رع�ة - على غ�ية من �سق�ء 



امل�س�ألة ال�سرقية ومرت�آه يف حله�، وتبجيله لفكرة ال�سلط�ن حممد الف�حت
307307

العي�س - هذه الإم�رة احلقرية قدمية العهد ب�ل�ستقالل ومل ير�سخه�، ويفتتحه� 
من العثم�نيني اإل ذلك ال�سلط�ن العظيم �سليم�ن الق�نوين الذي و�سلت ال�سلطنة 

العثم�نية يف ع�سره اإىل منتهى املجد والعظمة.

ومل� ك�ن اجلبل الأ�سود على م� ذكرن� من الفقر والوعورة، واأهله اأُويل ب�أ�س 
من  اجلبل  تعد  الدولة  فك�نت  ا�ستقاللهم،  عن  الدف�ع  يف  وا�ستب�س�ل  و�سدة، 
اإذا حملت عليهم  ب�لع�سي�ن حتى  ولي�ته�، واجلبليون من حني لآخر يج�هرون 
جيو�س العثم�نيني يتظ�هرون ب�لر�سوخ. وهكذا من �سنة 1526 اإىل زمن الربن�س 
نقول »وهو ملك اجلبل احل�يل« ظل معرتًف� ب�سي�دة الدولة اإىل �سنة 1862 ثم ج�هر 
ب�لع�سي�ن والتمرد حتى اإذا ك�ن موؤمتر برلني »ذلك الق�س�ء املربم« على الدولة فقد 
اأعلن ا�ستقالل اجلبل الأ�سود والتحق ب�إخوانه اأمراء �سبه جزيرة البلق�ن، وتخل�سوا 

من حكم اآل عثم�ن.

هذه هي �سبه جزيرة البلق�ن التي افتتحه� العثم�نيون - وبقيت يف حوزتهم 
وحتت �سلط�نهم الأجي�ل - فم�ذا اأحدثت يف تلك املم�لك من اآث�ر العمران؟ وم�ذا 
تركت يف تلك ال�سعوب من الذكرى؟ وم�ذا اأعدت من احلزم والراأي والتدبري 

لبق�ء تلك املق�طع�ت، والإم�رات يف حوزته�؟ واإذا ك�ن اجلواب »ل �سيء«.

حينئذ ي�سطرن� الإن�س�ف اإىل اأن نقول: اأن الدولة العثم�نية يف فتوح�ته�، 
ا منيًع� لالأمم  وم� �س�هدن�ه من تفريطه�، مل تكن لتح�سن ال�ستعم�ر بل بقيت �سدًّ
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الراقية  الأمم  احل�س�رة وجم�راة  ب�أ�سب�ب  الأخذ  وبني  بينه�  يحول  منه�  املحكومة 
يف مدنيته� وعلومه� و�سن�ئعه�. �سعوب من ذكرن� من مم�لك البلق�ن يزيدون عن 
ال�سبعة ع�سر مليونً�. ولكل اأمة ومملكة، ج�مع�ت ومميزات، من ت�ريخ، ودين ول�س�ن، 
الأتراك،  العثم�نيني  مع  نقي�س  طريف  على  هذا  وهي يف كل  واأخالق،  وع�دات 
فلو اأخذت الدولة ب�حلزم بعد الفتح، وعملت ب�س�ئب الفكر والراأي، لعلمت اأن 
بق�ء تلك املم�لك يف حوزته� يحت�ج لإيج�د ج�مع�ت جتمعه� مع �سعوبه� فتعمد 
ا�ستط�عت،  اإذا  حتى   - وغريه�  علم  دور  ب�إحداث   - ل�س�نه�  تعميم  و�س�ئل  اإىل 
وت�سنى له� يف ظرف جيل، اأو جيلني اأن تعمم ل�س�نه�. ك�ن له� اإحدى العوامل 
الكربى للبق�ء، ولعدم �سرعة النف�س�ل والتفكك. اإذ يكونوا اأتراًك� ب�لل�س�ن مثاًل. 
اأو ب�لدعوة الدينية كم� يفعل اليوم دول ال�ستعم�ر ببث املب�سرين من الإجنيليني  

الرهب�ن، وبت�سييدهم »دور العلم«.

بج�معة  ا�سرتكوا  امل�ستعمرة  الأمة  وقبلته�  الدينية،  الدعوة  انت�سرت  ف�إذا 
ث�نية، وهي الل�س�ن، والدين، فك�ن الرتب�ط اأ�سد، واأوثق.

وهكذا اإذا ف�زت على مدى اأربعة اأجي�ل، اأن تعمم اجل�مع�ت التي له� بني 
َغ�ُير)1(، واأ�سب�ب النفرة. اأم� والدولة  تلك ال�سعوب؛ ا�ستدت ُعَرى الحت�د وانتفى التَّ
العثم�نية مل تفعل يف مم�لك البلق�ن م� ذكرن�، ومل تفكر فيه ف�ساًل عن اأن ت�سعي اإليه 

َم�ُيز. )م(. َغ�ُير: التَّ التَّ  )1(
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 فك�ن خروج تلك املم�لك من حوزته�، وا�ستقاللهم، اأمًرا حمتًم� وقوعه ل مرد له
ژی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب   مب ىبژ ]الفتح/ 23[.

ثم لننظر يف فتوح�ت الدولة للمم�لك الإ�سالمية من م�سر، وال�س�م فحلب 
فبغداد وتون�س و�س�ئر املم�لك العربية. فرناه� قد متكنت من الفتح مع قليل من 
املق�ومة، واحلروب. وك�ن جل�معة الدين الت�أثري العظيم يف قبول احلكم العثم�ين، 
ولو اأن الدولة قبلت من يوم ا�ستقالله�، وعملت ب�لفكرة من عهد ال�سلط�ن حممد 
الل�س�ن العربي - وهو ل�س�ن الدين - ل�س�نً�  ب�أن يتخذ  ال�سلط�ن �سليم  اأو  الف�حت، 
�، وت�سعي بكل قوته� وجهده� لتعريب الأتراك؛ لك�نت يف اأمنع قوة، واآمن  ر�سميًّ
ح�سن من النتق��س، واخلروج عن �سلط�نهم. ولكنه� فعلت العك�س، اإذ فكرت 
بترتيك العرب وم� اأ�سفهه� �سي��سة، واأ�سقمه من راأي، لأن تدين الأتراك ب�لدين 
الإ�سالمي - على جهل ب�لل�س�ن العربي - جعل لهم يف القلوب منزلة - �س�قت 

وت�سوق الأمة العربية للعطف عليهم مع �س�ئر امل�سلمني.

فم� قولك لو تعربت، وانتفى من بني الأمتني، النعرة القومية، وزال داعي 
النفور والنق�س�م »ب�لرتكي وب�لعربي« - و�س�روا اأمة عربية - بكل م� يف الل�س�ن 
من معنى، ويف الدين الإ�سالمي من عدل، ويف �سرية اأف��سل العرب من اأخالق، 

ويف مك�رمهم من ع�دات.
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ل ريب لو تي�سر ذلك لك�ن اإع�دة ع�سر الر�سيد للم�سلمني مي�سوًرا، وجمع 
�ست�ت املم�لك الإ�سالمية حتت لواء �سلط�ن ع�دل ُهَم�م مثل الف�حت، اأو ال�سلط�ن 

�سليم�ن، اأو ال�سلط�ن �سليم غري ع�سري.

�سليم  ال�سلط�ن  اأو  الف�حت،  ال�سلط�ن  فكرة  قبول  عدم  الأ�سف  مع  ولكن 
لتعميم الل�س�ن العربي - خط�أ بنّي - ل ي�س�رعه اإل توغل العثم�نيني يف اأوروب�، 

و�سبه جزيرة البلق�ن، وجعل الق�سطنطينية ع��سمة ال�سلطنة واخلالفة.

لأن امل�ستعمرة مهم� عظم موقعه�، وط�ب هواوؤه� - ل ي�سح اأن تتخذ ق�عدة، 
ك�لثوب  بي�نه«  �سي�أتي  »كم�  امل�ستعمرة  اأن  اأهمه�:  لأ�سب�ب  امللك؛  ع��سمة  اأو 
اإل من �سعف  اأجزاوؤه�  تتبعرث  ت�سقط ول  ق�بل لال�سرتداد، واملم�لك ل  الع�رية 

ال�سلط�ن يف عوا�سمه�، وب�سقوطه�.

ب�أعداء  واإح�طته�  القوة،  جمموع  عن  الغ�لب  على  امل�ستعمرة  بعد  ومنه� 
امللك واأعوانه اإلخ.

انظر، هل ترى دولة اأوروبية جعلت ع��سمة ملكه� يف غري قلب مملكته�، ويف 
غري مك�ن ن�س�أة تلك الأمة؟

ف�لإنكليز مل يجعلوا ع��سمتهم - مع �سعة ملكهم - اإل جزيرة بريت�ين� ويف 
قلبه� مدينة »لندن« وهي اجلزيرة التي �سكنه� الربيت�نيون يف دور توح�سهم.
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والفرن�سي�س يف ب�ري�س، قلب بالد الغ�ليني.

وهكذا بقية الدول؛ لأنه على تقدير ذه�ب امل�ستعمرات كله� وانتق��سه�، 
.� ف�إنه يبقى من البالد م� ك�ن لهم ملًك� خ��سًّ

وعلى هذا جرى اخللف�ء الرا�سدون، فمقرهم ك�ن املدينة وهي قلب البالد 
العربية حم�طة بقوة العرب من �س�ئر اجله�ت.

ثم الأمويون يف ال�س�م.

ثم العب��سيون يف بغداد، والع��سمة اأن�س�أه� املن�سور اإن�س�ء، وك�ن يف ملكهم 
ي�ستبدلوا  فلم  ذلك  ومع  بغداد،  من  موقًع�  واأمنع  هواء،  اأطيب  هو  م�  املدن  من 

الع�رية ب�مللك ال�سرف.

نعم اإن فتح الق�سطنطينية فيه من الفخر للف�حت م� ل ميحوه الدهر، خ�سو�ًس� 
اأيوب  اأبو  يزيد، ومعه خ�لد  قي�دة  ب�جليو�س حتت  وبعثوا  الأمويون  اأن ح�وله  بعد 
العب��سيون   ثم  يظفروا،  ومل  اأيوب  ب�ل�سلط�ن  املعروف  املق�م  �س�حب  الأن�س�ري 
واكتفى الر�سيد ومن بعده ب�أخذ اجلزية من ملكه�، وغريهم من ملوك الإ�سالم - 
ومل يظفر ب�لفتح - ومبعنى احلديث ال�سريف »لتفتحن الق�سطنطينية فنعم الأمري 
اأمريه� ونعم اجلي�س ذلك اجلي�س« اإل ذلك الف�حت الع�دل الكبري ال�سلط�ن حممد 

طيَّب اهلل ثراه.
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ول اأرت�ب اأن فتح الق�سطنطينية لو تي�سر لالأمويني اأو للعب��سيني - مل� جعلوه� 
تتقوى   - م�ستعمرة  املم�لك  بل جعلوه� كم� جعلوا غريه� من  ملكهم،  ع��سمة 
اململكة بجب�ية الأموال منه� - وفو�سوا اأمر اإدارة �سوؤونه� لأحد الده�ة منهم كم� 
فو�سوا م�سر، والأندل�س، وال�سند، وبخ�رى، وبالد الفر�س وغريه� للمقتدرين من 

العم�ل - وهذا هو احلزم، وغ�ية ال�سواب.

م�  الأتراك  من  فتحه�  اأمر  ظ�هر  يف  ك�ن  ف�إن   - البلق�ن  جزيرة  �سبه  واأم� 
الدولة،  َبلنَْب�ل)1(  م�سدر  ك�نت  الأمر  ف�إنه� يف حقيقة   - والب�أ�س  القوة  على  يدل 
واإ�سع�ف قوته� اإذ مل ت�سكن فيه� القالقل، والفنت، ومل تفرت الدولة من جتيي�س 
اجليو�س، واإراقة الدم�ء يف �سبيله� - كل ذلك - وب�لنتيجة ك�ن البق�ء يف البلق�ن 

غري م�سمون - بل ك�ن ا�ستقالل مم�لك البلق�ن جمزوًم� فيه من كل ع�قل.

ق�ل: ولقد �سمعت من املرحوم ع�يل ب��س� ذلك ال�سدر الأعظم - الكبري 
الدولة،  ج�سم  ي�سعف  �سوف  البلق�ن  داء  اأن  يعتقد  وهو  النظر  الن�فذ  العقل، 
و�سوف ت�سطر مكرهة على التخلي عن البلق�ن - بعد خ�س�رات م�دية، ومعنوية 
ل ميكن تعوي�سه�. واأنه وجد طريقة للتخل�س من البلق�ن مع حفظ �سرف الدولة، 
وال�ستع��سة)2( عنه مبب�لغ ج�سيمة ميكن اإ�سالح بقية اململكة به�. وتعزيز قوته� يف 

اآ�سي�، واأفريقي�.

ة الَهّم والو�س�و�س. )م(. َبلنَْب�ل: �ِسدَّ  )1(
ذ الَبَدل. )م(. ال�ستع��سة: اأَخنْ  )2(
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الفكر  هذا  لتحقيق  يتوفق  مل  الكبري  الرجل  هذا  اأن  كيف  لالأ�سف  وي� 
ال�سليم، والعمل الذي فيه كل خري - وك�ن اأمر اهلل مفعوًل.

فلو فعلت الدولة، واأخذت براأي ع�يل ب��س�، وغريه من حكم�ء الوزراء اأو 
بغداد ع��سمة ملك - ومقر اخلالفة. وعنده�  تتخذ  اأنه�  له� من  ت�سورته  ب�لذي 
يفي�س  الذي  النيل  العرب - ذلك  والب�سرة و�سط  والفرات، واخل�بور،  الدجلة، 
كل اأربعة وع�سرين �س�عة مرة. وتلك ال�سهول اخل�سبة التي على ج�نبي، و�سفتي 
اأرا�سي م�سر، على  ذينك النهرين العظيمني - والتي م�س�حته� ع�سرة اأ�سع�ف 

اأقل تعديل، واأعظم منه� خ�سًب�، واأكرث اإنب�ًت�.

رج�ل  ن�بغة   - الكبري  الأمي  ذلك  ب��س�  علي  حممد  اهلل  رحم  ق�ل:  ثم 
به  يقدم  وقلًب�   - اجلب�ل  ِدك)1(  ُتَدكنْ فقد طوي حتت جبته همًم�  واأجي�ل  اأع�س�ر، 
على ه�ئل الأعم�ل. وحتت عم�مته دم�ًغ� فع�ًل، وعقاًل جواًل، وب�سًرا ن�فًذا، وفكًرا 

ث�قًب� وراأًي� �س�ئًب�.

بلغ الرجل من حدة الذهن، وفرط الذك�ء، والده�ء، وبعد النظر - اأنه بعد 
م م� اختل من اأموره�، وا�ستنهر)2( النيل  اأن ح�سن خراب م�سر حت�سيًن� بيًن�، ونظَّ

للقن�طر اخلريية، ومنه� يجري يف اجلداول والرتع.

يه� ب�لأر�س. )م(. ه� وُت�َسوِّ ِدك: تهدُّ ُتَدكنْ  )1(
ا�ستنهر: اتخذ ملجرى النيل مو�سًع� مكيًن�. )م(.  )2(
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ه)1( ب�لب�سرة عن  عر�س على الب�ب الع�يل والتم�س من ال�سلط�ن اأن ُيِعي�سَ
م�سر. واأنه يعد اإ�سع�ف هذا امل�سوؤول - منة، وف�ساًل فت�أمل؟

هذا الرجل العظيم - لو مل يعلم يقين� اأن الب�سرة خري من م�سر - مل� طلب 
م� طلب. هذه هي الب�سرة - واأم� املو�سل »ذات الربيعني« فم� �سئت عنه� فقل.

ظل  يف  مي�سي  ك�ن  الر�سيد  ع�سر  يف  بغداد  من  امل�س�فر  اأن  علمن�  اإذا  ثم 
اجته  اإذا  ثم  »قويق« يف حلب.  نهر  وم�سب   - دم�سق  غوطة  يبلغ  الأ�سج�ر حتى 
من هن�ك لل�سم�ل وراأى �سيحون وجيحون يجري�ن يف �سهول اأطنه. ويف اجلنوب 
عند دمي�ط، ور�سيد، والإ�سكندرية ي�سب النيل املب�رك - واأن كل تلك املم�لك، 
والأم�س�ر، والأنه�ر - هي ملك خ��س للم�سلمني - ل ين�زعهم فيه من�زع اإل اأولو 

. القوة من اأهل املط�مع - ونزاعهم ب�خلتل واخلداع، وب�حليلة واملكر لي�س اإِلَّ

فلو اأن�سف الأتراك اأنف�سهم، واأخذوا ب�حلزم - وا�ستعربوا - وتراأ�سوا ذلك 
امللك، وعدلوا يف اأهله - وجروا على �سنن الر�سيد، اأو امل�أمون - على الأقل - ول 

نقول - على �سنن و�سرية اخللف�ء الرا�سدين.

فمن ك�ن من دول الأر�س اأغنى منهم مملكة؟ اأو اأعز ج�نًب�؟ واأمنع حوزة 
من؟ ولكن مع الأ�سف - اأن اإخوانن� الأتراك مل يح�سنوا من اأعم�ل الدني� غري 
»احلرب« وهم فيم� عدا ذلك، وفيم� يخت�س يف �سوؤون العمران اأقل روية، وعماًل 

ِدَله. )م(. ه: ُيبنْ ُيِعي�سَ  )1(
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من �سواهم - ي�سوءين واأن� ممن يحبهم - واأت�أثر كلم� افتكرت مب� ارتكبوه من اخلط�أ 
يف عدم قبولهم الل�س�ن العربي، واأن ي�ستعربوا.

وازداد ت�أثًرا اإذا اأراهم يرتكبون خط�أ اأف�سح - وهو جريهم وراء ترتيك العرب 
وا�ستبدال الل�س�ن العربي - ل�س�ن الدين الط�هر، والأدب الب�هر، وديوان الف�س�ئل 

واملف�خر، ب�لل�س�ن الرتكي«!

وذلك الل�س�ن الذي لو جترد من الكلم�ت العربية، والف�ر�سية - لك�ن اأفقر 
ل�س�ن على وجه الأر�س - ولعجز عن القي�م بح�جي�ت اأمة بدوية، ولول اأنه خليط 
من ثالثة األ�سنة - مل� راأين� لالأتراك �سعًرا يقراأ، اأو منثوًرا يفهم، اأو بي�نً� يرتجم عن 
جن�ن - وهو يف ح�لته هذه - اإذا وزن مع ل�س�ن من الأل�سنة احلية - جتده قد خف 

وزنً�، وانحط معنى.

ال�ستعراب،  يف  الأع�جم  تب�رت  وقد   - العرب  ترتيك  يعقل  فكيف 
وت�س�بقت - وك�ن الل�س�ن العربي لغري امل�سلمني - ومل يزل - من اأعز اجل�مع�ت 
واأكرب املف�خر - ف�لأمة العربية هي - »عرب« قبل كل دين ومذهب - وهذا الأمر 
من الو�سوح والظهور للعي�ن - م� ل يحت�ج معه اإىل دليل اأو بره�ن. ثم ق�ل: لقد 
ك��سفت ال�سلط�ن عبد احلميد يف اأكرث هذه املوا�سيع يف خلوات عديدة - فك�ن 
ي�سمع بكل اإ�سغ�ء ولكنه يف النتيجة ك�ن قليل الحتف�ء بكل م� قلته له - وفهمت 
من اأو�س�عه، واأ�س�رير وجهه - اأنه ل يعتقد اأن قبول الل�س�ن العربي، وفكرة الف�حت 
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توغلهم يف  اأن  اأن يعرتف  بذلك - �سوابً� - وكذلك ل يحب  �سليم  وال�سلط�ن 
اأوروب� وفتح �سبه جزيرة البلق�ن ك�ن خط�أ - نعم اأن زمن العمل قد م�سى، وانق�سى - 
اإب�ن  العثم�نية  والدولة   - العمل  حليز  الت�سورات  تلك  اإخراج  يف  احلزم  وك�ن 
عزه� وا�ستكم�ل قوته�، وب�أ�سه� - اأم� اليوم ف�لأمر للقوة، والط�عة على ال�سعيف 
ولي�س ب��ستط�عة عبد احلميد اأن يفعل م� ك�ن ب�إمك�ن ال�سلط�ن الف�حت، اأو ال�سلط�ن 
�سليم�ن، اأو ال�سلط�ن �سليم اأن يفعله. ق�ل: فحولت وجهي عن م� ل ميكن اإىل م� 

ميكن وفيه وق�ية م� بقي من اأمالك ال�سلطنة العثم�نية يف غري اأوروب�.

فقلت لل�سلط�ن عبد احلميد - اأت�أذن يف تقدمي لئحة يف ت�سوراتي، لتح�سني 
ح�ل اململكة، والتحوط ب�سونه� من مط�مع الأعداء؟ ق�ل:

ل اأريد اأن تكتب �سيًئ� من ذلك، اإذ ل اأحب اأن يطلع اأحد على م� يدور 
بينن�، بل قل يل م� ت�س�ء اأن تكتبه بكل حرية، و�سراحة، ف�أن� لك من ال�س�معني.

اإليه�  تر�سل   - ولية  بقيت  لو  م�سر  اأن  ال�سلط�ن  جاللة  اأيعتقد  قلت: 
الولة من الأ�ست�نة مثل ب�كري ب��س�، وحممد ب��س� اليدك�سي، واأمث�لهم� - جلمع 
الأموال من غري وجهه، وتوزيعه� على رج�ل الدولة هن� »الأ�ست�نة« فقط على م� 
ولل�سلطنة،  واأهله�،  مل�سر،  خري  هو  هل  جاللتكم.  على  خ�ٍف  وغري  م�سهور،  هو 
املتممة  للدولة، ومن الأجزاء  الإنكليز خ��سعة  اأم جعله� خديوية كم� هي قبل 
الأمر  لتلبية  ت�سرع  امل�سرية عثم�نية  والع�س�كر  ب�أمركم،  ي�أمتر خديويه�  لل�سلطنة - 
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 ،� ب�للح�ق مع جيو�س ال�سلط�ن - وبكل املعنى رعية، خ��سعة، ط�ئعة؟ فتفكر مليًّ
وحول وجهه نحو الن�فذة عني - حتى ظننت اأن احلديث قد اأ�س�ءه، واأنه ل يحب 
اخلو�س فيه، ول العود اإليه - واإذا هو بغتة قد التفت، وتوجه بكليته اإيّل - وك�أنه 
قد انتهى من ذكرى م� جرى من حممد علي ب��س� وابنه اإبراهيم ب��س� وكيف اأنه 

ك�د اأن ي�ستخل�س ال�سلطنة العثم�نية فتح� ب�لقوة«.

وق�ل: لو قلن� اأن وجوده� خديوية اأح�سن من بق�ئه� ولية - ثم م�ذا؟

ولية  ثالثني  من  اليوم  تت�ألف  العثم�نية  ال�سلطنة  اإن  مولي،  ي�  قلت: 
وم�س�حة اأمالكه� يف اآ�سي� فقط �ستم�ية وواحد و�ستني األف ميل مربع )وم�س�حة 
بريت�ني� واأيرلندا م�ية وع�سرين األف ميل فت�أمل!( فتبداأ ب�لبعيد منه�، واملطموع 
فيه� - مثل طرابل�س الغرب فتجعله� خديوية - ثم اإىل ولي�ت بغداد، ف�لب�سرة، 
فتجعله�  القد�س  مع  وحلب  و�سورية  بريوت  واإىل  خديوية.  فتجعله�  ف�ملو�سل 
فتجعله� خديوية،  و�سالنيك  اأدرنه  مع  وكريد  �سفيد  بحر  اإىل جزائر  ثم  خديوية، 

وي�سرتط عليه� تعزيز العم�رة البحرية قبل كل �سيء.

اليوم،  اله��سميني  الأ�سراف  من  الأقدر   - خديويه�  فتجعل  احلج�ز  ثم 
والأح�سن �سرية. ثم اليمن وخديويه� يكون الإم�م الزيدي.

اأم� الأن��سول وولي�ته قونيه، اأنقره، اآيدين، اأطنه، ق�سطموين، �سيوا�س، دي�ر 
 بكر، بتلي�س، اأر�سروم، معمورة العزيز، واآن طرابزون، فتق�سم اإىل ثالث خديوي�ت - 
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� - الواحد على البحر الأ�سود اأم� يف �سيوا�س، اأو  يكون لكل خديوية منفًذا بحريًّ
�س�م�سوم - والث�ين يف برو�سه، والث�لث يف اأزمري - وبالد الألب�ن - وهي ولي�ت 
قو�سوه، وي�نيه، واأ�سقودره، ومن��سرت، فتجعله� خديوية اأي�ًس� - هذه ي� مولي ع�سر 
واأكرب  اليون�ن،  من  موقًع�  اأعظم   - منه�  واحدة  كل  مم�لك  ع�سرة  بل  خديوي�ت 
اللح�ق  يقعدهم عن  وم�  واأرجح عقوًل.  قوًم�،  واأن�سط  اأر�ًس�،  واأخ�سب  م�س�حة، 
مبن انف�سل عن ال�سلطنة العثم�نية، اأو التفوق عليهم - اإل �سكل احلكم، وقيود، 

واأغالل املركزية الق�تلة للهمم، املوهنة للعزائم.

ومن ير�سل لتلك الولي�ت من الولة اليوم - اأحد رجلني - اأم� اخل�مل، 
البليد، املرتكب - وهمه جمع امل�ل، وتو�سيع اخلراب.

واأم� الرجل الن�سيط، الع�قل - ولي�س له من الأمر �سيء - اإل ال�ستئذان 
اأكرث - فال  اأو  الع�يل لرتميم ج�سر يف بغداد مثاًل �سقط منه حجران  الب�ب  من 
ي�سدر الإذن اإل بعد اأ�سهر، اأو اأعوام، وبعد اأن يكون طغي�ن النهر قد جرف ك�مل 

اجل�سر.

من  بيتك  اأهل  اإليهم،  تفو�سه�  من  اأول   - مولي  ي�  اخلديوي�ت  هذه 
ن  اأمراء اآل عثم�ن - فتخل�سهم من القعود مع الن�س�ء، وتربية اخل�سي�ن - فيح�سِّ
ب�ل�سرورة كل منهم م� توله من اأجزاء ال�سلطنة، وم�سري ذلك التح�سني، واخلري 

اإليه ولأ�سرته ويكون مع كل اأمري - وزيًرا ف��ساًل، اأميًن�.
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ثم ل اأرى م�نًع� مينع من العهد ببع�س اخلديوي�ت اإىل من عرف من الوزراء، 
ب�لإخال�س والهمة، ورج�حة العقل - ومن غري الوزراء اأي�ًس� - وجاللة ال�سلط�ن 
اإذا �س�ء وفت�س عنهم - وجدهم يف غري ح��سيته - الذين يدخلون على بالطه، 
قربه  ويق�سون عن  عنه كل حقيقة،  ومينعون  ب�لب�طل،  اآذانه  ويح�سون  وحل�سوره، 

كل ف��سل.

ب)1(  ثم ق�ل: وقد راأيت ال�سلط�ن - وهو على مت�م الإ�سغ�ء مل� اأقول - قد َتَقطَّ
ِتَع��س)2( وحزن. فقلت: وجهه، وعلته ك�آبة امنْ

ي� مولي؟ وعزة احلق، وبولئي لأمري املوؤمنني ون�سحي للم�سلمني اأن م� 
�س�قني مل� قلته اإل الإخال�س، واحلر�س على ملكك، والغرية على الدولة واملم�لك 
العت�س�م  اإل  كلمته�  وتوحيد  �ست�ته�،  جلمع  لي�س  التي  ال�سرقية.  الإ�سالمية 

والن�سواء حتت لواء اخلالفة.

وجاللتك ترى اأن اأجزاء ال�سلطنة اأخذت تتفكك، اجلزء بعد الآخر ف�س�ر 
من الواجب نظم املم�لك، واأجزاءه� ب�سلك من النظ�م، اأوثق، واأ�سد واأحكم. وم� 
وجدت ذلك ال�سلك اإل بذلك ال�سكل الذي قدمته. ومل� انتهيت هز ال�سلط�ن 

راأ�سه، وتن�ول لف�فة من التبغ، اأ�سرع يف تدخينه� وق�ل:

ب: َعَب�س. )م(. َتَقطَّ  )1(
ب. )م(. ِتَع��س: َغ�سَ امنْ  )2(
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م�ذا تركت ي� ح�سرة ال�سيد لل�سلط�ن، وم� اأبقيت لتخت اآل عثم�ن؟

اإىل  وين�سم  امللوك،  اأولئك  ملك   - ال�سلط�ن  مولي  جاللة  يبقى  قلت: 
العر�س العثم�ين ع�سرة عرو�س غري عر�س م�سر. ثم متى نه�ست تلك املق�طع�ت، 
واخلديوي�ت، واأخذت ن�سيبه� من الرقي والعمران و�س�رت »مثاًل« خديوية العراق 
ال�سلطنة  ملق�م  ت�سرع  اإيران  اأن  وانتظ�ًم� - ل �سك يف  ثروة،  مثل خديوية م�سر، 
من  كي�نه�  ول�سون  الأزر،  ل�سد  احل�جة  اأم�س  اإذ هي يف  معه�،  لالحت�د  العظمى، 

مط�مع الغرب، املوجه نحو عموم دول ال�سرق.

ثم م� اأ�سرع الأفغ�ن - لالنتظ�م يف ذلك ال�سلك. �سلك اجتم�ع كلمة دول 
ال�سرق الإ�سالمية حتت راية اخلالفة العظمى، وال�سلطنة الكربى.

ثم ومتى مت ذلك - و�سيتم اإن �س�ء اهلل - هل تقعد اأهل الهند، وراج�ته� 
واأمراوؤه�، وامل�ية وثم�نني مليونً� من امل�سلمني، عن ن�سرة اخلليفة الأعظم، واللح�ق 
ل�سد �س�عد اإخوانهم، ليدفعوا غ�رة الغرب عن الدول الإ�سالمية يف ال�سرق، وعن 
ال�ستعم�ر،  ربقة  من  للتخل�س  الواحد  الرجل  نه�سة  ينه�سون  اأو  اأي�ًس�،  هندهم 

وامل�ستعمرين، ويرجع ال�سرق لل�سرقيني - وم� ذلك على اهلل بعزيز.

ق�ل: اأم� ال�سلط�ن عبد احلميد فك�ن �سيء الظن - ل ي�أمن اأحًدا - وي�سيء 
الظن يف كل اأحد. فق�ل يل:
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ي� ح�سرة ال�سيد هل اجتمعتم ب�إ�سم�عيل كم�ل بك يف هذه الأي�م؟

ف�نتقلت ب�سرعة اإىل م� يرمي اإليه ال�سلط�ن - وهو اأن اإ�سم�عيل كم�ل بك 
واأن  �سالحيته،  تو�سيع  وطلب  الغرب،  طرابل�س  لولية  تعني  اأو  كلِّف،  قد  ك�ن 
يكون له احلق يف عقد قر�س لتح�سني، واإ�سالح الولية وغري ذلك، وقد �سمعته 

من بع�س الزائرين، ولي�س من نف�س الرجل.

اأجبت: ي� مولي اأعتقد اأنني ل اأ�سخر �سمريي جلد العرب »اإ�سم�عيل بن 
ر له. رين، اأو اأن اأُ�َسخَّ اإبراهيم اخلليل« اإذن - فم� اأبعد اإ�سم�عيل كم�ل - اأن ُي�سخِّ

وم� اتبعت فيم� عر�سته على جاللتكم - اإل داعي الن�سح والإخال�س.

فلم يرد ال�سلط�ن جوابً� على م� ذكرته، و�سردته، بل ق�ل مثاًل تركي� »اآت 
ا�سكداردن كجتدي«. ومعن�ه »اأن اجلواد اجت�ز ا�سكدار« وهو مثل ي�سربه الأتراك 

»مل� ف�ت من الأمر« ول حيلة فيه.

ثم تنف�س جم�ل الدين ال�سعداء وق�ل: هذا م� ك�ن مني يف هذا ال�س�أن - 
ي� �سيخ بني خمزوم - وهذا م� ك�ن من ال�سلط�ن عبد احلميد -  �سلط�ن العثم�نيني، 
وخليفة امل�سلمني - الذي تعنو له وجوه م� يقرب من الثلثم�ية مليون - ينتظرون 

من هذه الدولة هبة ليحي� به� حقهم، وميوت، ويهلك ب�طل غريهم.
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كيف ل تذهب النف�س ح�سرات - واأكرب �سلط�ن يف امل�سلمني - هذا موقفه 
من اجلمود عن قبول الن�سح، والإ�سالح، واملح�فظة، اأو املط�لبة ب�سريح حقه يف 

اأجزاء �سلطنته - روح املم�لك الإ�سالمية »ب�ب احلرمني - م�سر«.

�سون   - الإنكليز  وك�سف   - الإ�سالمي  امللك  حوزة  يف  م�سر  �سون  ويف 
للمم�لك العثم�نية - وغلق لكل بلية مهي�أة يف امل�س�ألة ال�سرقية.

وم�  الهمم  من  ا�ستنه�ست  وم�  م�سر،  كتبته عن حق  م�  اإن  احلق؟  وعزة 
كت اأرواحهم، ولرفرفت  حذرت به من �سوء امل�سري - لو ُتِلي على الأموات لتحرَّ

على اأجداثهم، ولأحدثت لأعدائهم اأحالًم� مزعجة، وَمَراء)1( مريعة.

ك�د اأن ل يخلو �سطر من »العروة الوثقى« اإل وفيه ذكر »م�سر« ول براهني، 
واأدلة على ظلم الإنكليز اإل ويتمثل يف »م�سر«. ول خوف من �سر م�ستطري يفكك 
ذلك لأن جرح  »م�سر«.  اأمر  الته�ون يف  من  ونراه  اإل  العثم�نية  ال�سلطنة  اأجزاء 
م�سر ك�ن ومل يزل له يف ج�سم الأمة الإ�سالمية والعرب عموًم� ُنُغول)2(، وبعروقه� 

ات�س�ل.

ول يفوتن اأهل ال�سرق العلم ب�أن كل مدينة، وكل مق�طعة اإ�سالمية �سرقية 
له�  ف�ل�سراك  اليوم  املط�مع  اأهل  حكم  حتت  ت�سقط  مل  واإن  »م�سر«  مبنزلة  هي 

َعِك�َسة كم� تظهر يف املراآة. )م(. َور ُمننْ َمَراء: �سُ  )1(
ُنُغول: ُجُروح اأ�س�به� ف�س�د. )م(.  )2(
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اأولو  وعملت  العقول،  ن�سطت  اإذا  اإل  قريب.  ب�هلل«  »والعي�ذ  وال�سقوط  من�سوبة 
ت الأمم ال�سرقية �َسَعَثه�)1(، ووحدت كلمته� - وطلبت حفظ ملكه�  العزائم، وَلـمَّ

ة احلرية، وال�ستقالل، مبوؤهالته�. ب�أ�سب�به، وِعزَّ

م� قرعت اآذان امل�سلمني، وال�سرقيني عموًم� ب�حلجج الق�طعة، وهتكت اأ�ست�ر 
الط�معني ب�لرباهني ال�س�طعة، واأظهرت فظ�ئع حكمهم مبن حكموا حم�سو�ًس� - اإل 
لأقرب البعيد من زمن ال�ستعب�د، واأق�سر طيَّ�ت امل�س�فة يف الذل وامله�نة، ملن مل 
ي�سقط بعد من املق�طع�ت ال�سرقية، وله من الزمن م� يوؤجل معه �سقوطه، ويلّم، 

�سعثه، وميد بع�سهم لبع�س يًدا، ع�سى اأن تكون يد اهلل فوق اأيديهم.

ولكن ي� لالأ�سف! اإن مبداأ تدهور مم�لك امل�سلمني يف ال�سرق - ك�ن من 
�س�هق عظيم - ل ميكن للحكيم الوقوف يف �سبيل �سقوطه وهو يف و�سط النحدار - اأو 
بقربه من نقطة املركز - ذلك ال�س�هق العظيم - �س�هق حكمة الدين؟ واإذا ك�ن 
توقيف  احل�ذق  الطبيب  على  فيتعذر   - معلوم  �سري  وله   - مر�ًس�  الأمم  انحط�ط 
ال�سري  ينتهي  ب�مللطف�ت، وامل�سكن�ت - حتى  ال�سري - بل غ�ية م� ميكنه الإتي�ن 
ويبلِّ العليل، ويدخل يف دور النق�هة - هذا اإذا مل ميت - وك�ن يف موته راحة. 

ومليت مع الأموات - خري من ميت الأحي�ء! ولقد اأح�سن من ق�ل:

ـــاء ـــَي ـــُت الأَْح ـــُت َمـــيرِّ ـــيرِّ ـــــا املَ اإِمنَّ َلْيــ�َض َمـْن َمـــاَت َفا�ْصَتــَراِح ِبَيرِّــتٍ   

َقه�. )م(. �َسَعَثه�: َتَفرُّ  )1(
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اأو جمموعة  متفرقة،  الوثقى«  »العروة  اإن ك�ن عندي   - ال�سيد  �س�ألني  ثم 
اأحبته - كال - واإمن� قراأت منه� قدميً� اأعداد متفرقة.

ثم �س�أل من ك�ن يكرث من زي�رته من اإخوانن� امل�سريني - مثل عبد ال�سالم 
بك املويلحي فلم يجده� عنده - بل وجد جمموعتني الواحدة عند اإبراهيم بك 
اأدهم، والث�نية عند اأبي الن�سر ال�سالوي اأفندي - ف�أخذهم� واأعط�ين ن�سخة. وبعد 

اأن ت�سفح �سفح�ت منه� - ظهرت على ال�سيد عالم�ت ت�أثر عميق - وق�ل:

َية)1( فيه - لو ا�ستقلت قدرة الب�سر ب�لت�أثري م� انحط  نعم هو احلق الذي ل ِمرنْ
رفيع، ول �سعف قوي، ول انهدم جمد، ول تقو�س �سلط�ن.

ولكن هو القدر فال يغ�لب، ولو ك�ن لن�سح احلكيم ت�أثري مل� اأخط�أ اجل�هل. 
ًدا)2(  ثم ق�ل: م�سر اأحب بالد اهلل اإيّل - وقد تركت له� يف ال�سيخ حممد عبده َطونْ
َرًم�)3( من احلكمة وال�سمم وعلو الهمم - واإين ليذهب  من العلم الرا�سخ، وَعَرمنْ
بي العجب، وي�أخذ مني كل م�أخذ عندم� اأرى امل�سريني يف جمود، واأويل الهمة 

منهم يف قعود.

ية: �سك. )م(. ِمرنْ  )1(
ًدا: َجَباًل را�سًخ�. )م(. َطونْ  )2(

َرًم�: كثرًيا. )م(. َعَرمنْ  )3(
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 وكيف مل يت�سّن اإىل ال�سيخ يف همته، ونه�سته، وله من تلميذه، مثل �سعد)1(

ك�ن لوف�ة الوطني الكبري والزعيم اجلليل املغفور له �سعد ب��س� زغلول 1346هـ �سنة 1927م، رنة حزن يف   )1(
اأنح�ء واأم�س�ر ال�سرق ق�طبة - وقد املوؤلف - ون�سر ذلك الرث�ء يف اجلرائد هن� ويف م�سر - حتت عنوان: 

)حزن ال�سرق على فقد �سعد(
نعم  احلكيم.  ومر�سده  العظيم،  وق�ئده  الركني،  ركنه  وكنت  �سعد.  ي�  فقدك  على  ال�سرق  يحزن  ل  كيف   
اأنبتتك اأر�س م�سر، وبلغت اأ�سدك يف م�سر، واأوتيت احلكمة وب�لغ احلجة يف م�سر، فن��سلت عن حقه� بكل 

م� اأوتيته من املواهب وق�رعت لأجل حقه� اخلطوب، وحتملت يف ذلك ال�سبيل اأنواع املك�ره واملع�طب.
كنت اأعلم الن��س اأن جلراح م�سر نغوًل يف قلب الأمة العربية فم�سر للن�طقني ب�ل�س�د نقطة دائرة الت�س�ل،   
�ب ال�سرق بك عظيم على �سعة اأرج�ئه، والأمة العربية املنت�سرة  وحمط الرح�ل، وكعبة الآم�ل - اإذن فُم�سَ
الرزيئة،  واأكربت فيك  امل�س�ب،  فيك  اأعظمت  اإذا  �سعد، ل عجب  ي�  دائرة م�سرك  وقب�ئل حول  جم�هري 

� اأ�سّم بك الن�عي وان ك�ن اأ�سمع�. وعلمت بفقدك، وكيف يجل اخلطب ويفدح الأمر. حقًّ
ــْذِري َت َمــا  مــِع  الــدَّ ــَن  ِم ـــْذِري  َت الُعَلي  واأمُّ  هـــِر    اأََل فلُيَنـــّح ِعــــّز الِبـــالِد َمـــَدى الــدَّ

ــِر  ــْم ــى اجَل ــَل ـــــاِم َع ــاء الأََن ــصَ ــ� ــُب اأَْح ــلرِّ ــَق ُي فقـــد َدهـــم اخَلْطـــُب اّلــــِذي َراَح َوْقُعـــه   
ــــِر  ــي والأَْم ــْه ــنَّ ــــــَداِم وال ــْزِم والإِْق ــَع ــال وب َهـــى    عـــــِد والنُّ ُفِجْعَنـــــا لَعْمـــــر اهلل بال�صَّ

 
ــِر احَلــ�ــصْ اإىل  ــــَزاُل  َي ل  ـــْزن  ُح وُحـــْزُنـــك  ــــــق الَكـــْوِن َمـــاأَتًــــا    َلــــــُرْزُءك ُرْزء َطبَّ

ت�س�وى يف اإجاللك والإعج�ب ب�سم�ئلك القريب والبعيد، وت�س�بق ع�رفوك ب�لذات  وع�رفوك ب�ل�سف�ت،   
َظ�ِمك، وتبجيل خاللك على ال�سواء ژۆ ۈ  فبلغ ال�سري ب�لفريقني اإىل ذروة ركزوا فيه� اأعالم اإِعنْ

ۈ ٴۇ ۋ ۋژ ]امل�ئدة/ 54[.
تك ون��سرتك،  ف�آث�رك خ�لدة ي� �سعد. واأمرك يف م�سر وال�سرق متبع ي� �سعد، واأر�س اأنبتتك، واأمة كرمية قدرَّ  
فراغ عظيم، ويقوم يف  م� تركت من  ي�سغل  ترين� خري خلف لك  ي� �سعد، �سوف  اأوجدتك  وقدرة �س�حلة 
مق�مك الكرمي - ولول هذا الرج�ء لعز العزاء وفقدن� ال�سرب، ول�سوف ترفرف بروحك من املالأ الأعلى على 
من تركت من بعدك، فت�سر يف ع�مله� الروح�ين اإذ ترى �سخ�سك اجلليل ن�سب الأعني، ودرر ن�س�ئحك قيد 

الأل�سن، فتعلم اإذن اأنك بروحك ومعن�ك ي� �سعد مل متت،
ــِر ــْخ َف ـــْن  ِم َمـــاَلـــَك  ــُت اهلل  ــي ُيِ ــا  فــَحــا�ــصَ واإِْن َزَعـــــَم الأَْقــــــَواُم اأنَّـــــك َميرِّـــــــٌت   

ِر  ُخ�صْ ـــَرٍف  َرْف َعَلى  الأُْخــــَرى  يف  ــك  ــاأَنَّ ِب وَلــــِكن َدَعـــــاَك احَلــــقُّ للُخْلــــِد َعامِلًـــا   
الإم�م  طليعتهم  يف  ومقربوه  �سحبه  لفقده  فجزع  الأفغ�ين،  الدين  جم�ل  ال�سرقي  احلكيم  الأ�ست�ذ  م�ت   
ال�سيخ حممد عبده، وفقيد ال�سرق �سعد ولكن اخلطب ب�حلكيم جم�ل الدين مل يزلزل ال�سرق واأهله كم� 

فعل فقد �سعد.
وك�ن الفقيد الأول »جم�ل الدين« يكرر قوله امل�سطور يف هذه ال�سفح�ت.=  
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 زغلول واإخوانه خري اأعوان - ومل تت�ألف منهم اإىل اليوم ع�سبة حق؟ ت�سدم ب�طل 
الإنكليز، وجتليهم عن الهرمني، وت�سون احلرمني - فلم يبق يف قو�س ال�سرب منزع، 

ول يف معونة الغري مطمع.

ال�سيخ  العالّمة  الأ�ست�ذ  الإعج�ب بذك�ء وف�سل  الدين كثري  ك�ن جم�ل 
يل  ق�ل  اأو  »لل�سديق«  ال�سيخ«  »�سديقي  يقول  ذكره  كلم�  وك�ن  عبده،  حممد 
»ال�سديق« فنفهم اأن املراد ب�ل�سديق »املرحوم« ال�سيخ حممد عبده، وك�ن ال�سيد 

عبد اهلل ندمي يف اآخر اأي�مه يكرث من الرتدد اإىل منزل جم�ل الدين.

وك�أن الغرية قد فعلت يف نف�سه من كرثة الثن�ء على ال�سيخ حممد عبده 
فق�ل: ي� �سيد م� غفلت مرة عن اإ�س�فة لفظة ال�سديق ال�سيخ، ك�أنه مل يكن لك 
بني الن��س �سديق غريه؟ اإذ نراك َتننَْعت َمن �ِسَواه »ب�س�حبن�، اأو فالن من مع�رفن�« 
فتب�سم عند ذلك جم�ل الدين وق�ل: واأنت ي� عبد اهلل �سديقي، ولكن الفرق 
اأنه ك�ن �سديقي على ال�سراء واأنت �سديقي على ال�سراء!  بينك وبني ال�سيخ، 

=وكنت جعلت ف�حتة هذا الكت�ب - من�ج�ة من روح جم�ل الدين اإىل �سعد، ف�أبت الأقدار اإل اأن تكون   
من�ج�ة بني الروحني وهذه هي ب�حلرف: »اإن روح جم�ل الدين حتييك وحتيي رجل ال�سرق فيك وتن�جيك 
اأبية - ف�أنت ي� �سعد قد  اأو و�سفت له� نف�ًس�  اإن كنت و�سعت يف حي�تي ركن� للنه�سة ال�سرقية،  بقوله� - 
�سيدت الأرك�ن، ورفعت البني�ن، وكنت للو�سف نعم املو�سوف، فتقبل خ�طراتي واأزكى حتي�تي - املن�جي 

جم�ل الدين الأفغ�ين.
يرفع هذه املن�ج�ة ملع�ليك املعجب بهممك، واملفتخر بنه�ستك و�سممك، واأزيد اليوم بعد الف�جعة احلزين   

»على فقدك«.
حممد املخزومي

انتهى رث�ء املوؤلف الذي ن�سرته ال�سحف.  
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ف�سكت الندمي، ومل ُيِحر جوابً� مع �سدة ع�ر�سته، وولوعه يف كرثة الكالم، وك�ن 
كثرًيا م� يدعي الكف�ءة مع جم�ل الدين، فيقول ُنِفي جم�ل الدين كم� ُنِفيت، 
و�ُسِجن كم� �ُسِجننْت، واأُهِدر دمه كم� اأُهِدر دمي وهكذا، وجم�ل الدين يق�بل هذا 

ب�إعرا�س وابت�س�م.

ثم ق�ل: ي� �سيخ بني خمزوم، اإنك ترى بني هذه الوريق�ت العروة الوثقى 
اأمثلة تنطق، وق�س�ي� ت�سدق على ال�سرق، واأهله م� داموا يف تلك الغفلة، ويف ذلك 

ال�سق�ق والنف�ق، وق�س�وؤهم يف الذل خوف الذل.

البلدان  اأ�سم�ء  وتتغري  نتيجته،  يف  يتغري  ل  �سكله  يف  تغري  اإذا  ف�لظلم 
واملق�طع�ت املظلومة واأهله� ولكن اأعم�ل الظ�ملني تتبدل.

ل فقوة الأمة واجتم�ع الكلمة. واإن ك�ن له� من ُمَبدِّ

اأوط�نهم  �سبيل  يف  املج�هدين  الن�ه�سني،  ال�س�دقني،  يف  القول  وهكذا 
وتخلي�س اأمتهم. وال�س�قطني اخل�ئنني اإمن� تختلف اأ�سم�وؤهم، وتتفق �سف�تهم )�سنة 

اهلل يف خلقه ولن جتد ل�سنة اهلل تبديال(.

ي�سري  وم�  م�سر  ِنَك�َية)1(  على  يعمل  الأرمني  ب��س�  نوب�ر  مثاًل  راأيت  ف�إذا 
امل�سريني - وقد تبواأ ري��سة النظ�ر فيهم - ولي�س بينه وبينهم اأقل ج�معة، حتى اأنه 

ِنَك�ية: َهِزميَة وَغَلَبة. )م(.  )1(
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لو ب�ع م�سر ب�أبخ�س الأثم�ن فهو الرابح - ول يخ�سر يف هذا البيع ملة، ول وطًن�، 
ول جن�ًس�.

فل�سوف ترى من الدخالء يف غري م�سر - بغري ا�سم - يعمل م� هو اأنكى 
من عمل نوب�ر للبالد ويكون �سر اآلة لال�ستعب�د - واإن راأيت نوب�ًرا يعطل جريدة 
وطنية مثل الأهرام - فمن ك�ن على �س�كلته يف غري ا�سم من ال�سرق رمب� ي�س�در 
اجلرائد الوطنية - بعد اأن يزج يف اأعم�ق ال�سجون اأ�سح�به� وهكذا ل تتبدل من 

اخل�ئنني اإل الأ�سم�ء - ول من اأعم�ل الظ�ملني اإل الأ�سك�ل.



ق�ل: ل ريب اأن العدل من اأ�سرف ال�سف�ت واأ�سمى الف�س�ئل؛ اإذ به حفظ 
املجتمع الإن�س�ين، وعليه قوام املم�لك وعمرانه�.

واإذا ك�ن العدل ف�سيلة - فال بد اأن يكون هيئة متو�سطة بني اجلور والظلم، 
وبني اخُلرنْق)1( والت�سيب - فلو ت�سفحن� م� و�سل اإلين� من اأقرب التواريخ ت�سديًق� - 
ولو �سذرات - عن اآبني، والروم�نيني، والآ�سوريني، ومع��سريهم من امل�سريني، م� 
بعدهم من التت�ر، وغريهم - جند اأن امللوك يف فتوح�تهم ك�نوا اأحد رجلني. ف�حت 
ل يهمه غري جمع الغن�ئم، و�سفك الدم�ء، واكت�س�ح البالد، مير على البالد مرور 
الع��سفة ال�سديدة، والإع�س�ر. فيتقل�س ظله بعد موته اإم� لتن�زع قواده، وقومه، اأو 

لنتق��س البالد عليهم.

وف�حت تتوفر يف ح��سيته احلكم�ء،  واأولو  احَل�َس�َفة)2( من الوزراء - مع ميل منه 
للحكمة فيوؤ�س�س ملكه على �سيء من العدل - فيدوم، ويتداوله من بعده - اإىل اأن 

ل واحلمق. )م(. اخُلرنْق: اجَلهنْ  )1(
َكم. )م(. �فة: الراأي املُحنْ احَل�سَ  )2(

ذكره الفرق بي عدل ياأتيه الفاحت عن علم وحب 
باإجراء العدل والأخذ به وبي ما ياأتيه عن غرور 

ا واإتيان العدل اإذ ذاك عر�سً
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ت�سعف تلك القواعد بعدم العمل به�، اأو لتحريف مب�سمونه�، فتخرج عن موا�سعه�، 
وت�سقط مزيته�، اأو تنعك�س النتيجة املنتظرة منه� فيدخل امللك يف الَهَرم)1(، وتدب 

فيه عوامل النقرا�س - واأفعله� - ا�ستفح�ل الظلم، و�سعف العدل.

واإذا نظرن� اإىل اأعم�ل امللوك، وم� فيه� من الأثر املحمود - نرى من العدل 
به  اأثره، وعلقت  بقي  الذي  العدل  بذاته - هو ذلك  وهو مق�سود  اأتى -  الذي 

النفو�س وط�ب ذكره.

فك�سرى اأنو�سروان - وانحراف اإيوانه - وذلك العدل، بذلك النحراف - 
الذي مل يدفعه اإليه دافع، ومل يحمله على اإجرائه غري احلب للعدل والولوع به 
فطرة، ك�ن اأفعل، واأبلغ الأمثلة ملثل الف�روق اأن يكتب لعمرو بن الع��س »اأك�سرى 
 - بقهر، وغلب  اليهودي  اأخذه من  اأن  بعد  ف��ستهدمه ح�ئط ج�معه   »� ِمنَّ اأعدل 

وبغري الر�س� - الأمر امل�سهور، املعروف.

هذا مث�ل من العدل الذي بقي قدوة ومث�ًل. لأنه �سدر عن حب حقيقي 
ملجرد العدل. واأم� م� ج�ء من العدل يف ظ�هر اأعم�ل بع�س امللوك عفًوا عن غري 
حب يف اإجراء العدل ذاته - فقد ذهب، وم�سى مع من ذهب، وق�سى من امللوك، 
التفريط،  على  ال�ستدلل  �سبيل  فعلى  ذكر  واإن  اأثر،  املحمدة  من  له  يبق  ومل 

وال�سعف يف احلزم.

ى الِكرَب. )م(. الَهَرم: اأَقنْ�سَ  )1(
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مثل م� ذكر عن اأحد اأجداد ك�سرى نف�سه - قيل اأن اأبرويز دخل قرية من 
اأعم�ل ملكه فراأى فت�ة ح�سن�ء - اأعجبته، وفنت به� - ولكي يتقرب من فوؤاده�، 
وي�سغفه� بحبه - اأمر برفع املظ�مل عن القرية وجواره� - وعف�هم من دفع اخلراج، 
واأ�سبغ يف تلك املق�طعة من النعم م� ل يح�سى. ولو قي�س م� �سرف من اأموال 
له�  تبعه ك�سرى، وعّف  التي مل  اإىل ثمن بيت الأرملة  الفت�ة -  يف �سبيل تلك 
اِنق)1( للمليون، ومع ذلك، فرمب� ك�ن عمل اأبرويز يف حينه،  عنه - ك�ن كن�سبة الدَّ
القرية، جوراهم عدًل، وكرًم� - ولكنه مل يثمر ثمًرا �س�حًل� - ول  اأهل  ويف نظر 
قدوة ح�سنة، ومل يكن له يف الأخالف ذلك الذكر احلميد - بل ذهب، يق�سى 

ب�نق�س�ء الغر�س، وانطوى مع ف�عله، وذلك كله لأنه يق�سد به العدل املجرد.

وهو  بنتيجته.  العظيم  بذاته،  الب�سيط  العمل  ذلك   - ك�سرى  عمل  واأم� 
ني)2( املعيب - لك البن�ء الرحب املهيب دون  قبوله انحراف اإيوانه - ذلك ال�سَّ
اأن يكره عجوًزا فقرًيا على ابتي�ع بيته� منه� - ولو ك�ن به زخرف الإيوان و�سالمته 

من العيب، لنق�س�ن.

ف�أثمر عدله، وحتدى به اأعدل اخللف�ء، وهدد به اأكرب العم�ل.

هذا هو العدل الذي يبقى، وينتج للب�سر خرًيا، ويكون اأبلغ عربة وذكرى.

�س الدين�ر اأو الدرهم. )م(. اِنق: �ُسدنْ الدَّ  )1(
ني: الَعينْب. )م(. ال�سَّ  )2(
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يذكر املن�سفون من موؤرخي الإفرجن، وغريهم - عدل امل�سلمني الف�حتني يف 
ديق، والف�روق و�سرية اخللف�ء  الرهب�ن، والولدان، وال�سيوخ - ويرتجمون و�س�ي� ال�سِّ
نن، وعدلهم، وراأفتهم  ال�سُّ ق�دة اجليو�س على تلك  اأمويني، وعب��سيني - و�سري  من 
� يف  لالأ�سرى. وم� ك�ن يجري من العدل. مل يكن لغر�س، ول عن غرور، بل حبًّ
العدل، واعتق�ًدا اأنه واجب تتطلبه الإن�س�نية، ي�أمر به ال�سرع.  فبقيت لتلك الأعم�ل، 
والآث�ر خري اأحدوثة واأقد�س مث�ل، واأح�سن ذكرى ل تقوى على مال�س�ته الأده�ر. 

ومل يعك�س اأمره� على ف�عليه�، ول اأتت بغري النت�ئج املنتظرة منه�. 

خذ مثاًل �سالطني اآل عثم�ن - وم� ع�ملوا به الأقوام عند فتح بالدهم - وم� 
ت�س�هلوا به من الأمور ب�سوق الغرور مب� لديهم من قوة، و�سدة وب�أ�س واعتقدوه يف 
حينه رحمة، وعدًل. ومل يكن يف احلقيقة اإل من قبيل العدل العر�سي، والرحمة 

الغري م�سفوعة بدع�مة منقول، اأو دليل معقول.

اأولي�وؤهم لل�سالطني  اأن الج�نب مل� طرقت بالدهم - تو�سل  من ذلك - 
مع  حت�سر  اأن  للرتاجم  ي�سمح  لكي  وال�ستعط�ف  اخل�سوع،  بو�س�ئل  العثم�نيني 

رع�ي�هم الأج�نب الغرب�ء عن الل�س�ن - اإىل جم�ل�س احلكم ليرتجموا اأقوالهم.

ف�سمحوا لهم مب� طلبوا - وك�ن ذلك ال�سم�ح من ال�سالطني لالأج�نب، ويف 
نظرهم - اأقل م� منحونه من املراحم يف حينه.
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فلم� مر زمن الغلبة، والقهر والقوة، والب�أ�س من العثم�نيني - وظهرت عالم�ت 
واأ�سك�ل  املراحم،  تلك  انقلبت   - بي�نه  �سبق  كم�   - العثم�ين  امللك  يف  ال�سعف 
َطى لالأج�نب ب�سكل امتي�ز، وحتكم يف اأهل البالد، وحك�مهم  العدل العر�سي املُعنْ

وا�ستط�لت على العب�د - وانعك�س الأمر مت�ًم� واأتى بعك�س النتيجة املنتظرة.

وا�ستح�لت تلك الرحمة نقمة، و�س�ر الوطني به� حمكوًم� ذلياًل، والأجنبي 
يف الوطن ح�كًم� عزيًزا ل ي�س�أل عم� يفعل، والوطنيون ي�س�ألون.

الوطني،  على  به�  وي�سيق  الأجنبي،  به�  يتو�سع  املرحمة  تلك  زالت  وم� 
حتى اأ�سبح دم�ء اأهل البالد »ُجَب�ًرا)1(« تقريًب�.

� مثاًل - اأ�سرع القن�سل لنت�س�ل الق�تل من يد الق�س�ء  ف�إذا قتل يون�ين وطنيًّ
�ه ب�لرتح�ب من الب�ب. حتى اإذا ك�نت اجلن�ية فظيعة يف �سكله� - ك�ن اأعظم  وتلقَّ
ق�س��س اأن ير�سل اجل�ين اليون�ين معزًزا، لأقرب اجلزر يق�سي به� اأي�ًم� معدودات 

ثم يعود رافًع� راأ�سه - بقبعته - متبخرًتا مب�سيته، معتًزا بت�بعيته.

لالأج�نب  وجمده�  عزه�،  اإِبَّ�ن  واأعطته  العثم�نية،  الدولة  فعلته  م�  هذا 
وح�سبته رحمة وعدًل ومل يكن كذلك.

ُجَب�ًرا: َهَدًرا. )م(.  )1(
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لت  ولو عمدت للعدل احلقيقي اإذ ذاك، وطرحت العزة والغرور ج�نًب�، و�سهَّ
اأ�سب�ب امل�س�واة بني العموم - من رعية، واأج�نب جت�ه العدل الع�م الإ�سالمي. 
مل� تورطت ب�إعط�ء ذلك المتي�ز الب�سيط لالأج�نب - الذي اأ�سبح مركًب� - و�س�ر 
حقوق  حلفظ  تن�وًل  احلجج  واأقرب  الدولة،  اأمور  يف  املداخلة  عوامل  اأقوى  من 

الأج�نب. وم� �س�ع يف البالد اإل حقوق اأهله�. مع تلك المتي�زات.

تلك المتي�زات التي مل يعهد له� مثيل يف دولة من الدول - ل يف الدولة 
 العثم�نية - وهذه لو اأنه� طلبت من الدول وهم يف �سعفهم - وهي يف اأوج جمده� - 
اأن يكون للرع�ي� العثم�نيني حق وجود الرتاجم يف جم�ل�س احلكم عندهم - كم� 

اأعطته هي مرحمة لالأج�نب - ل اأظن اأنه� ك�نت تقبل.

واليوم نرى اأن اأ�سغر دولة ل تقبل من اأعظم الدول اأن يكون لرع�ي�ه� اأقل 
امتي�ز على اأهل البالد، ول �سبه مداخلة يف الق�س�ء.

غري  طينة  من  واأنه  بنف�سه،  واعتداده  وعجرفته،  غطر�سته،  مع  ف�لإنكليزي 
طينة الآدميني - ل نراه يجراأ اأن يكون يف بالد البلجيك، اأو �سوي�س اأو الدامن�رك 
غري خ��سع لق�س�ئهم، اأو اأن يح�سر ملجل�س الق�س�ء تراجم يوؤثرون على احلك�م كم� 
هو ال�س�أن يف املم�لك الإ�سالمية، وال�سبب - كم� علمت هو تلك املرحمة املوهومة 
املعط�ة عن عزة، وغرور من ال�سالطني - وهي اإىل اخلرق، والت�سيب اأقرب منه اإىل 
العدل. ولو ك�ن العدل مق�سوًدا يف ذاته، وحقيقته ويراد العمل به عند طلب تلك 
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املراحم، واللطف، والعطف على الأج�نب - بحجة عدم معرفتهم الل�س�ن - لك�ن 
اإذ يف الفقه ف�سل  ُدوَحة)1( عن تخ�سي�سهم، وميزتهم عن الغري -  َمننْ يف ال�سرق 
خ��س ملن ل يعرف الل�س�ن - اأن يوؤتى برتجم�ن - اأي� ك�ن يحلفه الق��سي اليمني 
اأو من  اأجنبية  ب�لرتجمة- ولي�س من ح�جة لرتجم�ن من دولة  اأن ي�سدق  على 
الق�س�ء،  اجلن�ة على  ويتمرد  نقمة،  الرحمة  توؤول معه ح�ل  املجرم -  رع�ي� دولة 

والق�س�ة.

ُدوَحة: �َسَعة. )م(. َمننْ  )1(





ق�ل: ل تتكون الدول، ول يخل�س له� ال�سلط�ن - اإل بقوتني.

النعرة  فيه  ويكون  �سواهم،  من  ملغ�لبة  لالحت�د  تدعو  التي  اجلن�س  قوة 
والع�سبية والنت�س�ر جلن�سه.

وقوة الدين الذي يقوم مق�م اجلن�سية يف جمع الكلمة، وتوحيد الوجهة، 
وطلب الغلب بتلك القوة ملن خ�لفهم فيه�.

ف�إذا اأخذن� العرب قبل الإ�سالم، وجدن�هم اأمة فيه� النجدة، والب�أ�س والقوة 
اجلن�سية، ولكن م� تي�سر له� تكوين دولة، ول ق�م له� �سلط�ن يجمع الكل.

ذلك لأن قوة اجلن�س توزعت يف القب�ئل، فك�نت كل قبيلة جتمع يف نف�سه� 
من قوة اجلن�س كتلة �سغرية تغ�لب فيه� غريه� من القب�ئل.

وعلى هذه ال�سورة، مل ينتفع العرب ك�أمة من قوته� اجلن�سية، بل خ�سرت 
تغ�لب  اأن  لنف�سه� - عو�ًس� من  اأن جتمعه� - ووجهته�  بدًل من  لأنه� وزعته� - 

راأيه خمت�سًرا يف الدول الإ�سالمية وحماكمته ملا اأتوه 
من اخلطاأ وال�سواب، واأ�سباب ما نراه يف الأ�سياع 

والأتباع من التقهقر والنحطاط
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ب�سالح  �سيء  اأ�سبه  احل�ل  هذه  على  العرب  يف  اجلن�س  قوة  فك�نت  غريه�.  به� 
املنتحر. ج�ء الإ�سالم والأمة العربية على هذا الو�سع، من �ست�ت قب�ئل خمتلفة 
وي�سبون  ويقتلون،  يغريون،  لقبيلته�،  تتع�سب  قبيلة  كل  بينهم،  ب�أ�سهم  الأهواء، 

ُخلَّة)1( بع�سهم بع�ًس�.

فدع�هم اإىل دين يجمع الأهواء، ويوحد الكلمة، ومينع الدعوة اإىل ع�سبية، 
األفوه ور�سعوه من احلرية بكل  واأق�م قواعده مق�م القوة اجلن�سية - مع حفظ م� 
معن�ه�، وم�س�واة ب�أ�سح مبن�ه�، وعدل �س�مل، وب�لإجم�ل بكل م� يطهر الأنف�س، 

ويلطف ال�سعور.

الزمن حتى وجدوا من  عليهم  يطل  ذهنهم مل  بذك�ئهم، وحدة  ف�لعرب 
� وجميًب� للداعي، فدخلوا يف دين اهلل  اأنف�سهم ارتي�ًح� للدعوة، ومن قلوبهم ملبيًّ
اأفواًج�، وازداد العرب ب�لإ�سالم اإقداًم�، وب�أ�ًس�، وقوة. تلك القوى التي ك�نوا قبل 
اإىل  قلوبهم  احتدت  اأن  بعد  الإ�سالم  به�  وجههم  قد  بينهم.  ي�سعونه�  الإ�سالم 
املم�لك، والأم�س�ر، فدانت لدعوة دينهم الأمم، ودخلت يف ط�عتهم امللوك، وذلت 
لهم الأك��سرة، فملئوا اأكرث معمور الأر�س عدًل وفتًح� من جب�ل برييني الف��سلة 

بني اأ�سب�ني� وفرن�س� اإىل جدران ال�سني، يف اأقل من ثم�نني �سنة.

ل. )م(. ُخلَّة: اأهنْ  )1(
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اخللف�ء  دور  يف  ات�س�ع،  يف  وملكهم  تع�ٍل،  يف  الإ�سالم  جمد  دام  وهكذا 
جمد  بلغ  وهن�ك  وامل�أمون  الر�سيد  ع�سر  اإىل  ف�لعب��سيني  ف�لأمويني،  الرا�سدين 
التقهقر  بداأ يف  ثم  التوقف،  زمًن� يف  بعده�  من  واأخذ  الأوج،  الإ�سالمية  الدولة 
والنحط�ط اإىل دركة مل يبق معه� من تلك العظمة، والإجالل، اإل ر�سوم واألق�ب 
فقد م�سم�ه� وانعك�س معن�ه�. فهل مت هذا النحط�ط والتقهقر بدون �سبب؟ كال.

هل ح�سل لقلة يف عدد امل�سلمني؟ ل، بل اإن عدد امل�سلمني يف دور انحط�ط 
دولهم ك�ن اأكرث من يوم جمدهم، واإِبَّ�ن عزهم.

اإذن ف�ل�سبب الأعظم والف�عل الأكرب يف ال�سقوط، هو اإهم�ل م� ك�ن �سبًب� 
يف النهو�س، واملجد، وعزة امللك، وهو ترك حكمة الدين، والعمل به� وهي التي 
ع�سبية  من  اأقوى  للملك  وك�نت  املتفرقة،  والكلمة  املختلفة،  الأهواء  جمعت 

اجلن�س، وقوته.

نعم مل� ف�سى اجلهل يف اخللف�ء، وبعدوا عن العلم بحقيقة الدين، وحكمته 
َوَهن، و�سعف اأ�س��س امللك، وتزلزلت اأقوى دع�مة له. فرجعت القواد، والروؤ�س�ء  
اإىل توزيع قوى اجلن�سية، ومتفرق ع�سبي�ت القب�ئل من: وائلي، وم�سري، ومينى. 

ومل يعد ل�سلط�ن الدين تلك القوة اجل�معة، امل�نعة من ع�سبية.

قوة  وجعلهم  الأغراب،  من  الإكث�ر   - بلية   - اخللف�ء  �سعف  يف  زاد  وقد 
ا�ستع��سوا بهم عن قوة ع�سبيتهم، وجن�سهم، ف�رتقى كثري من املم�ليك اإىل اأعلى 
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مراتب القواد، وتراأ�سوا الدواوين، ومدوا اأيديهم اإىل الأموال، وا�ستبدوا ب�لقرى، 
واد، وت�سرفوا ب�أموال الدولة ح�سب الهوى. وال�سَّ

اإل  هذا  مع  يكون  ول  اجلن�س،  وقوة  الدين،  قوة  فقدان  بني  اخللف�ء  فوقع 
النحط�ط، وب�لت�يل النقرا�س - كم� ح�سل وا اأ�سف�ه - وم� ظلمن�هم ولكن ك�نوا 

اأنف�سهم يظلمون.

اأوىل  ب�أهل ع�سبيته�  ت�أ�سي�سه� معززة اجل�نب  وهكذا ترى املم�لك يف دور 
عن  غريب  الرئي�سية  الدولة  من��سب  يف  يدخل  ل  و�سونه،  امللك  على  الغرية 

اجلن�سية، ول تبدو لذلك اأقل �سرورة.

بعك�س دور التقهقر، ف�أول م� تبدو طالئعه يف ا�ستخدام الغريب وهو بخلق 
َكَنة)3(. وب�لإجم�ل كل م� ت�أب�ه نفو�س اأهل ع�سبية  َزلُّف)2(، واملَ�سنْ َملُّق)1(، والتَّ التَّ
امللك من الأخالق - يتمكن من التقريب، ويتدرج يف املراتب - ويقّرب من ك�ن 
على �س�كلته من اأهل جن�سه، وقبيله - حتى ي�سقط ب�آخر الأمر - امللك، واململكة 

ب�أيديهم.

 وم� اأكرث الأمثلة على ذلك يف بطون التواريخ - ك�لق�ئد اأف�سني، والديلمني - 
اآل بويه وغريهم.

ملُّق: مودة وتلطف لي�س له� اأ�سل يف القلب. )م(. )1(  التَّ
َقُرب. )م(. َزلُّف: التَّ )2(  التَّ

َكَنة: اإظه�ر الفقر وال�سعف. )م(. )3(  املَ�سنْ
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وانحط�طه� جرى  ت�أ�س�سه�  العربية يف دور  الإ�سالم  لدول  م� جرى  اإن  ثم 
للعثم�نيني ويجري على غريهم من الدول.

م)1( ذرى املراتب اله�مة يف  ومتى راأيت الغريب، املن�وئ - قد دب، وَت�َسنَّ
ره� ب�سوء امل�سري. الدولة - فب�سِّ

� - اأو  � اأو م�سريًّ هل ميكن لن� اليوم اأن نرى م�ست�س�ر خ�رجية اإنكلرتا - هنديًّ
هل يخطر ذلك بب�ل اإنكليزي - كال - ثم كال.

ولكنك ترى ذلك يف الدولة العثم�نية - وهي يف دور ال�سعف، والتقهقر - 
فم�ست�س�ر نظ�رة اخل�رجية العثم�نية - وهي يف دور ال�سعف، والتقهقر - فم�ست�س�ر 

نظ�رة اخل�رجية العثم�نية - اأرتني ب��س� - »اأرمني�«.

»اإنكلرتا«  وهي  عداء  واأ�سده�  له�،  الأر�س  دول  اأنكى  لدى  و�سفريه� 
.»� موزورو�س ب��س� »روميًّ

ح�كم جزيرة كريد - ق�سط�كي ب��س�. وهكذا من��سب الدولة العثم�نية - 
م�سحونة بيورغ�كي، وق�سط�كي، واآغوب، واأوخ�ن�س اإلخ.

م: اعتلى وارتفع. )م(. )1(  َت�َسنَّ
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وكل فرد من هوؤلء الرج�ل - له اأمة حمكومة من الدولة العثم�نية - ب�ذلة 
 - الغربية  الدول  د�س�ئ�س  فيه�  تعمل  العثم�ين،  احلكم  من  للتخل�س  جهده� 

� وراء ا�ستقالله�. لتن�ه�س الدولة، �سعيًّ

الرج�ل  اأولئك  من  ينتظر  اأو  يعقل،  هل   - والأم�ين  الآم�ل،  هذه  فمع 
وتع�ليه�؟  �سونه�،  على  والعمل  ج�نبه�،  تعزيز  اأو  الدولة،  خدمة  يف  اإخال�ًس� 

وم�سلحتهم القومية، وم�سلحة اأممهم - يف خالف ذلك؟!



ق�ل: م� اأغرب م� �سقطت به الأقط�ر الإ�سالمية من تفكك عرى الت�س�ل، 
وجهل بع�سهم اأخب�ر بع�س رغم اأقط�ره� املت�سلة، واأم�س�ره� املتج�ورة.

ف�لأفغ�ين قلم� يعلم، اأو يهتم بح�ل اأخيه الإيراين، وكالهم� ل يدري من 
حوادث الهند اإل طفيفه�، ويجهالن اخلطري من اأموره�، وح�لته� - وكم ت�سيع 
يف هذا اجلهل فر�س �س�نحة - وتخ�سر �سفق�ت رمب� ك�نت رابحة، لو انتهزت يف 
حينه�، واأُِعّد له� معداته� مثل الثورة التي حدثت يف الهند �سنة 1860 ومل ت�سل 

اأخب�ره� لالأفغ�ن، ول لإيران اإل بعد اأن متكن الإنكليز من اإطف�ء جذوته�.

وهكذا ترى الهندي اأجهل من اإخوانه امل�سلمني يف اأخب�رهم، اأحوالهم يف 
م�س�رق الأر�س ومغ�ربه� من جهلهم ب�أحواله.

ف�لرتكي، واملغربي من تون�سي، وجزائري، ومراك�سي يعلمون اأن يف الدني� 
مق�طعة ت�سمى »الهند« وفيه� من املاليني هنود م�سلمون.

حديثه عن الهند وم�ستقبلها و�سيء عن �سرية 
ال�سلطان حممود الغزنوي بفتحه لتلك الأقطار 
واملقابلة بي حالة م�سر يف عهد حممد علي با�سا 

وحالتها بعد الحتالل
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والهنود يعلمون اأن يف املعمور، دولة عثم�نية، اإ�سالمية - اإذا و�سلتهم نتًف� 
من اأخب�ره� اأو �سيًئ� عن قوته�، خفقت له قلوبهم فرًح�، وعطفوا على حبه� جوارًح�، 

واأفئدة طحنته� مظ�مل حك�مهم طحًن�، وعجنتهم ب�لكوارث عجًن�.

وهكذا ترى الع�مل الإ�سالمي يجهل اأهل كل مق�طعة م� اأمل ب�لأخرى من 
جور، ورزية، وكل واحد يف �س�أن يلهيه، وهمه يكفيه.

ُته)1( من الأقط�ر، وجتولت فيه من الأم�س�ر الإ�سالمية،  واإين يف كل م� ُجبنْ
� عن الهند. بل ك�ن علم من راأيت - من يدرك  قلم� راأيت من يعلم �سيًئ� جوهريًّ

اأن الهند قد �سقطت حتت ِنري)2( الإنكليز - واأنه� َت�ُسوم)3( الهنود �سوء الأحك�م.

الهند هي تلك الدرة الثمينة يف عقد الق�رة الآ�سيوية، وهي التي ك�نت من 
قدمي الزمن هدف الف�حتني، ومطمح اأنظ�ر امللوك وال�سالطني، واإليه� زحف اإ�سكندر 
الأكرب، ودخله� من ال�سم�ل ف�حًت� - عن طريق �سرخ�س ب�ب الهند - وعن طريق 
املحمرة »الب�سرة« وبندر عب��س فبلوج�ست�ن دخل اجلي�س الإ�سالمي - اجلي�س الذي 

بعثه احلج�ج بن يو�سف ففتح به ال�سند وبخ�ري وك�بل ف�لهند.

ال�سلط�ن  ذلك  الغزنوي  حممود  ال�سلط�ن  زحف  الو�سطى  القرون  يف  ثم 
الكبري الهمة الذي اأقل م� ُيوؤَثر عنه يف فتحه، وغزوه بالد الهند اأن امل�ء نفذ من 

. )م(. رينْ ُته: قطعته من ال�سَّ ُجبنْ  )1(
: ُعُبودية. )م(. ِنرينْ  )2(

َت�ُسوم: ُتكلُِّف. )م(.  )3(
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اجلي�س، وك�د اأن يهلك يف تلك الفي�يف والوه�د، فج�ء خ�دم ال�سلط�ن بقربة م�ء 
ك�ن خب�أه� وحر�س عليه� لل�سلط�ن خ��سة، ف�أخذه� واأراقه� على مراأى من اجلي�س 
وخ�طبهم بقوله »ل خري يف حي�ته اإذا هلك اجلي�س، ويف�سل املوت اإذا ك�ن فيه 
�سالمة ع�سكره«. فتحم�س الع�سكر عند ذلك وجّدوا ال�سري، ون�سوا م� هم فيه من 

الظم�أ.

ح�سون  على  انق�سوا  ذلك  وبعد  ف��ستقوا،  املي�ه  مك�ن  اإىل  و�سلوا  حتى 
ب�ملدافع - فدكدكوه�، وافتتحوا  اأن ذلك اجلي�س ك�ن جمهًزا  الهند - وقد ثبت 

مدنه�، وغنم ال�سلط�ن م� �س�ء اأن يغنم، وق�سى من الهند اأََرَبه)1(.

ر الأقط�ر الهندية، واأ�س�س فيه� ملكه  ثم عقبه تيمورلنك بخيله، ورجله ف�سخَّ
وتع�قب يف اأولده، واأحف�ده.

واآخر من زحف على الهند وفيه� ال�سلطنة التيمورية - ن�در �س�ه الإيراين - 
ف�أخذ من خزائن الهند وجواهره� م� ل يح�سى.

الغن�ئم  منه�  وغنموا  الهند،  طرقوا  والف�حتني  امللوك،  اأن  القول  وخمت�سر 
ولكن بحروب ه�ئلة، وجت�سم اأخط�ر، واقتح�م مه�لك ت�سيب له� النوا�سي.

اأََرَبه: َح�َجَته. )م(.  )1(
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اأم� الإنكليز - فقد ملكوا نحو ثلث الع�مل - وم� �سفكوه يف ذلك ال�سبيل 
من الدم�ء، و�سرفوه من الأموال - كن�سبة القطرة اإىل البح�ر، اأو الدرهم اإىل امللي�ر - 

واإمن� متلكوا م� ملكوا - ب�سالح اخلديعة واحليلة.

يدخلون اإىل الأقط�ر والأم�س�ر اأ�سوًدا �س�رية - يف لني ملم�س جلود الأفعى - 
يعر�سون اأنف�سهم يف �سورة َخَدَمة �س�دقني، واأمن�ء ن��سحني - ل يهمهم اإل تقرير 
الأمن، واأ�سب�ب الراحة، وتقومي النظ�م، وتثبيت الأمراء، وت�أييد ن�سو�س الفرامني، 
ِرير)2(،  غنْ وتعزيز �سوكة ال�سلط�ن - وغري ذلك من احِلَب�َلت)1(، وامل�س�ئد، واأنواع التَّ
واملك�ئد. حتى اإذا اأرادوا التدخل يف �سوؤون ملك لل�سرقيني، وراأوا اأن الق�ئم به 
رجل حكيم، يقظ، وب�سري ح�ذق - واأن وجوده يف امللك يعرقل �سعيهم، ويوؤخر 
اأن يف�سدوا  �سريهم نحو م� يق�سدون - ب�دروا واأخذوا يف الت�سوي�س عليه - ف�إم� 

عليه قلوب رعيته، وي�أخذوا بيد ال�سفه�ء منهم، ويثريوا عليه الأحق�د.

ليجدوا   - امللك  وطلب  ب�لع�سي�ن،  امل�لكة  الع�ئلة  اأع�س�ء  اأحد  يغروا  اأو 
ثم  ال�سلط�ن  الوزراء على خلع  مع  يتفقوا  اأو  الأمر،  للدخول يف  و�سيلة  يف ذلك 
� مل يبلغ الر�سد من اأبن�ء امللك، اأو  ُبون)3( َبَدَله اإم� �سعيًف� اأحمًق�، واإم� �سبيًّ َيننْ�سِ
ويقطعوا  ب��سمه  غ�يتهم  ويبلغوا  علمه،  م�آربهم حتت  بلوغ  من  ليتمكنوا   - اأق�ربه 

�ِئد. )م(. احِلَب�َلت: املَ�سَ  )1(
ف�س للهالك. )م(. َلة وتعري�س النَّ ِرير: الَغفنْ غنْ التَّ  )2(

ُبون: يقيمون. )م(. َيننْ�سِ  )3(
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امل�س�ف�ت الطويلة يف مدة ق�سرية بال مم�نع، ول ع�ئق - مع اإ�س�بتهم جزيل الأجر، 
على م� عملوا يف بداية الأمر.

اأو اأنهم يفعلون كم� فعلوا مع الهنود مل� انت�سروا يف اأقط�رهم كتج�ر و�سركة 
الأمراء،  تفريق كلمة  فتمكنوا من  فيهم كيدهم،  بينهم و�سرفوا  واند�سوا  جت�رية، 
التيمورية،  ال�سلطنة  عن  والنف�س�ل  ب�ل�ستقالل،  راج�  اأو  نواب،  كل  واإغراء 
فتمزقت اململكة اإىل مم�لك �سغرية. ثم اأغروا كل اأمري ب�آخر يطلب قهره، والتغلب 
على ملكه. ف�س�رت الأرا�سي الهندية الوا�سعة مي�دين للقت�ل، وا�سطر كل نواب، 
اأو راج� اإىل النقود، اأو اجلنود ليدافع به� عن حقه، اأو يطلب التغلب به� على عدوه.

اأيديهم  فعند ذلك تقدم الإنكليز ب�سعة ال�سدر، وانب�س�ط النف�س، ومدوا 
مل�س�عدة كل من املتن�زعني وب�سطوا لهم اإحدى الراحتني ببدر الذهب وقب�سوا 

ب�لأخرى على �سيف الغلب.

الأهلية  ع�س�كرهم  ال�سغ�ر من  امللوك  اأولئك  بتنفري  قبل كل عمل  بداأوا 
�س�أن  تعظيم  يف  اأخذوا  ثم   - والختالل  واخلي�نة،  واجلنب،  ب�ل�سعف،  ورموه� 
جيو�سهم الإنكليزية، وقواده�، وم� هم عليه من القوة، والب�س�لة، والنظ�م - حتى 
اقتنع كل نواب، اأوراج� ب�أن ل ن��سر له على مغ�لبة خ�سمه اإل ب�جلنود الإنكليزية.

ملكه،  �سي�نة  واحد  لكل  ي�سمنون  ال�سذج  اأولئك  على  الإنكليز  ف�أقبل 
وفوزه ب�لنت�س�ر على غريه - بجنود منظمة حتت قي�دة قواد من الإنكليز - ويكون 
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بع�س اجلنود من الهنديني، وبع�سهم من الربيت�نيني، وم� على احل�كم اإل اأن يوؤدي 
نفقته�.

ثم خلبوا عقول اأولئك الأمراء بده�ئهم، وبهرجة وعودهم، ولني مق�لهم - 
حتى اأر�سوهم ب�أن يكون على القرب من ع��سمة كل ح�كم - فرقة من الع�س�كر - 
لتدفع �سر بع�سهم عن بع�س. و�س�ر بذلك »الإنكليز« اأولي�ء املتب�غ�سني. و�سموا 
كل فرقة من تلك اجلنود ب��سم يالئم م�سرب احلكومة التي اأعدوه� حلم�يته� - ففرقة 
احلكومة ال�سنية - �سموه� »عمرية« وفرقة احلكومة ال�سيعية »جعفرية« وللوثنيني 
عن  الرثوة  بهم  وق�سرت  الهنود،  احلك�م  خزائن  فرغت  ومل�  »ك�ستية«  �سموه� 
اأولئك الأمراء يف  اأداء النفق�ت الع�سكرية فتح الإنكليز خزائنهم، وت�س�هلوا مع 
القرو�س، واأظهروا غ�ية ال�سم�حة - فبع�سم يقر�سونه بف�ئدة قليلة، وبع�سهم بدون 
ف�ئدة، وينظرون به املي�سرة - حتى ظن كل اأمري اأن اهلل قد اأمده ب�أعوان من ال�سم�ء، 
اإىل  وي�سريون  اللطف،  بغ�ية  ديونهم  اإىل طلب  ُيوِمئون)1(  ك�نوا  زم�ن  وبعد م�سي 
املط�لبة بنفق�ت الع�س�كر مع نه�ية الرفق - ف�إذا عجز الأمري عن الأداء، ق�لوا: نحن 
نعلم اأن وف�ء الديون، والقي�م بنفق�ت اجلنود ي�سعب عليكم، واإنن� نن�سحكم اأن 
ن�ستغله�، ون�ستويف ديونن�، وننفق  اإلين� العمل يف قطعة كذا من الأر�س  تفو�سوا 
من غالته� على اجليو�س التي اأقمن�ه� لكم. ثم الأر�س اأر�سكم نرده� اإليكم عند 

ال�ستيف�ء وال�ستغن�ء، واإمن� نحن خ�دمون لكم.

ُيوِمئون: ُي�ِسرُيون. )م(.  )1(
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ا�ستغالله�  اأثن�ء  ويف   - واأنبته�  الأرا�سي  اأخ�سب  على  اأيديهم  في�سعون 
يوؤ�س�سون فيه� قالًع� ح�سينة، وح�سونً� منيعة - كم� يفعلون يف ثكن »ق�سالق�ت« 
ع�س�كرهم على اأبواب العوا�سم الهندية. ويف خالل هذا - يفتحون لالأمراء اأبوابً� 
قي�مهم على  قر�سهم -  مبق�بل  ويقر�سونهم - ويكتفون  والتبذير،  الإ�سراف،  من 
ُكون)1( ن�ر العداوة بني احلك�م؛  اأرا�ٍس اأخرى ي�سمونه� اإىل الأوىل. ثم يح�سون وُيذنْ
على  املتح�ربني  اأحد  فيجربون  ل�سلح  اأمر  فيتداخلون يف  بينهم حروب  لتن�سب 
التن�زل لالآخر عن جزء من اأمالكه؛ ليتن�زل لهم الث�ين عن قطعة من اأرا�سيه، 
�ُسوُمون)2( مت�سفون ب�خل�دم، ال�س�دق، والن��سح  َمونْ وهم يف جميع هذه الأعم�ل 
الأمني لكل من املتغ�لبني. وغري هذا - فلهم �سوؤون ل يهملونه� يف اإيق�ع ال�سق�ق 
بع�س  بيوت  بع�سم  ويخرب  الداخلية،  الوحدة  قوة  فت�سعف  الأه�يل  �س�ئر  بني 
واملحكوم،  احل�كم،  من  القوى  جميع  وا�سمحلت  نه�يته،  ال�سري  بلغ  اإذا  حتى 
وغلَّت الأيدي فال ي�ستطيع اأحد حراًك�، �س�قوا احل�كم اإىل املجزرة ب�سيوف تلك 
الع�س�كر التي ك�نت ح�مية له، واقية لبالده، وك�نت ت�سحذ جَلّز)3( عنقه من �سنني 
َق�َلِته�)4( من م�له، ثم خلفوه على ملكه يف حقيقة الأمر. ويف  طويلة، وينفق على �سَ
الظ�هر يظ�هرون بقوتهم اأحد اأع�س�ء الع�ئلة امل�لكة ليطلب امللك فيخلعون امللك 
امتي�ًزا - فيحولون  اأو مينحهم  اأر�ًس�،  اأن يقطعهم  الط�لب - على �سريطة  ويولون 

ِعُلون. )م(. ُكون: ُي�سنْ ُيذنْ  )1(
�ُسوُمون: معروفون. )م(. َمونْ  )2(

ع. )م(. جَلّز: ِلَقطنْ  )3(
ِذه� وجالئه�. )م(. َق�َلِته�: �َسحنْ �سَ  )4(
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امللك من الأب لالبن، ومن الأخ لأخيه، ومن العم لبن اأخيه - ويف كل هذا 
التداول هم الرابحون واأول خطوة خطوه� يف الهند ك�نت يف مملكة »اأود« وهي من 
ال�سيعة، وله� نواب »ح�كم« عظيم  اأهله� على مذهب  الوا�سعة، واأغلب  املم�لك 

زينوا له الطمع يف لقب �س�ه لينف�سل عن امللك التيموري.

التن�زع لنيل هذا املطمع - ي�سيب ُكالًّ من الط�مع، و�س�حب امللك  ويف 
�سهم من ال�سعف والوهن - فيتهي�أ كل منهم� للوقوع يف خم�لب الإنكليز وقد 

ح�سل.

وعندم� ك�نت احلرب ق�ئمة بني دو�ست حممد خ�ن وبني »راجنت �سنك« 
البنج�بي - تخّوف الإنكليز من ت�سلط الأفغ�نيني - فتداخلوا يف ال�سلح وبذلوا 
حتى  الوعد  ولطف  القول،  بلني  الأفغ�نيني  قلوب  و�سحروا  ذلك،  يف  جهدهم 

اأر�سوهم برتك مدينة بي�س�ور، وم� يليه� )لراجنت �سنك(.

وانعقد ال�سلح على ذلك، واجنلى الأفغ�نيون عن مملكة بنج�ب، ورجعوا اإىل 
بالدهم. وبعد ع�سر �سنني من ت�ريخ ال�سلح زحف الإنكليز اإىل بنج�ب وافتتحوه� 
ذلك  »اأن  الأفغ�ن  اأمراء  بع�س  فق�ل  بي�س�ور.  مدينة  على  وا�ستولوا  لأنف�سهم، 
ال�سلح ك�ن مقدمة لهذا الفتح، واأن الإنكليز يف تعيينهم احلدود اإمن� ك�نوا يحددون 

بالدهم ولكن كن� عنه غ�فلني«.
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ومن اأفع�ل الإنكليز يف الهند - م� فعلوه من زمن غري بعيد مع راج�برودا« 
وهو اأمري عظيم - فلم� اأح�سوا فيه الب�سرية، واحلزم خلعوه بدعوى ب�طلة.

اأو�سي�ء - فو�سعوا  انت�سبوا له  َبَدَله ولًد ا �سغرًيا من ع�ئلته - ثم  واأق�موا 
اأيديهم على جميع خزائنه، وتولوا اإدارة مم�لكه، وا�ستلموا قي�دة ع�س�كره.

ومل يبق له اإل ال�سم يذكر ول ي�سكر.

الراحة،  وحفظ  والإ�سالح،  العدالة،  راية  حتت  الإنكليز  يفعله  هذا  كل 
ا�سم  هن�ك  يذكر  ول  والإخال�س.  املحبة،  بب�عث  اإليه  وي�س�قون  النظ�م،  وتقرير 

»التملك، وال�ستيالء« نعم ولهم احلق يف ا�ستبق�ء ا�سم وال�سكوت عن اآخر.

َطَنة)1(  ف�إن اأمراء ال�سرقيني ل يب�لون مب� دلت عليه الأ�سم�ء، واإمن� يهمهم َطننْ
الألف�ظ، وفخ�مة الألق�ب. اإذا �سلب الأمري ال�سرقي ملكه، وم�له، وجّرد من جميع 
حقوقه، وبقي له لقبه ولواحق لقبه؛ فهو يف �سكرة من لذة م� بقي له، ويف ذهول 
عم� �سلب منه. هذه ُخلَّة عرفه� الإنكليز يف كل اأمري �سرقي؛ لذلك فهم يقرون 

اأعينهم برتك هذه الأ�سم�ء حمفوظة بعدم� جردت عن مع�نيه�.

الأمراء،  من  الألق�ب  هذه  لنزع  يدعوهم  داع  اأقل  الإنكليز  يرى  ول 
واإزع�جهم بذلك.

ونْت. )م(. َطَنة: �سَ َطننْ  )1(
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ُجّب)1(  اأو  ال�سرقي،  الأمري  فيه  ي�سجن  ح�سني  ح�سن  ال�سخم  واللقب 
عميق يلقى فيه، وهو يظنه جنة عر�سه� ال�سموات والأر�س.

فليع�س اأمراء ال�سرق متمتعني بنعيم األق�بهم، و�سع�دة اأ�سم�ئهم ويكفهم من 
املجد اأن يق�ل لهم بني خدمهم، وخ��ستهم يف داخل دوائرهم »نواب �س�حب« 

»راج� �س�حب« »خديوي �س�حب« »�سلط�ن �س�حب«.

لت�ه! هذه الألق�ب ك�نت ت�سري اإىل ملك ف�سيح، وجمد �س�مخ، و�سوكة  واَخجنْ
قوية، و�سطوة تخ�سع له� اجلب�برة - فكيف ط�بت نفو�س اأمراء ال�سرق بقبوله� ع�رية 
من كل �سرف - مل يبق من معن�ه� اإل �سلطة على اخلدم واحل�سم - وم� هم فيه� 

ب�أحرار - بل لبد اأن يوافقوا فيه� ر�س�ء الأج�نب.

ومن من�قب الإنكليز وغرائب عدالتهم يف الهند. اأن جريت �سنك« ك�ن 
راج� على مم�لك »جنبه« الواقعة يف جنب عنرب �سر« من طرف حمالي� فلم� م�ت 
ح�كم  ف�أراد  الوثنيني.  ق�نون  طبق  على  �سنك«  �سوجت  ابنه  توىل  امللك  هذا 
اإىل الأمالك  اململكة  نورثربوك« �سم تلك  »اللورد  اإذ ذاك  الهند الإنكليزي وهو 

الإنكليزية، واإدخ�له�، وا�ستمالك اأرا�سيه� ح�سب امل�ألوف، ع�دة النكليز.

�سنك«  »قوب�ل  لأخيه  امللك  عن  يتن�زل  اأن  �سنك«  »�سوجت  من  فطلب 
وك�ن وليًدا من ج�رية، ول يجوز يف قوانني الوثنيني اأن يتوىل امللك اأبن�ء الإم�ء - 

ُجّب: ِبئر. )م(.  )1(
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ع �سوجت �سنك« من التن�زل اعتم�ًدا على  م� دام من اأبن�ء الأحرار حي - فلم� متنَّ
ق�نون بالده، اأنزل احلكم اللورد جربا بعد م� �سربت زوجته التي ك�نت ملكة تلك 
البالد - لكونه� زوجة امللك - ونهب جميع م� ك�ن يف بيت امللك من اخلزائن، 
والتحف، واجلواهر الثمينة، واملخلف�ت القدمية اأنتيك�ت« التي ك�ن يتوارثه� امللوك 

من اأجي�ل طويلة.

»قوب�ل  له  ثم ن�سب  امللوكية.  الع�ئالت  امللك ك�نت من قدم�ء  ف�إن ع�ئلة 
�سنك« - وبعد مدة ق�سرية عزل »قوب�ل �سنك« ن�سب بدله ولده ال�سغري »�سي�م 
ت�سرف  وحتت  الإنكليز  اأمراء  بيد  ومعنى   � ح�سًّ  - والنهي  الأمر  ليكون  �سنك« 

� على امللك ال�سغري«. الذي اأق�موه من طرفهم »و�سيًّ

هو  وحده   - نورثربوك  اللورد  اأن  ظن  املخلوع  �سنك«  »�سوجت  اأن  ثم 
الظ�مل، واأنه لو رفع اأمره للحكومة الع�دلة يف لولندرا - يجد لديه� عدًل وي�س�دف 
منه� اإن�س�ًف� - فج�ء وعر�س ح�له على احلكومة العدلة - ف�إذا القلوب مت�س�بهة، 
والنفو�س متوافقة، والآراء متحدة، والأفك�ر مت�ألبة على �سلب احلقوق والغلو يف 
العدوان. ويف خالل ال�سنني التي �سرفه� يف بث �سكواه - اأنفق كل م� ك�ن عنده 
يف املط�لبة بحقه، واملرافعة مع ظ�مله، واحل�كم خ�سمه - حتى اأ�سبح �سفر اليدين 
ل ميلك قوت يومه، ول يجد له من�سًف�. هذا امللك ال�سيء احلظ - مع م� ك�ن له 
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من رفعة ال�س�أن وارتف�ع ن�سبه يف امللك اإىل اأجداده الأقدمني من نحو األف �سنة. 
ر)1(  من اجلوع، َرثَّ الثي�ب، حقرًيا ذلياًل. وَّ راأيته واأن� يف اأوروب� َيَت�سَ

ق�ل: ولقد عرثت على من�سور اإنكليزي قدمي - ن�سرته حكومة اإنكلرتا يف 
الهند - ونحن ن�سرن� ترجمته يف »العروة الوثقى« ون�سه:

تليق  اأي ل  اإنكليزي«  به�  يقوم  وظيفة ل  احلكومة  دوائر  »اإذا وجدت يف 
اأحد  فيه�  يق�م  اأن  وجب   - ال�سريف«  اجلن�س  من  »لأحد  تكون  اأن  خل�سته� 

الف�ر�سيني، الب�قني على دين »زرد�ست« )املجو�س(.

ف�إن مل يكن منهم مقتدر على القي�م به� - اأقيم فيه� »وثني« )ع�بد �سنم(. 
ف�إن مل يكن من هوؤلء ول هوؤلء من يوؤدي عمله� - كلف »به� م�سلم«.

فلي�س للم�سلمني يف الهند حظ من وظ�ئف احلكومة اإل م� يع�فه املجو�سي، 
اأنهم  والوثني - وهذا هو عنوان حمبة الإنكليز للم�سلمني!! وهو بره�ن دعواهم 

اأولي�ء امل�سلمني!! واأن�س�رهم!! ل اأكرث اهلل من اأمث�ل هوؤلء الأولي�ء، والأن�س�ر.

ومن من�قبهم، وغرائب عدلهم!! اأنهم جعلوا جزائر »اأندوم�ن« منفى لعلم�ء 
امل�سلمني - واجلرمية التي ي�ستحق الع�مل عليه� النفي هي - اأن يعرتف ب�أنه معتقد 

ببع�س اآي�ت القراآن!! )وقد مر ذكر ذلك(.

ى من �سدة اجلوع. )م(. ر: َيَتَلوَّ وَّ )1(  َيَت�سَ
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ولو اأردن� تعداد من�قب الإنكليز، وق�س�سن� م� يع�ملون به رع�ي�هم يف الهند 
عموًم� وامل�سلمني خ�سو�ًس� - لط�ل بن� ال�سرح، وانتفخت بطون املجلدات، و�س�قت 
ال�سدور من كرثة ال�سطور - وم� ذكرن�ه اإن هو اإل نذر ي�سري، وقليل من كثري هذه 
هي الهند - الذي اإذا اأ�سرف ال�س�ئر على اأي بقعة من بق�عه� ال�س��سعة، الوا�سعة 
ه مب� يراه من اآث�ر عن�ية اهلل بتلك البق�ع، وم� منحته� من  �سخ�س ب�سره، وده�س ُلبُّ
ال�سخمة،  الأ�سج�ر  لتن�سق عن  ال�سلدة  اأن الأحج�ر  الطبيعي - حتى  اخل�سب 
الع�لية الأغ�س�ن، املورقة الأفن�ن - يفيء ظله� حميًط� وا�سًع� من الأر�س - وك�أن 
ال�سند�س  من  ب�س�ط  عليه  ب�سط  وقد   - النب�ت�ت  اأنواع  من  عليه  فر�س  مب�  اأدميه� 

الأخ�سر.

فيخيل للن�ظر اأن �سكنة هذه الأرا�سي يف خف�س من العي�س، و�سعة من 
الرزق - بل يظنهم اأ�سعد من على وجه الأر�س. ولكنه اإذا جت�وز املروج، والأودية 
اإىل املدن والقرى - �س�ق �سدره، وتفطر قلبه من منظر �سك�نه� - يرى األوًف� موؤلفة 
اآِتهم)1(،  �َسونْ ب�دية  عراة،  حف�ة،   - وذه�بً�  جيئة،   - والأزقة  ال�سوارع،  يف  يعربون 

َك��ِسَفة)2( اأحوالهم، ل يجدون رمقة من العي�س.

ثم يتمكن احلزن من الإن�س�ن اإذا راأى ب�أم العني، ووقف على اأحوال اأولد 
اأ�س�بهم  وم�  �سلط�ن  »تيبو«  واأحف�د  الذلة،  من  فيه  هم  وم�  املغوليني  ال�سالطني 

َراِتِهم. )م(. اآِتِهم: َعونْ �َسونْ  )1(
َئة. )م(. َك��ِسَفة: �َسيِّ  )2(
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ونوابي  الهوان،  من  بهم  نزل  وم�  »اأوده«  �سالطني  و�ساللة  وامل�سكنة،  الفقر  من 
القبيلة  تلك  و»مرتة«  َغ�ر)1(،  ال�سَّ من  بهم  حّل  وم�  »ال�سند«  واأمراء  »ك�رن�تك« 
العظيمة، الق�طنة يف »فون�« و»�ست�ره« وم� حوله� وم� اأح�ط به� من البالء املن�سب 

عليهم وعلى غريهم من �س�ئر الأمراء والرج�وات العظ�م.

كل تلك الأحوال وامل�س�هدات ت�سوق املن�سف َقهًرا لأن يحكم حكًم� ل 
الرزاي�  �أت تلك  اإدارة احلكومة الإنكليزية »الع�دلة!!« هي التي هيَّ ب�أن  ريبة فيه، 
اآت�هم اهلل من  والبالء للهنود، وهي التي حرمت اأولئك امل�س�كني من التمتع مب� 
الع�لية  الق�سور  ي�سكنون  ك�نوا  اأن  وبعد  اأذلة،  الأعزة  جعلت  التي  وهي  ف�سله، 

��س)2(، بل اأقف��س؟ اأ�سبحوا اليوم ي�أوون اإىل ِخ�سَ

� - اإمن� يكلمه ب�لع�س� - اإذ ل يعدونه من ف�سيلة  اإذا خ�طب الإنكليزي هنديًّ
الإن�س�ن.

ب�أداء �سريبة  البالد لإلزامهم  اأعي�ن  اأن يجمعوا  الإنكليز  اأراد حك�م  واإذا 
� يرتفع عن الأر�س نحو ثالثة اأذرع؛ لتو�سع عليه كرا�سي  جديدة، هي�أوا مك�نً� عليًّ
 اال�س�دات الإنكليز، ويجل�س الهنود مفرت�سني منخف�س الأر�س - اإظه�ًرا لالمتي�ز - 
َلة)3( دم�ئهم -   مع اأنهم م� جمعوهم اإل ل�سلخ م� بقي من جلودهم، وامت�س��س ُثمنْ

َغ�ر: املََذلَّة. )م(. ال�سَّ  )1(
َواخ. )م(. ��س: اأكنْ ِخ�سَ  )2(

ة. )م(. َلة: َبِقيَّ ُثمنْ  )3(
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فهل �سمع مبثل هذا يف الأمم ال�س�لفني - كال - اإن جن�س الهنود »قوم برهم�« مل� 
القدم�ء مع  ال�سك�ن  اأحد من  الهند، مل ي�سيئوا مع�ملة  اإيران وفتحوا  قدموا من 
اأنهم ك�نوا يعتقدون اأنهم �سم�ويون، واأبن�ء الآلهة قبلوا جن�س »التلنك�ن« الهندي 

يف م�س�فهم، واأ�سركوه يف حقوقهم مع كونه مغلوبً� لهم حربً�.

فتح امل�سلمون اأر�س الهند - فع�ملوا الوثنيني مثلم� ع�ملوا بني ملتهم - م� 
حرموهم الوظ�ئف ال�س�مية. وم� من �سلط�ن م�سلم ت�سلط يف الهند اإل ك�ن له من 

الوثنيني عم�ل، ووزراء.

ك�ن امل�سلمون ي�سريون مع الوثنيني �ِسرَية الإخوة، حتى اأوقع الإنكليز بينهم 
َرا�س. ال�سق�ق يف بنج�ب، واأطراف ِمدنْ

يزعم الإنكليز اأن امل�سلمني ب�سوق التع�سب الديني يجورون، ول يعدلون. 
مع اأَنَّ� نرى اإىل الآن حكوم�ت �سغرية يحكمه� راجوات، ونوابون من اأهل ال�سنة، 
امل�سلم  وللنواب  م�سلمني،  وعم�ًل  م�سلًم�،  وزيًرا  الوثني  للراج�  ونرى  وال�سيعة. 

�، وعم�ًل وثنيني. وزيًرا وثنيًّ

املاليني  نرى يف  ول  ال�سنيني.  مع  وال�سيعة  ال�سيعة،  مع  ال�سنيون  وهكذا 
� يف وظيفة �سريفة. الكثرية املحكومة ب�لإنكليز رجاًل هنديًّ



358358
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

ُربَّ نعمة جلبت نقمة. نعم - اإن م� اأنعم اهلل على اأر�س الهند من اخل�سب، 
وم� اأودعه فيه� من الرثوة الطبيعية - جلبت عليهم الإنكليز - وم� اأكربه� نقمة، 
لأن  البح�ر؛  من  به�  ات�سل  وم�  املم�لك،  من  ج�ورهم  من  وعلى  الهنود،  على 
الإنكليز يرون كل مملكة يف �سم�ل الهند، اأو يف جنوبه�، اأو �سرقه�، و�سم�له� - هي 
ب�بً� للهند، ومهدًدا مللكهم يف الهند، ويلزم لالإمرباطورية الربيت�نية اأن تدراأ اخلطر 
ا�ستلبت  ك�نت.  اأو خديعة  ب�أي حيلة  املم�لك  تلك  ب�ل�ستيالء على  الهند  عن 
من الدولة العثم�نية جزيرة »قربي�س« بحجة املح�فظة على اأمالك الدولة يف البحر 
املتو�سط »وم� اأ�سدقه�، واأبّره�، وم� اأعظم م� ح�فظت على اأمالك الدولة العثم�نية!«.

ترعة  وفيه  م�سر،  ملك  ل�ستالب  مقدمة  هو  اإمن�  ال�سلب  ذلك  وحقيقة 
الأحمر  البحر  و»�سواكن« على  »م�سوع«  وفيه  وال�سودان  الهند«  »ب�ب  ال�سوي�س 
»اأبواب،  وكله�  ط�رق«  و»جبل  املندب«  »ب�ب  وُبوَغ�ز)1(  و»َعَدن«  للهند«  اآخر  »ب�ب 
ات)2(، و�سب�بيك« للهند. والأفغ�ن، واإيران وهم� الب�ب�ن الكبريان العظيم�ن -  اأو ُكوَّ
»اللذان �سيدخل منهم� اإن �س�ء اهلل تع�ىل« اإىل الهند فت�سرتيح بريت�ني� من الهند، 
جزيرة  وتن�م يف   - الإنكليز  من  ال�سرقية  الإ�سالمية  واملم�لك  الهنود،  وي�سرتيح 
بريت�ني� العظمى ن�عمة الب�ل، ل يروعه�، ول يخيفه� )اأبواب الهند( اإذ يعود البيت 

اإىل �س�حبه، ويتكفل بحرا�سة ب�به ب�سيوفه، واأ�سنة حرابه«.

َرى م�ئي. )م(. ُبوَغ�ز: جَمنْ  )1(
ات: فتح�ت يف �سب�ك اأو ح�ئط )م(. َكوَّ  )2(
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تفلح -  فلم  �سرفت كل كيده�، وبذلك م� عنده� من احليل يف الأفغ�ن 
حتى طرقته� ب�ستني األًف� من جيو�سه� املنظمة، ب�أم�سى الأ�سلحة اجلديدة، ولكن مل� 
ك�ن الأفغ�نيون قوم حرب ين�طحون املوت، فقد هبوا ونه�سوا نه�سة رجل واحد، 
وك�سفوا بالء الإنكليز عن بالدهم. ف��سطرت بعد فن�ء رج�له� واأمواله� اإىل ترك 
البالد الأفغ�نية، ورجعت اإىل املالينة واملج�ملة �س�أن الإنكليز اإذا راأت من الأمة 

احت�ًدا ومق�ومة، ف�إنه� تويل الأدب�ر، وترتك الدي�ر لأهله�.

واأم� العجم، ف�إنه� مل تنج من حب�لة �سره�، وم�س�ئد مكره�. فط�مل� ج�ملت 
دولة رو�سي� على ح�س�ب العجم، وق�سمته� بينهم� من�طق »اقت�س�د«!

وك�نت اإذا �سربت، اأو عملت على كيد الأفغ�ن، لطفت، وجتملت لدولة 
اإيران، واإذا ج�ء دور مالطفة الأفغ�ن ا�ستدت على اإيران، وكالهم� يف غفلة عن 
م�سريهم� - ولو علموا »ولبد اأن يعلموا ب�لقريب اإن �س�ء اهلل« اأن م� ي�سيب الواحد 

منهم اليوم من املكروه، والرزاي� - لبد واأن ي�سيب الآخر يف الغد.

من الغرائب - ولي�س من طبيعة الوجود - اأن ي�ستمر �سالح اخلداع واملكر 
لرق�ب ال�سرقيني ق�طًع�، ول جلي�س الوهم اأن يكون للحق�ئق غ�لًب�.

نعم اإن للوهم اآث�ًرا غريبة - خ�سو�ًس� يف الأمم ال�سعيفة - فطوًرا يكون مراآة 
املزعج�ت، وجملى املفزع�ت، وطوًرا يكون ممثاًل للم�سّرات، ح�كًي� للمنع�س�ت - 
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له  ولكن  الب�سرية،  على عني  وغ�س�ء  احلقيقة،  - حج�ب  اأطواره  وهو يف جميع 
�سلط�ن على الإرادة، وحكم على العزمية، فهو جملبة ال�سر، ومبعد اخلري.

�، والقريب بعيًدا، وامل�أمن، واملنقذ مهلًك�. الوهم ميثل ال�سعيف قويًّ

الوهم يذهل الواهم عن نف�سه، وي�سرفه عن ح�سه. يخيل املوجود معدوًم�، 
واملعدوم موجوًدا.

الوهم - يف كون غري موجود، وع�مل غري م�سهود - يخبط فيه خبط امل�سروع، 
ل يدري م�ذا اأدركه، وم�ذا تركه.

اإذا  اجلهل.  ظالم  يف  وهي  الإن�س�نية  النف�س  يالب�س  خبيث  روح  الوهم 
خفيت احلق�ئق حتكمت الأوه�م، وت�سلطت على الإرادات، فتقود الواهمني اإىل 
بيداء ال�ساللة، فيخبطون يف جم�هيل ل يهتدون اإىل �سبيل، ول ي�ستقيمون على 

طريق.

واإذا ك�ن »الوهم« مولوًدا - ف�أبواه »اجلنب« - ومربيه ومن�سئه »اجلنب« - وهو 
�ت)1( املن�زل، وق�سورهم  العلة يف اإخالد اجلمهور الأعظم من بني الإن�س�ن اإىل َدِنيَّ

عن الو�سول اإىل مع�يل الأمور.

َدِنيَّ�ت: نََق�ِئ�س. )م(.  )1(
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»واجلنب« هو الذي يقعد ب�لنفو�س عن العمل، وينحدر به� يف مزالق الزلل. 
َرن به كل خلل. وهو علة العلل، ومن�س�أ ُيقنْ

»اجلنب« هو الذي اأوهى دع�ئم املم�لك، وهو الذي قطع روابط الأمم، فحل 
نظ�مه�.

الع�لني  واأ�سعف قلوب  ف�نقلبت عرو�سهم،  امللوك  اأوهن عزائم  وهو الذي 
ويطم�س  الط�لبني،  وجوه  يف  اخلري  اأبواب  يغلق  الذي  هو  �سروحهم،  ف�سقطت 
ل على النفو�س احتم�ل املذلة، ويخفف  مع�مل الهداية عن اأنظ�ر ال�س�ئرين، وي�سهِّ
ن)1( النف�س  عليه� م�س�س امل�سكنة، ويهّون عليه� حمل نري العبودية الثقيل، ُيَوطِّ
ئ)2( الظهور لأحم�ل من املك�ره،  على تلقي الإه�نة ب�ل�سرب، والتذليل ب�جَلَلد، وُيَوطِّ

وامل�س�عب، اأثقل مم� يتوهم لو حتلى ب�ل�سج�عة والإقدام.

»اجلنب« يلب�س النف�س ع�ًرا - دون لب�سه - املوت الأحمر - عند كل روح 
زكية وهمة ع�لية - يرى اجلب�ن وعر املذلة �سهاًل - و�سظف العي�س يف امل�سكن�ت 

نعيًم� - ومن يهن ي�سهل الهوان عليه. م� جلرح مبيت اإيالم.

ن: ُيهيِّئ. )م(. ُيَوطِّ  )1(
ئ: ُي�سهل وُيهيِّئ. )م(. ُيَوطِّ  )2(
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»اجلب�ن« يتجرع مرارات املوت يف كل حلظة - ولكنه را�س بكل ح�ل - 
واإن مل يبق له اإل عني تب�سر الأعداء، وترى الأحب�ء، ونََف�س ل ي�سعد اإل ب�لزفري، 

وال�سعداء، واإح�س��س ل يلم، اإل ب�أمل احَلّر والَّالأَواء)1(.

هذه حي�ته - اأ�س�ع كل �سيء - يف القن�عة بال �سيء، وهو يظن اأنه اأدرك 
مبتغ�ه، وح�سل على م� يتمن�ه.

اجلنب انخذال يف النف�س عن مق�ومة كل ع�ر�س ل يالئم ح�له�. وهو مر�س 
من  ركًن�  اهلل  التي جعله�  للوجود  احل�فظة  ب�لقوة  يذهب  الروحية  الأمرا�س  من 
اأرك�ن احلي�ة الطبيعية، وله اأ�سب�ب كثرية لو لوحظ جوهر كل منه�، لراأين� جميعه� 

يرجع اإىل اخلوف من املوت.

املوت م�آل كل حي، وم�سري كل ذي روح. �سبيل املوت غ�ية كل حي. 
 - معلومة  �س�عة  ول  معروف  وقت  للموت  ولي�س  داعي،  الأر�س  لأهل  وداعيه 
اآن، ويرتقب يف كل حلظة، ول  ينتظر يف كل  العمر -  واأرذل  الن�س�أة  ولكنه بني 

ر الآج�ل جل �س�أنه. يعلمه اإل ُمَقدِّ

ي�ستد اخلوف من املوت اإىل حد ُيَورِّث النف�س هذا املر�س الق�تل »اجلنب« 
في�سبب الغفلة عن ح�سن امل�سري، والذهول عم� اأعده اهلل لالإن�س�ن من خري الدني� 

و�سع�دة الآخرة، اإذا �سرف قواه املوهوبة فيم� خلقت لأجله.

دة و�سيق العي�س. )م(. اّلالأنَْواء: ال�سِّ  )1(
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وهو   - للحي�ة  واقًي�  اهلل  جعله  م�  فيظن  نف�سه  عن  الإن�س�ن  يغفل  نعم، 
ال�سج�عة، والإقدام - �سبًب� للفن�ء.

يح�سب اجل�هل اأن يف كل خطوة حتًف�، ويتوهم اأن يف كل خطرة خطًرا. 
املع�يل من  ن�له طالب  مل� بني يديه من الآث�ر الإن�س�نية، وم�  اأن نظرة واحدة  مع 
الفوز ب�آم�لهم، وم� ذللوا من امل�س�عب يف �سريهم، تك�سف له اأن تلك املخ�وف اإمن� 
هي اأوه�م، واأ�سوات غيالن، وو�س�و�س �سيط�ن غ�سيته ف�أده�سته، وعن �سبيل اهلل 

�سدته، ومن كل خري حرمته.

ُروف الدهر، وَغَواِئل)1( الأي�م لتغت�ل به نفو�س بني  »اجلنب« فخ تن�سبه �سُ
اهلل،  عب�د  به�  ي�سيد  ال�سيط�ن  حب�لة  هو  وال�سعوب.  الأمم،  به  وتلتهم  الإن�س�ن، 
�سق�ء  ل  ذميمة.  لكل خ�سلة  ومن�س�أ  رذيلة،  كل  غ�ية  هو  �سبيله.  عن  وي�سدهم 
اإل وهو مبداأه، ول ف�س�د اإل وهو جرثومته، ول كفر اإل وهو ب�عثه وموجبه. ممزق 
ومهبط  الأعالم،  ومنك�س  اجليو�س  ه�زم  ال�سالت  روابط  ومقطع  اجلم�ع�ت، 
ال�سالطني من �سم�ء اجلاللة اإىل اأر�س امله�نة. م�ذا يحمل اخل�ئنني على اخلي�نة يف 

احلروب الوطنية؟ )األي�س هو اجلنب(؟

م�ذا يب�سط اأيدي الأدني�ء لدنيئة الرت�س�ء؟ )األي�س هو اجلنب(؟

َغَواِئل: َدَواِهي. )م(.  )1(
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رمب� تتوهم بعد املث�ل - فت�أمل! ف�إن اخلوف من الفقر يرجع يف احلقيقة اإىل 
اخلوف من املوت - وهو علة »اجلنب«؟

اأن تعترب هذا - يف الكذب، والنف�ق، و�س�ئر  وبعد ذلك - ي�سهل عليك 
اأنواع الأمرا�س الروحية يف الإن�س�ن.

»اجلنب« ع�ر، و�َسَن�ر)1( على كل ذي فطرة اإن�س�نية - خ�سو�ًس� الذين يوؤمنون 
ب�هلل ور�سله واليوم الآخر - ويوؤملون اأن ين�لوا جزاء لأعم�لهم اأجًرا ح�سًن�، ومق�ًم� 

كرميً�.

اإن اأبن�ء امللة الإ�سالمية ينبغي اأن يكونوا - مبقت�سى اأ�سول دينهم - اأبعد 
الن��س عن هذه ال�سفة املهينة »اجلنب« ف�إنه� اأ�سد املوانع عن اأداء م� ير�سي اهلل، 
واإنهم مب� يعملونه اإمن� يبتغون ر�س�ه. يعلم من يف القراآن هدايته - اأن اهلل قد جعل 
املع�ندين، ويقول يف ذم من  قلوب  به  الإمي�ن - وامتحن اهلل  املوت عالمة  حب 

لي�سوا مبوؤمنني ژڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ    
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ    ھ ھژ ]الن�س�ء/ 77[ اإىل اإلخ الآي�ت.

الإقدام يف �سبيل احلق، وبذل الأموال، والأرواح يف اإعالء كلمته - اأول 
�سمة يت�سم به� املوؤمنون.

�َسَن�ر: َعينْب وَع�ر. )م(.  )1(



حديثه عن الهند وم�ستقبله� و�سيء عن �سرية ال�سلط�ن حممود الغزنوي
365365

مل يكتف الكت�ب الإلهي ب�أن ُتَق�م ال�سالة، وُتوؤَتى الزك�ة وُتكّف الأيدي، 
وَعدَّ ذلك مم� ي�سرتك فيه املوؤمنون، والك�فرون، واملن�فقون، بل جعل الدليل الفرد 
الوحيد  الركن  عّده  بل  الإلهي،  والعدل  احلق،  كلمة  اإعالء  الروح يف  بذل  هو 

َتّد بغريه اإذا هو فقد. الذي ل ُيعنْ

اأنه ميكن اجلمع بني الدين الإ�سالمي، وبني اجلنب يف قلب  اأحد  ل يظن 
واحد. كيف ميكن هذا؟ وكل جزء من هذا الدين ميثل ال�سج�عة، وي�سور الإقدام.

املوؤمن َمن يوقن اأن الآج�ل بيد اهلل ي�سرفه� كيف ي�س�ء. ول يفيده التب�طوؤ 
عن اأداء الفرو�س زي�دة يف الأجل، ول ينق�سه الإقدام دقيقة منه.

�سعيًدا  يعي�س  اأن  اإم�   - احل�سنيني  اإحدى  اإىل  بنف�سه  ينظر  َمن  املوؤمن 
عزيًزا - واإم� اأن ميوت �سج�ًع� �سهيًدا - وت�سعد روحه اإىل اأعلى عليني، ويلتحق 

ب�لكوروبيني، واملالئكة املقربني.

َمننْ يتوهم اأنه يجمع بني اجلنب وبني الإمي�ن مب� ج�ء به حممد  فقد خدع 
رت  ر بعقله، ولعب به هو�سه - وهو لي�س من الإمي�ن يف �سيء فمتى طهَّ نف�سه وَغرَّ
اأبن�ء امللة الإ�سالمية نفو�سه� من معرة »اجلنب« ونفت عن اأذه�نه� اأ�سب�ح »الوهم« 
واعت�سموا بحبل اهلل جميًع� - ع�دوا - كم� ك�نوا اأول ن�س�أتهم - اأ�سوًدا - ف��سرتدوا 

املفقود، وحفظوا املوجود، وك�ن لهم بني الأمم، وعند اهلل املق�م املحمود.
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كيف ربح الإنكليز ب�حليل واملكر؟ وكيف خ�سر ال�سرقيون ب�جلنب والوهم؟! 
اأمة جمتمعة القوى، م�ستكملة العدد، م�ستعدة للفتوح�ت وذلك  ك�ن الإنكليز 
وحجبت  الأهواء،  واختالف  الكلمة،  بتفريق  ال�سرقية  الأمم  به  بليت  زم�ن  يف 
ب�جلهل عن معرفة اأحوال الغربيني و�سن�ئعهم وعوائدهم. فك�ن ال�سرقيون يعدون 
كل غريبة معجزة، وكل بديع من الخرتاع �سحًرا وكرامة، ف�نتهز الإنكليز تلك 
وم� دهموا  اأرج�ئه،  غ�لب  �سلطتهم على  وب�سطوا  ال�سرق،  اإىل  واندفعوا  الفر�سة، 
 �سك�نه اإل ببع�س غرائب ال�سنعة الأوروبية - التي اأث�رت فيهم خواطر الأوه�م - 
ثم زاد الوهم قوة م� ن�سبوه من حب�ئل احليلة واخلتل، حتى خلبوا قلوب امل�س�كني، 
ف�سلبوا  قلوبهم  وخطرات  عقولهم،  عن  اأخذوهم  بل  اأيديهم،  يف  عم�  واأذهلوهم 
الأمة  ف��ستغنت  اأمالكهم،  عن  واأجلوهم  اأرا�سيهم،  منهم  وانتزعوا  اأموالهم، 

الإنكليزية مب� �سلبت، واأثرت مب� نهبت، وترفت مب� ملكت.

نعم ذهب الإنكليز اإىل الهند يف قوى جمتمعة، وت�س�بقوا مع الفرن�س�ويني، 
ب  والهولنديني، والبورتغ�ليني يف ميدان الأرا�سي الهندية الوا�سعة، فح�زوا َق�سَ
بنْق)1( مب� امت�زوا به من الده�ء واملكر، ومب� �س�عدهم على ذلك من غفلة الهنديني  ال�سَّ
لذاك العهد، اأو طيب قلوبهم - فم�لت النفو�س اإىل الإنكليز اغرتاًرا بوعودهم - 
وتغلبوا على تلك البالد، وا�ستقلوا ب�أمره� �سيًئ� ف�سيًئ�، وم� اأبقوا لغريهم من الدول 

اإل م�س�ئق من الأر�س ل تذكر.

َتهى الغ�ية. )م(. بنْق: َبَلُغوا ُمننْ ب ال�سَّ َح�ُزوا َق�سَ  )1(
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واأول م� ا�ستم�لوا به القلوب ال�س�ملة - قولهم- اإنن� نريد تخلي�سكم من هذه 
الدول الظ�ملة »فرن�س�، وهولندا، والبورتغ�ل« ف�إنه� تريد الت�سلط على مم�لككم، اأم� 

نحن »الإنكليز« فال نريد اإل حتريركم، وا�ستقاللكم.

والربم�ن  ال�سينية،  والهند  الأ�سلية،  الهند  الآن لالإنكليز يف  وهكذا ترى 
�سلطة على نحو م�يتني وثم�نني مليونً� من النفو�س - جميعه� ك�ره لتلك ل�سلطة 
الإنكليزية، �َس�ِخ�س)1( بب�سره متطلع للتخل�س منه�، يف�سل اأية �سلطة �سواه� ظ�ملة 
ك�نت اأو ع�دلة - ك�أمن� يت�سور كل واحد من اأفراد تلك الأمم اأنه ل توجد حكومة 
يف الع�مل تبلغ يف ظلمه� مبلغ الإنكليز، ول ت�سل اإىل م� و�سل اإليه الإنكليز من 

الكربي�ء، واجلربوت.

ولكن مع هذه البغ�س�ء - الآخذة بقلوب اأولئك الرع�ي�، ومع �سعة دي�رهم، 
يوجد  ل   - الظ�ملة  ال�سلطة  تلك  من  َملُّ�س)2(  للتَّ ميلهم  و�سدة  اأرج�ئه�،  وتب�عد 
جندي  األف  خم�سون  اإل  املبغو�سة  احلكومة  لتلك  اخل�سوع  على  تقهرهم  قوة 

اإنكليزي! ت�أمل.

ف�إنه ل ي�سيب املليون من النفو�س اإل اأقل من م�يتني نفًرا من الإنكليز.

�َس�ِخ�س: َط�ِمح. )م(.  )1(
َخلُّ�س. )م(. َملُّ�س: للتَّ للتَّ  )2(
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فلو ك�ن ذلك املليون من الن��س ذب�بً� لأ�سم اآذان امل�يتني بطنينه، اأو لو ك�ن 
َغَنًم� لبقر بطونهم ب�سغ�ر قرونه.

مع اأنه يوجد من املم�لك ال�سغرية التي له� نوع من ال�ستقالل - وتخ�سى 
زوال م� بقي له� - م� لو جمعت قواه� لبلغت اأزيد من ثلثم�ية األف جندي - هذا 
ف�ساًل عمن ميكنه حمل ال�سالح من اأه�يل البالد التي دخلت يف حوزة احلكومة 

الإنكليزية، وزال ا�ستقالله� ب�ملرة.

الذي  و»اجلنب«  واحلوا�س،  امل�س�عر،  على  ا�ستوىل  الذي  »الوهم«  فلول 
اأط�ر النفو�س �سع�ًع� - حتى اأذهله� عم� بني يديه�، بل عم� هو موجود فيه� - اأن 
هذه النفو�س الكثرية العدد، الف�ئقة القوة، وهم يف قب�سة قوم �سع�ف ي�سومونهم  
عذاب الذل، والهوان. فلو ملح اأولئك امل�س�كني اأنف�سهم ملحة اعتب�ر، واأدركوا م� 
ع�مل  لهم  وبرز  الإنكليز،  �سعف  لهم  الطبيعية؛ لنك�سف  القوة  من  اهلل  اأت�هم 
� بني اأيديهم، وملج�أ النج�ة حتت اأرجلهم، وعلموا اأن ا�ستقاللهم  اخلال�س متجليًّ
م)1( تعب، ول تكلف م�سقة، ول يدعو اإىل  لأنف�سهم، وبالدهم ل يحت�ج اإىل جَتَ�سُّ
مم� �سفك جورج وا�سنطون رجل  اأكرث  وافرة، ول �سفك دم�ء غزيرة  اأموال  بذل 

اأمريك� وحمرره� من نري الإنكليز!

ة. )م(. م: َتَكلُّف املَ�َسقَّ جَتَ�سُّ  )1(
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يوجد يف الدول الأوروبية من يه�ب دولة الإنكليز - اعتب�ًرا مل� يف �سلطته� 
من املم�لك الوا�سعة، والأمم العظيمة - مم� مل َيلِغ عده رعية دولة، اأو ثالث دول 
جزائر  يراه يف  مب�  الق��سية  الأطراف  تلك  يف  وقوته�  و�سعه�  ويقي�س  اأوروب�،  من 
بريت�ني� »ويغفل عن مق�ومة جزيرة اأيرلندا« مع قربه� من جممع القوة الإنكليزية«، 
ويظن اأن له� قدرة على الدف�ع عن تلك املم�لك ت�س�وي قدرته� عليه يف بريت�ني�، اأو 
تقرب منه�. ومل يلتفت اإىل اأن ج�سم الدولة الإنكليزية قد مد يف الطول، والعر�س 

ة لتقطعت اأو�س�له، وتبعرثت اأجزاوؤه. اإىل حدٍّ لو ح�سلت فيه اأدنى هزَّ

�َسى  تفرقت ُقَواهم يف ب�سيط الأر�س حتى مل يبق لهم يف مو�سع قوة ُيخنْ
ع)1( يف �سجر، وتذمر، ومتلمل ل مزيد عليه. يرتقبون  قنْ ب�أ�سه�، ورع�ي�هم يف كل �سُ
يف كل اآن زحًف� من خ�رج يعينهم على م� يق�سدون من النك�ية بحك�مهم الظ�ملني.

لو التفتت تلك الدولة التي ته�ب اإنكلرتا اإىل حقيقة الأمر، مل� احت�جت 
اإىل دقة الفكر، وت�أخري الأمر - لول حج�ب الوهم!! ق�تل اهلل الوهم؟!

ينظرون  اإىل دولة الإنكليز كم�  ينظرون  اإذ  الدول خط�أ  اأعظم  والعثم�نيون 
من  مليونً�  وثم�نني  م�يتني  على  انكلرتا حتكم  اإن  من حيث   - الرو�س  دولة  اإىل 
النفو�س - فيظنون لهذا النظر اأن مع�ر�سة هذه الدولة رمب� جتلب ال�سرر - وليتهم 
اإىل م� وراء ذلك ليتبني لهم حقيقة قوته� الع�سكرية »جمردة عن  اأنظ�رهم  مدوا 

ع: نَ�ِحَية. )م(. قنْ �سُ  )1(
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امل�ستعمرات« وم�ذا ميكنه� اأن ت�سوق من اجلنود اإىل مي�دين القت�ل، ليت�سح لهم، 
اأن هذه املاليني الكثرية ل ينبغي اأن حت�سب يف قوة اإنكلرتا، واإمن� هي يف احلقيقة 
قوة لأعدائه� عليه�، وهي يف ارتق�ب الفر�س خللع ط�عته�. خ�سو�ًس� ثم�نني مليونً� 
َلًة لهم، ومالًذا يلج�أون  من امل�سلمني يف حكومة اإنكلرتا، يعدون الدولة العثم�نية ِقبنْ

اإليه وهم اأول قوم حربيني يف الأقط�ر الهندية.

لو علم العثم�نيون اأن دولة اإنكلرتا اإمن� ت�ستميل امل�سلمني يف الهند بكونه� 
العقالء  ا�ستعم�ل  ال�سلطة  تلك  وا�ستعملوا  له�،  ون�سرية  العثم�نية  الدولة  حليفة 
ِفهم)1( يف  اأُويل احلزم مل� �سربوا، وجترعوا مرارة ال�سرب على حتكم�ت الإنكليز، وَحينْ
اأعم�لهم وتعديهم على حقوق ال�سلط�ن خ�سو�ًس� يف امل�س�ألة امل�سرية - التي هي 

يف احلقيقة اأهم م�س�ألة عثم�نية، واإ�سالمية.

 ق�ل: الأ�سب�ب التي هي�أت �سقوط م�سر يف خم�لب الإنكليز غريبة يف ب�به� - 
اإذ اأ�سبحت وهي من نف�س امل�سريني، وبقوتهم - يعدونه� خ�رجة عنهم.

حفظ  َيُروم)2(  ق�سم  ق�سمني:  على  »عرابي«  اأي�م  ك�نوا  امل�سريني  اإن  نعم، 
احل�لة القدمية، والوقوف عند م� ير�سم به اخلديوي، وق�سم ك�ن مييل ب�إحدى ج�نبيه 

اإىل عرابي، ويه�ب ب�جل�نب الآخر �سلطة الر�سم القدمي.

ِفهم: ُظلِمهم. )م(. َحينْ  )1(
ُلب. )م(. َيُروم: َيطنْ  )2(
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والق�سم  الريب.  اأمره، ول عزمية مع  ريبة من  الث�ين يف  الق�سم  فك�ن هذا 
بل  حقيقة،  حرب  بال  الإنكليز  فدخل   - والف�سل  اخلمول،  اإىل  خملد  الأول 
بنوع من الرتهيب، وقليل من الرتغيب، وخفيف من الد�س�ئ�س - �س�دف قلوبً� 
م�ستعدة، ف�أخذ منه� مق�ًم� - ف�نحلَّت الرابطة، وتفرق الن��س عن »عرابي« بزوال 

ج�نب امليل اإليه من قلوبهم.

�سيًئ�،  البالد  من  يبتغون  الإنكليز  اأن  منهم  فرد  يعتقد  ك�ن  م�  ذلك  ومع 
�سوى اأنهم يوؤيدون »اخلديوي توفيق ب��س�« وينقذونه من الث�ئرين عليه.

م�  مع   - الإنكليز  حكومة  يف  ظنهم  بح�سن  الأمر  يف  امل�سريون  فت�س�هل 
ال�سرعية  ال�سي�دة  �س�حب  اأن  على   - الق�ئمة  القوية  احلجة  من  به  ج�ءتهم 

»ال�سلط�ن« يف ر�س�ء عن ت�سرفه�!

بهذا ف�ز الإنكليز، وا�ستقرت اأقدامهم. اأم� وقد م�سى الزم�ن الك�يف لظهور 
غدرهم و�سوء نيتهم - فال اأظن اأنه يوجد من امل�سريني من مييل اإليهم - بل ل 
يعمل عماًل لهالكهم. ولكن  لو  ويود  فن�ءهم،  ويتمنى  يبغ�سهم،  اإل من  يوجد 
»الوهم« يج�سم املخ�فة، ويكبح العزمية. اإن اأه�يل م�سر ك�أنهم ذهلوا عن الأ�سب�ب 

التي مكنت الإنكليز من بالدهم.

ك�أنهم يظنون اأن امل�سريني ك�نوا على كلمة واحدة يف مدافعة الإنكليز ثم 
تغلبت عليهم القوة الإنكليزية، وقهرتهم جميًع�.
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ك�أن امل�سريني ن�سوا م� ك�ن بينهم، واأن الإنكليز م� دخلوا بالدهم اإل مبعونتهم، 
ولت�أييد خديويهم املن�سوب بفرم�ن من �سلط�نهم - هذا هو الوهم العجيب!

 اإن الذين ك�نوا �سبًب� يف تغلب الع�س�كر الإنكليزية، وحلوله� يف وادي النيل - 
على  ق�درة  الع�س�كر  تلك  اأن  الآن  يظنون   - فيه  قدم  له�  ا�ستقر  م�  لولهم  واأنه 
، واأن بهذا الظن  قهر الأه�يل عموًم�، واإخ�س�عهم حلكومة بريت�ني�. كال - ثم كالَّ

الب�طل، ي�ست�سلمون لأعدائهم كرًه�، ويج�رونهم يف اأهوائهم نف�ًق�.

ول اأدل على �سوء نواي� الإنكليز، و�سوء تدبريهم - وحتويل �سع�دة م� يحتلونه 
من البالد اإىل �سق�ء - من النظر اإىل م�سر بعد اأن فو�ست اإىل ن�بغة الدهر حممد 
علي ب��س�، ثم اإىل م� حل فيه� من البالء، وال�سق�ء بف�سل الإنكليز يف �سنني قليلة. 

بعد احتاللهم م�سر عقب ثورة »عرابي«.

ف�لن�سبة بني العملني موجودة معكو�سة.

وذلك اأن م�سر بعد م� فو�ست اأموره� اإىل حممد علي ب��س� - مل مي�س قليل 
من الزمن - حتى دخلت يف طور جديد من اأطوار املدنية، وظهر فيه� �سكل من 

احلكومة النظ�مية، وتقدمت فيه على جميع املم�لك ال�سرقية بال ا�ستثن�ء.

نعم ن�لت م�سر يف عهد ذاك الرجل العظيم، وعهد خلف�ئه من بعده - م� 
ك�نت تقف دونه اأفك�ر املفكرين - طرقت اأبواب ال�سع�دة من كل وجه، فتقدمت 
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� غريًب�، وات�سعت دائرة التج�رة، وعمرت مع�هد العلم، وانت�سرت  فيه� الزراعة تقدمًّ
مب�  اأطرافه�  وات�سلت  اأنح�وؤه�،  وتق�ربت  ال�سحيحة،  املع�رف  مب�دئ  اأرج�ئه�  يف 
وائتلفوا،  اأه�ليه�،  وتع�رفت  التلغراف،  وخطوط  احلديد،  �سكك  من  فيه�  اأُن�سئ 
وقوي فيهم معنى الأخوة الوطنية، وتوا�سلوا يف املع�مالت، وت�س�ركوا يف املن�فع، 
واعتدلت امل�س�رب املذهبية. حتى ك�ن لهم زمن اأح�س فيه كل واحد بن�سبته من 
الآخر ب�أنه »وطني م�سري« وارتفعت بذلك اأ�سواتهم بعد م� ج�لت فيه اأفك�رهم.

فف��س  وطفحت  بق�عه�،  ت  وعمَّ الرثوة،  ين�بيع  م�سر  اأر�س  من  تفجرت 
خريه� على م� يج�وره� من الأقط�ر ال�سرقية، بل و�سل من نيله� اإىل اأرا�سي البالد 
�د الك�سب من كل مك�ن وم� خ�ب له� ق��سد،  الغربية، وتوارد اإليه� الغرب�ء، وق�سَّ
ول اأخفق فيه� �سعي �س�ع، ف�أثرى يف َمَغ�ِنيه�)1( الفقراء وعزَّ به� الأذلء، و�س�رت 
قبلة لآم�ل كثريين من الغربيني، وحمط رح�ل الراجني من ال�سرقيني، وكل وافد 
اإليه� يجد اأهاًل خرًيا من اأهله، وم�سكًن� خرًيا من �سكنه، وتك�ثرت فيه� العن��سر 

الغريبة حتى ح�كت برج ب�بل يوم تبلبلت الأل�سن.

عليه  م�  نوع  اأحواله�  و�س�رعت يف كل  الراحة،  الأمن، وعمت  به�  و�س�د 
رمب�  حكًم�  يحكم   - هذا  �سريه�  يف  املت�أمل  وك�ن   - العظيمة  الأوروبية  املم�لك 
ل يكون بعيًدا من الواقع - اأن ع��سمته� ل بد اأن ت�سري يف وقت قريب، اأو بعيد 

َمَغ�ِنيه�: ُمَق�ِمه�. )م(.  )1(
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كر�سي مدينة لأعظم املم�لك ال�سرقية - بل ك�ن ذلك اأمًرا مقرًرا يف اأنف�س جريانه� 
من �سك�ن البلدان املت�خمة له�، وهو اأملهم الفرد كلم� اأمّل خطب، اأو َعَر�س خطر.

ط امل�لك،  غري اأن الأي�م ك�أنه� ح�سدته� على م� منحته - فعرث الع�قل، وفرَّ
واغرت املعجب، وتهور الغبي، و�سعف القوي - فتقرب البعيد، واأحلمت اإدارة احلكومة 
ففتحت   - م�ألوف  اأ�سول على وجه غري  منه�  وانتق�ست  �سداه�،  ن�سيج  لي�س من  مب� 
ق  للد�س�ئ�س اأبواب، وان�س�ب بني طبق�ت الن��س ده�ة �سي��سة، وطالب غ�ي�ت -  فتفرَّ
والتهبت  الط�عة،  ونبذت  الوازعة،  ال�سلطة  ف�سعفت  اأو�س�ل  وتقطعت  ات�س�ل، 

نريان الفنت.

ق�س�ء حل يف تلك البالد - ك�نت اأ�س�أم نت�ئجه دخول الإنكليز اإىل م�سر 
لت�أييد اخلديوي، وقمع الثورة »العرابية«، والإ�سف�ق على طريق »الهند«. احتلت 
م�سر - وراأت اأن اإع�دة الأمن، وتثبيت الراحة فيه� من فرائ�س ذمته�. فك�ن من 
ِرمي)1( وم� �س�كل  غنْ التحريق، والتدمري، والقتل، وال�سنق، واحلب�س، والإبع�د، والتَّ
ذلك مم� يطول �سرحه. وعّم الهون والذعر كل من عرف ا�سمه يف اأهل البالد م� 
خال اأ�سخ��ًس� قالئل؟ دخل الإنكليز، ومل مي�س اإل زمن قليل حتى حكموا بطرد 
اإل ويتبعه ع�ئلة  اأحد  اآلف من الوطنيني املوظفني يف دوائر احلكومة، وم� منهم 
واأولد، ول قوت لهم اإل من مرتب ع�ئلهم، وم� مرن على عمل للك�سب �سوى م� 

ن�س�أ فيه من خدمة احلكومة.

ِرمي: الإِلَزام بَدفنْع ثمن م� اأَفنْ�َسد. )م(. غنْ التَّ  )1(
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اأمل مي�س هوؤلء الفقر، اأمل يع�سهم ن�ب اجلوع، اأمل يهتك م�ستورهم، اأمل 
ي�سق ذرعهم، اأمل ي�سبحوا ك�س�ة ب�َسَراِبيل)1( الك�آبة، عراة من اأك�سية امل�سرة؟)2(.

اإن مل يكن كل هذا فقد ك�ن جّله، واإن �سدى اأنينهم يتلى يف �سفح�ت 
يجد  ل  حتى  الالحقون  ال�س�بقني  و�سيتبع  والإفرجنية،  العربية  الوطنية  اجلرائد 
»كم�  الأمور  �سف��سف  من  تع�طيه  ب�لإنكليز  يليق  ل  م�  اإل  املهن  من  الوطني 
الع�مة لتع�ك�س قواه� املختلفة -  ال�سلطة  هو احل�ل يف الهند« - ا�سطرب ميزان 
ف��ستبه الأمر على العم�ل، وظنوا اأن ل تبعة عليهم فيم� يعملون ف�نطلق م� غّل من 
وا اأهواءهم يف اأداء وظ�ئفهم، واأدخل يف الوظ�ئف والدواوين من  اأيديهم، وحكمَّ

لي�س ب�أهل، فخطبوا وخلطوا، و�س�ر احلكم يف هرج ومرج.

لت�سريح  الكرابيج  اأذن�ب  ورفعت  الرعية،  ب�أعي�ن  ال�سجون  اأفعمت)3( 
اأبدانهم، وا�ستعملت اآلت التعذيب، وامتدت خم�لب اجلور لتجريدهم من بق�ي� 
اأموالهم، وثمرات ك�سبهم. وحدث نوع من احلكم املطلق، و�سكل من ال�ستبداد 

اأذاقهم الأمّرين، وبعث عليهم العذاب من فوقهم ومن حتت اأرجلهم.

ِدية. )م(. رنْ ِب�َسَراِبيل: ِب�أَ  )1(
كل هذه الحوال يرجع ت�ريخه� اإىل م� بعد حلول الإنكليز يف م�سر عقب احلوادث العربية امل�سهورة �سنة   )2(

1882م.
اأفعمت: امتالأت. )م(.  )3(
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اأ�سغ�ل  اأبواب العمل من وجوهه الر�سمية يف الإدارات، وتعطلت  ُغلَِّقت 
املح�كم، و�سخ�ست الأب�س�ر لع�قبة هذا التن�زع بني القوى احل�كمة، ف�ت�سع نط�ق 
الفو�سى، وارتفع حج�ب املنعة، ف�إذا الفالح ل يب�يل بعمدته، والعمدة ل يب�يل 
ت  مب�أمور مركزه، وامل�أمور ل يحرتم مديره، و�سرى الته�ون اإىل الدوائر العلي�، وعمَّ
الفو�سى، وع�د الأمر لقوة ال�س�عد، وكرثة الأعوان فع�ثت)1( الل�سو�س، وت�سكلت 
منه� ع�س�ب�ت، وكرث قطع الطرق يف اأكرث النواحي، وارتفعت الأ�سوات ب�ل�سكوى 
وظهرت  العمومية،  الأعم�ل  حركة  فوقفت   - الوطنية  اجلرائد  عموم  يف  منهم 
�سرورات  عن  بهم  وعدلت  �سدروهم،  قب�ست  �سوؤون  للن��س  وبدت  الأزمة، 
 - وال�سي�رفة  التج�ر  من  لدائنيهم  عليهم  م�  اأداء  من  املدينون  وامتنع  مع��سهم، 
احل�جة،  وا�ستدت  ثقتهم،  لفقد   - نقودهم  واحتكروا  اأيديهم،  املقر�سون  فقب�س 
قبل  القدم�ء  ورواي�ت  الق�س�س،  يف  اإل  ي�سمع  مل  حد  اإىل  الأحوال  وارتبكت 
اأ�سد  حممد علي ب��س�. ومط�لب احلكومة، والزي�دة يف ال�سرائب، والر�سوم على 

احل�لت - مع الإحل�ح يف اقت�س�ئه�،  وحت�سيله� - فعّم الع�سر.

اأيدي  واأتربت  التج�رية،  البيوت  من  اآلف  وتقو�ست  ال�سنك،  واأح�ط 
اإل نزر ي�سري من حفظة  اجلم�هري من عم�ل ال�سن�عة، واأعدم املزارعون ق�طبة - 

الكنوز، وامل�ست�أثرين ب�أموال الك�فة، نهًب� و�سلًب�.

ع�ثت: اأ�سرعت يف الإف�س�د. )م(.  )1(
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وزاد الويل مبحق احلرية ال�سخ�سية، والأخذ ب�ل�سبه واإن �سعفت - واتب�ع 
بواطل التهم، واإن بعدت، اأو ا�ستح�لت - حتى اأخذ الفزع من القلوب م�أخذه، 
ا بطريق اإل وهو يلتفت وراءه لينظر - هل تعلق  وبلغ منه� مبلغه - فال ترى م�رًّ
اأو يقت�سي منه فدا. وكل معروف ال�سم من  ب�أثوابه �سرطي يقوده اإىل ال�سجن، 
امل�سريني ينتظر يف كل خطوة عرثة، ويف كل نه�سة �سقطة، وله من كل �س�خ�س 
اأ�سنع  َية)2(. اأي �سق�ء ينتظره احلي يف حي�ته  ُلَب�ِبه)1( َغ�سنْ ده�سة، ومن كل ط�رق 

من هذا؟!

ي�سيق  م�  بع�س  هذا   - القطر  �سك�ن  اأحوال  من  املََراِئر)3(  له  تن�سق  هذا 
اأمورهم،  الأه�يل حي�رى يف  وترك   - به  رزئوا  مم�  الأنف�س  له  وتنقب�س  ال�سدر  به 
ت�ئهني عن ر�س�دهم. ل يعلمون م�ذا يحل، وينتهي بهم - يذكرون من حكومتهم، 
واأحوالهم ال�س�بقة »وك�نت الدول الأوروبية ت�سلياًل وتغريًرا« ت�سميه �سيًق�، وعن�ء، 
وا�ستبداًدا، وجوًرا - ومتنيهم ب�لإنق�ذ منه فيحنون اإليه - ويبكون عليه - ويودون 
لو رجعوا اإليه ويح�سبونه غ�ية �سع�دتهم، ومنتهى راحتهم - بعد هذه احل�لة التي 
قليل  زمن  يف  م�سر  اأو�سل  ب��س�  علي  حممد  اأن   - القول  وخمت�سر   - فيه�  هم 
اإىل اأوج ال�سع�دة واملجد والإثراء مع الأمن ال�س�مل، والعدل الك�مل. والإنكليز 
بف�سل احتاللهم اأ�سقطوا م�سر اإىل ح�سي�س ال�سق�ء، والذل، والفقر، وفقد الأمن، 

ِله. )م(. ُلَب�ِبه: َعقنْ  )1(
ية: ِغَط�ء. )م(. َغ�سنْ  )2(

املََراِئر: املراد تتقطع مرارته من الغيظ والغ�سب، جمع َمَراَرة. )م(.  )3(
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وحم�س اجلور، كل ذلك يف اأقل من �سنتني. في� هلل م� اأعظم الفرق بني الزمنني، 
ونتيجة العملني: عمل حممد علي ب��س�، وعمل ال�س�دة الع�دلني »الإنكليز«!

بني  �سقطوا  ممن   - وغريهم  وم�سريني،  هنود،  من   - ال�سرقيون  فليعلم  األ 
خم�لب الإنكليز - اأن لهذه الدولة خطة جتري عليه�، ود�ستوًرا تعمل به يف البالد، 
لنف�سه�  ن�زلته و�سمنت  اأمري -  اأو  �سلط�ن،  قب�سة  البالد يف  راأت  اإذا  اأنه�  وذلك 
الفوز - اإم� بقوة الرج�ل، اأو بقوة امل�ل واملكر والحتي�ل، فال تب�يل بريت�ني� ب�أفراد 
ولو ك�نوا �سالطني اأو اأمراء، ول بجيو�سهم وقوادهم. واإمن� الذي تخ�س�ه، وتفرق منه - قي�م 
الأمة بوجهه� - هذا هو ال�سالح الوحيد الق�طع حَلونْل)1( بريت�ني�، وِحَيِلَه� - وهذا الذي 
فذكرن� دخوله�  �سبق  وقد  الإنكليز.  نري  من  العب�د  وينجي  البالد  يخل�س  راأين�ه 
البالد،  يف  توغلت  اأنه�  وكيف  املنظمة،  اجلنود  من  األًف�  ب�ستني  الأفغ�ن  لبالد 
�سوب،  كل  من  الأفغ�نيون  هبَّ  مل�  ولكن  واحل�سون،  املع�قل،  على  وا�ستولت 
ون�حية - و�سدموه� ب��سم اأمة الأفغ�ن ل ب��سم اأمري اأو �سلط�ن - ا�سطرت لرتك 
البالد وولَّت الأدب�ر بعد اأن �سرفت ثالثني مليونً� من اجلنيه�ت، ف�ساًل عن دم�ء 

رج�له� ونخبة قواده�.

»اأمريك�« لو مل  اأن يك�سف الإنكليز عن م�ستعمرة  اأي �سلط�ن ك�ن ميكنه 
يف  م�ستميتني  الأمرييك�نية  الأمة  ب��سم  وينه�سون  الأمريك�نيني،  احت�د  ي�سدمه� 
طلب ا�ستقاللهم. نعم مل� راأت اإنكلرتا اأن الأمة هي التي تق�ومه�، وتخلع ط�عته� - 

ل: ِلُقّوة. )م(. ونْ حِلَ  )1(
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اأكرهت على العمل بد�ستوره�، وجرت على خطته� برتك البالد لأهله� - وده�ة 
الإنكليز - اأعقل من اأن يتوهموا اإمك�ن اإفن�ء اأمة ب�أ�سره� تتفق، وت�ستب�سل، وتطلب 

املوت يف �سبيل ا�ستقالله�.

هذا الذي علمن�ه، و�سهدت به احلوادث، واأيدته الوق�ئع. ف�إذا احتد امل�سريون، 
وثبتوا على �سيء  بدياًل،  به  تقبل  ا�ستقالله�، ول  ا من  ُبدًّ ونه�سوا ك�أمة ل ترى 
فب�سّر   - وارتبطوا  ورابطوا  و�سربوا،  الأمر،  ب�دئ  يف  والقتل  واحليف،  اجلور،  من 

امل�سريني بح�سن امل�آل، ونيل ال�ستقالل اإن �س�ء اهلل ول حول ول قوة اإل ب�هلل.

اأم� الهند - فقد بدت طالئع خري تب�سر بقرب نه�سته� من كبوته�، وتيقظه� 
من غفلته� - وذلك اأن الإنكليز قد جروا يف الهند على ق�عدة »فّرق ت�سد« - وقد 
متكنت من تفريق امل�سلمني والوثنيني بع�سهم عن بع�س، وغر�ست يف العن�سرين 
بذور البغ�س�ء - ب�مليل ت�رة اإىل ج�نب امل�سلمني، وت�رة اإىل الآخرين - وك�ن اإيث�ره� 
فيهم  لي�س  اإذ   - اأقوى  بع�ًس�  بع�سهم  بتذليل  عليهم  واعتم�ده�  اأظهر،  للوثنيني 
من الب�أ�س، والنجدة م� يف امل�سلمني، ول �س�ع لهم من العزة، وال�سلط�ن م� �س�ع 
للم�سلمني. فظل الوثنيون يف ر�سوخ، وا�سرت�س�ء لالإنكليز - يفرحهم ذلك الإيث�ر 
�َسَف��ِسف)1( الأمور، والوظ�ئف - ويبعدهم عن امل�سلمني حتى ج�ء  الطفيف يف 
اإليهم - ف�أخذت ت�ستلب ملك »نواب« الوثنيني، وراج�تهم - وتذيق  دور القهر 
ال�سغط  مكب�س  حتت  �سقطوا  فقد  وب�لإجم�ل  والهوان.  الذل،  اأنواع  اأمراءهم 

�َسَف��ِسف: َتَواِفه. )م(.  )1(
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القلوب  وتق�ربت  املتفرقة،  الأجزاء  ف�لتحمت  امل�سلمني.  اإخوانهم  والت�سييق مع 
اأفك�رهم جتول يف امل�سري، و�سبل اخلال�س - ول�سوف تعلو به  املتن�فرة، واأخذت 

اأ�سواتهم.

اآن لن�سيم احلي�ة، والن�س�ط اأن يهب على املم�لك ال�سرقية واأهله� - فتهب 
من رقدته�، وت�ستيقظ من غفلته�، و�سنته� - فتجمع كلمته�، وتوحد قوته�.

اآن لالأفغ�نيني اأن يرفعوا اأب�س�رهم، وي�ستقبلوا ب�ليقظة حظهم بفكر ث�قب، 
وعقل ر�سيد - ويتقدموا لالتف�ق مع اإخوانهم الإيرانيني - فلي�س بينهم م� ي�سح 
عليه الختالف يف امل�س�لح العمومية - ف�جلميع من اأ�سل واحد، وجتمعهم رابطة 

واحدة، وهي اأ�سرف الروابط »رابطة الدين الإ�سالمي«.

وليعلموا اأن ا�ستمرارهم على التخ�لف جلب، ويجلب ال�سرر عليهم وعلى 
اإخوانهم الف�ر�سيني، وعلى اإخوانهم امل�سلمني يف الهند، وعموم �سكنته�.

وعلى الف�ر�سيني، والأفغ�نيني - اأن يراعوا الكلمة اجل�معة، وال�سلة اجلن�سية، 
ول يجعلوا الختالف الفرعي يف املذهب - �سبًب� يف خف�س الكلمة الإ�سالمية، 
وقطع ال�سلة احلقيقية - فلي�س من العقل واحلزم - اأن يق�م من خالف جزئي - 

علة ل�سمحالل الكل.
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قد علم كل من القبيلني اأن الختالف بينهم� هو الذي جلب على كل 
اإىل  الفرعي  الختالف  هذا  يجوزوا عن  اأن  الأفغ�نيني  فعلى   - م� جلب  منهم� 
الوحدة الأ�سلية - وميدوا �سواعدهم ملح�لفة اإخوانهم - ويجعلوا تلك »الوحدة« 
ومالًذا  بالدهم،  خلري  في��ًس�  ومنبًع�  اأعدائهم،  ملك�فحة  وعدة  لأوط�نهم،  �سي�ًج� 
جلريانهم، ومث�ًل تن�سج على منواله عموم امل�سلمني يف م�س�رق الأر�س ومغ�ربه� - 

َق�َبهم)1( جمًدا خملًدا. فين�لوا �سرًف� رفيًع�، ويورثوا اأَعنْ

اأول  يكونوا  اأن   - اأفك�رهم  وعلو   - الإيرانيني  همم  على  ببعيد  ولي�س 
الق�ئمني بتجديد »تلك الوحدة الإ�سالمية« وتقوية ال�سالت الدينية - كم� ق�موا 
يف بداية الإ�سالم بن�سر علومه، وحفظ اأحك�مه، وك�سف اأ�سراره. فلقد عملوا وم� 
روا، بل �سرفوا ق�س�رى اجلهد يف خدمة ال�سرع ال�سريف وتو�سلوا لذلك ب�أجّل  ق�سَّ

الو�س�ئل.

نعم - البخ�ري، وم�سلم، والني�س�بوري، والرتمذي، وابن م�جه، واأبو داود، 
والبغوي، واأبو جعفر البلخي، وانكليني وغريهم ممن اأنبتتهم اأرا�سي اإيران.

اأبو بكر الرازي الطبيب ال�سهري، والإم�م فخر الدين الرازي ممن ن�س�أوا يف 
طهران.

َق�َبهم: َمن ج�ءوا بعدهم. )م(. اأَعنْ  )1(
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والبي�س�وي  الإ�سفرايني،  اإ�سحق  واأبو  الإ�سالم،  حجة  الغزايل  ح�مد  اأبو 
وخواجه ن�سري الدين الطو�سي، والأبهري، وع�سد امللة والدين وغريهم من علم�ء 

الكالم والأ�سول ممن تفتخر بهم بالد ف�ر�س - وهم فخر  امل�سلمني.

الفيل�سوف ال�سهري - و�سه�ب الدين املقتول ومن ك�ن  اأبو على بن �سين� 
على �س�كلتهم - ممن جبلوا من تراب ف�ر�س.

اإن اأهل ف�ر�س ك�نوا من اأول الق�ئمني بخدمة الل�س�ن العربي، و�سبط اأ�سوله، 
وت�أ�سي�س فنونه - منهم �سيبويه، واأبو علي الف�ر�سي، والر�سي، ومنهم عبد الق�هر 
اجلرج�ين موؤ�س�س علوم البالغة لبي�ن اإعج�ز القراآن، وفهم دق�ئقه على قدر الط�قة 

الب�سرية.

و�س�حب ال�سح�ح اجلوهري، من اإحدى قراهم، وجمد الدين الفريوز اآب�دي 
من اإحدى بلدانهم - الزخم�سري ج�ر اهلل، وال�سك�كي، واأبو الفرج الأ�سفه�ين، 
وبديع الزم�ن الهمذاين، وغريهم ممن بينوا دق�ئق القراآن و�سيدوا الدين كلهم من 

اأر�س ف�ر�س.

اأول اجلغرافيني ك�نوا  املوؤرخني، وال�سطخري، والقزويني -  اأول  الطربي 
 - ب�سط�م  من  الب�سط�مي  يزيد  واأبو   - نه�وند  من  ك�ن  ال�سبلي  ف�ر�س.  بالد  من 
 والأ�ست�ذ الهروي وهو الأ�ست�ذ احلقيقي لل�سيخ الأكرب حمي الدين بن العربي - 

ك�ن من هراة - وكله� بالد ف�ر�س.
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هل ين�سى �سدر ال�سريعة وفخر الإ�سالم البزدوي، والآمدي، واملريغين�ين، 
وال�سرخ�سي، وال�سعد التفت�زاين، وال�سيد ال�سريف، والأبيوردي، وكلهم من اأبن�ء 

ف�ر�س.

املت�أخرين  يف  احلكمة  وراأ�س   - ال�سريازي  وال�سدر  ال�سريازي،  القطب 
مري  ب�قر الدام�د - اأمري فندرك�سي وغريهم - ك�نوا من بالد ف�ر�س.

اأي ف�سل ك�ن ومل يكن لهم فيه اليد الطوىل - اأي مزية َمّن اهلل به� على 
الإ�سالم ومل يكونوا من ال�س�بقني لقتن�ئه�. نعم وفيهم ج�ء قول امل�سطفى  لو 

ك�ن العلم يف الرثي� لن�له رج�ل من ف�ر�س.

ف�لف�ر�سيون - اإذا تذكروا اأي�ديهم يف العلم، ونظروا اإىل اآث�رهم يف الإ�سالم 
نه�سوا ليكونوا للوحدة الدينية دع�مة - كم� ك�نوا للن�س�أة الإ�سالمية وق�ية. فهم مب� 
�سبق لهم اأحق الن��س ب�ل�سعي يف ا�سرتج�ع م� ك�ن لهم يف فتوة الإ�سالم - وهم 
ببعيد على طيب  ذلك  وم�  الإ�سالمية«  »للوحدة  اأ�س��س  بو�سع  امل�سلمني  اأجدر 

عن��سرهم، وقوة عزائمهم.

على  معهم  والتح�لف  الأفغ�نيني،  مع  ب�لوحدة  ندائهم  وقت  ح�ن  اأظن 
مق�ومة الع�دين - ليكونوا ب�لحت�د معهم ح�سًن� ح�سيًن�، وحرًزا منيًع� تقف دونه 

اأقدام الط�معني.
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اأظنهم مل ين�سوا اأن ا�ستيالء الإنكليز على املم�لك الهندية - اإمن� مت بوقوع 
اخلالف بينهم وبني الأفغ�نيني - هل يخفى عليهم اأن كل م�سلم يف الهند �س�خ�س 

ب�سره اإىل طرف بنج�ب - ينظر قدومهم اإذا احتدوا مع اإخوانهم الأفغ�نيني.

ح�سلت لهم جت�رب كثرية و�سهدوا من مظ�هر احلوادث م� فيه اأكرب عربة - 
فهل ي�سح بعد هذا اأن ي�ستمروا على التج�يف والتب�عد - مع علمهم اأن الوحدة 
اأح�ط  التح�لف والتواثق،  اأوق�ت  الت�آخي والتوافق. هذه  اآن  ال�سوكة. هذا  منبع 
�سهمه حتى متكنه  وي�سدد  �سيفه،  ي�سحذ  وغربً� - وكلٌّ  �سرًق�،  ببالدهم  الأعداء 
الفر�سة من �سن الغ�رة على اأطراف بالدهم - فال ي�سيعوا الفر�س وليعلموا اأن 
اتف�ق �سلطنة ال�س�ه مع اإم�رة الأفغ�ن توجد قوة اإ�سالمية جديدة يف ال�سرق ت�سرع 
وحك�مه�،  اأمرائه�  مع  الإ�سالمية  الطوائف  �س�ئر  معه�  والحت�د  اإليه�  لالن�سم�م 
وينبعث فيهم ويف �س�ئر امل�سلمني حي�ة جديدة، وجتدد لهم اآم�ل جليلة، وتنع�س 
بذلك اأرواح املوؤمنني. وم� اأجله� نعمة، واأهيبه� �سطوة، واأمنعه� قوة - اإذا تو�سط 
الكربى  والإم�مة  العظمى،  اخلالفة  �س�حب   - الإ�سالمية  الوحدة  تلك  عقد 
من  املنهوب  وي�سرتجعوا  ملكهم،  من  املغ�سوب  في�سرتدوا   - ال�سلط�ن  جاللة 
اأموالهم، وي�ستعيدوا جمدهم، وم� ب�ن من عزهم - ويرجعوا امللك الإ�سالمي كم� 
اأح�س�ء ال�سني - يف عر�س م�  اإىل  ك�ن - م�سيطًرا م� بني نقطة الغرب الأق�سى 
بني ق�زان من جهة ال�سم�ل وبني �سرنديب حتت خط ال�ستواء - وتع�د ال�سرية 
املعمور  اأكرث  ب�سوكتهم  اأداروا  الذين  العظ�م  الإ�سالم  مللوك  ك�نت  التي  الأوىل 
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لهم  �س  ُيَنكَّ ول  جي�س،  لهم  َزم  ُيهنْ ك�ن  م�  الذين  اأولئك   - الأر�سية  الكرة  من 
علم، ول ُيَرّد قول على ق�ئلهم - ك�ن اخلليفة العب��سي اإذا نطق ب�لكلمة - خ�سع 
له� فغفور ال�سني - وارتعدت منه� فرائ�س اأعظم امللوك يف اأوروب� - وكم نبغ يف 
وملك�س�ه  الغزنوي،  وال�سالطني مثل حممود  امللوك،  اأقي�ل  الو�سطى من  القرون 
ال�سلجوقي، و�سالح الدين الأيوبي - ويف امل�سرق مثل تيمور الكورك�ن - ويف 

الغرب مثل ال�سلط�ن حممد الف�حت - وال�سلط�ن �سليم، وال�سلط�ن �سليم�ن.

ك�نت لأ�س�طيل امل�سلمني �سي�دة ل ُتَب�َري يف البح�ر - الأبي�س، والأحمر، 
واملحيط الهندي - وله� الكلمة العلي� فيه� اإىل زمن غري بعيد - ك�ن خم�لفوهم 
يدينون مللكوت ف�سلهم - كم� يذلون ل�سلط�ن غلبهم. وامل�سلمون هم هم ميلُئون 
ِوُزُهم)1( للعود اإىل ذلك املجد الب�زخ، والعز  اليوم تلك الأقط�ر، والأم�س�ر - ل ُيعنْ
ال�س�مخ - اإل وحدة تتم ب�إذن اهلل - وف�سل يعم بحول اهلل - وم� على اهلل اأمر ع�سري 

وهو جل جالله على كل �سيء قدير نعم املوىل ونعم الن�سري.

ُق�سهم . )م(. ُهم: َيننْ ِوزنْ ُيعنْ  )1(





ا�ستغرابه ميل ال�سرقيي يف هذا الع�سر اإىل حب 
التطويل يف املقال، واملماطلة بالأفعال على عك�ص ما 

كان عليه ال�سلف، واأمثلته على ذلك

ق�ل : اأرى للبالغة يف القول، والإيج�ز ب�لبي�ن، والإعج�ز فيه - عالقة مع 
حروبً�،  تثري  وك�دت  اأملت  خطوب  من  فكم   - فتوته�  وزمن  الأمة،  �سلط�ن  عزة 
ا م�ستطرًيا، اأزالته خطبة، وح�سن بي�ن ب�إيج�ز وكم من جي�س �سمع من  وحتدث �سرًّ
َتَم�ت)1( وذلت عنده احلي�ة - وكم من اأمر خطري، ووعظ، وحتذير  اأمريه كلم�ت َف��سنْ

ديق بعد بيعته حيث ق�ل: ت�سمنه كتيب �سغري. دونك وخطبة ال�سِّ

ُولِّيُت عليكم ول�ست بخريكم - ف�إن اأح�سنت ف�أعينوين، واإن  اأيه� الن��س 
اأ�س�أت فقوموين - ال�سدق اأم�نة، والكذب خي�نة.

اإل  تنفع  ل  حتى  ب�حللم  ولأعملّن   - احلق  ي�ستلَّه  حتى  �سيفي  لأغمدن 
�سعيف  والقوي   - له  احلق  اآخذ  حتى  عندي  قوي  منكم  ال�سعيف   - ال�سدة 
حتى اآخذ احلق منه - ل يدع اأحد منكم اجله�د ف�إنه ل يدعه قوم اإل �سربهم اهلل 

�ًس� ب�ملوت وثبت غري مب�ل. )م(. َتَم�ت: َط�َب نَفنْ ا�سنْ  )1(
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ب�لذل - اأطيعوين م� اأطعت اهلل ور�سوله - ف�إذا ع�سيت اهلل ور�سوله فال ط�عة يل 
عليكم. اإلخ.

ول  تخونوا،  ل  اجلي�س:  اأمري  وهو  زيد  بن  لأ�س�مة  ال�سديق  مواعظ  ومن 
ول  امراأة،  ول  كبرًيا،  �سيًخ�  ول  طفاًل،  تقتلوا  ول  متثلوا،  ول  تغلوا،  ول  تغدروا، 
ول  بقرة،  ول  �س�ة  تذبحوا  ول  مثمرة،  �سجرة  تقطعوا  ول  وحترقوه،  نخاًل  تعقروا 
فرغوا  وم�  ال�سوامع فدعوهم  اأنف�سهم يف  فرغوا  قد  برهب�ن  مترون  بعرًيا - و�سوف 

اأنف�سهم له...

ومن بليغ و�س�ي�ه، وموجز حكمه »ر�سي اهلل عنه« مم� ل ي�ستغني عنه اأمري، 
ول ق�ئد جي�س، ول ع�مل، ول ويل اأمر - مدى الدهر - قوله ليزيد بن اأبي �سفي�ن:

اإي�ه،  »اإذا قدمت على جندك ف�أح�سن �سحبتهم، وابداأهم ب�خلري، وعدهم 
ركوعه�  ب�إمت�م  لأوق�ته�  ال�سلوات  و�سّل   - الن��س  لك  ي�سلح  نف�سك  واأ�سلح 

و�سجوده�، والتخ�سع فيه�.

من  يخرجوا  حتى  لبثهم  واأقلل  ف�أكرمهم،  عدوك  ُر�سل  عليك  قدم  واإذا 
ع�سكرك وهم ج�هلون به - ول ترينهم - فريوا َخَلَلك - ويعلموا علمك واأنزلهم 
يف ثروة ع�سكرك - وامنع من قبلك من حم�دثتهم - وكن اأنت املتويل لكالمهم - 
ول جتعل �سرك لعالنيتك فيخلط اأمرك. واإذا ا�ست�سرت ف��سدق احلديث ت�سدق 
امل�سورة، ول تخزن عن امل�سري خربك فُتوؤَتى من قبل نف�سك - واأ�سمر ب�لليل يف 
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دهم يف  رِث حر�سك، وَبدِّ اأ�سح�بك ت�أتك الأخب�ر، وتنك�سف عندك الأ�ست�ر - واأَكنْ
ع�سكرك، واأكرث مف�ج�أتهم يف حم�ر�سهم بغري علم منهم بك، فمن وجدته غفل 
عن حمر�سه ف�أح�سن اأدبه، وع�قبه يف غري اإفراط، واأعقب بينهم يف الليل، واجعل 
امل�ستحق،  اأي�سرهم�، ول تخف من عقوبة  ف�إنه�  اأطول من الأخرية  النوبة الأوىل 
ول تلجّن فيه�، ول ت�سرع اإليه�، ول تخذله� مدفًع� - ول تغفل عن اأهل ع�سكرك 
فتف�سده، ول جت�س�س عليهم فتف�سحهم، ول تك�سف الن��س عن اأ�سرارهم، واكتف 
�ثني - وج�ل�س اأهل ال�سدق، والوف�ء واأ�سدق اللق�ء،  بعالنيتهم، ول جت�ل�س العبَّ
الفقر،  يقرب  ف�إنه  وال�سح«  »البخل  الغلول  واجتنب   - الن��س  فيجنب  جتنب  ول 
ويدفع الن�سر - و�ستجدون اأقواًم� حب�سوا اأنف�سهم يف ال�سوامع فدعهم وم� حب�سوا 

اأنف�سهم له: انتهى«.

اأي خري مل تدل عليه هذه الو�س�ي�؟ واأي �سر مل حتذر منه؟ وهل ب��ستط�عة 
املجلدات اأن تقوم مب� ق�مت به هذه الأ�سطر القليلة والعب�رة الوجيزة!

الأمة،  فقه�ء  وَفَط�َحل)1(  البالغة،  واأقط�ب  الف�س�حة،  فحول  من  من؟ 
واأعالم املجتهدين، ك�ن يطمع اأن يجمع اأ�سول الق�س�ء، واأهم فروعه كم� جمعه 

الف�روق يف كت�به ال�سغري امل�سهور لأبي مو�سى الأ�سعري حيث ق�ل له:

َحل. )م(. َفَط�َحل: غزيري العلم، جمع ِفطنْ  )1(
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َبَعة - ف�فهم اإذا اأدى اإليك  »اأم� بعد ف�إن الق�س�ء فري�سة حمكمة، و�سنة ُمتَّ
ف�إنه ل ينفع تكلم بحق ل نف�ذ له - واآ�ِس)1( يف وجهك، وجمل�سك، وعدلك حتى 
عى   ل يطمع �سريف يف حيفك، ول يي�أ�س �سعيف من عدلك. البينة على من ادَّ
اأو  اأحل حراًم�  اإل �سلًح�  امل�سلمني  اأنكر - وال�سلح ج�ئز بني  واليمني على من 
حرم حالًل - ول مينعك ق�س�ء ق�سيته اأم�س فراجعت اليوم فيه عقلك، وهديت 
فيه لر�سدك - اأن ترجع اإىل احلق ف�إن احلق قدمي ومراجعة احلق خري من التم�دي 
يف الب�طل. الفهم، الفهم. فيم� تلجلج يف �سدرك مم� لي�س يف كت�ب ول �سنة - ثم 
� غ�ئًب�،  اعرف الأمث�ل والأ�سب�ه، وِق�سنْ الأمور بَنَظ�ِئِره�)2( - واجعل ملن ادعى حقًّ
ا�ستحللت  واإل   - بحقه  له  اأخذت  نته  بيِّ اأح�سر  ف�إن   - اإليه  ينتهي  اأمًدا  بينة  اأو 
الق�سية عليه، ف�إن ذلك اأنفى لل�سك، واأجلى للعم�ء - واإي�ك والقلق، وال�سجر، 
الأجر،  به  اهلل  يعظم  احلق  مواطن  احلق يف  ا�ستقرار  ف�إن   - ب�خل�سوم   والـت�أفف 

ويح�سن به الذكر.. انتهى«.

بن  ل�سعد  ق�له  م�   - اجليو�س  لأمراء  الف�روق  و�س�ي�  َجز  وُمعنْ موجز،  ومن 
ره على حرب العراق. م�لك بن وهب حينم� اأمَّ

»ل يغرنك من اهلل اأن قيل خ�ل ر�سول اهلل   و�س�حب ر�سول اهلل - ف�إن 
اهلل ل ميحو ال�سيء ب�ل�سيء ولكنه ميحو ال�سيء ب�حل�سن - ولي�س بني اهلل وبني 

اآ�ِس: �َسوِّ بني الن��س يف املع�ملة. )م(.  )1(
َث�ِله�. )م(. ِبَنَظ�ِئِره�: اأَمنْ  )2(
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اأحد ن�سب اإل ط�عة - اهلل ربهم وهم عب�ده - يتف��سلون ب�لع�فية، ويذكرون عنده 
ب�لط�عة ف�نظر الأمر الذي راأيت ر�سول اهلل   يلزمه - ف�لزمه، وعليك ب�ل�سرب«.

وقد اأو�سى عتبة بن غزوان حني وجهه اإىل الب�سرة بقوله:

َمة)1( من ُحَوم العدو اأرجو  »ي� عتبة اإين قد ا�ستعملتك على اأر�س الهند وهي َحونْ
اهلل اأن يكفيك م� حوله� ويعينك عليه�... واتق اهلل فيم� ُولِّيت، واإي�ك اأن تن�زعك نف�سك 
ٍ مم� يف�سد عليك اأخوتك - وقد �سحبت ر�سول اهلل   - فعززت به بعد الذلة،  اإىل ِكربنْ
وقويت به بعد ال�سعف - حتى �سرت اأمرًيا م�سلًط�، وملًك� مط�ًع� - تقول في�سمع 
منك، وت�أمر فيط�ع اأمرك - في� له� من نعمة اإن مل ترفعك فوق قدرك، وتبطرك)2( 
على من دونك - واحتفظ من النعمة احتف�ظك من املع�سية - ولهي اأخوفهم� 
اإىل جهنم -  به�  ت�سري  �سقطة  فت�سقط  ت�ستدرجك، وتخدعك  اأن  عندي عليك 
اأعيذك ب�هلل ونف�سي من ذلك - اإن الن��س اأ�سرعوا اإىل اهلل حتى اإذا رفعت لهم 

الدني� ف�أرادوه� - ف�أرد اهلل ول ترد الدني�، واتق م�س�رع الظ�ملني«.

نت�ئج الأحك�م، وم� ينتظره الن��س  ي�أتي على خري  اأن  َت�َسنَّى للف�روق  نعم 
على اختالف طبق�تهم من عدل احلك�م »ب�أربعة كلم�ت« حيث ق�ل للمغرية بن 

�سعبة حينم� وّله: ي� مغرية »لي�أمنَّك الأبرار، وليخفك الأ�سرار«.

ع. )م(. �سِ َمة: َمونْ َحونْ  )1(
تبطرك: تكربك. )م(.  )2(
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ومن معجز الإيج�ز ذلك الكت�ب الذي حوى عزل اأمري، وتولية اأمري، وعظم 
اأ�سند للمعزول، ولزوم ت�سليم العمل للخلف وال�سرعة ب�ملجيء -  الذنب الذي 

ويف كل ذلك مل يتج�وز ال�سطر - واإليك ن�س الكت�ب الذي بعثه املغرية:

 »اأم� بعد ف�إنه بلغني نب�أ عظيم فبعثت اأب� مو�سى اأمرًيا ف�سلم اإليه م� يف يدك - 
والعجل«.

العدل  انطوى  قد  املوجزة  الكلم�ت  تلك  طيَّ�ت  يف  ترى  ف�إنك  وهكذا 
املطلق، ومنه� بداأ علم الأخالق واإليه� انتهى مع حفظ و�سون ال�سعور - واإليك م� 

ق�له لعمرو بن الع��س: اإن اهلل خلق الن��س اأحراًرا فلم ت�ستعبدوهم؟

ومن خطبة له »اأيه� الن��س، اإين م� اأر�سل لكم عم�ًل لي�سربوا اأب�س�ركم، ول 
لي�أخذوا اأموالكم، واإمن� اأر�سلهم اإليكم ليعلموكم، وير�سدوكم، فمن ُفِعل به �سيء 
ت�سربوا  األ ل  منه...  نه  لأُق�سّ بيده  عمر  نف�س  فوالذي  اإيلَّ  فلريفعه  ذلك  �سوى 
امل�سلمني فتذلوهم، ول حتمدوهم فتفتنونهم، ول متنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ول 

تنزلوهم الِغَي��س)1( فت�سيعوهم«.

الِغَي��س: هي ال�سجر امللنَْتف اإذا نزل فيه� امل�سلمون تفرقوا ومتكن العدو منهم، فنهوا عن نزولهم فيه�، جمع   )1(
َغينْ�سة. )م(.
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»لأنه ح�سب نزول العرب يف الغي��س ي�ستحلون فيه برد امل�ء وطيب الهواء 
النجدة،  منهم  وتذهب  رخ�ء  العي�س  يف  وجدوا  م�  في�سرتخون  الأ�سج�ر،  وظل 

وي�سعف منهم الب�أ�س - هذا م� خ�سي عليهم منه وح�سبه  م�سيعة«.

وك�ن من الأ�سح�ب  يرمي يف ن�سحه، وو�س�ي�ه، وب�سيط اأقواله - اإىل 
اأمري  اأنهم ذكروا رجاًل عنده فق�لوا ي�  غر�س بعيد من احلزم والتيقظ. من ذلك 

املوؤمنني ف��سل ل يعرف من ال�سر �سيًئ� - ق�ل ذاك اأوقع له فيه!

وم� زال معني احلكمة، وح�سن البي�ن مع الإعج�ز يف الإيج�ز يجري�ن مع 
الدولة �سعوًدا، وارتق�ء، وانب�س�ًط� - حتى اإذا اأتى دور التقهقر، والنحط�ط - اأخذ 
الل�س�ن وح�سن البي�ن، وتلك البالغة، والف�س�حة يف ال�سقوط، وال�سخ�فة، وف�س�د 
الرتكيب و�سقم املع�ين، و�سوء اختي�ر الألف�ظ - لدرجة يتعذر على الغ�لب معه� 
فهم املراد - ول اأرى ح�جة لالإتي�ن ب�أمثلة - لأنن� من املع��سرين لبتالء الل�س�ن 
بهذا الداء - ق�ل: خرجت من �سالة اجلمعة يف امل�سجد اجل�مع يف الب�سرة - ويف 
نف�سي ح�سرة اأن اأ�سمع اخلطيب اأعرب ولو كلمة واحدة يف خطبة مكتوبة يف يده - 
الب�سريني،  اأغرق  الذي  »البحر« هو  اأن كت�به  �سيبويه - وعلمت  مت على  فرتحَّ
والكوفيني فغ��س الأعراب معهم اإىل القعر - هذا من حيث الإعراب - واأم� من 

حيث املعنى - ف�إىل اهلل امل�ستكى.
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منرب اخلطبة يف امل�س�جد اجل�معة �سيده امل�سطفى  لريتفع منه �سوت التعليم 
�سع�دة  فيه  وم�  الكلمة،  جمع  على  واحلث  الهمة،  وحتريك  والإيق�ظ  للم�سلمني، 
اإليه اليوم. وعلى من�بر الب�سرة، والكوفة - ارتقى مثل  الدارين. ي�سري اإىل م� �س�ر 
اأمري املوؤمنني علي بن اأبي ط�لب وغريه من اأك�بر ال�سح�بة، والت�بعني - بحور البالغة، 
وفحول الف�س�حة، وح�سن البي�ن - يرتقي ذلك املنرب اليوم اأجهل الأعراب والعجم 
ويخطب الن��س وقد ركبوا بع�سهم احت�س�ًدا، وَغ�سَّ بهم فن�ء اجل�مع على رحبه - ول 
اأكرث خطب�ء  ال�سريف«. وهكذا  فتح من عرقه  اللطيف  الورد  »اأن  اإل  تكون اخلطبة 

املن�بر يف الأم�س�ر فال حول ول قوة اإل ب�هلل.

ومن العبث القي�م لعمل قي��س مع ال�سلف ال�س�لح - ولو ك�ن القي��س مع 
الف�رق فقط له�ن الأمر، وخف ال�سر - ولكنه العك�س الت�م.

اأن  واأردن�  ينق�س عهًدا، ول يخلف وعًدا.  ال�سلف ك�ن ل  اإن  قلن� -  ف�إذا 
نعلم م� نحن عليه من هذا القبيل - فم� علين� اإل اأن نعك�س الأمر - فيكون نحن 
اخللف »ل نحفظ عهًدا، ول نفي وعًدا« - وهكذا م�س�ءهم يف العمل، وت�سويفن� - 
اإيج�زهم وتطويلن� - �سربهم - وجزعن�. �سج�عتهم، واإقدامهم - وجبنن�، واإحج�من�. 

عزة نف�سهم، واإب�ءهم  - ذلن�، وا�ستك�نتن� - واإىل م� هن�لك من املحزن�ت ژ ھ    
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ژ  ]الرعد/ 11[، ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺژ  الآية ]الأنف�ل/53[.
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تلك اآي�ت الكت�ب احلكيم تهدي اإىل احلق واإىل �سراط م�ستقيم، ول يرت�ب 
فيه� اإل القوم ال�س�لون. هل يخلف اهلل وعده، ووعيده - وهو اأ�سدق َمن وعد، 
ب اهلل ُر�ُسَله، هل ودع اأنبي�ءه، وَقاَلُهم)1( - هل غ�سَّ  واأقدر َمن اأوعد - هل كذَّ
لغًوا  البين�ت  الآي�ت  اأنزل  ب�هلل« هل  »نعوذ  ال�سالل؟  طريق  بهم  و�سلك  خلقه، 
ًك�)2(؟ هل خ�طب اهلل  وعبًث�؟ هل افرتت عليه ر�سله كذبً�؟ هل اختلقوا عليه اإفنْ
عبيده برموز ل يعلمونه�، واإ�س�رات ل يدركونه�؟ هل دع�هم اإليه مب� ل يعقلون؟ 

»ن�ستغفر اهلل«.

ل فيه كل اأمر، واأودعه تبي�نً�  � غري ذي عوج، وف�سَّ األي�س قد اأنزل قراآنً� عربيًّ
ا«. ا كبريًّ لكل �سيء »تقد�ست �سف�ته وتع�ىل اهلل عم� يقول الظ�ملون علوًّ

هو ال�س�دق يف وعده، ووعيده - م� اتخذ ر�سوًل كذبً�، ول اأتى �سيًئ� عبًث�، 
والأر�س، ول  ال�سم�وات  تزول  تبديل لآي�ته  الر�س�د - ول  �سبيل  اإل  وم� هدان� 
يزول حكم من اأحك�م كت�به - الذي ل ي�أتيه الب�طل من بني يديه ول من خلفه.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  ژچ  اهلل  يقول 
ڳ  گ   ژگ  ويقول  ]الأنبي�ء/105[  ڎژ   ڎ 
ڳژ  ]املن�فقون/8[ وق�ل ژھ ھ ھ ے ےژ  ]الروم/ 47[ 

وق�ل- ژۈئ ېئ ېئ    ېئ ىئ ىئىئ ی ی یژ  ]الفتح/ 28[.

ُهم. )م(. َقاَلُهم: اأَبنَْغ�سَ  )1(
ًك�: َكِذبً�. )م(. اإِفنْ  )2(
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هذا م� وعد اهلل يف حمكم الآي�ت مم� ل يقبل ت�أوياًل - ول ين�ل هذه الآي�ت 
ب�لت�أويل اإل من �سل عن ال�سبيل، وَراَم)1( حتريف الكلم عن موا�سعه.

ب�لن�سر  وعده�  اهلل عهده  يخلف  ولن  املرحومة  الأمة  اإىل هذه  هذا عهده 
د له� �سبيل م� وعده� اإىل يوم القي�مة - وم� جعل ملجده�  والعزة، وعلو الكلمة، ومهَّ

ا. اأمًدا، ول لعزته� َحدًّ

ثبتت  حتى   - العال  ذروة  اإىل  �س�أنه�  ورفع  قلة،  من  اهلل  اأن�س�أه�  اأمة  هذه 
وان�سقت  ا�ِسَي�ت)3(،  الرَّ بعظمته� عوايل  ت  ال�س�خم�ت، ودكَّ اأقدامه� على ُقنن)2( 

�ِرَي�ت، وذابت للرعب منه� اأع�س�ر القلوب. َبته� مرائر ال�سَّ لَهينْ

اإىل  واهتدى   - عقل  كل  �سببه  يف  وحتريَّ  نف�س،  كل  اله�ئل  ظهوره�  ه�ل 
ال�سبب اأهل احلق فق�لوا - قوم ك�نوا مع اهلل فك�ن اهلل معهم - جم�عة ق�موا بن�سر 

اهلل - وا�سرت�سدوا بكت�به ف�أمدهم بن�سر من عنده.

هذه اأمة ك�نت يف ن�س�أته� ف�قدة الذخ�ئر، معوزة من الأ�سلحة، وُعَدد القت�ل - 
ت دي�ره� - فال اأبراج املجو�س وخن�دقهم دفعته�،  ف�خرتقت �سفوف الأمم، واختطَّ
اأثَّر يف  ته�، ول �سعوبة امل�س�لك ع�قه� - ول  ول قالع الروم�ن، وَمَع�ِقَلهم)4( �سدَّ

َراَم: َطَلب. )م(.  )1(
: اأََع�يِل. )م(. ُقنَنَ  )2(

ا�ِسَي�ت: اجلب�ل الثوابت. )م(. الرَّ  )3(
َمَع�ِقل: ح�سون. )م(.  )4(
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همته� اختالف الأهوية - ول تهيبت نفو�سه� غزارة الرثوة عند من �سواه�، ول 
دائرة  �سعة  ول  �سن�ئعهم  َتُنوُعه�)2(  ول  بيوتهم،  وِقدم  ملوكهم  جاللة  َراَعه�)1( 
فنونهم، ول ع�ق �سريه� اأحك�م القوانني، ول تنظيم ال�سرائع، ول تقلُّب غريه� من 

الأمم يف فنون ال�سي��سة.

يخطر  ك�ن  وم�  بهم،  وي�ستهينون  اأمره�  فيحقرون  القوم  دي�ر  تطرق  ك�نت 
تلك  اأرك�ن  تزعزع  الإ�سالم«  بعد  »العرب  القليلة  ال�سرذمة  هذه  اأن  اأحد  بب�ل 
اأن  ب�سدر  َتِلج)3(  َيخنْ ك�ن  وم�  املجد،  لوح  من  اأ�سم�ءهم  ومتحو  العظيمة،  الدول 
نفو�سه� عق�ئد دينه�،  الكبرية، ومتكن يف  تقهر تلك الأمم  ال�سغرية  الع�س�بة  هذه 

وتخ�سعه� لأوامره�، وع�داته� و�سرائعه�.

لكن ك�ن كل ذلك - ون�لت الأمة املرحومة على �سعفه� - م� مل تنله اأمة 
�سواه�.

الدني�  يف  جمًدا  اأجورهم  �هم  فوفَّ  - عليه  اهلل  ع�هدوا  م�  �سدقوا  قوم  نعم 
و�سع�دة يف الآخرة.

هذه الأمة اليوم يبلغ عدده� م�يتني وثم�نني مليونً� على وجه التقريب - واأرا�سيه� 
كم� �سبق بي�نه اآخذة من املحيط الأطالنتيكي اإىل اأح�س�ء بالد ال�سني - تربة طيبة - 

َراَعه�: َفَزعه�. )م(.  )1(
ُكَه�. )م(. رِّ َتُنوُعه�: حُتَ  )2(
َتِلج: يتن�زع. )م(. َيخنْ  )3(
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ومن�بت خ�سيبة، ودي�ر رحبة - ومع ذلك نرى بالده� منهوبة، واأمواله� م�سلوبة، 
تتغلب الأج�نب على �سعوب هذه الأمة �سعًب� �سعًب�، ويتق��سمون اأرا�سيه�.

قطعة بعد قطعة، ومم�لكه� مملكة بعد مملكة، وولية بعد اأخرى - ومل يبق له� 
ًرا ُيَط�ع - حتى اأن الب�قني من ملوكه� ي�سبحون كل يوم يف  َمع، ول اأَمنْ كلمة ُت�سنْ
ة)1( - �س�قت اأوق�تهم عن �سعة الكوارث التي تلم  َلِهمَّ ة، ومي�سون يف كربة ُمدنْ ملمَّ

بهم - و�س�ر اخلوف عليهم اأعظم من الرج�ء لهم. 

 هذه هي الأمة التي ك�نت الدول العظ�م يوؤدون له� اجلزية ا�ستبق�ء حلي�تهن - 
ي�   - الأجنبية  الدول  تلك  اإىل  التزلف  بق�ءهم يف  يرون  الأي�م  وملوكه� يف هذه 
للم�سيبة! وي� للرزيئة! األي�س هذا بخطب َجَلل؟ األي�س هذا ببالء نزل؟ م� �سبب 
ب�لوعود  الظن  ن�سيء  هل  وال�سقوط؟  النحط�ط،  هذا  علة  وم�  الهبوط،  هذا 
الإلهية؟ »مع�ذ اهلل« هل ن�ستيئ�س من رحمة اهلل، ونظن اأن قد كذب علين� - »نعوذ 
اأن اأكده لن�؟ »ح��س�ه �سبح�نه« ل ك�ن  ب�هلل« - هل نرت�ب يف وعده بن�سرن� بعد 
�سيء من ذلك، ولن يكون. فعلين� اإذن اأن ننظر اإىل اأنف�سن� ول لومن� اإل عليه�. اأن 

اهلل �سبح�نه وتع�ىل بحكمته قد و�سع ل�سري الأمم �ُسَنًن� متبعة ثم ق�ل: ژىئ ی 
ی  ی یژ  ]الأحزاب/ 62[.

ِلَمة. )م(. ة: ُمظنْ َلِهمَّ ُمدنْ  )1(
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اأر�سدن� تع�ىل يف حمكم اآي�ته اإىل اأن الأمم م� �سقطت من عر�س عزه�، ول 
ب�دت وحمي ا�سمه� من لوح الوجود - اإل بعد ُنُكوِبَه�)1( عن تلك ال�سنن التي 

ه� اهلل على اأ�س��س احلكمة الب�لغة. �َسنَّ

واأمن،  ورف�هة، وخف�س عي�س،  و�سلط�ن،  بقوم من عزة  م�  يغري  اإن اهلل ل 
وراحة - حتى يغري اأولئك القوم م� ب�أنف�سهم - من نور العقل - و�سحة الفكر، 
واإ�سراف الب�سرية، والعتب�ر ب�أفع�ل اهلل يف الأمم ال�س�بقة، والتدبر يف اأحوال الذين 
ة  َح�ُدوا)2( عن �سراط اهلل فهلكوا، وحّل بهم الدم�ر، ثم الفن�ء لعدولهم عن �ُسنَّ

العدل، وخروجهم عن طريق الب�سرية واحلزم، واحلكمة.

وح�دوا عن ال�ستق�مة يف العمل، وال�سدق يف القول، وال�سالمة يف ال�سدر، 
والعفة عن ال�سهوات، واحلمية على احلق، والقي�م بن�سره، والتع�ون على حم�يته.

تركوا احلق ومل يجمعوا هممهم على اإعالء كلمته، واتَّبعوا الأهواء الب�طلة، 
وانكبوا على ال�سهوات الف�نية، واأتوا عظ�ئم املنكرات.

ُنُكوِبه�: ُعُدوله�. )م(.  )1(
َح�ُدوا: َم�ُلوا. )م(.  )2(
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الع�دلة -  نَن  ال�سُّ ُمَهِجِهم)2( يف حفظ  ببذل  وا  ف�سحُّ َخ�َرت)1( عزائمهم - 
بذنوبهم  اهلل  ف�أخذهم   - احلق  ن�سرة  يف  املوت  على  الب�طل  يف  احلي�ة  واخت�روا 

وجعلهم عربة للمعتربين!

هكذا جعل اهلل بق�ء الأمم، ومن�ئه� يف التحلي ب�لف�س�ئل التي اأ�سرن� اإليه� - 
ة ث�بتة ل تختلف ب�ختالف الأمم،  وجعل هالكه�، ودم�ره� يف التخلي عنه�. �ُسنَّ
ته تع�ىل يف اخللق، والإيج�د، وتقدير الأرزاق،  ول تتبدل بتبدل الأجي�ل - ك�ُسنَّ
اأخالقن�،  رب)3(  ونَ�سنْ قلوبن� ومنتحن مداركن�،  اإىل  اأن نرجع  وحتديد الآج�ل - علين� 
ونالحظ م�س�لك �سرين� - لنعلم هل نحن على �سري الذين �سبقون� ب�لإمي�ن؟ هل 
ب�أنف�سن�،  اأن نغري م�  بن� قبل  اأثر ال�سلف ال�س�لح؟ هل غريَّ اهلل م�  َتِفي)4(  نَقنْ نحن 
بل  ي�سفون«.  عم�  وتع�ىل  »ح��س�ه   - �ُسَنَنه  اأمرن�  يف  ل  وبدَّ فين� حكمه،  وخ�لف 
اأرى  م�  بعد  الأمر، وع�سين�ه من  وتن�زعن� يف  ف�سلن�،  اإذا  �سدقن� اهلل وعده حتى 
ب�لذل،  ِعّزن�  ل  فبدَّ  - �سيًئ�   � عنَّ ِن  ُتغنْ فلم  كرثتن�  واأعجبتن�   - يحبون  م�  اأ�سالفن� 

و�سمون� ب�لنحط�ط، وغن�ن� ب�لفقر، و�سي�دتن� ب�لعبودية.

دم�ء  وي�سفكون  اأهلن�،  وي�ستنزلون  دي�رن�،  يغت�سبون  عن�  الأج�نب  نرى 
� حراًك�. الأبري�ء من اإخوانن� - ول نرى يف اأحد منَّ

ُعَفت. )م(. َخ�َرت: �سَ  )1(
َواِحِهم. )م(. ُمَهِجِهم: اأَرنْ  )2(

َترِب. )م(. رِب: نَخنْ نَ�سنْ  )3(
ِبع. )م(. َتِفي: نَتَّ نَقنْ  )4(
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هذا العدد الوافر، وال�سواد الأعظم من هذه امللة وغريهم من ال�سرقيني ل 
ول)1( اأموالهم - ي�ستحبون  يبذلون يف الدف�ع عن اأوط�نهم، واأنف�سهم �سيًئ� من ُف�سُ
الذلة،  واإن ك�ن غذاوؤه  �سنة  األف  يعي�س  لو  منهم  واحد  ويود كل  الدني�،  احلي�ة 

وك�س�وؤه امل�سكنة، وم�سكنه الهوان.

تفرقت كلمة ال�سرقيني عموًم�، وامل�سلمني خ�سو�ًس� »وهم اأ�سح�ب امللك 
امل�سلوب، وامل�ل املنهوب« �سرًق� وغربً� - وك�د ينقطع م� بينهم - ل َيِحّن اأخ لأخيه، 
)2( ول ذمة. ول نحرتم  ول يهتم ج�ر ب�س�أن ج�ره، ول يرقب اأحدن� يف الآخر اإِلًّ
�سع�ئر دينن�، ول ندافع عن حوزته، ول نعززه مب� نبذل من اأرواحن� واأموالن� ح�سبم� 
ب�سون لب��س املوؤمنني اأن اهلل ير�سى منهم مب� يظهر على الأل�سنة -  اأمرن�. اأيح�سب الالَّ
ول مي�س �سواد القلوب - هل ير�سى اهلل عنهم ب�أن يعبدوه على حرف ف�إن اأ�س�بهم 
خري اطم�أنوا به واإن اأ�س�بتهم فتنة انقلبوا على وجوههم  خ�سروا الدني� والآخرة؟ 

ن�س�أل اهلل احلم�ية والهداية اإىل �سواء ال�سبيل فهو ح�سبن� ونعم الوكيل.

ول: ِزَي�دة. )م(. ُف�سُ  )1(
ًدا اأو قرابة. )م(. : َعهنْ اإلًّ  )2(





ق�ل: لقد برّز الأوروبيون ب�سروب ال�سي��سة لتو�سيع مم�لكهم، وتفننوا ب�إيج�د 
الو�س�ئل املوؤدية لذلك. وك�ن اأ�سبقهم يف الده�ء واأكرثهم يف ال�ستيالء )الإنكليز(. 
وهم يف مقدمة من راأى من دول الغرب اأن فتح البالد ومتلكه� ب�جليو�س، والكف�ح، 
املكر، واللني، واخلديعة،  ب�ب  الدخول من  واأن  الأمور -  والقت�ل من مزعج�ت 
ون�لت  �سالًح�،  الأخري  هذا  ف�عتمدت  واأفعل  واأقرب  واأ�سهل،  اأوفر،   - واخلتل 
به جن�ًح�، وفالًح�، وتركت الأول وهو )احلرب والقت�ل( وفتح البالد غلًب� وقهًرا ، 
ورجعت للث�ين واألب�سته من الأ�سم�ء طيل�س�نً� لني امللم�س، هني امللب�س - ودعته 
)ب�ل�ستعم�ر( وم� يوؤخذ من املم�لك )م�ستعمرات( ومن يحكم من الن��س فيه� 
بق،  ب ال�سَّ )مب�ستعمرين( - وجرت يف هذا امل�سم�ر فك�نت )املجلَّى( وح�زت َق�سَ

وتبعه� غريه� من الدول فك�نوا )ال�سكيت(.

اإن هذا »ال�ستعم�ر« لغة، وا�سطالًح�، م�سدًرا، وا�ستق�ًق� - ل اأراه اإل من 
قبيل اأ�سم�ء الأ�سداد - وهو اأقرب اإىل »اخلراب« و»التخريب« واإىل »ال�سرتق�ق، 
وال�ستعب�د« منه اإىل »العم�ر، والعمران، وال�ستعم�ر«. ل ت�سري دول ال�ستعم�ر اإل 

راأيه يف امل�ستعمرات وامل�ستعمرين واأن ال�ستعمار لأي 
دولة مهما تعاظمت قوة واقتداًرا فم�ستعمراتها اإن 

هي اإل ثوب عارية قابل لال�سرتداد
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ب تربته�، ومن ك�ن اأهله� يف الدرك  اإىل البالد الغنية يف ثروته�، ومع�دنه�، وِخ�سنْ
يقربون  ول  حراًك�،  يبدون  ل  اخلمول،  عليهم  م)1(  َخيَّ قد  اجلهل،  من  الأ�سفل 

عراًك�.

واإذا �س�دفت دول ال�ستعم�ر »على طريق ال�سذوذ« يف بع�س املم�لك، اأو 
املق�طع�ت مق�ومة من �سلط�ن اأو اأمري - فم� هي اإل من�و�سة �سغرية حربية - مع 
اأهل بيته  اأ�سرًيا، ف�ِسيق مع  اأو الأمري  تلك املعدات احلديثة - وقد �سقط امللك، 
وتدخل   - العمران  عن  واأبعده�  البلدان،  اأ�سيق  يف  عليه  وحجر  حقرًيا،  ذلياًل 
اأعزة  امل�ستعمرات - فت�سبح  املق�طعة - وتنتظم يف �سلك  اأو  اأو اجلزيرة  اململكة، 
البالد اأذلء، ويحل حمل احلرية ال�سخ�سية ال�ستعب�د، وَكّم الأفواه - وينت�سب 
امليزان ليح��سب من تطرف عينه من الأهلني، اأو ي�سخ�س بب�سره، اأو يلتفت اإىل 
ورائه - لي�س لأحد من خريات بالده �سيء وكل ال�سرائب، وال�سرب�ت، وال�سر 

والويالت لأهل البالد، وعليهم ل ي�س�ركهم بذلك اأحد.

هذا اإذا ك�ن الدخول للبالد »بلعبة حربية«. واأم� اإذا دخلوا من ب�ب النت�س�ر 
لالأمري، اأو تثبيت امللك، اأو قمع الثورة - وك�نوا يف ذلك اللب��س ُلَب��س الأ�سدق�ء، 
الذاتي  احلكم  درو�س  وتعليمه  ورقيه،  لل�سعب،  حمبني  اأو   - املخل�سني  الأمن�ء، 
وبع�س  الأمور حمفوظة،  مظ�هر  تبقى  فهن�ك  بذاته!  بالده  ويحكم  عنهم  لي�ستغني 
التق�ليد الت�فهة م�أمونة - ي�سكلون لالأحك�م، واإدارة مه�م البالد - هي�كاًل من الن��س - 

. )م(. َخيَّم: َعمَّ  )1(
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َف�ء يرجع منه� �سدى ال�سوت فقط - ولي�س لهم  ويرتكون معهم اأمري البالد قبة َجونْ
من الأمر اإل اتب�ع الأمر ل غري - وخمت�سر القول - اإن ال�ستعم�ر مبعن�ه ال�سحيح، 
ومبن�ه ال�سريح هو ت�سلط دول، و�سعوب اأقوي�ء علم�ء على �سعوب �سعيفة جهالء، 
ول يخرج ع�مل الغلب والقهر عم� ذكرن�ه فيم� �سبق، وهو »القوة والعلم يحكم�ن، 

ة ث�بتة، وق�نون متبع يف الكون. ويتحكم�ن ب�ل�سعف واجلهل«. �ُسنَّ

ومل� ك�ن حلي�ة الأمم والدول - اأدواًرا واآج�ًل - وحلدوثه� وتكونه�، وتع�ليه� ثم 
توقفه�، وانحط�طه� - اأ�سب�بً� وعوامل - هكذا وجب اأن يكون ال�ستعم�ر خ��سًع� 
لتلك النوامي�س الكونية - مبعنى اأنه ي�سل اإىل حد حمدود واأجل معلوم - وانق�س�ء 
اأجل ال�ستعم�ر اإمن� يتم بزوال الأ�سب�ب التي مكنت اأهله من الت�سلط، واأكرهت 

ال�سعوب على اخل�سوع لهم.

نعم متى �سعف م� ك�ن �سبًب� يف ال�سعود - يح�سل الهبوط، والنحط�ط - 
ومتى زال م� ك�ن �سبًب� يف ال�سقوط - يح�سل ال�سعود - دور للح�كم واملحكوم، 

وق�عدة هي بحكم الالزم، وامللزوم.

من  ويحدث   - ورجفة«  »ده�سة   - القوي  �سدمة  من  لل�سعيف  يح�سل 
اآث�ر العلم على اجل�هل »خ�سية« فيقف بني ه�تني القوتني منذهاًل، ح�ئًرا، ذلياًل، 
�س�غًرا - كم� هو احل�ل مع اأهل ال�ستعم�ر، وامل�ستعمرين؛ اإذ مير الدور الأول بني 
جترب، وتكرب، وع�سف، وجور، واأهل امل�ستعمرات قد اأده�ستهم املف�ج�أة، واأذهلتهم 
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ال�سدمة، فيق�بلون كل قول ب�ل�سمع والط�عة ويفعلون م� يوؤمرون بكم�ل اخل�سوع، 
في�س�درون مبعنوي�تهم - من حرية �سخ�سية، وعزة نف�سية، وحرمة ملية، اأو ج�معة 
قومية - ثم ي�أتي دور الق�س�ء على م�دي�تهم - فيحرمون من خريات بالدهم، ومن 
خري،  كل  من  املطلق  احلرم�ن  وب�لإجم�ل  من�جمهم.  وا�ستثم�ر  جت�رتهم،  ك�سب 
وتتحمل  ال�سرائب  اأثق�ل  الأمر حتت  اآخر  َزُحون)1(  فرَينْ  - و�سري  �سر  كل  واإنزال 
َه�ف احَلّد)2( - تظهر  اأج�س�مهم م� ل تطيق - فعند الو�سول اإىل هذا احلد - من اإِرنْ
ِتاَلج«)3( ف�إذا التقوا اأفراًدا  على الأمة عندئذ بع�س اآث�ر احلي�ة وهو م� ي�سبه »الخنْ
اأيديهم  ا خفيًف�، ويفركون  اأخذ كل منهم ينظر اإىل الآخر - فيهزون روؤو�سهم هزًّ
ِبُلون)4( حل�هم، وينتفون  فرًك� غري منتظم، ويحكون رق�بهم، واأرب�ب اللحى منهم َي�سنْ
ُنونَهم)5( - هذه هي اأول مظ�هر ال�سعور - ثم جتول الأفك�ر، وبعده يبداأ الهم�س،  ُعثنْ
ثم الهدرمة ثم، وثم اإىل اأن يعلو ال�سوت، ويرتفع ال�سوط ويحكم ال�سيف وي�أتي 

من بعده حكم الع�دل وهو �سبح�نه ويّل املظلومني.

ومل  العدل،  من  ب�سيء  امل�ستعمرات  فتع�مل  ت�سذ  اأن  لدولة  ج�ز  ولو 
مبع�ملة  ال�سذوذ  ذلك  يكون  اأن  للزم   - وع�سًف�  جوًرا،  وت�سومهم  ظلًم�،  ترهقهم 

ُقُطون من ال�سعف والذّل. )م(. َزُحون: َي�سنْ َيرنْ  )1(
َه�ف احَلّد: دقة اجل�سم ولطفه من �سدة ُهَزاله. )م(. اإِرنْ  )2(

ِتاَلج: ال�سطراب واحلركة. )م(. الخنْ  )3(
ِبُلون: ُيِطيُلون. )م(. َي�سنْ  )4(

ُنونهم: م�زاد من حل�هم. )م(. ُعثنْ  )5(



407407
راأيه يف امل�ستعمرات وامل�ستعمرين

الإنكليز مل�ستعمرة »اأمريك�« وبينه� وبينهم من ج�مع�ت الل�س�ن، والدين، واملذهب 
والأخالق م� يدعو للعطف، ويحمل على الإقالل من العنف.

ع�ن�ه  م�  يعلم  وكلن�   - �س�ذ  من  ال�ستعم�ر  لق�عدة  فلي�س  هيه�ت!  ولكن 
الأمريك�نيون من جور احلكومة الإنكليزية، وتفننه� ب�أنواع املظ�مل، و�سلب اأموالهم 
اأو �سربة نبهت الأمريك�نيني ودفعتهم لطرح  ب�أ�سك�ل ال�سرائب - واآخر �سريبة، 
نري اإنكلرتا بقوة ال�سالح، ونهو�س الأمة - �سريبة »ورقة التمغة« واأن �سكوك البيع، 
وك�فة العقود، والعهود اإذا مل تكن حمررة على تلك الورقة ل يعمل به�. ون�هيك 
م� يف هذا احلكم من اجلور ومن �سي�ع اأمالك وحقوق - نعم جل�أ الأمرييك�نيون يف 
بدء اأمرهم اإىل م� يلج�أ اإليه ال�سعيف - اإذ بعثوا ب�ل�سكوى اإىل ع��سمة الإنكليز 
اأ�سرافهم - عقب اأن عقدوا جمعية عمومية يف مدينة نيويورك، وعقب  وجمل�س 
اأن اأو�سعوا »م�أمور بيع ورقة التمغة �سربً�« واتفقت كلمة اجلميع على الرف�س - وهذا 
كلمة  اجتم�ع  وهو   - �سواه�  لقوة  الإنكليز  تر�سخ  ل  التي   - القوة  طالئع  اأول 
ذاته  وب�لوقت   - التمغة  ورقة  ب�إبط�له�  الأمريك�نيني  اأع�س�ب  رت  خدَّ »الأمة« 
اأحدثت م� ميكنه� من �سلب م�ل الولي�ت املتحدة، فو�سعت ر�سم الكمرك على 
م� يدخل اإليه� من ال�س�ي - وهذا الر�سم اأكرث �سلًب� للم�ل من التمغة - وعمدت 
قد  الأمريك�نيني  احلي�ة يف  روح  ك�نت  ومل�  والقوة،  القهر  ا�ستعم�ل  على  للتنفيذ 
دبَّت - وج�زت، وتخطت دورة »الختالج« و»الهم�س« وو�سلت اإىل دور ارتف�ع 
ال�سوت، و�سّل ال�سيف - فرمت ب�ل�س�ي الوارد اإىل البحر ووقفت للقوة الإنكليزية 
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اأموره�، واإدارة حروبه� الوطنية اإىل بطل  بقوة الأمة الأمريك�نية - واألقت مق�ليد 
حريتهم، وا�ستقاللهم »اجلرنال وا�سنطون« العظيم.

والَّلِعب اجِلــدرِّ  بني  احَلــّد  ه  َحــدرِّ يف  ْنَبـــاَء ِمن الُكُتِب    ـــَدُق اأَ يـــُف اأَ�صْ ال�صَّ

الإنكليز  ولة  من  ال�سكوى  بث  على  دهًرا  الأمريك�نيون  ث�بر  لو  يل  قل 
دوا م� يف الأر�س من قرط��س  اإىل جمل�س وزراء الإنكليز، وا�ستنفدوا املداد، و�سوَّ
تظلًم�، وا�ستغ�ثة - هل ك�ن يفيدهم يف ا�ستقاللهم �سيًئ�، اأو يك�سف عنهم بالء 

ا�ستعم�ر الربيت�نيني - ل والذي جعل اجلنة حتت ظالل ال�سيوف.

اإل  اإل الحت�د - ول يخفيه�  اأفراده� - ل يظهره�  اأمة ك�منة يف  فقوة كل 
التفرق فمن رام من الأمم ا�ستع�دة جمده�، والتخل�س ممن اأذله� فلي�س غري طريق 
»الحت�د« م� يو�سل اإىل الغ�ية، وينقذ من البالء - ول غري حب املوت م� ينجي من 
املوت - وينيل املرء اإحدى الراحتني - ف�إم� اأن يعي�س بحريته، وا�ستقالله »�سعيًدا« 

واإم� اأن ميوت دونهم� )بطاًل �سهيًدا(.

اأروين مملكة اأو اأمة انغم�س ملوكه� واأمراوؤه� ب�ل�سفه وال�سرف، وعمَّ اجلهل 
تلك  ت�سقط  مل   - والهوان  الذل  ف��ستك�نوا  كلمتهم  وتفرقت  ال�سعب،  طبق�ت 

امللوك والأمراء عن عرو�سه�، ومل ي�ستعبده� ال�ستعم�ر، ويحل فيه� الدم�ر!
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ورف�ست  الذل،  من  واأنفت  اأهله�،  كلمة  اتفقت  ق�رة  اأو  مملكة  وه�توا، 
والتمتع  ا�ستقالله�  تنل  ومل  احلتف،  له�  وط�ب  ال�سيف،  وا�ستّلت  ال�ستعب�د 

بحريته�، ولو ك�ن امل�ستعمر اأعظم الدول قوة واقتداًرا.

هل من ح�جة لالإتي�ن ب�لأدلة، و�سرب الأمثلة على اأن اأ�سغر الأمم ن�ه�ست 
اأعظم الدول وظفرت بح�جته�، ون�لت حريته� وا�ستقالله�.

ن�ه�ست  عندم�  ع�سر  من  اأقل  قبل  املوره«  ولية  »�َسَكَنة  اليون�ن  هم  من 
اإذ  النفو�س  من  مليونً�  �ستني  حتكم  ك�نت  التي  الدولة  تلك   - العثم�نية  الدولة 

ذاك - واليون�ن اإىل اليوم مل يتج�وزوا يف متفرق املعمور مليون�ن.

كم هو عدد ال�سربيني؟ وهل جت�وزوا بعد ا�ستقاللهم مليونني ون�سف مليون 
ن�سمة تقريب�؟

»بك  �سك�ن حملة  يبلغوا عدد  �سك�نه مل  الأ�سود؟ وجمموع  هو جبل  م� 
الدولة  وجي�س  لقوة،  ب�لن�سبة   - وجي�سه  قوته،  هي  وم�   - الأ�ست�نة  يف  اأوغلو« 

العثم�نية!

وهكذا القول يف بلغ�ري�، وروم�ني�.
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 فبعد هذه الأدلة املح�سو�سة، والأمثلة امللمو�سة - ي�سح اأن يبقى اأدنى ريب - 
اأن امل�ستعمرات لأي دولة مهم� تع�ظمت قوة، واقتداًرا ك�لثوب الع�رية ل يلبث 

حتى ي�سرتد عند طلب �س�حبه ب�ل�سنن املعروفة، والطرق املو�سوفة.

وهل ي�سك امل�سريون - وهم يزيدون عن الع�سرة ماليني)1( وكلهم اأحف�د 
الغزاة الف�حتني من اأعز قب�ئل العرب - واإخوانهم الأقب�ط - اأحف�د اأولئك الأ�سداء 
الذين اآث�رهم تدل على عظم هممهم - اأنهم اإذا نه�سوا مل يظفروا ب�ل�ستقالل، 
اإن  واإنهم �سينه�سون  ال�سعيد. بلى،  واحلرية - واإع�دة املجد القدمي لذلك القطر 
 �س�ء اهلل، ويعملون متحدين، معت�سمني بحبل اهلل، وين�لون م� يتمنون بحول اهلل - 

واهلل على كل �سيء قدير.

هذا ك�ن عدد �سك�ن القطر يوم كتبت هذه املق�لة �سنة 1310هـ، 1893م.  )1(



ق�ل: الكون ي�سهد، والآث�ر تدل، ول من ينكر على اأن للعرب، وغريهم من 
العجم - اآث�ًرا، ومف�خر اأتت من وراء الهمم، و�سدق العزائم، ولكنه� ي� لالأ�سف 
املروءة،  اأعالم   - العظ�م  اأولئك  عظ�م  وج�ورت  الأجداد،  َداث)1(  اأَجنْ دفنت يف 
يم)2( -  املَ�سِ وَغونْث  اأ�سود احلمية،  النجدة،  اأهل  ال�سفقة -  اأولي�ء  الرحمة،  ع�سبة 
ال�سلف - عرث  العدل - تلك بع�س �سف�ت  القوة، روا�سي  ال�سدة، �سوامخ  يوم 
عليه� اخللف ب�لنب�س وهو يف جب�نة »اجلنب« و»اخلمول« - وقراأه� يف �سطور كت�ب 
وي�سول،  ويعدد،  يفخر،  فطفق   - الع�مل  رج�ل  �سجل  واأوراق  الدهر،  ح�دث�ت 
ت �سهبه� على  ويطول، ويقول: نحن من ملعت �سيوف اأجدادهم ب�مل�سرق، وانق�سَّ
املغرب، فذلَّت لهم رق�ب القي��سرة، والأك��سرة، وخ�سعت لأمرهم الأمم - خفقت 
اأعالم فتوح�تهم فوق مم�لك الأر�س - فطهروه� من جراثيم الظلم واجلور - وملئوه� 
والف�ر�سي وغريهم�  العربي،  ت�سمع كالًّ من  تزال  ب�لرحمة والعدل - وهكذا ل 

َداث: ُقُبور. )م(. اأَجنْ  )1(
يم: جندة املظلوم. )م(. َغونْث املَ�سِ  )2(

قوله: اإن امل�سلم �سواء فيه العربي، والأعجمي، اإمنا 
يعجب مبا�سيه واأ�سالفه، وهو يف اأ�سد الغفلة عن 

حا�سره وم�ستقبله وكيف يجب اأن يكون
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من ال�سرقيني - يقول نحن اأحف�د اأولئك الأجداد، ونحن �ساللة، وذرية اأولئك 
الأقي�ل الأجم�د، ونحن مم� يثري الأ�سج�ن، ويزيد الأحزان.

نعم اأولئك اآب�وؤن�، واأجدادن� قد ج�د الزم�ن بهم فج�وؤوا - ولكن وا�سواأت�ه، 
وامعرت�ه! واخجلت�ه! اإذا هم �س�ألون� عم� فعلن� مبخلف�تهم، وم� اأورثوه لن�، وا�ستخلفون� 

عليه من املم�لك، والأقط�ر - وعظيم املدن، والأم�س�ر.

نعم اأين اأنتم اأيه� الأجداد، الأجم�د، الأجن�د، القوامون ب�لق�سط، الآخذون 
خالل  من  تنظرون  األ   - الأمة  لبن�ء  املوؤ�س�سون  ب�حلكمة،  الن�طقون  ب�لعدل، 
لََتُكم)1( -  قبوركم اإىل م� اأت�ه خلفكم من بعدكم، وم� اأ�س�ب اأبن�ءكم ومن ينتحل ِنحنْ
ا�ستبدلوا  �سبيلكم -  ف�سلوا عن  �سنتكم - وح�دوا عن طريقكم -  انحرفوا عن 
كل ف�سيلة برذيلة، واأتوا على كل اأمر هلل بعك�سه، نبذوا حكمة الدين واتب�ع �سرع 
عرو�سهم جوًرا،  اأنزلوا عن  منهم  امللوك   - واأ�سي�ًع�  فرًق�،  وتفرقًوا  املر�سلني،  �سيد 
حقراء،  اأ�سبحوا  واأجالء  اأذلة،  ب�توا  واأعزة  ظلًم�،  حقوقهم  ُحِرموا  حقوق  وذوو 
ف�أ�سبحوا   - نع�ًم�  واأ�سود حتولت  �سق�ًم�،  اأ�سبحوا  واأ�سح�ء  فقراء،  اأم�سوا  واأغني�ء 
من ال�سعف على ح�ل تذوب له� القلوب اأ�سًف�، وحترتق الأكب�د حزنً� - اأ�سبحوا 
فري�سة لالأمم الغريبة ل ي�ستطيعون ذوًدا عن حو�سهم، ول دف�ًع� عن حوذتهم - األ 

َلَتُكم: ِديَنُكم. )م(. ِنحنْ  )1(
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ي�سيح من َبَراِزخُكم)1( �س�ئح منكم ينبه الغ�فل، ويوقظ الن�ئم، ويهدي ال�س�ل اإىل 
�سواء ال�سبيل - »اإن� هلل واإن� اإليه راجعون«.

نعم، اأن لالأرواح اأ�سراًف� بهي�كله� الروح�نية - على م� تلب�س من الأج�س�م 
الرتابية يف هذه الدار الف�نية - ومن�ج�ة ملن فيه ذلك ال�ستعداد »اإذ الإمداد ل 
اأن  تريد  م�  اإىل  الروحي  ب�حل�س  اأ�سغين�  ف�إذا   - ال�ستعداد  قدر  على  اإل  يكون 
الأمل  ويزعجهم  م)2(  الأُرَّ علين�  يحّرقون  لو جدن�هم   - اأجدادن�  اأرواح  به  تن�جين� 
وين�دونن�: اأيه� الأحف�د؟ تفتخرون ب�سيوف ملعت ب�مل�سرق - نعم - وقد تركن� لكم 
تلك ال�سيوف م�سحوذة يف اأغم�ده� - فهل تقلدمتوه�؟ وهل �سللتموه� بوجه من 
اكت�سح بالدكم، و�سرب عليكم الذلة وامل�سكنة - تفتخرون مب� فتحن� وتركن�ه لكم 
من املم�لك، وم� حتملن�ه يف �سبيل ذلك من املخ�طر وامله�لك - ول تخجلون، ول 
حتزنون وقد �سلبته� منكم الأعداء واأنتم من مق�عد جبنكم، وذلكم تنظرون - ول 

تتحركون ول تنه�سون وحتى ول تنطقون.

تفتخرون ب�سربن�، وثب�تن�، واإقدامن�، وب�س�لتن�، واعت�س�من� بحبل اهلل واتب�ع 
�ُسنَن نبيه الكرمي  واأنتم على عك�س الأمر - من اأخالق، و�سف�ت - وم� اأبعدكم 
ىَل ب�إطراق الراأ�س، وغ�س الطرف  بهذا عن الفخر - واأبعد الفخر عنكم - ولأنتم اأَونْ

َبَرازُخُكم: حواجزكم وموانعكم. )م(.  )1(
ون اأ�سرا�سهم بع�سه� ببع�س من �سدة الغ�سب. )م(. م: َيُحكُّ يحرقون علين� الأُرَّ  )2(
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من  اهلل  اإىل  ترباأ  التي   - الأعلى  املالأ  يف  اأرواحن�  ومن  اهلل،  من  وحي�ء  خجاًل، 
�سنعكم وقلة اإمي�نكم ب�هلل، والعمل مب� ج�ء به ر�سول اهلل.

تفتخرون بتم�سكن� ب�أ�سول الدين، وح�سن اليقني - والتزام الكت�ب وال�سنة 
ك�لبني�ن  فكن�  الأخوة -  رابطة  بينن�  ا�ستحكمت  قد  واأنه   - ب�أحك�مهم�  والعمل 
العقيدة  اإل  بينكم  ج�معة  من  يبق  فلم  اأنتم  اأم�   - كن�  هكذا  نعم   - املر�سو�س 
التع�رف  انقطع   - الأعم�ل  من  يتبعه�  عم�  جمردة  اجلميع«  يف  »ولي�س  الدينية 
على  الق�ئمون  وهم  علم�وؤكم   - غري جميل  هجًرا  بع�ًس�  بع�سكم  وهجر  بينكم، 
 حفظ العق�ئد، وهداية الن��س اإليه� - ل توا�سل بينهم ول ترا�سل مع جمودهم - 
ف�لع�مل الرتكي يف غيبة عن ح�ل الع�مل احلج�زي، والع�مل الهندي يف غفلة عن 
ارتب�ط  ل  واحد  قطر  اأهل  من  العلم�ء  بل   - وهكذا   - الأفغ�ين  الع�مل  �سوؤون 
بينهم ول ج�معة جتمعهم، ول �سلة اإل م� يكون بني اأفراد الع�مة لدواع خ��سة من 
�سداقة، اأو قرابة بني اأحدهم والآخر - اأم� يف هيئتكم الكلية فال وحدة لكم - بل 
ل اأن�س�ب بينكم وكل ينظر اإىل نف�سه ول يتج�وزه� - ك�أنه جزء منف�سل، اأو ع�سو 

مبتور.

من  الفكر  وانطالق  والرتوي،  »التعقل«  �سف�تن�  على  غلب  ب�أنه  تفتخرون 
َم�َثة)1(، ولني اجل�نب، والوق�ر والتوا�سع،  الأوه�م، والعفة، وال�سخ�ء، والقن�عة، والدَّ
وعظم الهمة، وال�سرب، واحللم، وال�سج�عة، والإيث�ر، والنجدة، وال�سم�حة، وال�سدق، 

َم�َثة: ِلني اخُلُلق. )م(. الدَّ  )1(
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واملروءة واحلمية،  والعفو،  ال�سدر من احلقد واحل�سد،  والأم�نة، و�سالمة  والوف�ء، 
وحب العدالة، وال�سفقة. نعم َمّن اهلل علين� وهكذا كن�. واأنتم اأيه� الأحف�د! م�ذا 
ة)1(، والِبَذاء)2(، والَبَله)3(، والطي�س، والتهور،  غلب على اأكرثكم غري ال�سفه، والُقحَّ
واللج�ج،  والعجب،  والكربي�ء،  واحل�سد،  واحلقد،  واجلزع،  والدن�ءة،  واجلنب، 
وال�سخرية، والغدر، واخلي�نة، والكذب، والنف�ق، وال�سح. اأفبهذه الأخالق حتبون 
اأن تغلبون، وتعجبون كيف ت�سلبون اأمالككم، وتذلون - اأم بهذا ترومون اللح�ق 

بن� وقد خ�لفتمون� �سرية و�سرًيا - �سيًم� واأخالًق�؟!

هذا بع�س م� حت�س به اأرواحن� من من�ج�ة اأجدادن� لن� - وم� اأطبق اأقوالهم 
نة لن� على اأنن� خلف ذلك  هذه على احلق، وم� اأقربه� من ال�سواب، والواقع. اأي بيِّ
ال�سلف - وهل يعقل لو ورثن� اأخالقهم، وح�فظن� على ف�س�ئلهم، واقتفين� اأثرهم، 
ومل نَُحد عن �سريهم، و�سريتهم - نعم لو عملن� بع�س ذلك هل ك�ن ي�سهل �سلب 

املرياث من�، واأن ي�ستبد مبلكن� غرين� - اأم بقين� نحن الوارثني؟

اإن »دعوى« حق الأحف�د يف مرياث الأجداد - هي يف حمكمة »الكون« 
ال�سلف،  بف�س�ئل  التحلي  اإثب�ت  هي   - احلكم  بعده�  من  ي�سدر  التي  نة  والبيِّ
َواِلهم)4(، والتزام م� لزموه من ال�سنن، وجروا  والتخلق ب�أخالقهم، والن�سج على ِمننْ

ة: اللوؤم. )م(. الُقحَّ  )1(
�س يف القول. )م(. الِبَذاء: الُفحنْ  )2(

َلة. )م(. الَبَله: الَغفنْ  )3(
ِههم وَطِريَقِتهم. )م(. َواِلهم: َوجنْ ِمننْ  )4(
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عليه ب�لقول والعمل - فع�سى اأن نوفق لالإدلء بتلك احلجة - فت�ستقيم لن� املحجة - 
اإذ كف�ن� من الذل م� ل قين�، ومن البالء م� ع�نين�.

وبعد اأن �سكت جم�ل الدين برهة ق�ل: من العجيب الغريب وم� يدعو اإىل 
احلرية م� نراه يف امل�سلمني، فهم بحكم �سريعتهم، ون�سو�سه� ال�سريحة مط�لبون 
عند اهلل ب�ملح�فظة على م� يدخل يف ملكهم، ووليتهم من البلدان. وكلهم م�أمور 
بذلك - ل فرق بني قريبهم وبعيدهم - ول بني املتحدين يف اجلن�س، ول املختلفني 
فيه، وهو فر�س عني على كل واحد منهم، اإن مل يقم قوم ب�حلم�ية عن حوزتهم  
اأعظم الآث�م. ومن فرو�سهم يف �سبيل احلم�ية، وحفظ الولية -  ك�ن على اجلميع 
يب�ح  ول   - خطب  كل  واقتح�م  �سعب،  كل  وركوب  والأموال،  الأرواح  بذل 
لهم امل�س�ملة مع من يغ�لبهم يف ح�ل من الأحوال - حتى ين�لوا الولية خ��سة 
لهم دون غريهم. وب�لغت ال�سريعة يف طلب ال�سي�دة منهم على من يخ�لفهم اإىل 
الهجرة من  عليه  لو جبت  �سلطة غريه  التمل�س من  امل�سلم عن  لو عجز   - حد 
ره مب� تط�لبه به  دار حربه- يح�س كل م�سلم له�تف يهتف من بني جنبيه - يذكِّ
اإله�م�ت  له من  الذي بقي  الإمي�ن - وهو ه�تف احلق  يفر�س عليه  ال�سريعة وم� 
دينه - ومع كل هذا نرى اأهل هذا الدين يف هذه الأي�م بع�سهم يف غفلة عم� ُيِلّم 
ب�لبع�س الآخر، ول ي�أملون مل� ي�أمل له بع�سهم. ف�أهل بلوج�ست�ن ك�نوا يرون حرك�ت 
ول  ج�أ�س،  لهم  يجي�س  ول  ذلك  اإىل  ينظرون  اأفغ�ن�ست�ن،  يف  وعيثهم  الإنكليز، 
تبدو لهم نعرة على اإخوانهم. والأفغ�نيون ك�نوا ي�سهدون تداخل الإنكليز يف بالد 
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ف�ر�س ول ي�سجرون، ول يتململون. وكالهم� يعلم�ن م� يف الهند من ظلم، وجور، 
امل�سرية  الأرا�سي  ت�سرب يف  الإنكليز  واأن جنود  يتحركون،  ول  و�سلب  وفتك، 
ذه�بً� واإي�بً� تقتل وتفتك، ول ترى جندة يف نفو�س اإخوانهم امل�سرفني على جم�ري 

تلك الدم�ء والن�ظرين اإىل تلك امل�س�ئب والبالء.

نعم هذا م� يجري من الأمور، و�س�ء معه امل�سري. واإن النف�س لتتوق ملعرفة 
الأ�سب�ب واإن ك�ن الإتي�ن على ذكره� مم� يطول، فال ب�أ�س من الإمل�م به� على وجه 

الإجم�ل. ق�ل:

ل ريب اأن الأفك�ر العقلية، والعق�ئد الدينية، و�س�ئر املعلوم�ت واملدرك�ت، 
 والوجدان�ت النف�سية - واإن ك�نت هي الب�عثة على الأعم�ل وعن حكمه� ت�سدر - 
ولكن »الأعم�ل« هي التي تثبته�، وتقويه�، وتطبعه� يف الأنف�س، وتطبع الأنف�س 
التي  الآث�ر  »ب�مللكة« و»اخللق« - وترتتب عليه  عليه� - حتى ي�سري م� يعرب عنه 

تالئمه�.

نعم، اأن الإن�س�ن - اإن�س�ن بفكره وعق�ئده - اإل اأن م� ينعك�س من مراي� عقله - من 
م�س�هد نظره، مدرك�ت حوا�سه - يوؤثر فيه اأ�سد الت�أثر، فكل �سهود يحدث فكًرا، 
وكل فكر يكون له اأثر يف داعية يدعو اإليه�، وعن كل داعية ين�س�أ عمل، ثم يعود 
من العمل اإىل الفكر. دور يت�سل�سل ول ينقطع النفع�ل بني الأعم�ل، والأفك�ر 



418418
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

م� دامت الأرواح يف الأج�س�د - وكل قبيل هو لالآخر عم�د - »اآخر الفكر اأول 
العمل« و »اأول العمل اآخر الفكر«.

يف  له�  اأثر  ول  العقل،  عند  �سورة  القرابة  ن�سب  و�س�ئر  لالأخوة  اإن 
العت�س�ب)1( واللتح�م لول م� تبعث عليه ال�سرورات، وتدعو اإليه احل�ج�ت من 

تع�ون الأَننْ�ِسَب�ء)2(، واأهل الع�سبية على نيل املن�فع، وت�س�فرهم على دفع امل�س�ر.

القلب  الن�سبة من  ت�أخذ  واملن��سرة،  �َفرة)4(  املُ�سَ الأي�م على  ُكُرور)3(  وبعد 
م�أخًذا ي�سرفه يف اآث�ره� بقية الأجل، ويكون انب�س�ط النف�س لعون القريب، والت�أثر 
الطبيعية - ك�لإح�س��س  الوجداني�ت  اأو �سيم ج�رًي� جمرى  نكبة  ي�سيبه من  مل� 
ب�جلوع، والعط�س، وال�سبع وم� اأ�سبه - بل ا�ستبه اأمره على بع�س الن�ظرين فعّده 
به�، ومل تدع �سرورات  والعلم  ثبوته�  بعد  الن�سب  اأهملت �سلة  فلو   - »� »طبيعيًّ
احلي�ة والظروف اإىل م� ميكن تلك ال�سلة ويوؤكده�، اأو وجد �س�حب الن�سب قوة 
ومظ�هرة يف غري اأهل ن�سبه، اأو اأجل�أته ال�سرورة اإىل ذلك، ذهب اأثر تلك الرابطة 
الن�سبية ومل يبق منه� اإل �سورة يف الذهن جتري جمرى املحفوظ�ت من الرواي�ت، 

واملنقولت.

َب، اأي َرَبط بع�سه اإىل بع�س. )م(. �ب: ِمن َع�سَ ِت�سَ العنْ  )1(
الأَننْ�ِسب�ء: الأقرب�ء اأو الأ�سه�ر. )م(.  )2(

ُكُرور: َتَت�ُبع. )م(.  )3(
�َفَرة: التع�ون. )م(. املُ�سَ  )4(
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وعلى هذا املث�ل من رابطة الن�سب - وهي اأقوى الروابط بني الب�سر - يكون 
القول والأمر يف �س�ئر العتق�دات التي له� اأثر يف الجتم�ع الإن�س�ين من حيث 

ارتب�ط بع�سه ببع�س.

تنطبع عليه  اإىل عمل  الداعية  اأو قوة  للرابطة �سرورة،  العقد  اإن مل يالزم 
للروح،  هي�أة  يكون  حتى   - الفكر  على  تكريره  اأثر  ويعود  عليه،  ومترن  اجل�رحة، 
العلمية   ال�سور  يتهي�أ له يف  واإمن�  اأ�سك�له� - فلن يكون من�س�أ لآث�ره،  و�سكاًل من 

ر�سم يلوح يف الذاكرة عند اللتف�ت كم� هو يف احلفوظ�ت كم� قدمن�.

ال�سبب يف  لك  يظهر  احلكمة  بعني  فيه�  والنظر  الأ�سول،  هذه  تدبر  بعد 
�سكون امل�سلمني اإىل م� هم فيه مع �سدتهم يف دينهم، والعلة يف تب�طوؤهم عن ن�سرة 
امل�سلمني  يبق من ج�معة بني  الن��س يف عق�ئدهم؛ لأنه مل  اأثبت  اإخوانهم وهم 
يف الأغلب اإل »العقيدة الدينية« جمردة عم� يتبعه� من الأعم�ل التي من اآث�ره� 
جلب املن�فع، ودفع امل�س�ر وم� ي�ستلزم ذلك من تع�رف، وتوا�سل وتب�دل ب�ل�سعور، 

والتح�س�س.

وقد انعك�س كل ذلك ومل يبق اإل تق�طع، وتدابر، وجف�ء، اإىل غري ذلك مم� 
�سبق ذكره يف ح�لة الأمة، وعلم�ئه�.

بني  كذلك  ك�نت  العلم�ء،  بني  الهجران  وذاك  اجلفوة  هذه  ك�نت  وكم� 
امللوك وال�سالطني من امل�سلمني. األي�س بعجيب اأن ل يكون �سف�رة للعثم�نيني يف 
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مراك�س  ول ملراك�س عند العثم�نيني؟ األي�س بغريب اأن ل تكون للدولة العثم�نية 
�سالت �سحيحة مع الأفغ�نيني وغريهم من طوائف امل�سلمني يف امل�سرق.

 - امل�سلمني  عّم  الَغَواِرب)1(  على  احِلَب�ل  �َس�ل  واإِرنْ والتق�طع،  التدابر،  هذا 
طفيف  اإل  وبلد  بلد  ول  وقوم،  منهم  قوم  بني  عالقة  ل   - يق�ل  اأن  �سح  حتى 
من الإح�س��س ب�أن بع�س ال�سعوب على دينهم، ويعتقدون مثل اعتق�دهم، ورمب� 
يتعرفون مبواقع مم�لكهم، واأم�س�رهم ب�ل�سدفة - اإذا التقى بع�س ببع�س يف مو�سم 
احلج الع�م - وهذ النوع من الإح�س��س هو الداعي اإىل احلزن، وانقب��س ال�سدر. 
ك�نت امللة كج�سم عظيم، قوي البنية، �سحيح املزاج، فنزل به من العوار�س م� 
اأ�سعف اللتئ�م بني اأجزائه، فتداعت للتن�ثر، والنحالل، وك�د كل جزء يكون 

على حدة، ومبثل هذه احل�ل ت�سمحل هي�أة اجل�سم.

بداأ هذا النحالل، وال�سعف يف روابط امللة الإ�سالمية عند انف�س�ل الرتبة 
العلمية عن رتبة اخلالفة - وقتم� قنع العب��سيون )بعد امل�أمون( ب��سم اخلالفة دون 
اأن يحوزوا �سرف العلم، والتفقه يف الدين، والجته�د يف اأ�سوله وفروعه كم� ك�ن 

الرا�سدون.

من  الث�لث  القرن  بداية  من  اخلالف  وت�سعب  املذاهب،  بذلك  كرثت 
الهجرة، حتى بلغ اإىل حد مل ي�سبق له مثيل يف دين من الأدي�ن، ثم انَثَلَمت)2( 

َرب لذه�ب املرء حيث �س�ء. )م(. �َس�ل احِلَب�ل على الَغواِرب: َمَثل ُي�سنْ اإِرنْ  )1(
اننَْثَلَمت: اننَْك�َسَرت. )م(.  )2(
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وحدة اخلالفة، ف�نق�سمت اإىل اأق�س�م: خالفة عب��سية يف بغداد، وخالفة ف�طمية يف 
م�سر واملغرب، واأموية يف اأطراف الأندل�س.

تفرقت بهذا كلمة الأمة، وان�سقت ع�س�ه�، وانحطت رتبة اخلالفة اإىل وظيفة 
امللك ف�سقطت هيبته� من النفو�س، وخرج طالب امللك، وال�سلط�ن ي�ستجمعون 
َكة)1(، ول يرعون ج�نب اخلالفة، وزاد الختالف  لأنف�سهم و�س�ئل القوة، وال�َسونْ
�سدة، وتقطعت الَو�َس�ِئج)2( بينهم بظهور جنكيز خ�ن واأولده وتيمورلنك واأحف�ده، 
واإيق�عهم ب�مل�سلمني قتاًل، واإذلًل - حتى اأذهلوهم عن اأنف�سهم - فتفرق ال�سمل 
ب�لكلية، وانف�سمت)3( عرى التئ�م بني امللوك والعلم�ء جميًع�، وانفرد كل ب�س�أنه، 
وان�سرف اإىل م� يليه - فتبدد اجلمع اإىل اأح�د، وافرتق الن��س فرًق� - كل فرقة تتبع 
داعًي� اإم� اإىل ملك، اأو مذهب؛ ف�سعفت اآث�ر العق�ئد التي ك�نت تدعو اإىل الوحدة 
�سوًرا  منه�  العقول  م� يف  و�س�ر  الرابطة،  وتقوية  الو�سيجة،  ا�ستب�ك  وتبعث على 
النف�س  الذاكرة عند عر�س م� يف خزائن  ذهنية حتويه� خم�زن اخلي�ل، وتلحظه� 
من املعلوم�ت، ومل يبق من اآث�ره� اإل اأ�سًف�، وح�سرة ت�أخذان ب�لقلوب عندم� تنزل 
امل�س�ئب ببع�س امل�سلمني بعد اأن ينفذ الق�س�ء، ويبلغ اخلرب اإىل امل�س�مع على طول 
الف�ئت - كم� يكون على الأموات من  نوع من احلزن على  اإل  الزم�ن. وم� هو 

الأق�رب - ل يدعو اإىل حركة التدارك الن�زلة، ول دفع الغ�ئلة.

َكة: القوة والب�أ�س. )م(. ال�َسونْ  )1(
الَو�َس�ِئج: الروابط والعالق�ت. )م(.  )2(

َمت: انقطعت. )م(. انَف�سَ  )3(
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وك�ن الواجب على العلم�ء قي�ًم� بحق الوراثة التي �سرفوا به� على ل�س�ن 
ال�س�رع، اأن ينه�سوا لإحي�ء الرابطة الدينية، ويتداركوا الختالف الذي وقع يف 
امللك، بتمكني التف�ق الذي يدعو اإليه الدين، ويجعلوا مع�قد هذا التف�ق يف 
م�س�جدهم ومدار�سهم - حتى يكون كل م�سجد، وكل مدر�سة  مهبًط� لروح حي�ة 
الوحدة. وي�سري كل واحد منه� كحلقة يف �سل�سلة واحدة، اإذا اهتز اأحد اأطرافه� 
والوع�ظ يف  والأئمة،  واخلطب�ء،  العلم�ء،  ويرتبط  الآخر.  الطرف  لهزته  ا�سطرب 
خمتلفة.  اأقط�ر  يف  مراكز  لهم  ويجعلون  ببع�س،  بع�سهم  الأر�س  اأنح�ء  جميع 
ير�سدهم  حيث  اإىل  الع�مة  ب�أيدي  وي�أخذون  وحدتهم،  �سوؤون  يف  اإليه�  يرجعون 
اإىل مقعد واحد يكون مركزه  اأطراف الوحدة  التنزيل، و�سحيح الأثر، ويجمعوا 
واأ�سرفه� »معهد بيت اهلل احلرام« - حتى يتمكنوا بذلك  يف الأقط�ر املقد�سة - 
من �سد اأزر الدين، وحفظه من قوارع العيون، والقي�م بح�ج�ت الأمة اإذا عر�س 
ويكون   - �س�أنه�  من  يحط  مب�  فيه�  للتداخل  الأج�نب  تطرق  اأو  اخللل،  ح�دث 
كذلك اأدعى لن�سر العلوم، وتنوير الأفه�م، و�سي�نة الدين من البدع امل�سرة ف�إن 
اأبدع  فلو  الوظ�ئف.  وحتديد  العلمية،  الدرج�ت  بتعيني  يكون  اإمن�  الربط  اإحك�م 
مبدع، اأمكن ب�لتوا�سل بني الطبق�ت تدارك الأمر وحمو بدعته قبل ف�سوه� بني 
الع�مة، ولي�س بخ�ف على امل�ستب�سرين م� يتبع هذا من قوة الأمة، وعلو كلمته�، 

واقتداره� على رفع م� يغ�س�ه� من النوازل ق�ل:
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قوله: اإن امل�سلم �سواء فيه العربي، والأعجمي، اإمن� يعجب مب��سيه واأ�سالفه...

من  والعقالء  العلم�ء،  خواطر  تتوجه  مل  اإذ  الأ�سف  غ�ية  لآ�سف  واإينِّ 
امل�سلمني اإىل هذه الو�سيلة وهي اأقرب الو�س�ئل - واإينِّ لأرجو اأن تهّب اإىل هذه 
اأرب�ب العزة واحلمية، ويوؤازرهم ملوك امل�سلمني وعلم�وؤهم فيوؤيدونهم مب�  الو�سيلة 
يوحد جمعهم ويجمع �ستيتهم - وم� هو ب�لع�سري اأن يبثوا الدع�ة اإىل م� يبعد عنهم، 
وي�س�فحوا ب�لأكف من هو على مقربة منهم، ويتعرفوا اأحوال بع�سهم فيم� يعود 
على دينهم ودني�هم ب�لف�ئدة اأو م� يخ�سى اأن مي�سهم ب�سرر، ويكونوا بهذا العمل 
اجلليل قد اأدوا فري�سة وطلبوا �سع�دة، والرمق ب�ق، والآم�ل مقبلة واإىل اهلل امل�سري.





قيل لل�سيد جم�ل الدين: اإن يف ال�سرق ن��سئة ممن تثقفوا، وتعلموا وكتبوا، 
وعلموا مرامي الغرب نحو ال�سرق - ولي�س هم ب�لقليل عددهم - فم� ب�لهم مل 

يوؤثروا يف �س�لح املجموع، ورقيه، واإ�سالح الهيئة الجتم�عية من قومهم؟

من  املط�مع  اأوىل  تهجم  اإىل  واأدعى  ال�سرق،  على  وط�أة  اأ�سد  اإن  فق�ل: 
الذين  الن��سئة  اأولئك  اأقدامهم - هم  وتثبيت  ال�سع�ب لهم،  الغربيني، وتذليل 
مبجرد تعلمهم لغة القوم، والت�أدب ب�أ�سفل اآدابهم - يعتقدون اأن كل الكم�ل اإمن� 
هو فيم� تعلمونه من الل�س�ن على ب�س�ئطه)1(، وفيم� راأوه من بهرج مظ�هر احل�لت، 
وقراءة �سري، وم�سري من قطع مراحل من الغربيني يف �سبيل الأخذ يف ترقية اأمته، 

بدون اأن ي�سربوا من ذلك غوًرا اأو يفهموا لتدرجهم معنى.

ة)2(، ومق�وم�ت  اأن كل الرذائل، ودواعي احِلطَّ ويعتقد الن��سئ ال�سرقي - 
التقدم اإمن� هي يف قومه، فيجري مع تي�ر غريب من امته�ن كل ع�دة �سرقية، ومن 

ب�س�ئطه: ف�س�ئله. )م(.  )1(
ل والهوان. )م(. ة: الذُّ احِلطَّ  )2(

قوله يف النا�سئة ال�سرقية ا�ستح�ساًنا وا�ستهجاًنا، 
واأمثلته على التقليد النافع، و�سربه املثل بدولة 

اليابان ال�سرقية وذكره اأجنع الو�سائل للنهو�ص من 
ال�سقوط
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كل م�سروع وطني يت�سدى له فئة من قومه، اأو اأهل بلده، وي�أنف من ال�سرتاك يف 
اأي عمل مل ي�س�رك فيه الأجنبي ولو ا�سًم�، وي�س�رع لتقدي�س، وت�سويب كل خط�أ 
ل له كل �سعب يف مطلبه، ويطلعه على َهَن�ت)1( قومه وزللهم،  ي�أتيه الغريب، وي�سهِّ
وموقع ال�سعف منهم. وب�لإجم�ل يكون الآلة الق�طعة، الف�علة للغريب يف ج�سم 
قومه، والو�سيلة املمكنة من ال�ستئث�ر يف البالد، وا�ستعب�د العب�د - بدون اأن ي�سعر 
اأنه �سيالقي �سر م� ي�سنع قبل اأمته، وينزل يف ت�ريخه� مع الأدني�ء اخل�ئنني - واإذا 
اأح�س البع�س يف �سنيع فعلته ف�إمن� يوؤثر م�سلحته اخل��سة، ونفعه اخل�سي�س املوقَّت 

على �س�حله الع�م مع جمموع من جمعته واإي�هم اجل�مع�ت الكربى.

و�سواء يف الأمر من علم وارتكب تلك اخلطيئ�ت، اأو من اأت�ه� جهاًل بغري 
علم، ف�ل�سرق وال�سرقيون ابتالهم اهلل »مب� فرطوا« حتى بهذه العلة، ول اأرى لهم 
خمرًج� من �سيقهم، و�سق�ء من اأدوائهم اإّل ب��ستداد الأزمة وقوة ال�سغط - حتى 
العي�س  �سعة  اأو  اإليه�،  اأخلدوا  التي  الراحة  �سبه  من  لهم  ترك  م�  بقية  يفقدوا 
ال�سيق الذي �سّول لهم اخلمول الر�س�ء به، وحتى يزاحموا على م� ل يخطر لهم 
بب�ل من دين ل يتمكنون من التعبد به كم� يرومون، ومن جت�رة ل يجدون له� 
م�ًل، اأو جم�ًل، ومن حرية �سخ�سية يفقدونه�، ومن قهر واإذلل الأعزاء، وتعزيز 
الأذلء ال�سفه�ء. وحتى يحيق ب�ملجموع بالء ي�س�وي بني الكل ويكون فيه امل�سلم 
ال�سرقي، واأخوه امل�سيحي �سواء. يظهر يف بدء الأمر لالأخري »امل�سيحي« ميزة تقدم 

َهَن�ت: �سدائد واأمور عظ�م. )م(.  )1(
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ب�مل�سيحية،  تدينه  بكرامة  تنويًه�  الوظ�ئف  ت�فه  من  ب�سيء  »امل�سلم«  الأول  على 
وملعرفته الل�س�ن، ومتكيًن� لداعي التن�فر وعدم الحت�د - وكل ذلك اإىل حني - ومن 

ثم يرجع الثن�ن اإىل الت�س�وي يف املذلة، والهوان.

ال�سقوط  من  النهو�س  و�س�ئل  يف  الن�ظرين  اختالف  كرث  لقد  ق�ل:  ثم 
وت�س�ربت الآراء فيه�، وح�مت ظنون كثرية حوله�، فتفنيًدا لب�طل الظنون، ونفًي� 
م�  اليوم  اأقول  نفعه�.  وقلة  بعده�  مع  الو�س�ئل  بقرب  والواهمني  املرت�بني،  لريب 
قلته قبل اأعوام: اأراأيت اأمة من الأمم مل تكن �سيًئ� مذكوًرا ثم ان�سق عنه� عم�ء 
العدم - ف�إذا هي بحمية كل واحد منه� - كون بديع النظ�م، قوي الأرك�ن، �سديد 
الهمم، تخمد يف  الب�أ�س ويحيطه� �سور من منعة  البني�ن، عليه� �سي�ج من �سدة 
�س�ح�ته� ع��سف�ت النوازل، وتنحل ب�أيدي مدبريه� عقد امل�س�كل. منت فيه� اأفن�ن 
اأ�سوله�، ور�سخت جذوره�، وامتد له� ال�سلط�ن على البعيد  العزة بعد م� ثبتت 
اإليه�، ونفذت منه� ال�سوكة، وعلت له� الكلمة، وكملت القوة -  عنه�، والداين 
م�س�عر  واأح�ست  وع�داته�،  اأخالقه�،  و�س�دت   - الآداب  على  اآدابه�  ف��ستعلت 
اإل يف انته�ج منهجه�، وورود �سريعته�، و�س�رت  ب�أن ل  �سع�دة  �سواه� من الأمم 

ة ال�س�ح�ت - ك�أنه� للع�مل روح، وهو له� بدن ع�مل. وهي قليلة العدد - كزَّ

وتفرقت  منه�  املنظوم  وانترث  وهى،  قد  بني�نه�  ترى  كله  املجد  هذا  وبعد 
الع�سى، وتبدد م� ك�ن جمتمًع�، وانحل م� ك�ن منعقًدا،  وان�سقت  فيه� الأهواء، 



428428
خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�سيني

د)1(، وان�سرفت عزائم اأفراده�  َع��سُ وانف�سمت عرى التع�ون، وانقطعت روابط التَّ
عم� يحفظ وجوده�، ودار كل حميط ب�سخ�سه املحدود بنه�ي�ت بدنه، ل يلمح يف 
من�ظره ب�رقة من حقوقه� الكلية واجلزئية. وهو يف غيبة عن اأن �سروري�ت ح�ج�ته 
ومرافق حي�ته وكم�لته ل تن�ل اإل على اأيدي امللتحمني معه بلحمة الأمة، واأنه 
اأحوج اإىل �سد ع�سدهم من تقوية �س�عده، واإىل توفري خريهم من تنمية رزقه، وك�أنه 
بهذه الغيبة يف �سب�ت يخيله الن�ظر اإليه �سحًوا، وذبول يظنه املغرور زهًوا، واأخذ 
القنوط ب�آم�ل اأولئك املدهو�سني ف�أب�ده� - وحدثت لهم قن�عة البهم والر�س�ء بكل 

ذل.

اإىل م�  قلبه  ا�ستفزه داع من  اأو  اأحدهم،  تنبه خ�طر للحق يف خي�ل  ولئن 
ه هو�ًس� وهذي�نً�، اأ�سيب به من �سعف  يك�سب ملته �سرًف�، اأو يعيد اإليه� جمًدا عدَّ
عليه  لع�د  الذمة  داعي  اأج�ب  لو  اأنه  ح�سب  اأو  البنية،  يف  خلل  اأو  املزاج،  يف 
ب�لَوَب�ل)2(، واأورده موارد الهلكة، اأو ل�س�ر من اأقرب الأ�سب�ب لزوال نعمته، ونكد 
معي�سته. وهكذا يحكم لنف�سه �سال�سل من اجلنب، واأغالل من الي�أ�س؛ فتغل يداه 
عن العمل، وتقف قدم�ه عن ال�سعي، ويح�س بعد ذلك بغ�ية العجز عن كل م� 
فيه خريه و�سالحه، ويق�سر نظره عن درك م� اأتى اأ�سالفه من قبله، وجتمد قريحته 
ًم� على  عن فهم م� ق�م به اأولئك الآب�ء الذين تركوه خليفة على م� ك�سبوا، وَقيِّ

َع�ُون. )م(. د: التَّ َع��سُ التَّ  )1(
ب�لَوَب�ل: ِب�لَف�َس�د. )م(.  )2(
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ا - ي�سرف به� على الهالك،  م� اأورثوه لأعق�بهم. ويبلغ هذا املر�س من الأمة حدًّ
ويطرحه� على فرا�س املوت فري�سة لكل ع�د، وطعمة لكل ط�عم.

نعم راأيت كثرًيا من الأمم مل تكن ثم ك�نت، وارتفعت ثم انحطت وقويت 
ت ثم مر�ست. ولكن األي�س لكل علة دواء؟  ثم �سعفت، وعزت ثم ذلت، و�سحَّ

بلى!

م� اأكرث م� قلت وااآ�سف�ه! نعم وااآ�سف�ه م� اأ�سعب الداء، واأعز الدواء! وم� 
مل  وهي  افرتاقه�؟  بعد  الكلمة  جمع  ميكن  كيف  العالج!  بطرق  الع�رفني  اأقل 
تفرتق اإل لأن كالًّ عكف على �س�أنه! اأ�ستغفر اهلل لو ك�ن له �س�أن يعكف عليه مل� 
انف�سل عن اأخيه وهو اأ�سد اأع�س�ئه ات�س�ًل به، ولكنه ان�سرف ل�سوؤون غريه وهو 

يظنه� من �سوؤون نف�سه.

نعم رمب� التفت كل واحد اإىل م� هو يف فطرة كل حي من مالحظة حفظ 
حي�ته مب�دة غذائه، وهو ل يدري من اأي وجه يح�سله�، ول ب�أية طريقة يوؤمن عليه�. 
كيف تبعث الهمم بعد موته�؟ وم� م�تت اإل بعد اأن �سكنت زم�نً� طوياًل اإىل م� 

لي�س من مع�ليه�.
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هل من ال�سهل رد الت�ئه اإىل ال�سراط امل�ستقيم وهو يعتقد اأن اخلال�س يف 
�سلوك �سواه - خ�سو�ًس� بعد م� ا�ستدبر املق�سد - وكيف ميكن تنبيه امل�ستغرق يف 

ر)1(، ويف مالم�سه َخَدر)2(. من�مه، املبتهج ب�أحالمه ويف اأُُذنه َوقنْ

تتب�عد  عظيمة  اأمة  من   - املتفرقة  الآح�د  قلوب  تقرع  �سيحة  من  هل 
اأنح�وؤه�، وتتن�ئى اأطرافه�، وتتب�ين ع�داته� وطب�ئعه�، وتتخ�لف اآراوؤه�، وقد تراكم 
فوقه� اجلهل، وخّيل للعقول اأن كل قريب بعيد، وكل �سهل وعر. وعزة احلق! اإنه 

ل�سيء ع�سري يعيى يف عالجه النط��سي، ويح�ر فيه احلكيم الب�سري!

هل ميكن تعيني الدواء اإل بعد الوقوف على الداء واأ�سب�به الأوىل، والعوار�س 
التي طراأت عليه. اإن ك�ن املر�س يف اأمة فكيف ميكن الو�سول اإىل علله واأ�سب�به 
اإل بعد معرفة عمره�، وم� اعرتاه� فيه من تنقل الأحوال، وتنوع الأطوار؛ اأميكن 
لطبيب يع�لج �سخ�ًس� بعينه اأن يخت�ر له نوًع� من العالج قبل اأن يعرف م� َعر�س له 
من قبل يف حي�ته ليكون على بينة من حقيقة املر�س، واإل ف�إن كثرًيا من الأمرا�س 
تتولد جراثيمه� يف طور من اأطوار العمر ثم ل تظهر اإل يف طور اآخر - لتغلب قوة 
الطبيعة على م�دة املر�س فال يبدو اأثره�. اإنه لي�سعب على الطبيب امل�هر ت�سخي�س 
علة ل�سخ�س واحد - �سنّو عمره حمدودة، وعوار�س حي�ته حم�سورة - فكيف مبن 
بع�س  اأجي�ل وجود  يندر يف  لهذا  العدد؛  وافرة  الأجل،  ملة طويلة  يريد مداواة 

َوقنْر: ِثَقل يف الأذن. )م(.  )1(
َخَدر: َك�َسل وُفُتور. )م(.  )2(
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اإليه� - واإن ك�ن املت�سبهون  اإرج�ع �سرفه� وجمده�  اأو  اأمة،  رج�ل يقومون ب�إحي�ء 
بهم كثريين- وكم� اأن املتطبب الق��سر يف الأمرا�س البدنية ل يزيد عالجه املر�س 
اإل �سدة - لول م�س�عدة ال�سدفة، والتف�ق اأحي�نً� - بل رمب� يف�سي ب�ملري�س اإىل 
املوت - كذلك يكون ح�ل الذين يقومون بتعديل اأخالق الأمم على غري خربة 
ت�مة ب�س�أنه�، وموجب اعتالله� ووجوه العلة فيه�، واأنواعه�، وم� يكتنف ذلك من 
الع�دات، وم� يوجد يف اأفراده� من املذاهب والعتق�دات وحوادثه� املتت�بعة على 
الرفعة، ودرجته� احل�لية من  اختالف مواقعه� من الأر�س، ومك�نته� الأوىل من 
ال�سعة، وتدرجه� فيم� بني املنزلتني، ف�إن اأخط�أ ط�لب اإ�سالحه� يف اكتن�ه �سيء مم� 

ذكرن� حتول داء والوجود فن�ء.

فمن له حظ من الكم�ل الإن�س�ين، ومل يطم�س من قلبه مو�سع الإله�م 
الإلهي - ل يجراأ على القي�م مب� ي�سمونه »تربية الأمم« واإ�سالح م� ف�سد منه�، وهو 
ل يح�س من نف�سه اأدنى ق�سور يف اأداء هذا الأمر العظيم علًم� وعماًل ، نعم يكون 
ذلك من حمبي الفخفخة الب�طلة، وطالب العي�س يف الوظ�ئف التي لي�سوا من 

حقوقه� يف �سيء.

ظن قوم يف زم�نن� اأن اأمرا�س الأمم تع�لج بن�سر اجلرائد، واأنه� تكفل اإنه��سه� 
وتنبيه الأفك�ر وتقومي الأخالق. كيف ي�سدق هذا الظن؟! واإن� لو فر�سن� اأن كت�ب 
اجلرائد ل يق�سدون مب� يكتبون اإل جن�ح الأمة مع التنزه عن الأغرا�س - فبعد اأن 
عّم الذهول، وا�ستولت الده�سة على العقول، وقل الق�رئون والك�تبون فال جتد له� 
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ق�رئً�، ولئن وجدت الق�رئ فقلم� جتد الف�هم، والف�هم قد يحمل م� يجده على غري 
اأو ميل مع الهوى فال يكون منه اإل �سوء الت�أثري  م� يراد منه ل�سيق يف الت�سور، 
في�سبه غذاء ل يالئم الطبع فيزيد ال�سرر اأ�سع�ًف�. على اأن الأمة اإذا ك�نت يف درك 
الهبوط فمن ي�ستطيع تفهيمه� ف�ئدة اجلرائد حتى تتجه منه� الرغب�ت ل�ستطالع 

م� فيه� مع ق�سر املدة، وتدفق �سيول احلوادث. اإن هذا وحقك لعزيز!

ويظن قوم اآخرون اأن الأمة املنبعثة يف اأقط�ر وا�سعة من الأر�س مع تفرق 
العي�س،  من  ون)1(  ب�لدُّ ور�س�ه�  بدرج�ت،  رتبته�  دون  م�  اإىل  واإخالده�  اأهوائه�، 
ك�ن  ملن  بل  م�سربه�،  ول من  لي�س من جن�سه�  ملن  ب�لنتم�ء  ال�سرف  والتم��س 
خ��سًع� ل�سي�دته� را�سًخ� لأحك�مه�. مع هذا كله اإنه يتم �سف�ه� من هذه الأمرا�س 
القت�لة ب�إن�س�ء املدار�س العمومية دفعة واحدة يف كل بقعة من بق�عه�، وتكون على 
ب�أوروب� حتى تعم املع�رف جميع الأفراد يف زمن قريب.  الطراز اجلديد املعروف 
وم�  القوة.  واجتمعت  الكلمة،  واحتدت  الأخالق،  املع�رف كملت  ومتى عمت 
ق�هر، يحمل  به �سلط�ن قوي  يقوم  اإمن�  العظيم  العمل  ف�إن هذا  م� يظنون -  اأبعد 
الأمة على م� تكره اأزم�نً� حتى تذوق لذته، وجتني ثمرته، ثم يكون ميله� ال�س�دق 
من بعد ن�ئًب� عن �سلطته، وق�ئًم� مق�مه� يف تنفيذ م� اأراد من خريه�، ويلزم هذا الأمر 
ثروة وافرة تفي بنفق�ت تلك املدار�س وهي كثرية. ومو�سوع كالمن� يف ال�سعف 
ودوائه، فهل من ال�سعف �سلطة تقهر، وثروة تغني؟ ولو ك�ن لالأمة هذان مل� عّدت 

ون: ب�حلقري. )م(. ب�لدُّ  )1(
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على  وافقن�هم  والثب�ت   ال�ستمرار  مع  التدريج  ميكن  ق�لوا  ف�إن  ال�س�قطني.  من 
الإمك�ن لول م� يكون وم� هو ك�ئن من طمع الأقوي�ء حتى ل يدعون لهم �سبياًل 

لأن ي�ستن�سقوا ن�سيم القوة، ف�أين الزم�ن لنج�ح تلك الو�س�ئل البطيئة الأثر؟

على اأن� لو فر�سن� م�س�ملة الدهر، ومنحت الأمة مدة من الزمن تكفي لبث 
تلك العلوم يف بع�س الأفراد، وال�ستزادة منه� �سيًئ� ف�سيًئ� - فهل ي�سح احلكم 
ب�أن هذا التدرج يفيده� ف�ئدة جوهرية، واأن م� ي�سيبه البع�س منه� يهيئه للكم�ل 

الالئق به، وميكنه من القي�م ب�إر�س�د الب�قي من اأبن�ء اأمته؟

واعجًب� كيف يكون هذا - والأمة يف بعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة 
عنه� - ل تدري كيف بذرت بذوره�، وكيف نبتت، وا�ستوت على �سوقه� واأثمرت 
التي  الغ�ية  على  له�  وقوف  ول  غذيت  تربة  وب�أية  �سقيت،  م�ء  وب�أي  واأينعت، 
ق�سدت منه� يف من��سئه�، ول خربة له� مب� يرتتب عليه� من الثمرات، واإن و�سل 
مع  فهل  احلقيقة.  عن  لإنب�ء  القول  من  ظ�هًرا  يكون  ف�إمن�  ذلك  من  طرف  اإليه� 
الأذه�ن  اإىل  و�سوقه�  العلوم،  بتلك  الأفراد  بع�س  مف�ج�أة  ب�أن  الظن  ي�سيب  هذا 
امل�سحونة بغريه� - يقّوم من اأفك�رهم،  يعدل من اأخالقهم، ويهديهم طرق الر�س�د، 

ويعمل يف اإف�دة اإخوانهم.

م�  مع   - �س�أنه�  هذا  اأمة  من  وهم   - العلوم  تلك  ن�قلي  اأن  الأقرب  لعل 
ينعك�س اإليهم من الأوه�م امل�ألوفة فيه�، وم� ر�سخ يف نفو�سهم على عهد ال�سب�، وم� 
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يعظمونه من اأمر الأمة التي تلقوا عنه� علومهم - يكونون بني اأمتهم كخلط غريب 
ل يزيد طب�ئعهم اإل ف�س�ًدا.

م�ذا يكون من اأولئك الن��سئني يف علوم مل تكن ين�بيعه� من �سدورهم؟ 
ولو �سدقوا يف خدمة اأوط�نهم  يكون منهم قذف م� يف خزائن خواطرهم، يوؤدون 
م� تعلموه كم� �سمعوه، ل يراعون فيه الن�سبة بينه وبني م�س�رب الأمة وطب�عه�، 
اأ�سله،  عن  ولبعدهم  و�سعه،  غري  على  في�ستعملونه  ع�داته�  من  عليه  مرنت  وم� 
ولهوهم بح��سره عن م��سيه، وغفلتهم عن اآتيه - يظنونه على �سكل م� بلغهم - 
هو الكم�ل لكل نف�س، واحليوة لكل روح - فريومون من ال�سغري م� ل يرام اإل 
تعلَّموه، ول مفكرين يف  م�  اإىل �سور  اإل  ن�ظرين  وب�لعك�س - غري  الكبري -  من 
ا�ستعداد من يعر�س عليهم، وهل يكون له من طب�عهم مك�ن يحمد، اأو يزيده� 
خب�ًل و�سعًف�؟ وم� هذا اإل لكونهم لي�سوا اأرب�ب تلك العلوم، واإمن� هم حملة، نقلة.

فهوؤلء الن��سئون - اإل من وفقه اهلل منهم بعن�يته الإلهية - يكون مثلهم 
كمثل والدة حنون يلذ له� غذاء، فتفي�س منه على طفله� وهو ر�سيع لي�س�همه� 
يف اللذة، و�سنه �سن اللب�ن ل يقبل �سواه، في�سرع اإليه املر�س وينتهي به التلف، 
ويبددون  اجلمع،  بقية  ي�ستتون   - املحللة  الآلة  منزلة  الأمة  من  منزلتهم  فتكون 
الروابط فهوؤلء املغرورون  اأبقى للقوم بع�س  الف�س�د  اإن ك�ن  اأخري�ت اللتئ�م - 
ي�سدمونهم مب� يذهلهم عنه�، ورمب� ل يق�سدون اإل خرًيا اإن ك�نوا من املخل�سني، 
ويو�سعون بذلك اخلروق حتى تعود اأبوابً�، ويب�عدون م� بني ال�سف�ف حتى ت�سري 
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مي�دين لتداخل الأج�نب فيهم حتت ا�سم الن�سح�ء، وعنوان امل�سلحني، وطالب 
الإ�سالح، ويذهبون ب�أمتهم اإىل الفن�ء، وال�سمحالل وبئ�س امل�سري.

�سيد العثم�نيون وامل�سريون عدًدا من املدار�س على النمط اجلديد، وبعثوا 
بطوائف من �سب�نهم اإىل البالد الغربية ليحملوا اإليهم م� يحت�جون له من العلوم، 
واملع�رف وال�سن�ئع، والآداب - وكل م� ي�سمونه »متدنً�« وهو يف احلقيقة متدن للبالد 

التي ن�س�أ فيه� على نظ�م الطبيعة، و�سري الجتم�ع الإن�س�ين!

هل انتفع امل�سريون، والعثم�نيون مب� قدموا لأنف�سهم من ذلك وقد م�ست 
التم�سك  اأح�سن ح�ًل مم� ك�نوا عليه قبل  اأزم�ن غري ق�سرية؟ هل �س�روا  عليهم 

بهذا اخلبل اجلديد؟

هل ا�ستنقذوا اأنف�سهم من اأني�ب الفقر، والف�قة؟ هل جنوا به� من ورط�ت 
م� يلج�أهم اإليه الأج�نب بت�سرف�تهم؟ هل اأحكموا احل�سون، و�سدوا الثغور؟ هل 
ن�لوا به� من املنعة م� يدفع غ�رة الأعداء عليهم؟ هل بلغوا من الب�سر ب�لعواقب، 
ا يزحزح عزائم الط�معني عنهم؟ هل وجدت فيهم قلوب  والت�سرف يف الأفك�ر حدًّ
م�زجته� روح احلي�ة الوطنية التي توؤثر م�سلحة البالد على كل م�سلحة، وت�سعى 
�سبيله� - خلفه�  ب�دت يف  ولو  الدني� -  ولو جت�وزت حميط احلي�ة  وتطلبه�  اإليه�، 

وارث على �س�كلته� كم� ك�ن يف كثري ممن عزَّ من الأمم.
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ب�ألف�ظ احلرية، والوطنية، واجلن�سية  ُقون)1(  َيَت�َسدَّ اأفراد  نعم رمب� وجد بينهم 
اء)2( - ل تعرف غ�يته�، ول تعلم  َ وم� �س�كله� - وي�سوغونه� يف عب�رات متقطعة، َبرتنْ
بدايته�، وو�سموا اأنف�سهم زعم�ء احلرية، اأو ب�سمة اأخرى من ال�سم�ت ووقفوا عند 

هذا احلد.

ومنهم اآخرون عمدوا اإىل العمل مب� و�سل اإليهم من العلم، فقلبوا اأو�س�ع 
 - امل�عون  و�س�ئر  والآنية  والفر�س،  واملالب�س،  امل�آكل،  هيئ�ت  وبدلوا  وامل�س�كن،  املب�ين 
من  وعّدوه�  الأجنبية،  املم�لك  منه� يف  يكون  م�  اأجود  على  تطبيقه�  وتن�ف�سوا يف 
بالدهم،  غري  اإىل  ثروتهم  بذلك  فن�سفوا  املب�ه�ة،  معر�س  وعر�سوه�  مف�خرهم، 
واعت��سوا اأعرا�س الزينة - مم� يروق منظره ول يحمد اأثره - ف�أم�توا اأرب�ب ال�سن�ئع 
من قومهم، واأهلكوا الع�ملني يف املهن لعدم اقتدارهم اأن يقوموا بكل م� ت�ستدعيه 
ال�سنع  على  تتعود  مل  واأيديهم  اجلديدة،  احل�جي�ت  من  اجلديدة  العلوم  تلك 
ع)3(  اجلديد، وثروتهم ل ت�سع جلب الآلت اجلديدة من البالد البعيدة. وهذا َجدنْ
لأنف الأمة ي�سوه وجهه�، ويحط ب�س�أنه�، وم� ك�ن هذا اإل لأن تلك العلوم و�سعت 

فيهم على غري اأ�س��سه�، وف�ج�أتهم قبل اأوانه�.

ُعون يف الكالم. )م(. قون: َيَتَو�سَّ َيَت�َسدَّ  )1(
اء: ل اأثر للخري فيه�. )م(. َ َبرتنْ  )2(

ع. )م(. ع: َقطنْ َجدنْ  )3(
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اأمة،  من كل  املقلدين  ب�أن   - احلوادث  موا�سي  ونطقت  التج�رب  علمتن� 
اإليه�،  الأعداء  لتطرق  وُكًوى)1(  من�فذ،  فيه�  يكونون   - غريه�  اأطوار  املنتحلني 
اأفعمت  مب�  يكونون  بل  الد�س�ئ�س،  وخم�زن  الو�س�و�س،  مه�بط  مداركهم  وتكون 
اأفئدتهم من تعظيم الذين قلدوهم، واحتق�ر من مل يكن على مث�لهم - �سوؤًم� على 
اأبن�ء اأمتهم يذلونهم، ويحقرون اأمرهم، وي�ستهينون بجميع اأعم�لهم - واإن جلَّت - 
واإن بقي يف بع�س رج�ل الأمة بقية من ال�سمم، اأو نزوع اإىل مع�يل الهمم ان�سبوا 
وي�سري  الغرية،  حرارة  وتخمد  ال�سه�مة،  اأثر  ميحى  اأنفه، حتى  من  واأرغموا  عليه 
ال�سبل،  لهم  ميهدون  الغ�رات،  واأرب�ب  الغ�لبني  جليو�س  طالئع  املقلدون  اأولئك 
ويفتحون الأبواب ثم يثبتون اأقدامهم، وميكنون �سلطتهم - ذلك ب�أنهم ل يعلمون 

ف�ساًل لغريهم، ول يظنون اأن قوة تغ�لب قواهم.

ول اأخ�سى لوًم� اإذا قلت: لو ك�ن يف البالد الأفغ�نية عدد قليل من تلك 
الطالئع عندم� تغلَّب الإنكليز على بع�س اأرا�سيه�  مل� ب�رحوه� اأبد الآبدين؛ لأن 
نتيجة العلم عند هوؤلء »الن��سئة املقلدين« لي�ست اإل توطيد امل�س�لك والركون اإىل 
قوة مقلديهم، وا�ستقب�ل م�س�رق فنونهم، فيب�لغون يف تطمني النفو�س، وت�سكني 
القلوب، حتى يزيلون الوح�سة التي قد ي�سون به� الن��س حقوقهم، ويحفظون به� 
ا�ستقاللهم؛ ولهذا متى طرق الأج�نب اأر�ًس� لأية اأمة ترى هوؤلء املتعلمني فيه� 
اأول م� يقبلون عليهم ويعر�سون اأنف�سهم خلدمتهم - بعد ال�ستب�س�ر بقدومهم - 

ُكًوى: ُفُتح�ت. )م(.  )1(
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ويكونون ِبَط�نَة)1( لهم، وموا�سع ثقتهم - ك�أمن� هم منهم - ويعدون الغلبة الأجنبية 
يف بالدهم اأعظم بركة عليهم وعلى اأعق�بهم.

فم� احليلة؟ وم� الو�سيلة؟ »ف�جلرائد« بعيدة الف�ئدة، �سعيفة الأثر لو �سحت 
ال�سم�ئر فيه� و»العلوم اجلديدة« ونقله� »ب�لن��سئة« ل�سوء ا�ستعم�له� راأين� م� راأين� 

من اآث�ره�، والوقت �سيق!! واخلطب �سديد!!

الغفالت؟!  َح�َس�َي�)2(  على  الراقدين  يوقظ  الأ�سوات  من  جهوري  اأي 
اأي ق��سفة تزعج الطب�ع اجل�مدة، وحترك الأفك�ر اخل�مدة! اأ ي نفخة تبعث هذه 

الأرواح يف اأج�س�ده�، وحت�سره� اإىل مواقف �سالحه�، وفالحه�.

الأقط�ر ف�سيحة اجلوانب، بعيدة املََن�ِكب)3(، املوا�سالت ع�سرة بني ال�سرقي، 
والغربي، واجلنوبي، وال�سم�يل - الروؤو�س مطرقة اإىل م� حتت القدم، اأو منف�سة اإىل 
م� فوق ال�سم�ء، لي�س لالأب�س�ر جولن اإىل الأم�م، واخللف، واليمني، وال�سم�ل، 
وللو�س�و�س  حتكم،  لالأهواء  ولكن  رغب�ت،  للنفو�س  ول  اإ�سغ�ء،  لالأ�سم�ع  ول 

�سلط�ن!

ة. )م(. ِبَط�نَة: َخ��سَّ  )1(
َك�أ اأو ين�م عليه�. )م(. َح�َس�َي�: ُفُر�س ُيتَّ  )2(

رق. )م(. املََن�ِكب: الطُّ  )3(
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م�ذا ي�سنع امل�سفقون على الأمة - والزمن ق�سري! م�ذا يح�ولون والأخط�ر 
ِدَقة)1( بهم! ب�أي �سبب يتمكنون ور�سل املن�ي� على اأبوابهم. حُمنْ

ولكني   - البي�ن  من  بعيدة  جم�لت  يف  بك  اأذهب  ول  بحًث�،  اأطيل  ل 
مر  »وقد  ب�لو�س�ئل  حتيط  وو�سيلة  الأ�سب�ب،  يجمع  �سبب  اإىل  نظرك  اأ�ستلفت 
النب�هة،  بعد  التي خملت  الأمة  ن�س�أة  اإىل  فكرك  اأر�سل  �سبق«  فيم�  معن�  ذكره� 
و�سعفت بعد القوة، وا�سرتقت بعد ال�سي�دة، و�سيمت بعد املنعة، واطلب اأ�سب�ب 
م�  يكون  فقد   - العلل  وجراثيم  اخَلَلل)2(،  �ِرب  َم�سَ تتبني  حتى  الأول  نهو�سه� 
مك�نة  اإىل  به�  و�سعد  اأفراده�  بني  م�  وحلم  اآح�ده�،  همم  واأنه�س  كلمته�  جمع 
ت�سرف منه� على روؤو�س الأمم وت�سو�سهم - وهي يف مق�مه� بدقيق حكمته� - اإمن� 
هو »دين قومي الأ�سول، حمكم القواعد، �س�مل لأنواع احلكم، ب�عث على الألفة، 
َران)3( اخل�س�ئ�س، منّور للعقول  ر للقلوب من اأَدنْ داع اإىل املحبة، مزكٍّ للنفو�س، مطهِّ
الإن�س�ن من مب�ين  اإليه  م� يحت�ج  ب�إ�سراق احلق من مط�لع ق�س�ي�ه، ك�فل لكل 
الجتم�ع�ت الب�سرية، وح�فظ وجوده�، ويت�أدى مبعتقديه اإىل جميع فروع املدنية.

ف�إن ك�نت هذه �سرعة تلك الأمة، وله� وردت وعنه� �سدرت؛ فم� تراه من 
 ،� ع�ر�س خلله�، هبوطه�  عن مك�نته� اإمن� يكون من طرح تلك الأ�سول ونبذه� ظهريًّ

ِدَقة: حميطة. )م(. حُمنْ  )1(
ع الَوَهن. )م(. �رب اخَلَلل: َمَوا�سِ َم�سَ  )2(

�َس�خ. )م(. َران: اأَونْ اأَدنْ  )3(
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الث�بتة،  الأ�سول  مق�م  املعتقدون  اأق�مه�   - �سيء  يف  منه�  لي�ست  بدع  وحدوث 
واأعر�سوا عم� ير�سد اإليه الدين، وعم� اأتى لأجله، وم� اأعدته احلكمة الإلهية له - 
حتى مل يبق منه اإل اأ�سم�ء تذكر، وعب�رات تقراأ جمردة، فتكون هذه املحدث�ت 

حج�بً� بني الأمة وبني احلق الذي ت�سعر بندائه اأحي�نً� بني جوانحه�.

ب�أحك�مه  والأخذ  دينه�،  قواعد  اإىل  برجوعه�  يكون  اإمن�  الن�جع  فعالجه� 
القلوب وتهذيب  الوافية بتطهري  ب�ملواعظ  الع�مة  واإر�س�د  على م� ك�ن يف بدايته، 
ول  الأمة،  ل�سرف  الأرواح  وبيع  الكلمة،  وجمع  الغرية،  نريان  واإيق�د  الأخالق، 
�سبيل للي�أ�س والقنوط؛ ف�إن جراثيم الدين مت�أ�سلة يف النفو�س ب�لوراثة من اأحق�ب 
طويلة والقلوب مطمئنة اإليه، ويف زواي�ه� نور خفي من حمبته، فال يحت�ج الق�ئم 
ب�إحي�ء الأمة اإل اإىل نفخة واحدة ي�سري نف�سه� يف جميع الأرواح لأقرب وقت. 
ف�إذا ق�موا ل�سئونهم، وو�سعوا اأقدامهم على طريق جن�حهم، وجعلوا اأ�سول دينهم 
احلقة ن�سب اأعينهم؛ فال يعجزهم اأن يبلغوا يف �سريهم منتهى الكم�ل الإن�س�ين، 
اأمة �س�أنه� م� ذكرن� بو�سيلة �سوى هذه، فقد ركب به� �سطًط�  اإ�سالح  ومن طلب 
فينعك�س  الوجود،  نظ�م  فيه�  وانعك�س  الرتبية  وانعك�ست  بداية،  النه�ية  وجعل 

عليه الق�سد ول يزيد الأمة اإل نح�ًس� ول يك�سبه� اإل تع�ًس�.

حمدث�ت  عن  اأة)1(  املرَُبَّ احلقة،  الدينية  الأ�سول  اأن  قويل  من  يعجب  من 
البدع - تن�سيء لالأمم قوة الحت�د، وائتالف ال�سمل، وتف�سيل ال�سرف على لذة 

يئة مم� ُن�ِسب اإليه�. )م(. اأة: الرَبِ املرَُبَّ  )1(
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احلي�ة، وتبعثه� على اقتن�ء الف�س�ئل، وتو�سيع دائرة املع�رف، وتنتهي به� اإىل اأق�سى 
وم�  العربية  الأمة  ت�ريخ  ودونك  اأ�سد،  عجبه  من  عجبي  ف�إن   - املدنية  يف  غ�ية 
واملنكرات،  الدن�ي�،  واإتي�ن  وال�ست�ت  الهمجية،  الدين من  بعثة  قبل  عليه  ك�نت 
اأحك�مه�   د  و�سدَّ اأخالقه�،  م  وقوَّ ر عقله�،  ونوَّ به�  وهذَّ اه�،  وقوَّ ه�،  فوحدَّ الدين  حتى ج�ءه� 
اأن  وبعد  والإن�س�ف،  العدل  ب�سي��سة  تولته  من  و�س��ست  الع�مل،  على  ف�س�دت 
�سريعته�،  نبهته�  ومقت�سي�ته�،  املدنية،  لوازم  عن  غفلة  يف  اأبن�ئه�  عقول  ك�نت 
واآي�ت دينه� اإىل طلب الفنون املتنوعة، والتبحر فيه� ونقلوا اإىل دي�رهم طّب بقراط، 
اأفالطون، واأر�سطو، وم�  اإقليد�س وهي�أة بطليمو�س، وحكمة  وج�لينو�س، وهند�سة 
ك�نوا قبل الدين يف �سيء من هذا. ولق�ئل يقول ه� هي دولة الي�ب�ن وقد ارتقت 
الي�ب�نية - وهي  الدولة  اإن  نعم،  ف�جلواب:  الدين  تو�سط  الغربيني وبدون  بتقليد 
اأمة �سرقية ل تختلف عن اأهل ال�سني يف �سيء ل يف املذهب والإقليم، ول يف 
ت ومنت وارتفعت - وم� ك�ن الف�عل يف  العوائد والأخالق، والل�س�ن - وقد عزَّ
كل ذلك اإل اأخذه� ب�لأح�سن، وال�سري يف تقليد املرتقني يف املدنية على اأح�سن 
ُرِطِهم)1( ومن�هجهم - تركوا عب�دة الأوث�ن و�سحته� اأو عدمه  خططهم، وانته�ج اأقوم �سُ
ج�نبً� - وجروا وراء العلم الدنيوي فقلدوا اأعظم الأمم تقليًدا �سحيًح�، واأدخلوا على 
بالدهم قواعد املدنية ال�س�ملة، واملوافقة ملجموعهم ونبذوا م� ك�ن م�ألوًف� يف الغرب، 
التدريج واتخذوا �سنن الرتق�ء �سلًم�  ول يوافق طب�عهم يف �سرقهم وتذرعوا يف 
واهتموا يف املولود احلديث ليجعلوه، وليكون »�سواء فيه الأنثى والذكر«  لقومهم، 

ُرِطهم: ُطُرِقِهم امل�ستقيمة. )م(. �سُ  )1(
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ووجدوا  ببغيتهم،  فظفروا   - لالإن�س�نية  وب�لت�يل   - اأوًل  لقومه  ن�فًع�   � ي�ب�نيًّ خملوًق� 
�س�لتهم ب�أقرب الأوق�ت واأق�سر الأزمنة.

اأم� القول ب�أن ارتق�ء تلك الأمة ال�سرقية قد مت بدون تو�سط الدين وفعله، 
دينهم؛ ذلك لأن  ب�لوثنية من حيث هي  ينتفعوا  الي�ب�ن مل  اإن  نعم،  ف�جلواب: 
الدي�نة الوثنية واإن ك�نت ل تخلو من اآداب واأخالق فلي�س يف اأ�سوله� م� ينفع يف 
اأحك�م اأمور الدني�، وم� يحت�جه الإن�س�ن من مط�لب املدنية. والدين ولو ك�ن يف 
اأ�سوله كل م� يدعو اإىل ال�سع�دة ويف قواعده م� ينه�س وي�سعد اإىل ذرى املجد - اإذا 
بقي عقيدة جمردة عن الأعم�ل فال يحدث عنه اأثر ول ينتفع املت�سمون به - بل 
برتكهم الأعم�ل بتلك الأ�سول يتدهورون من �س�هق عز اإىل ح�سي�س ذل، وفيم� 

�سبق من القول يف هذا املعنى كف�ية.

والدين الذي يف اأ�سوله م� ينفع يف الأمور الدنيوية اأي�ًس� - لبد واأن يكون 
من جملة اأ�سوله احلث على التحلي ب�لف�س�ئل، وال�ستكث�ر من مك�رم الأخالق 
القراآن  نعم، ج�ء يف  والفنون -  العلوم  ن�فع  وال�ستزادة من  وال�سف�ت احلميدة، 
� على العلم وبي�نً� جلليل ف�سله، اأن منع اأن يكون غري الع�مل ع�قل فق�ل  الكرمي حثًّ
الع�مل  بني  امل�س�واة  ومنع   ]43 ]العنكبوت/  ھژ   ھ  ہ  ژہ 

واجل�هل  فق�ل ژۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئژ  ]الزمر/ 9[  وقد مر ذكر 
ذلك، وق�ل امل�سطفى  : »اطلبوا العلم من املهد اإىل اللحد« واأمث�ل ذلك كثري.
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َقَلة - موقعه�  ومم� �س�عد الأمة الي�ب�نية على رقيه�، وخلَّ�س �سريه� من الَعرنْ
وجمتمع جزائره� يف اأق�سى ال�سرق - فوجدت من الدهر م�س�ملة، وعن اأنظ�ر اأويل 
املط�مع من الغربيني بعًدا- ين�سم اإىل ذلك �سبب من اأكرب الأ�سب�ب، وع�مل من 
اأقوى العوامل األ وهو ميل الإمرباطور »امليك�دو« اإىل تقييد حكومته ب�لد�ستور، 
من  بعث  فقد  ذلك،  وراء  ب�إخال�س  و�سعيه  خ�طر،  طيب  عن  ال�سورى  وقبوله 
اأفراد اأ�سرته، وعقالء رعيته بعث�ت لأوروب� لدر�س اأ�سك�ل وقواعد احلكم الني�بي 
الد�ستوري، حتى اأن امرباطور النم�س� فرن�سوا جوزف مل يتم�لك نف�سه فق�ل لبن 
عم امليك�دو وهو على م�ئدته يف فين� »ي� عجًب� من اإمرباطوركم كيف ي�سعى لإيج�د 
احلكم الد�ستوري الني�بي يف مملكته، ونحن يف اأوروب� لو اأمكنن� التخل�س من حتكم 
النواب يف البالد. اأج�به الربن�س الي�ب�ين اأن جاللة امليك�دو »معن�ه الع�دل« يحب 
نف�سه  وراحة  ث�لًث�،  العدل  ويحب  ث�نًي�،  ورعيته  اأوًل،  بالده  »يحب  اأ�سي�ء  اأربعة 
رابًع� - وم� وجد م� ينيله م� يحب اإل »ب�حلكم الد�ستوري الني�بي« وا�سرتاك الأمة 

ب�إنه��س نف�سه� و�سون ملكه�.

من  ك�ن  اإمن�  ومم�لكه  ال�سرق  يف  البالء  ومنبع  ال�سق�ء،  م�سدر  اإن  نعم، 
�سبق فذكرن� كيف  التي  المتي�زات  تلك  »ق�بيتول�سيون«  الأجنبية  المتي�زات 
ك�ن بدء اأمره�، وكيف اأخذت يف ال�سرق الأق�سى- ال�سني والي�ب�ن - وال�سرق 
الأدنى - البالد العثم�نية وف�ر�س - وكيف اأعطيت على �سبيل الرحمة اأوًل ثم 

ع�د نقمة اأخرًيا.
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وعلمت الي�ب�ن اأن ل قوة مع اجلهل ول �سعف مع العلم، فكتمت غيظه� 
وحتملت جور الغربيني وامتي�زاتهم، وان�سرفت لالأخذ ب�لتقليد ال�سحيح، وث�برت 
على بعث البعث�ت العلمية الي�ب�نية لأوروب� »ب�ملئ�ت« وق�سمتهم �سعًب� على �سعب 

العلوم والفنون من م�لية، و�سي��سية، وعلمية، وزراعية وطب وهند�سة اإلخ.

فلم مي�س على �سعي الي�ب�ن هذا ربع جيل - حتى انتظمت حم�كمهم، وعم 
العلم ال�سحيح يف ن��سئتهم، وعرف الق�سم املنّور فيهم م� يجب اأن يعمله، ويعلمه 

للطبق�ت الأخرى من قومه يف املدار�س الوطنية الي�ب�نية.

مل  ومدنية  �سحيحة،  وقومية  اجتم�عية  هيئة  امل�سعى  بذلك  لهم  فتهي�أ 
يفرتوا عليهم  اأو  يّدعوا،  اأن  »الإفرجن«  الغربيني  للمك�برين من  يرتك معه� جم�ل 
ب�أنهم »�سرقيني« ول يح�سنون اأمر الإدارة، اأو معرفة احلقوق العمومية اأو العدالة 
املطلقة الب�سرية، بل ب�لعك�س ظهر اأن حم�كم »القون�سالت�ت«، وتلك المتي�زات 
الأجنبية - من حم�كمة اجل�ين الق�تل الأوروبي جت�ه قن�سله - واملفل�س الحتي�يل 
الي�ب�ن  مبراحل عن عدل حم�كم  اأبعد  »القن�سلية«  دولته  جت�ه حمكمة  الإفرجني 
اأي  الي�ب�ن، و�سدق وجدانهم، وعدم ت�سلط  الع�دلة، ونزاهة حك�م  وق�س��س�تهم 
قوة - من اأموال، اأو ج�ه، اأو نفوذ عليهم - بعك�س القن��سل، واملح�كم القن�سلية 
اأن يطلبوا من  الرع�ي� -  اأوروب� - بطلب عموم  راأي معتمدي دول  ف�أجمع  هن�ك 
ق�س�ي�هم،  تف�سل  واأن  »ق�بيتول�سيون«  المتي�زات  ب�إلغ�ء  طلبهم  قبول  امليك�دو 
امليك�دو يف قبول مطلب  الي�ب�ن، فرتددت حكومة  وجت�زي جمرموهم يف حم�كم 
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ال�سفراء هذا، ومل تقبل ف�سل ق�س�ي� الأج�نب يف حم�كمه� حمتجة اأن حك�مهم 
الأوق�ت  لإ�س�عة  لهم  مت�سع  ول  فقط،  الي�ب�نيني  ق�س�ي�  ف�سل  وقتهم  ي�سع  اإمن� 
� بلزوم احتف�ظهم ب�متي�زاتهم، ف��ستدت الدول  ب�سوؤون الأج�نب، واأ�س�رت ت�سفيًّ
وبلغوا  لالأج�نب،  بت�سميل عدله�  اأخرًيا  الي�ب�ن  قبلت  والرد حتى  الأخذ  وط�ل 

امتي�زاتهم.

�سعب�ت  يف  الأج�نب  الأخ�س�ئيني  من  عدد  الي�ب�ن  خدمة  يف  ك�ن  وقد 
اإداراته� ل�سنني حمدودة، برواتب معينة، وك�نت كلم� اأمت الي�ب�ين عمله يف �سعبة 
من ال�سعب وع�د لوطنه اأرفقوه بذلك الأخ�س�ئي، فك�ن يف دق�ئق تلك ال�سعبة 
وم� حتت�جه من علم، وفهم، وعمل - يرّبز الي�ب�ين على رئي�سه الإفرجني - حتى 
اإعف�ءهم من اخلدمة قبل  اأنف�سهم، وطلبوا  امل�أجورين من  الروؤ�س�ء  اأولئك  خجل 
انق�س�ء الأجل املعقود، ور�سوا بحرم�نهم من الرتب - ب�عرتاف اأن الي�ب�ين اأقدر 
منهم على اأداء وظ�ئفهم، وم� جلبوا لأجله وا�ستوؤجروا له - هكذا - مت للي�ب�ن الفوز 
ب�لتقليد الن�فع، وجلب املفيد الالزم من العلوم والفنون وال�سن�ئع - وبرزت بني 
�سفوف الدول العظ�م - دولة �سرقية له� من ب�أ�سه� منعة، ومن علمه�، واحت�ده� قوة 

َقى. والن��س اأبن�ء م� يح�سنون، وهلل يف خلقه �سوؤون. ا ُيتَّ تخ�سى، وحدًّ





»القوة«  وهو  عظيم  ن�مو�س  اإىل  الك�ئن�ت  يف  املوجودات  خ�سعت  ق�ل: 
منه�  لكل  وك�ن   - الأفالك  ويف  واجلم�د،  والنب�ت،  احليوان،  يف  اآث�ره�  فظهرت 
الإن�س�ن  ي�ستجلب  فب�لقوة  كرًه�.  اأو  طوًع�  ت�أتيه�  ووظ�ئف  ا�سطرارية،  حرك�ت 
املن�فع لذاته، ويدفع امل�س�ر عنه�. وب�لقوة املعرب عنه� »ب�جل�ذبية« حفظ نظ�م هذا 
والنه�ر، وحركة  الليل  توايل  ن�س�هده من  وم�  الأطراف.  ال�س��سع  العظيم  الكون 
�س�ئر الأجرام ال�سم�وية، وم� على وجه الأر�س من املواد املختلفة كث�فة، وثقاًل - 
وحتول الكثيف اإىل لطيف وب�لعك�س - كل ذلك وغريه من دائم النظ�م اإمن� هو ن�جت 
عنه� »اأي القوة«، وهي التي ل ميكن ت�سور امل�دة جمردة منه� ول ت�سوره� جمردة 
اأيدين�، وم� يحيط بن�، ويظللن� من العوامل  من امل�دة، وهي احل�فظة لنظ�م م� بني 

امل�ستقرة، وال�س�بحة يف الف�س�ء.

ثم اإذا اأخذن� »النب�ت« راأين� اأثر القوة اأ�سد و�سوًح� فيه، ف�إنك اإذا غر�ست 
نب�ت�ت عديدة يف بقعة واحدة من الأر�س لي�س فيه� من الغذاء م� يكفي اجلميع، 
البع�س  يبلغ  بينه�، ول مي�سي زمن حتى  فيم�  تتن�زع  الن�مية  ترى تلك الأحي�ء 

قوله اإن اأ�سعف ما يف هذا الع�سر حق ل�سعيف ل قوة 
ا له واأقوى �سيء باطل لقوي يجعل بطله حقًّ
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اأن  ريب  ول  فيب�س.  ال�سمحالل  اأدركه  قد  الآخر  والبع�س  النمو،  من  اأ�سده 
تلك الن�مي�ت تن�زعت على م� ك�ن من الغذاء، فف�زت به القوية ف�غتذت، ومنت، 
وحرمت منه ال�سعيفة فزادت �سعًف� ومتكن منه� حتى ق�سى عليه�، واأدركه� الفن�ء 

قبل القوية.

ومن ت�أمل ب�أع�س�ء النب�ت يرى بينه� م� جعل للدف�ع، وم� جعل ل�ستجالب 
الأقوات جمهًزا ب�أ�سنة من ال�سوك تدفع به� عنه� اأذى املعتدين، ومنه� م� هو جمهز 
بتلك  وهي  به�،  َت�ت)1(  َتقنْ التي  احل�سرات  بع�س  لفرتا�س  خم�سو�سة  ب�أع�س�ء 

القوى جتلب النفع، وتدفع ال�سر.

اأم� ع�مل احليوان ول �سيم� الإن�س�ن ف�أثر القوة فيه اأ�سد و�سوًح� من اجلميع؛ 
اأخذت كرة من كري�ت دمه  لو  بل  اأع�س�ئه ع�سًوا ع�سًوا -  نظرت يف  لو  لأنك 

لراأيت تن�زًع� دائًم�، وت�س�بًق� اإىل الغذاء مم� بينه� - فيغلب القوي منه� ال�سعيف.

فحيثم�   - والفن�ء  اخلف�ء  جملى  وال�سعف   - والبق�ء  احلي�ة  مظهر  ف�لقوة 
ال�سعف  عالم�ت  وبجنبه�  معه�،  ظهرت  املواليد  تلك  يف  القوة  وجدت 

وال�سمحالل لغريه�.

ك�ن  وم�   - له�  وت�سخريه�  الغري،  ب�إ�سع�فه�  اإل  القوة  وتتعني  تظهر،  ول 
هذه  واحل�لة  وهي   - منه�  الأقوى  مع  �سعًف�  يكون  الأحي�ن  بع�س  طبقة  قوة يف 

ى. )م(. َت�ت: َتَتَغذَّ َتقنْ  )1(
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»ن�سبية« - ف�لنب�ت املغرو�س يف بقعة واحدة ل تظهر على البع�س منه عالم�ت 
ال�سعف »ب�لذبول واملوت وال�سمحالل بيب�سه« اإل بوجود نب�ت اأقوى منه ين�زعه 
اأ�سب�ب حي�ته، ووجوده، ول يب�يل القوي منه بذبول، وذه�ب ن�س�رة من ج�وره من 
ف�س�ئله، وهكذا نرى القوة يف كل الطبق�ت احلية - مظهًرا للتبجيل والإعج�ب - 

على عالته� وظلمه� ملن هو اأ�سعف منه�.

ف�إذا دخلت  جنة اأو رو�سة - وراأيت اأزه�ًرا ن�سرة وبجنبه� ح�س�ئ�س وبق�ي� 
اأزه�ر ذابلة - اإمن� تعجب ب�لزاهي الن�سر البهج من الأزه�ر، ول يلفتك م� حواليه� 
من الذابل- الذي اإمن� - ا�سمحل وذهبت ن�سرته ب�لن�سبة لغلبة القوى، ونزاعه له، 

وانتزاعه منه اأ�سب�ب حي�ته.

واأرق�ه   - احليوان  عمل  يف  البحث  بنتيجة  وكذلك   - اجلم�د  يف  وهكذا 
الإن�س�ن.

ِدَراد)1(  ت�أمل يف الأمم امله�سومة، واملتن�زع يف ه�سمه�، اأو املهيئة لله�سم والزنْ
والبتالع - كم ترى يف �سوؤونه� واإبَّ�ن �سريه�، وتدهوره� واجنراره� نحو املحو والفن�ء 
من امل�س�هد املوؤثرة - اإذ تراه� ك�س�حب بيت قبل �سيًف� على الرحب وال�سعة، ثم 
م� لبث ذلك ال�سيف اإل وتداخل يف �س�أن بن�ء البيت، ثم يف اأث�ثه، ثم يف م�سرفه، 
فح�لته الروحية فع�دته، فل�س�نه، وب�أخالقه ومميزاته حتى ي�سطره اأخرًيا لعمل م� ل 

ِدَراد: البتالع. )م(. الزنْ  )1(
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يحب، ويكرهه على اإتي�ن م� ل يريد، ويجربه على غري م� يالئم طب�عه وحي�ته - 
وخمت�سر كل ذلك واآخره »ال�ستعب�د« وهو املوت الأحمر لكل حّر، والفن�ء اإىل 

كل ذي حي�ة، ونف�س اأبية.

ف�إذا راأيت تلك الأمم ال�سعيفة - مع الأقوي�ء - على تلك احل�ل من حمو 
وفن�ء، ولي�س فيهم غري بقية رمق، ول م� يدل على اآث�ر اأ�سالفهم العظ�م فيهم - اإل 
ِقع)1( بعد الغنى، وا�ستب�حة بعد املنعة، فرمب� ت�أ�سف  ذّل عجيب بعد العز، وفقر ُمدنْ
وحتزن اأ�سفك وحزنك على زهر ري��س ذبلت ويب�ست، وكنت تعهده� زاهية زاهرة.

في� ليت من بلي من اأممن� ال�سرقية بذلك البالء ينحطون من مرتبة احليوان 
املعتدين،  اأذى  عنهم  فيدفعون  ال�سوك«  من  ب�أ�سنة  »املجهز  النب�ت  ع�مل  اإىل 

ويحفظون كي�نهم من طمع الط�معني!

ثروة  وذات  غنية  الهند  اأي  اأنه�   - الهند  امتالك  على   - الإنكليز  حجة 
طبيعية وموقعه� يف اآ�سي� ل مثيل له - فعلى هذا ولهذه الأ�سب�ب - اأ�سبح امتالك 

الهند لزًم� لربيت�ني�، وابتزاز اأموال الهند وثروته� حتت�جه الإمرباطورية.

اأنه  هذا هو احلق الذي تدعيه الإنكليز يف الهند! وهل من ح�جة للقول 
»اأقبح الأب�طيل« واأنه لي�س ملبطل مطمع يف ب�طل اأ�سنع منه، واأفظع! م� الذي �سري 

� لالإنكليز؟ األي�س اإل »القوة«؟ هذا الب�طل حقًّ

ِقع: �َسِديد. )م(. )1(  ُمدنْ
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وم� الذي �سريَّ حق الهنود ال�سريح - وحجتهم الدامغة - ب�أنه اإذا ك�نت ثروة 
بالدن�، واأموالن� لزمة لالإنكليز؛ فهي لن� األزم؟! »ب�طال؟ األي�س هو اإل ال�سعف«؟!

ميلك  اأن  الأوىل  لك�ن   - الإنكليز  يف  والقوة   - الهنود  يف  ال�سعف  ولول 
عن  يزيدون  ل  وهم  العظمى  بريت�ني�  جزيرة  وي�ستعمروا  هندي  مليون  الثلثم�ية 

الأربعني مليونً�!

القرب  الأ�سب�ن بحجة  اكت�سح بالدهم  وقد  املراك�سيني  القول يف  وهكذا 
بالد  املراك�سيون  يفتتح  اأن  احلق  وك�ن   - لأ�سب�ني�  اململكة  تلك  ولزوم   - منهم 
الأ�سب�ن بنف�س احلجة، وب�حلق املكت�سب من ابن ن�سري وط�رق، واآث�ر اأويل الهمم 
من اأعزة العرب يف تلك الأقط�ر الق�ئمة لليوم �س�هدة. ول�سوف يعيد اهلل ب�لرجوع 
�س)2( من جمد و�سلط�ن  اإىل اأحك�م كت�به م� فقد من ملك، وَب�َن)1( من عز، وَتَقوَّ

ے  ھ  ھ  ژھ  احلق  وقوله  ق�ل  اإذ  امل�سلمني؛  من  احلق  اأ�سح�ب  اإىل 
ے ژ  ]الروم/ 47[.

)1(  َب�َن: َبُعَد. )م(.
�س: انهدم. )م(. )2(  َتَقوَّ





واإبرازه�  وحتديده�،  املع�ين،  دق�ئق  على  �سلطة  الدين  جلم�ل  ك�ن  نعم 
على  وم�  فيه�،  يع�سل  وم�  امل�سكالت  حل  يف  قوة  وله  به�،  الالئقة  �سوره�  يف 
امل�ست�سكل يف اأمر م� اإل اأن يلقيه عليه ف�إذا هو مبق�ل وجيز بليغ منه قد فكك عقد 
، من  امل�سكل، وك�سف �سرت الغمو�س عنه، فظهر امل�ستور وا�سًح� وامل�سكل منحالًّ
ذلك اأنه زار جم�ل الدين ذات يوم جم�عة من اأهل الف�سل يف �س�ع�ت خمتلفة - 
وك�أنهم ك�نوا على موعد، اأو اتف�ق اأن ي�ستو�سحوا ال�سيد عن م�سكلة م� يرى يف 
امللِّتني الن�سرانية والإ�سالمية من اإعداد الأوىل عدة احلرب وطلب الغلب، على 
اأهل  الن�ظر يف  اأن  - حتى  الدي�نتني  اأ�سول  م� يف  هو خم�لف  مم�  الث�نية  عك�س 
املّلتني يحكم اأن كالًّ منهم� عمل مب� يف كت�ب الآخر - ف�لن�س�رى عملت مب� ج�ء 
من  لآخر  ال�سيد  فك�ن جواب  الإجنيل،  مب� ج�ء يف  عملوا  وامل�سلمون  القراآن  يف 
دخل عليه و�س�أل م� �س�أله الزائرون ال�س�بقون - اأكنتم على موعد، واتف�ق؟ اأج�بوا: 

كال - فعجب من توارد خواطرهم وق�ل: 

نظرته العامة يف الإ�سالم وامل�سلمي، واأ�سباب ما اأمّل بهم 
من النحطاط مع توفر ما يف الدين من دواعي النهو�ص، 

واأ�سباب الرقي، على عك�ص من نه�ص ولي�ص يف دينهم 
ما يحملهم على ما هم عليه، وفيه من اأخذ العدة 

والنه�سة امل�سهودة فيهم، وفل�سفته بذلك
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ين قبلكم واليوم  لقد ا�ستوقفني م� ا�ستوقفكم، ودع�ين حلل اإ�سك�ل م� حريَّ
يحريكم - اإىل حترير مق�ل قبل اإحدى ع�سر ع�ًم� ومقدمته:

لنف�سه وهداه  العمل  �سبيل  له  وي�سر   ،� ع�ملً� �سن�عيًّ الإن�س�ن  اأن اهلل خلق 
ر له الرزق من �سنع يديه، بل جعله ركن وجوده ودع�مة  لالإبداع والخرتاع، وقدَّ
)1( وح�س�رة   بق�ئه، فهو على جميع اأحواله من �سيق و�سعة، وخ�سونة ورف�هة، وَتَبدٍّ
اأو خ�سًف�،  �سنيعة اأعم�له، و�سرابيله، وم� يقيه احلر والربد، من عمل يديه ن�سًج� 
فيه من  يتفنن  م�  وتفكريه - وجميع  تقديره  اإل مظ�هر  لي�ست  واأكن�نه وم�س�كنه 
دواعي ترفه ونعيمه اإمن� هي �سور اأعم�له وجم�يل اأفك�ره، ولو نف�س يديه من العمل 
ت  لنف�سه �س�عة من الزم�ن، وب�سط اأكفه للطبيعة لي�ستجديه� نف�ًس� من حي�ة - ل�سحَّ
به عليه بل دفعته اإىل ه�وية العدم - وهو يف �سنعه واإبداعه - حمت�ج اإىل اأ�ست�ذ 
يثقفه، وه�ٍد ير�سده، فكم� يعمل لتوفري لوازم معي�سته، وح�ج�ت حي�ته  - يعمل 
ليتعلم ويعلم كيف يعمل، وليقتدر على اأن يعمل - ف�سنعته اأي�ًس� من �سنعه - 
فهو يف جميع �سوؤونه احليوية »ع�مل �سن�عي« ك�أنه منف�سل عن الطبيعة، بعيد من 
اآث�ره�، ح�جته اإليه� كح�جة الع�مل لآلة العمل. هذا هو الإن�س�ن يف م�أكله وم�سربه 

وملب�سه وم�سكنه.

دعه يف هذه احل�لة، وخذ طريًق� من النظر اإىل اأحواله النف�سية من الإدراك، 
»ع�ملً�  اأي�ًس�  فيه�  جتده  الروحية،  والنفع�لت  وامللك�ت،  والأخالق،  والتعقل 

ا وَبَداء. )م(. : العي�س يف الب�دية، من َبَدا ُبُدوًّ َتَبدٍّ  )1(
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�« - �سج�عته  وجبنه، جزعه و�سربه، كرمه وبخله، �سه�مته ونذالته، ق�سوته  �سن�عيًّ
ولينه، عفته و�سرهه - وم� ي�س�بهه� من الكم�لت والنق�ئ�س جميعه� ت�بع مل� ي�س�دفه 
يف تربيته الأوىل، وم� يودع يف نف�سه من اأحوال الذين ن�س�أ فيهم - فمرامي اأفك�ره 
اأو  الإلهية  الأ�سرار  اإىل  ونزوعه  رغب�ته،  ومط�مح  ميله،  ومذاهب  تعقله،  ومن�هج 
ركونه اإىل البحث يف اخلوا�س الطبيعية، وعن�يته ب�كت�س�ف احلقيقة يف كل �سيء، 
اإمن� هي ودائع  الراأي فيه، وكل م� يرتبط ب�حلرك�ت الفكرية،  اأو وقوفه عند ب�دئ 
املولد  هواء  اأم�  واملخ�لطون.  والع�س�ئر  والأقوام،  والأمه�ت،  الآب�ء،  لديه  اختزنه� 
الطبيعية  الغوا�سي  و�س�ئر  البدن  وتركيب  الدم�غ،  و�سكل  املزاج،  ونوع  واملربى، 
فال اأثر له يف الأعرا�س النف�سية، وال�سف�ت الروح�نية اإل م� يكون يف ال�ستعداد 
النف�س من  ينطبع يف  الرتبية، وم�  ف�إن  الأثر -  والق�بلية - على �سعف يف ذلك 
اأحوال املع��سرين، واأفك�ر املثقفني تذهب به ك�أن مل يكن اأودع يف الطبع �سيء. 
نعم، اأن اأفك�ًرا تتجدد، ومعقولت عن اأخرى تتولد، و�سف�ت ت�سمو، وهمًم� تعلو 
حتى يفوق الالحقون فيه� ال�س�بقني، ويظن اأن هذا من ت�سرف الطبيعة ل من اآث�ر 
الكت�س�ب - ولكن احلق فيه - اأنه ثمرة م� غر�س، ونتيجة م� ك�سب - فهو م�سنوع 

يتبع م�سنوًع� - ف�لإن�س�ن يف عقله، و�سف�ت روحه »ع�مل �سن�عي« كم� قلن�.

اأن  هذا  مع  تذكرت  هل  ولكن  وال�سذج،  العقالء  فيه  يرت�ب  ل  مم�  هذا 
الأعم�ل البدنية اإمن� ت�سدر عن امللك�ت، والعزائم الروحية، واأن الروح هي ال�سلط�ن 
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الق�هر على البدن - اأظنك ل حتت�ج فيه اإىل تذكري - لأنه مم� ل يغرب عن الأذه�ن، 
اإمن� قبل الدخول يف مو�سوعن� اأقول كلمة حق يف الدين، ول اأظن منكًرا يجحده�.

العقول  تتلق�ه  الب�سر،   - اإليه  والداعي  ومعلمه،   - اإلهي  و�سع  الدين  اإن 
ب�لوحي - ومنقول  فهو مك�سوب ملن مل يخت�سهم اهلل  املنذرين،  املب�سرين،  من 
عنهم ب�لبالغ، والدرا�سة، والتعليم والتلقني، وهو عند جميع الأمم اأول م� ميتزج 
امللك�ت،  يتبعه� من  بعق�ئده، وم�  النفو�س  ب�لقلوب، وير�سخ يف الأفئدة، وت�سبغ 
والع�دات، وتتمرن الأبدان على م� ين�س�أ عنه من الأعم�ل - عظيمه�، وحقريه� - 
فله ال�سلطة الأوىل على الأفك�ر، وم� يط�وعه� من العزائم، والإرادات، فهو �سلط�ن 
الروح ومر�سده� اإىل م� تدبر به بدنه�، وك�أمن� الإن�س�ن يف ن�س�أته لوح �سقيل واأول م� 
يخط فيه ر�سم الدين، ثم ينبعث اإىل �س�ئر الأعم�ل بدعوته واإر�س�ده، وم� يطراأ على 
النفو�س من غريه. ف�إمن� هو ن�در �س�ذ - حتى لو خرج م�رق عن دينه مل ي�ستطع 
اخلروج عم� اأحدثه فيه من ال�سف�ت، بل تبقى طبيعته فيه ك�أثر اجلرح و»الندبة« 

يف الب�سرة بعد الندم�ل)1(.

وبعد هذا فمو�سوع بحثن� الآن »امللة امل�سيحية« و»امللة الإ�سالمية« - وهو 
بحث طويل الذيل - واإمن� ن�أتي فيه على اإجم�ل ينبئك عن تف�سيل.

الندم�ل: اللتح�م وال�سف�ء. )م(.  )1(
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�سيء، وج�ءت  واملي��سرة يف كل  امل�س�ملة  بنيت على  امل�سيحية  الدي�نة  اإن 
راح امللك وال�سلطة، ونبذ الدني� وبهرجه�، ووعظت بوجوب  برفع الق�س��س، واطِّ
لل�سالطني،  ال�سالطني  اأموال  وترك  له�،  املتدينني  يحكم  �سلط�ن  لكل  اخل�سوع 
والبتع�د عن املن�زع�ت ال�سخ�سية، واجلن�سية، بل والدينية. ومن و�س�ي� الإجنيل: 
من �سربك على خدك الأمين ف�أدر له الأي�سر، ومن اأخب�ره اأن امللوك اإمن� وليتهم 
الأرواح  الب�قية على  والولية احلقيقية  ف�نية -  الأج�س�د - وهي  وحكمهم على 

وهي هلل وحده.

فمن يقف على مب�ين هذه الدي�نة ويالحظ م� قلن� - من اأن الدين �س�حب 
اأثًرا يف الإرادة يتبعه  اأن لكل خي�ل  ال�سوكة العظمى على الأفك�ر مع مالحظة 
حركة يف البدن على ح�سبه - يعجب كل العجب من اأطوار الآخذين بهذا الدين 
ال�سلمي املنت�سبني يف عق�ئدهم اإليه - ف�إنهم يت�س�بقون يف املف�خرة، واملب�ه�ة بزينة 
هذه احلي�ة، ورفه العي�س فيه�، ول يقفون عند حد يف ا�ستيف�ء لذاته�، وي�س�رعون 
 � فنًّ يوم  كل  ويخرتعون  ال�س��سعة،  الأقط�ر  على  والتغلب  املم�لك،  افتت�ح  اإىل 
جديًدا من فنون احلرب، ويبدعون يف اخرتاع الآلت احلربية القت�لة، واملدمرات 
وُلون)1( به� على غريهم - ويب�لغون  املهلكة وي�ستعمله� بع�سهم يف بع�س - وَي�سُ
يف ترتيب اجليو�س وتدبري �سوقه� يف مي�دين القت�ل، وي�سرفون عقولهم يف اإحك�م 
نظ�مه�، حتى و�سلوا غ�ية �س�ر الفن الع�سكري من اأو�سع الفنون واأ�سعبه�، على 

ُطون. )م(. وُلون: َي�سنْ َي�سُ  )1(
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عن  ف�ساًل  اأمالكهم  بحفظ  حتى  العن�ية  عن  لعقولهم  �س�رفة  دينهم  اأ�سول  اأن 
اللتف�ت اإىل طلب غريه�، وقتل الأمم لأخذه� من اأيديهم؟!

والفتت�ح  وال�سوكة،  الغلب  اأ�س��سه� على طلب  الإ�سالمية و�سع  والدي�نة 
به�  الق�ئم  ق�نون يخ�لف �سريعته�، ونبذ كل �سلطة ل يكون  والعزة، ورف�س كل 
�س�حب الولية على تنفيذ اأحك�مه� - ف�لن�ظر يف اأ�سول هذه الدي�نة، ومن يقراأ 
�سورة من كت�به� املنزل - يحكم حكًم� ل ريب فيه ب�أن املعتقدين به� لبد اأن يكونوا 
اأول ملة حربية يف الع�مل، واأن ي�سبقوا جميع امللل اإىل اخرتاع الآلت احلربية، 
واإتق�ن العلوم الع�سكرية والتبحر فيه�، وم� يلزمه� من الفنون الطبيعية والكيمي�ء، 

ۈ  ژۇ ۆ ۆ  اآية  ت�أمل  ومن   - وغريه�  والهند�سة،  الأثق�ل،  وجر 
الغلبة  اأن من �سبغ بهذا الدين فقد �سبغ بحب  اأيقن  ]الأنف�ل/60[  ۈ ٴۇژ  
وطلبه�، واتخ�ذ كل م� ي�سهل له الو�سول اإليه�، وبذل اجلهد وال�سعي بقدر الط�قة 
الب�سرية يف �سبيله� - ف�ساًل عن العت�س�م ب�ملنعة، والمتن�ع من تغلب غريه عليه - 
من لحظ اأن ال�سرع الإ�سالمي حرم املراهنة اإل يف »ال�سب�قة والرم�ية« انك�سف 
له مقدار رغبة ال�س�رع يف معرفة الفنون الع�سكرية والتمرن عليه�، ولكن مع كل 
ذلك ت�أخذه الده�سة من اأحوال املتم�سكني بهذا الدين لهذه الأوق�ت اإذ يراهم 
يته�ونون ب�لقوة، ويت�س�هلون يف طلب لوازمه�، ولي�ست لهم عن�ية ب�لرباعة يف فنون 
القت�ل، ول يف اخرتاع الآلت حتى ف�قتهم الأمم فيم� ك�ن من واجب�تهم عمله، 
والآلت،  الفنون  تلك  من  اإليه  يحت�جون  فيم�  لتقليده�  وا�سطروا  به،  والتخلق 
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 - لأحك�مه�  ور�سخوا  له�  وا�ستك�نوا  �سلطة خم�لفيهم،  منهم حتت  كثري  و�سقط 
ومن وازن بني الدي�نتني ح�ر فكره كيف اخرتع مدفع كروب، واملرتاليوز وغريهم� 
دي�ر  يف  م�رتني  بندقية  وجدت  وكيف  الث�نية!  قبل  الأوىل  الدي�نة  اأبن�ء  ب�أيدي 
الأولني قبل وجوده� عند الآخرين؟ وكيف اأحكمت احل�سون، ودرعت البواخر، 
وخمرب ك�لروا�سي واأخذت مغ�لق البح�ر ب�سواعد اأهل ال�سالمة وال�سلم - دون 

اأهل الغلبة واحلرب.

�، مل ل يقف اخلبري الب�سري دون ا�ستكن�ه  مل ل يح�ر احلكيم واإن ك�ن نط��سيًّ
احلقيقة؟ هل القرون اخل�لية، والأحق�ب امل��سية مل تكن ك�فية لر�سوخ الدي�نتني 
 � يف نفو�س املتم�سكني بعراهم�! هل نبذت كل ملة من امللتني عق�ئد دينه� ظهريًّ
مو�سى  ب�سريعة  الأخذ  على  دينهم  الن�س�رى يف  اقت�سر  هل  بعيدة؟  اأجي�ل  من 
فقط واقتف�ء �سرية يو�سع بن نون؟ هل تخللت اآي�ت الإجنيل من حيث ل يدري 
ول يدري بني اخلطب واملواعظ التي تتلى على من�بر امل�سلمني - اأو األقي �سيء 
منه� يف اأم�ين معلميهم، ون��سري �سريعتهم عندم� يرتبعون يف حم�فل درو�سهم؟ 
هل تبدلت �سنة  اهلل يف امللتني؟ هل حتول جمرى الطبيعة فيهم�؟ هل ا�ستبدت 
ت)1(  الأبدان فيهم� على الأرواح، اأو انفلتت الأفك�ر من �سلطة الدين، اأو َتَع��سَ
فيه�؟ هل  موؤثر  واأقوى  اأول ح�كم عليه�،  �َسِته)2( وهو  بَنقنْ النتع��س  النفو�س عن 

ُعَبت. )م(. ت: �سَ َتَع��سَ  )1(
َرج منه من اأحك�م. )م(. َتخنْ �َسِته: مِب� ُي�سنْ ِبَنقنْ  )2(
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تتخلف العلل عن معلولته�؟ هل تنقطع الن�سب بني الأ�سب�ب وم�سبب�ته�؟ م�ذا 
َي�ت)1(. ع�س�ه ير�سد العقول اإىل ك�سف امل�س�تري، وحل املَُعمَّ

اأين�سب هذا اإىل اختالف الأجن��س - وكثري من اأبن�ء امللتني يرجعون اإىل 
اإىل اختالف الأقط�ر؟  اأين�سب  اأ�سول واحدة، ويتق�ربون يف الأن�س�ب الدانية - 
الأمكنة.  مواقع  ويتج�ورون يف  البلدان،  طب�ئع  يت�س�بهون يف  القبيلني  من  وكثري 
اأمل ي�سدر من امل�سلمني وهم يف �سبيبة دينهم اأعم�ل بهرت الأب�س�ر، واأده�ست 
اأمل يكن منهم مثل ف�ر�س، والعرب والرتك - الذين دوخوا املم�لك  الألب�ب؟ 
وا�ستولوا على كر�سي ال�سي�دة فيه� - نعم ك�ن للم�سلمني يف احلروب ال�سليبية 

اآلت ن�رية اأ�سب�ه املدافع ففزع له� امل�سيحيون، وغ�بوا عن معرفة اأ�سب�به�.

حممود  ال�سلط�ن  اأن  ف�ر�س  ت�ريخ  يف  »الإنكليزي«  �سرجم  ملك�م  ذكر 
الغزنوي ك�ن يح�رب وثنيي الهند ب�ملدافع. وك�نت اأهم الأ�سب�ب يف انهزامهم بني 

يديه �سنة 400 من الهجرة.

ب�أيدي امللة امل�سيحية - فقدمه� اإىل م� مل يكن  ف�أي عون من الدهر اأخذ 
يف قواعد دينه�؟ واأي �سدمة من �سدم�ته دفعت يف �سدور امل�سلمني - ف�أخرتهم 
عن تع�طي الو�س�ئل مل� هو اأول مفرو�س يف دينهم؟ مق�م للحرية ومو�سع للعجب! 

َي�ت: الأ�سي�ء غري الوا�سحة واملُلنِْب�َسة. )م(. املَُعمَّ  )1(
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م�  على  ولكن جنمل  يطول  وتف�سيله   - نعم   - �سبب  من  التخ�لف  لهذا  ولبد 
�سرطن�:

اإن الدين امل�سيحي اإمن� امتد ظله، وعمت دعوته يف املم�لك الأوروبية من 
اأبن�ء الروم�نيني وهم على عق�ئد، واآداب، وملك�ت، وع�دات ورثوه� عن اأدي�نهم 
م�س�ملً�  اإليهم  امل�سيحي  الدين  وج�ء   - الأوىل  و�سرائعهم  وعلومهم  ال�س�بقة، 
لعوائدهم، ومذاهب عقولهم، وداخلهم من طرق الإقن�ع وُم�َس�َرَقة)1( اخلواطر - ل 
ي�سلبهم م� ورثوه  الب�أ�س والقوة - فك�ن ك�لطراز على مع�رفهم، ومل  من مط�رق 
وال�سلم - مل  لل�سالمة  الداعية   - الإجنيل  ف�إن �سحف  ومع هذا  اأ�سالفهم.  عن 
تكن ل�س�بق العهد مم� يتن�وله الك�فة من الن��س، بل ك�نت مذخورة عند الروؤ�س�ء 
وا  الروح�نيني، ثم اإن الأحب�ر الروم�نيني مل� اأق�موا اأنف�سهم يف من�سب الت�سريع، و�سنُّ
حم�ربة ال�سليب، ودعوا اإليه� دعوة الدين - التحمت اآث�ره� يف النفو�س ب�لعق�ئد 
الدينية، وجرت منه� جمرى الأ�سول، وحلقه� على الأثر تزعزع عق�ئد امل�سيحيني 
يف اأوروب�، وافرتقوا �سيًع�، وذهبوا مذاهب تن�زع الدين يف �سلطته - وع�د ومي�س م� 
اأودعه اأجدادهم يف جراثيم وجودهم �سراًم�، وتو�سعوا يف فنون كثرية، وانف�سح لهم 
جم�ل الفكر »واأكرث م� اأف�دهم زحفهم اإىل ال�سرق للحرب ال�سليبي، واقتب��سهم 
الفن  يف  براعتهم  اأخذت  هن�ك  ومن  املغرب«  اإىل  به�  وعودتهم  كثرية  اأ�سي�ء 

الع�سكري واخرتاع الآلت احلربية والدف�ع ُت�َس�ِوق)2( براعتهم يف �س�ئر الفنون.
ِتاَل�س. )م(. ُم�َس�َرَقة: اخنْ  )1(

ُت�َس�ِوق: ُت�َس�ِير. )م(.  )2(
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كل  من  واأخذوا  ن�لوا،  م�  دينهم  ن�س�أة  يف  ن�لوا  اأن  فبعد   - امل�سلمون  اأم� 
�، و�سربوا يف كل فخ�ر ع�سكري ب�سهم، بل تقدموا �س�ئر امللل  كم�ل حربي حظًّ
الدين،  بلب��س  اأقوام  فيهم  ظهر   - واملك�فحة  النزال  وعلوم  املَُق�َرَعة)1(،  فنون  يف 
واأبدعوا فيه البدع، وخلطوا ب�أ�سوله م� لي�س منه� - ف�نت�سرت بينهم قواعد اجلرب، 
و�سربت يف الأذه�ن حتى اخرتقته�، وامتزجت ب�لنفو�س حتى اأم�سكت بعن�نه� 
عن الأعم�ل. هذا م� اأدخله الزن�دقة فيه� بني القرن الث�لث والرابع للهجرة، وم� 
اأنكروا مظ�هر الوجود، وعدّوه� خي�لت تبدو للنظر  ال�سوف�سط�ئية الذين  اأحدثه 
ول تثبته� احلق�ئق - وم� و�سعه كذبة النقل من الأح�ديث، ين�سبونه� اإىل �س�حب 
ال�سرع ويثبتونه� يف الكتب، وفيه� ال�سم الق�تل لروح  الغرية، واأن م� يل�سق منه� 
اأهل احلق، وقي�مهم  ب�لعقول يوجب �سعًف� يف الهمم، وفتوًرا يف العزائم. وحتقق 
ببي�ن ال�سحيح والب�طل مل يرفع ت�أثريه عن الع�مة - خ�سو�ًس� بعد ح�سول النق�س 
اأ�سول دينهم احلقة، ومب�نيه الث�بتة -  اإر�س�د الك�فة اإىل  يف التعليم والتق�سري يف 
التي دع� اإليه� النبي واأ�سح�به - فلم تكن درا�سة الدين على طريقه� القومي اإل 

منح�سرة يف دوائر خم�سو�سة، وبني فئة معينة.

لعل هذا هو العلة يف وقوفهم، بل املوجب لتقهقرهم، وهو الذي نع�ين من 
عن�ئه اليوم م� ن�س�أل اهلل ال�سالمة منه.

�َرَبة ب�ل�سيوف. )م(. املَُق�َرَعة: املُ�سَ  )1(
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اإل اأن هذه الَعَواِر�س)1( التي غ�سيت الدين، و�سرفت قلوب امل�سلمني عن 
رع�يته - واإن ك�ن حج�به� كثيًف� - لكن بينه� وبني العتق�دات ال�سحيحة التي 
مل يحرموه� ب�ملرة تدافع دائم، وتغ�لب ل ينقطع - واملن�زعة بني احلق والب�طل، 
�سبغ  �سبغة  اأول  هو  احلق  الدين  اإن  وحيث  املزاج.  وقوة  املر�س  بني  ك�ملدافعة 
الع�ر�سة،  الغيوم  اأفئدتهم بني تلك  يلوح يف  برقه  يزال ومي�س  نفو�سهم، ول  به� 
�َسع)2( �سح�ب الغفلة، وم� دام القراآن يتلى بني  فالبد يوًم� اأن ي�سطع �سي�وؤه� وَيقنْ
بحم�ية  ي�أمرهم  عليهم  الق�ئم  وهو  احلق،  واإم�مهم  املنزل  كت�بهم  وهو  امل�سلمني، 
حوزتهم، والدف�ع عن وليتهم ومغ�لبة املعتدين، وطلب املنعة من كل �سبيل - ل 
مثل  اإىل  عودتهم  يف  نرت�ب  ل  ف�إنن�   - طريًق�  له�  يخ�س�س  ول  وجًه�،  له�  يعني 
ن�س�أتهم، ونهو�سهم اإىل مط�لبة الزم�ن، ومق��س�ته م� �سلب منهم، فيتقدمون على 
 � و�سنًّ حلقوقهم،  حفًظ�  �َوَلة)3(،  واملُ�سَ واملن�زلة  املالحمة،  فنون  يف  �سواهم  من 

ب�أنف�سهم عن الذل، وملتهم عن ال�سي�ع، واإىل اهلل ت�سري الأمور.

الَعَواِر�س: احَل�َج�ت. )م(.  )1(
�ِسف. )م(. �َسع: َيكنْ َيقنْ  )2(

�َولة: املَُواَثَبة. )م(. املُ�سَ  )3(





مر معن� فيم� �سبق من القول يف �سرية جم�ل الدين و�سف�ته - اأن الن��س 
قد تخ�لفوا يف اأمره، وتب�عد م� بينهم يف معرفة ح�له، وتب�ينت �سوره يف خميالت 
قوة  اأو  مب� يالئمه،  ك�أنه حقيقة كلية، جتلت يف كل ذهن  الالقفني خلربه - حتى 
روحية ق�مت لكل نظر ب�سكل ي�س�كله، والرجل يف �سف�ء جوهره، وزك�ء خمربه، 

مل ي�سبه وهم الواهمني، ومل مي�س�سه حزر اخلّرا�سني.

نعم متكن احل��سدون من ن�سبة م� اأودعته كتب الفال�سفة اإىل راأيه، وكذلك 
 املب�حث التي ك�ن يدور به� ل�س�نه اأثن�ء من�ظراته اجلدلية - يف بي�ن عق�ئد املعطلني - 
واجلنوح  به�  العتق�د  مبعزل عن  والبدع،  النحل  اإظه�ر حق�ئق  منه�  املراد  وك�ن 
اإليه� - بل مع تعقيبه� ب�لرد عليه�، واإق�مة احلجج على بطالنه� - يوؤيد هذا قول 
ة َك�لرَبَج)1(،  جم�ل الدين »يف الأ�ست�نة« لأحد املتلب�سني بلب��س العلم�ء - من ِعمَّ
وعدم  معقولتكم،  �سوء  بني  الدين  حق�ئق  اأ�سعتم  هذا!  ي�   - َك�خَلَرج)2(  ة  وُجبَّ

تفهم منقولتكم!

ة ك�لرَبَج: ِعَم�مة ت�سبه العني يف بي��سه� الذي يحدق ب�سواده�. )م(. ِعمَّ  )1(
ة ك�خَلَرج: عب�ءة يختلط لون�ه� الأ�سود والأبي�س. )م(. ُجبَّ  )2(

ذكره مذهب اجلربية، واملعتزلة، وراأيه يف الق�ساء والقدر 
واإفا�سته فيه
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وك�ن ال�سبب يف هذا اأن الرجل دخل اإىل جمل�س جم�ل الدين، وجل�س 
يف مك�ن رفيع فيه من غري اأن يدعى اإليه، فرتكه ال�سيد اإجالًل لطيل�س�نه، وعماًل 
بع�دته ب�حرتام زائريه. ومل� ك�ن البحث يف ذلك املجل�س دائًرا على م� ق�لته املعتزلة، 
وم� �سببه اجته�د القدرية، واجلربية اندفع ال�سيخ املعمم مق�طًع� لكل بحث وقول، 
� ل�سرح تلك اخلالف�ت والنظري�ت التي عجزت عنده� الفط�حل، وجتردت  مت�سديًّ
يعرف،  ل  مب�  ِرف)1(  وَيهنْ يخو�س،  الدين  فرتكه جم�ل  الكالم  علم�ء  فحول  له� 
مظهًرا له ارتي�ًح� لكي يفرغ جعبته، وي�ستنفد م� عنده، فطمع ال�سيخ واأول �سولة 
هذا  ق�ل:  اأن  اإىل  يطعن  اأن  �س�ء  م�  به  فطعن  الزخم�سري  اهلل  ج�ر  على  �س�له� 
الرجل الزخم�سري كل من قراأ كت�به الك�س�ف يخرج من عداد اأهل ال�سنة ويكون 

من امللحدين.

عالئم  وجهه  على  وظهرت  ال�سعداء،  الدين  جم�ل  ذلك  عند  فتنف�س 
المتع��س)2(، والت�أثر على خالف املعهود فيه مع زائريه فق�ل:

ي� ح�سرة ال�سيخ هل لك اأن تر�سدن� اإىل مواقف الزلل التي ارتكبه� ج�ر 
اهلل الزخم�سري فنتجنبه�، واإىل م� ارتكبه من ال�سطط الذي اأدى به على زعمك 
اإىل الإحل�د؟ ق�ل ال�سيخ: يكفي اأنه من املعتزلة، واأنه من املدافعني يف تف�سريه عن 
مذهب اجلربية، ويكفي لتكفريه اأن العالمة بن خلدون: ق�ل يف مقدمته يجب اأن 

ِرف: يتكلم على غري معرفة. )م(. َيهنْ  )1(
المتع��س: الغ�سب. )م(.  )2(
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ل يقراأ كت�ب التف�سري للزخم�سري. وكل ع�مل يخ�لف ابن خلدون يف اجته�ده 
هذا يكون م�رًق� من الدين، م�سالًّ وم�سلاًل للم�سلمني.

عند ذلك وقف جم�ل الدين، وم�سى حتى وقف جت�ه ال�سيخ وق�ل له:

اإذا اأجبتني الآن معنى العتزال من حيث ال�ستق�ق  ي� ح�سرة ال�سيخ! 
والقدرية  والقدر  واجلربية،  اجلرب  ومعنى  وفقًه�،  لغة  الإحل�د  ومعنى  واملذهب، 
اهلل  ج�ر  اأم  اأاأنت  امل�سيب  هو  فيمن  ن�ق�ستك  ذلك  على  اأجبت  اإذا  وفقًه�،  لغة 

الزخم�سري.

خمتلف  من  جمل  بع�س  يتلقفون  فيمن  املعهودة  ب�جلراأة  ال�سيخ  ف�أج�ب 
العلوم، ويت�سدرون يف املج�ل�س ل�سرده� فيوهمون ال�سذج، والب�سط�ء اأن الواحد 
اأدريني،  الال  املتبحرين  من  واأ�سبح  املحيط،  العلم  من  وارتوى  َت�َسف)1(  ارنْ منهم 
وج�ز مراتب الوارثني املحققني!! فق�ل: ل يهمني ي� ح�سرة ال�سيد األ اأفقه مع�ين 
اأنني من كب�ر  اأقول لك حتديًث� بنعمة اهلل  اأن  م� �س�ألتني عنه لغة وفقًه�، ويكفي 
مدر�سي ال�سليم�نية، وقد اأمتمت درا�سة كل العلوم العقلية، والنقلية واخلالفي�ت، 
ب�أن كل  اأن اجلربية، واملعتزلة، والقدرية يقولون  وم� ق�له علم�ء الكالم، وعلمت 
اأفع�ل العبد م�سندة اإىل اهلل، وبتقدير منه - لي�س للعبد اأدنى ت�أثري فيه� - بل هو 
مبنزلة اجلم�دات - حتى اأن الكفر، واملع��سي بتقدير اهلل - نعوذ ب�هلل من ال�سيط�ن 

. )م(. َت�َسف: َم�سَّ ارنْ  )1(
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الرجيم! هذا ي� ح�سرة جم�ل الدين مذهب من ذكرت ويف مقدمتهم الزخم�سري 
امل�رق، امل�سل!

ك�ن ال�سيخ عند اإيراده م� تقدم من القول على غ�ية من احلدة - تتحرك 
يداه واأ�س�بعه، وعين�ه فتًح� واإغم��ًس�، وح�جب�ه ارتف�ًع�، وانحن�ًء، وجم�ل الدين 
اأن  راأى  ومل�  ال�سكينة.  ومنتهى  الهدوء،  بكم�ل  حرك�ته  ويرقب  بوجهه،  يحدق 
جم�ل الدين اأط�ل ال�سكوت تبني على وجه ال�سيخ عالئم ال�سرور ب�لظفر. عندئذ 

ق�ل جم�ل الدين ي� ح�سرة ال�سيخ:

اهلل  اإىل  العبد  اأفع�ل  ب�إ�سن�د  حجتي  اأن   الزخم�سري  لك  ق�ل  اإذا 
ڻ.  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ژڱ  الن�س  �سريح  من  م�أخوذ   �سبح�نه 
چ چ  چ  ڃ  وژڃ  ]الكهف/ 24-23[  ۀہژ   ۀ  ڻ   ڻ 
چڇژ  ]الإن�س�ن/30[ وژڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ]البقرة/253[ وژہ ہ    

ہ ھ ھژ  ]اآل عمران/ 128[ وژىئ يئ جب حب خب مب ىب يبژ  ]الرعد/33[، 

واإذا ق�ل لك الزخم�سري: اأن الكفر والإمي�ن بتقديره تع�ىل الواحد الأحد والق�هر 
ژک ک  امل�سطفى  لر�سوله  بقوله  القراآن  من  عليك حجة  واأورد   - عب�ده  فوق 

ک گ گ گ     گ ڳ ڳ ڳژ  ]الق�س�س/ 56[.

م�ذا عندك ي� �سيخ من احلجة على الزخم�سري يف مذهبه هذا وم�ستنده 
القراآن الكرمي!



469469
ذكره مذهب اجلربية، واملعتزلة، وراأيه يف الق�س�ء والقدر واإف��سته فيه

قول  بدليل  اهلل  اإىل  راجعة  العبد  اأفع�ل  اأن  الزخم�سري:  ق�ل لك  اإذا  ثم 
مل� خلق  مي�سر  وكل  اأمه  بطن  من  وال�سعيد  اأمه  بطن  من  ال�سقي    امل�سطفى 
له« وقوله يف احلديث الطويل »لو اجتمع اأهل ال�سم�ء والأر�س على اأن ي�سروك 
اأو كم� ق�ل »م� نفعوك جفت  اأ�سروك ولو اجتمعوا«  به م�  ب�سيء مل ي�سرك اهلل 
الأقالم وطويت ال�سحف اإلخ« ثم ي� ح�سرة ال�سيخ لو ق�ل لك الزخم�سري: اأن 
 اأعم�ل التقوى والفجور من العبد مرجعه� اأي�ًس� اإىل اهلل �سبح�نه الق�هر فوق عب�ده 

ڤ  ڤ  ڤ.  ٹ  ژٹ  تع�ىل  بقوله  اأي�ًس�  القراآن  من  حجة  لك  واأورد 
ڦژ  ]ال�سم�س/ 7-8[ واإذا ق�ل لك اأنه ل ي�سح اإمي�نك اإل اأن توؤمن اأي�ًس� 
ب�لقدر خريه و�سره من اهلل تع�ىل. و»هلل اخللق والأمر واإىل اهلل ترجع الأمور« و. و. 

ومم� تكرر وروده يف القراآن واحلديث م�ذا يكون جوابك، وم� عندك من الدفع؟

ثم ق�ل: ي� ح�سرة ال�سيخ! كنت فيم� م�سى من حي�تي، ويف اأول ن�س�أتي 
اأثن�ء جريي وراء العلم�ء لال�ستف�دة من منقولتهم، ومعقولتهم - اأمّر على مق�م�ت - 
اأغربه� واأده�سه� اأنني عندم� كنت اأ�ستفيد جملة من �سيخي يهجم علّي الغرور، 
ِقيد كلم�ته ولو من قبيل ال�سرف والنحو الذي تعلمته  ف�أتهجم على اأ�ست�ذي بَتننْ
منه، وعهدي اإذ ذاك فيه حديًث� ف�أخطئه اأحي�نً� ب�لعلمية والعجمة، ووزن الفعل اإذا 
هو مل يراع حقهم يف كالمه - ثم ك�نت ت�أخذين عزة الغرور من اجلهل ف�أ�ستكرب 
القدرية، واجلربية واملعتزلة،  الفرق بني مذهب  من �سوؤاله عم� جهلته من مثل: 
حتى اإذا كنت يوًم� يف حلقة در�سه وك�ن اأحد رف�قي ي�س�كلني اإذ ذاك يف الغرور، 
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فخلط بح�سرة اأ�ست�ذن� بني مذهب اخلوارج، والقدرية، واجلربية، واملعتزلة، وجعلهم 
�سيًئ� واحًدا غري مميز بني فرقة واأخرى. ق�ل الأ�ست�ذ بلهجة ن��سح: اأولدي الأعزاء! 
خذوا العلم عمن اأدبه العلم ف�أحنى ظهره اإجالًل له، واأف�سى بب�سره ب�س�طع نوره، 
وخفف �سوته خ�سية اأن ي�سكته من هو اأعلم منه - وفوق كل ذي علم عليم - اأم� 
اأن نقبل  اإىل كل مذهبهم بعني ال�سخط، ول  اأن ننظر  املعتزلة فلي�س من العدل 
مرت�آهم بعني الر�سى، اإذ فيهم من اأجلة العلم�ء، والأئمة من يط�طئ اخللف راأ�سه 
اإجالًل لهم - فوا�سل بن عط�ء الذي اعتزل جمل�س اأ�ست�ذه احل�سن وجل�س عند 
اإن لكل �سكل  وق�ل:  ب�ملنزلتني  النبوي، وعلم  امل�سجد  اأ�سطوان�ت  اأ�سطوانة من 
مبتداأ ومنتهى وبينهم� و�سط ل حم�لة، فبني الكفر املطلق والإمي�ن املطلق منزلة 
متو�سطة ل ي�سح معه� الإطالق، مبعنى اأن �س�حب الكبرية »اأي الذنب العظيم« 
ب�لإمي�ن املطلق، بل يجب و�سعه يف  ب�لكفر املطلق، ول  ل ي�سح احلكم عليه ل 

املنزلة املتو�سطة.

�، اأو عدم العتداد به، وقد ق�ل  ق�ل الأ�ست�ذ: هذا نظر ل ي�سح نبذه ظهريًّ
ال�س�رع الأعظم  : »من م�ت ي�سهد اأن ل اإله اإل اهلل دخل اجلنة«.

اأم� نظر املعتزلة، وم� قيل عنهم، اأو ق�لوا به اأنهم اعتزلوا فئتي ال�ساللة وهم� 
اخلوارج واأهل ال�سنة، ف�أرى يف هذا �سطًط�، وهو م� اأدى اإىل تفرغ العلم�ء لقدح 
زن�د فكرهم ب�إيراد احلجج نفًي� اأو اإثب�ًت� لأمور يف الفروع ك�ن الأوىل القت�س�د به� 
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والوقوف عند حدود م� تتم معه الف�ئدة من فهم مق��سد ال�س�رع من نفع اخللق يف 
اأمور العب�دات واملع�مالت.

وقته�  الإ�سالمية يف  الفرق  اأكرب  من  وهي   - اجلربية  مذهب  اإن  ق�ل:  ثم 
به  الأخذ  يجوز  م�  اأو  احلق  حم�س  ارت�أته  م�  كل  يف  يكن  مل   - جدًل  واأكرثه� 
للم�سلمني ك�فة؛ لأن يف مب�حثهم واأ�س�س مذهبهم ب�إ�سن�د اأفع�ل العبد كله� اإىل 
العقول،  اأقدام ل�سعف�ء  اهلل تع�ىل، وجحودهم اجلزء الختي�ري والك�سبي مذلة 
ق�س�ر النظر من الأمة، ول ي�سلم اإل الث�بتون يف اإمي�نهم، الرا�سخون يف عقيدتهم؛ 
اإذ يف تلك املب�حث عقب�ت كوؤود، ومق�م�ت ت�سبه يف اجتي�زه� هول ال�سراط، وهي 

اإىل العلم الروح�ين اأقرب منه� اإىل العلم اجل�سم�ين.

واأم� م� ورد عن ل�س�ن اجلربية ووافقت به املعتزلة يف بحثهم عن قول الإن�س�ن 
»اأعوذ ب�هلل من ال�سيط�ن الرجيم« هذه ال�ستع�ذة من ال�سيط�ن اإن ك�نت؛ كي ل 
يو�سو�س لالإن�س�ن حتى ل يع�سي اهلل ويع�سمه منه، ف�أم� اأن يكون الب�ري تع�ىل 
ف�إن  اأو عدم منعه،  ال�سيط�ن  ع�مل ب�ملحدث�ت كله�، و�سبق يف ق�س�ئه الأزيل منع 
ك�ن الأول وهو املنع لل�سيط�ن ب�لزجر الإلهي، وقهره األ يفعل واأل يو�سو�س ك�ن 
ال�سيط�ن اأحقر من اأن يخ�لف اأمر اهلل وك�نت ال�ستع�ذة ل معنى له�، واإن ك�ن 
ال�سيط�ن م�أموًرا اأن يو�سو�س لالإن�س�ن ب�أمر اهلل ك�ن ال�سيط�ن م�سلًط�، ومدفوًع� ب�أمر 

ل مرد له فال نفع ول ف�ئدة من ال�ستع�ذة اإلخ.
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واإن اهلل اإمن� يريد اإ�سالح العبد، ول يريد اإل اخلري لعب�ده، وم� ربك بظالم 
للعبيد.

كل مثل هذه ال�سبه�ت واخلواطر ل يجوز الأخذ به� على ظ�هره�؛ لأن له� 
من املق�م�ت - كم� ذكرن� - ل حت�سل ول ميكن الو�سول اإليه� اإل مبج�هدات نف�سية 
واإمداد ليدخل وراء ال�س�رع الأعظم اإىل ح�سرة »ل اإله اإل اهلل« ول ف�عل اإل اهلل، 
بدليل قول امل�سطفى  »اأعوذ بر�س�ك من �سخطك واأعوذ بعفوك من غ�سبك، 
على  اأح�سيت  وكم�  اأنت،  كم�  اأنت  عليك  ثن�ء  اأح�سي  ول  منك  بك  واأعوذ 
نف�سك« هذا املق�م الأ�سمى من املق�م�ت املحمدية التي علم به� بع�مل ال�سهود 

ملق�م التعين�ت اأن اهلل تع�ىل هو الف�عل املخت�ر ل رب �سواه.

ول�س�ن ح�ل الربوبية ين�دي عب�ًدا نفخ يف ترابهم ن�سمة من روحه، فت�ألهوا 
به� مع هيكلهم الرتابي، فتقولوا على ب�رئ الن�سم وقد اأن�س�أهم من العدم، وح�موا 
جهاًل وغروًرا حول اإدراك تلك القوة التي تن�ديهم من فوق عظم يحيط روؤو�سهم، 
وي�سغط على اأدمغتهم حتى ل تتع�ىل فوق قدره�، ول تتج�وز اإل م� ك�ن من القدر 

املعلوم.

ق�ل الأ�ست�ذ علي منال خ�ن: اأم� الق�س�ء والقدر، فيجب التنبه فيهم� اإىل 
معنى التعريف�ت؛ اإذ كثرًيا م� يظنون الق�س�ء والقدر �سيًئ� واحًدا ب�ملعنى واملبنى. 
وخري التع�ريف: اأن الق�س�ء هو م� ق�سى به اخل�لق �سبح�نه جملة يف اللوح املحفوظ 
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ب�لتعين�ت الأزلية. والقدر م� تنزل على الأر�س ب�لتدريج من ذلك املجموع واحًدا 
فواحًدا، ح�دًث� فح�دث ب�سخ�س معلوم، يف زمن حمدود، ب�سبب معني - كموت 
زيد يف املر�س الفالين، ب�لعلة الفالنية - هذا م� ق�له اأ�ست�ذن�، واأظن اأن كل ذلك 
�ِس)1(،  حنْ الدَّ من  عندك  فم�  ال�سليم�نية!  من�سي�تك يف  من  هو  ال�سيخ  ي� ح�سرة 
فبهت  والقدرية؟  واملعتزلة،  اجلربية،  ومذاهب  الزخم�سري،  لتقّولت  والدفع 
اأن يظهر  اأنه مل يفقه كل م� قيل، ومل يحب  ال�سيخ بهتة رجل ظهر على وجهه 
على نف�سه العجز، فجمع نف�سه، واعت�سم ب�جلراأة وق�ل: ي� ح�سرة ال�سيد؛ اإن ابن 
خلدون اأعلم مني ومنك وهو الذي حّذر من قراءة تف�سري الزخم�سري، فم� قولك 

اأنت بتحذير ابن خلدون.

فطلب جم�ل الدين مقدمة ابن خلدون وقراأ ف�سل التف��سري حتى و�سل 
عليه  ا�ستمل  م�  »اإن خري  الواحد:  ب�حلرف  يقول  هو  واإذا  الزخم�سري،  ذكر  اإىل 
هذا الفن من التف��سري كت�ب الك�س�ف للزخم�سري من اأهل خوارزم العراق اإل 
الف��سدة  ب�حلج�ج على مذاهبهم  في�أتي  العق�ئد  العتزال يف  اأهل  موؤلفه من  اأن 
حيث تعر�س له يف اآي القراآن من طرق البالغة ف�س�ر بذلك للمحققني من اأهل 
فيم�  بر�سوخ قدمه  اإقرارهم  للجمهور من مك�منه مع  انحراف عنه وحتذير  ال�سنة 
يتعلق ب�لل�س�ن والبالغة، واإذا ك�ن الن�ظر فيه واقًف� على املذاهب ال�سنية، حم�سًن� 

للحج�ج فيه�، فال جرم اأنه م�أمون من غوائله فلتغتنم مط�لعته لغرابة فنونه....«.

�ِس: الإِبنَْط�ل. )م(. حنْ الدَّ  )1(
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ال�سرط الأعظم  اأن  يعلم  ال�سيخ، ومنه  ي� ح�سرة  ابن خلدون  ق�له  م�  هذا 
الذي و�سعه ابن خلدون ملن يحب اأن ي�ستفيد من تف�سري الزخم�سري، اأن يكون 
ذا قدم ث�بت يف العق�ئد، وعلم را�سخ يف حق�ئق العب�دات. عندئذ ي�ستفيد م� �س�ء 

اأن ي�ستفيد من تف�سري الزخم�سري لأنه »اأبدع م� �س�ء اأن يبدع«.

هذا م� ك�ن ي� ح�سرة ال�سيخ يف �س�أن م� ق�له ابن خلدون - فم� عندك مب� 
بقي من املط�عن؟

ق�ل ال�سيخ: ي� ح�سرة ال�سيد جم�ل الدين! »اأنت والزخم�سري ومن نََحى 
اإيراد  نحوكم من علم�ء املنطق ي�سعب على مثلي جم�دلتكم، واإذا عجزت عن 
على  املعتزلة  وافق  الذي  اجلربية  مذهب  ثبوت  عجزي  من  ي�ستف�د  فال  احلجة 
اأهمه�، تقول اجلربية واملعتزلة اأن ال�ستع�ذة من ال�سيط�ن ل ف�ئدة منه�  - كم� ذكر 

ذلك عن ل�س�ن الزخم�سري واأمث�له.

ال�سيط�ن  من  ب�هلل  ف��ستعذ  القراآن  قراأت  »ف�إذا  الن�س  �سريح  يف  ورد  وقد 
الرجيم« فهل ي�سح اجته�د يف مورد الن�س؟ وهل مل يثبت من قول ابن خلدون 
اأن تف�سري الزخم�سري خموف، وحمظور على اأهل ال�سنة مط�لعته؟ اأج�ب جم�ل 
الدين ي� ح�سرة ال�سيخ! اإنني لالآن م� اأعلنت، ول �سرحت عن مذهبي يف هذه 
اجلدلي�ت، ولكن اأوردت اأقوال اأهل تلك البدع والنحل على عالته�، واأحببت 
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اعتمدته�  التي  احلجج  من  عندك  م�  ومبلغ  َرك)1(،  َغونْ رِب  اأَ�سنْ لكي  معك  البحث 
اأهل ال�سنة، وم� يدح�س حجج اأهل العتزال واجلربية - وهم� مل يخرج� يف ظ�هر 
اجته�دهم� عن العت�ب - وقد اأطلقوا للعقل �سراحه معتمدين على قوله تع�ىل: 

ژہ ھ ھ ھ ھ ےژ  ]يو�سف/ 2[ وژڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژژ  ]الزخرف/ 3[ والعقل ي� ح�سرة ال�سيخ ي�سع التكليف قبل 
ورود ال�سرع وهو، اأي العقل، اأعظم من كل خلق.

ال�ستع�ذة من ال�سيط�ن - تقول اجلربية وغريهم اأنه من الأمور التي يحق 
للعقل الإن�س�ين اأن يبحث فيه من وجوه - اأوًل هل فوق ال�سيط�ن من هو اأقدر 
غري  اأو  ب�ملحدث�ت  حميطة  لل�سيط�ن  والق�هرة  الق�درة  القوة  اأن  هل  ث�نًي�:  منه؟ 

حميطة، ع�ملة اأو غري ع�ملة؟

واجلواب ي� ح�سرة ال�سيخ: لبد اأن يكون اأن اهلل �سبح�نه وتع�ىل اأقدر من 
ال�سيط�ن، واأنه �سبح�نه حميط بكل احلوادث األي�س كذلك؟ ق�ل ال�سيخ: نعم.

رب   ي�   - نف�سه�  عن  جت�دل  نف�س  كل  ت�أتي  يوم  ال�سيط�ن  ق�ل  اإذا  اإًذا؛ 
و�سو�ست لزيد من الن��س ب�أن يفعل ال�سيء الفالين وهو من امل�سطور يف لوحك 
�سلط�ن يل على حمو  ف�أي  به -  الذي �سبق ق�س�وؤك  امل�سطور  املحفوظ، وكت�بك 

َرك: اأك�سف عمقك. )م(. رِب َغونْ اأَ�سنْ  )1(
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ق�س�ئك؟ واأي حول يل على عدم تنفيذ اإرادتك - جعلتني مرجوًم� ملعونً� - ف�إن 
ك�ن ذلك ب�سبب جرم �سدر مني من غري �سبق علم لك، ول اإرادة، ول ق�س�ء فيه.

واأنت  امللك،  يف  �سريك  لك  يكون  اأن  قدرتك  وجلت  عظمتك،  تع�لت 
وحدك لك اخللق والأمر. واإن ك�ن رجمي وجعلي ملعونً� بغري ذنب �سدر مني،  
اأخرج من عداد  اأيه� الع�دل حم�س الظلم - ح�لة كوين مل  اإًذا علّي  فحكمك 

عب�دك - وقلت وقولك حق ژجح مح جخ حخژ  ]ف�سلت/ 46[.

عب�دك،  لإغواء  جنده  من  لأكون  اآخر  �سيط�نً�  علّي  �سلطت  كنت  واإن 
يف  ول  ال�سموات  يف  ل  مطلق  �سلط�ن  لغريك  ولي�س  له،  امل�سلط  غريك   فمن 

ۈ    ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ژے  الأر�س: 
ۈژ   ]الرحمن/ 33[.

واإذا امتنع الت�سل�سل ب�ل�سي�طني - وهو ممتنع ل حم�لة - لأنه لبد اأن ي�سل 
اإىل اآخر لي�س بعده اآخر - فم� تقول ي� ح�سرة ال�سيخ بقول هوؤلء اجلربية واملعتزلة؟  

ق�ل ال�سيخ:

ي� ح�سرة ال�سيد، كل هذه املغ�لط�ت، وال�سف�سط�ت من املعتزلة، واجلربية  
الك�س�ف  و�سرح  الرازي،  الفخر  مثل  التف��سري  مطولت  يف  اأ�س�تذتن�  قراأته� 
اأهل ال�سنة، وفّندت مزاعمهم واأثبتت ف�س�د  لبن الطيبي، وقد دح�ست علم�ء 
� عن الل�س�ن، وبعيًدا عن احلج�ج - ميكنني بب�سيط  حججهم. ومع كوين اأعجميًّ
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العقل، وقلة النقل اأن اأرد كل م� ج�ء من علم�ء واأئمة املعتزلة، واجلربية ب�سوؤال 
واحد هو:

� وواجب التب�ع،  اأم� اأن الأدي�ن ومنه� الإ�سالم مب� ورد فيه� من التكليف حقًّ
وعلى اتب�عه يكون الثواب، وعلى خم�لفته يقع العق�ب.

العبد من خري،  اأفع�ل  ب�أن كل   - واملعتزلة  اإذا �سح مذهب اجلربية،  واأم� 
و�سر، واإقرار بوحدانية، اأو �سرك، وف�سق، اأو فجور اأو �سرقة اأموال وقتل اأنف�س، اأو م� 
هن�لك من املوبق�ت وال�سرور - كل ذلك يفعله العبد ب�أمر من اهلل، وعماًل بق�س�ئه 
وقدره، ومتى �سح اإط�عة العبد لربه ب�أفع�له هذه �سح له اأن يطلب من اهلل مثوبة 
من  يطلب  كم�  اإلخ.  والكفر  وال�سرقة،  القتل،  بفعل  وق�س�ئه  لأمره  اإط�عته  على 
اأط�عه ب�أداء الزك�ة والفرو�س وعمل اخلريات، وم� هن�لك من اأعم�ل اخلري والرب 

التي وعد ب�لثواب عليه� املتقون.

�سهرة  ولك  الأمة  نبي هذه  اأبن�ء  اأنك من  تقول  اأنت  ال�سيد!  في� ح�سرة 
ط�ئرة بني امل�سلمني - منهم من يقول عنك اإنك من خرية العلم�ء الواقفني على 
حق�ئق ودق�ئق ال�سرع واأحك�مه، ومنهم من يقول اإنك م�رق من الدين ل اعتق�د 
لك ب�لأدي�ن، ول مبن اأتى به� من الر�سل. وقد حملتني من الأ�سئلة عن ل�س�ن 
من  ال�سبعة  اخلوارج  مذهب  وعن  املعتزيل،  عط�ء  بن  وا�سل  وعن  الزخم�سري، 
اأب��سية، و�سفرية، وغريهم� اأ�سئلة - م� كنت قبل وجودي يف جمل�سك اأعلم �سيًئ� 
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عن مذاهبهم ب�لتف�سيل - ف�لآن اإذا �سئت اأن تف�سح يل - اأوًل عن مذهبك اخل��س 
لأكون اإم� متبًع� لك اإذا وجدته موافًق� لنف�سي، واإم� اأن اأجتنبك لأن �سبه�ت اأهل 
اجلرب وحججهم، وا�ستنت�ج�تهم مم� ي�سل العقل يف �سبيل رده�- خ�سو�ًس� اإذا ك�ن 
�سعيًف� مثلي - والقراآن والتكليف ال�سرعي يع�ر�سهم - واحلجج مع اأهل ال�سنة 
م�  بكل  متبع  دين  اأم�  الدين:  ي� جم�ل  القول  �سعيفة. وخمت�سر  اأرى  م�  على 
ورد فيه من اأمر، اأو نهي، اأو جرب ل لزوم للتكليف معه ل ب�أمر ول بنهي. هذا هو 
الإ�سك�ل يف �سبيل اأمث�يل من الأمة، ف�إن ا�ستطعت ي� ح�سرة ال�سيد اأن تك�سف 
لن� النق�ب، وتذلل لن� ال�سع�ب، وترين� حقيقة تزيل من نفو�س مر�س�ء القلوب، 

ق�س�ر النظر م� يعرتيه� من الرتي�ب ف�فعل ولك ال�سكر، وجزيل الأجر.

عني  ك�ن  اليوم  موقفك  اإن  املحرتم،  ال�سيخ  اأيه�  الدين:  جم�ل  ق�ل 
موقفي جت�ه اأ�ست�ذن� علي منال خ�ن؛ اإذ ك�نت ت�سد اإليه الرح�ل حلل امل�سكالت 
واملع�سالت من اأقط�ر الهند، وبالد الأفغ�ن، واإين لأذكر لك م� ق�له وم� اأج�د به 

واأف�د يف هذا املو�سوع اخلطري.

ق�ل اأيه� الأعزاء! اإن دين الإ�سالم امل�أخوذ عن القراآن قد اأج�ز واأب�ح اجلدل 
منه  املراد  ك�ن  اإذا  اجلدل  اأح�سن  وم�  به،  املَُخ��َسَنة)1(  ومنع  اأح�سن،  هي  ب�لتي 

ا�ستجالء احلقيقة بعيًدا عن التعنت.

املَُخ��َسَنة: �سد اللني يف القول والفعل. )م(.  )1(
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تنبهوا اأيه� الأعزاء لأمر غ�ية يف اخلطر، والدقة لفهم كت�ب اهلل وم� اأتى به 
من التكليف بنهي اأو اأمر. ف�لتكليف وقع على الإن�س�ن دون �س�ئر احليوان، ويف 
يفوقه  نقل  اإذا مل  وي�س�كله  الإن�س�ن،  ي�س�رع  م�  ال�سف�ت  من  احليوان�ت  اأولئك 
�، و�سعوًرا، ووف�ًء، و�سرًبا اإىل اآخر م� هن�لك من ال�سف�ت الع�لية -  بع�سهم ِح�سًّ
ولكن مل يقع عليه� التكليف - ومل�ذا؟ نعم مل�ذا جعله� مع تلك ال�سف�ت م�سخرة 
ا،  عتوًّ منه�  واأ�سد  �سرًبا،  واأقل  بنية،  اأكرثه�  من  اأ�سعف  وهو  الإن�س�ين  للحيوان 

واأكفره� نعًم�، واأقربه� جزًع� اإذا م�سه �سيء من ال�سر.

قدرة �سخرت لالإن�س�ن م� يف الأر�س جميًع�، وجعلت اآلة الت�سخري لتلك 
املوجودات »روح�نية عقله« ليت�سرف به� وي�سخر به� من دونه من جم�د وحيوان 
واأمث�له وجعله خليفة  تقومي، وعلى �سبهه  ب�أح�سن  الإن�س�ن  ونب�ت - خلق ذلك 

عنه يف الأر�س.

ف�إله علم بكل املحدث�ت، وق�سى ق�س�ءه، وقدر قدره، واأعطى الإن�س�ن جزًءا 
ر به� م� يف الأر�س من حيوان وغريه، ويت�س�عد اإىل م� فوقه من  من األوهية، ي�سخِّ
العلوي�ت، واأعطى روحه �سيًئ� من الإح�طة بغيبه يف موته ال�سغري - وهو نومه - 
حقيق،  الأكرب!  الع�مل  فيه  انطوى  الذي  ال�سغري!  اجلرم  ذلك  الإن�س�ن!  ذلك 

وجدير اأن يفقه اأقل مراتب الرتجيح؟
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اأين� اأيه� الأعزاء اإذا وقف على م�ل ل �س�حب له - ل يرتدد بني اأخذه اأو 
تركه، ف�إذا ترجح لديه تركه وقع فعل الرتك، واإن ترجح له اأخذه وقع فعل الأخذ 
ل حم�لة. فعلى هذا الرتجيح الذي يقع به الفعل اأو الرتك، على ذلك املرجح يقع 

الثواب اأو العق�ب!

فكل اأمر يحدث لالإن�س�ن فكًرا »ويقرتن فعله مع زمن ويكون لالإن�س�ن اآن 
ولو غري منف�سل لأعم�ل الفكر »ولو ب�سرعة الربق« يف الفعل اأو يف الرتك، وكلم� 
دخل ويدخل حتت هذا القيد من اأفع�ل الإن�س�ن يكون موؤاخًذا به، واأمور ل دخل 
لرتجيح الب�سر فيه�، ول اأدنى ت�أثري يف عمله�، اأو تركه� ففيه� نظر  ذلك م� �سو�س 
على اأهل اخلري يف فهمه� وعدم التفريق بينه� وبني م� لالإن�س�ن من الرتجيح فيه�، 

وهو م� ي�سمونه ب�لك�سب اأو اجلزء الختي�ري، و�سرب لن� املثل الآتي فق�ل:

ژپ     القتل املحرم يف ال�سرائع - وهو قتل النف�س - على مطلق املعنى: 
اأن  ال�سرع  التف�سيل يف  اأتى  ولكن  ]الفرق�ن/ 68[  پ ڀ   ڀ  ڀ ڀژ  
اأنواع  القتل على اأنواع - فق�تل العمد يقتل، وق�تل معذور يعفى، ثم اأتى على 
املعذرة، وجل م� ورد يف العمد اأن الق�تل لبد اأن ي�سبق فعله الت�سور والت�سمم، 
ويكون له فر�سة يفتكر فيه� ب�لإقدام على فعل القتل، ويرتدد بني ذلك الإقدام 
اأو الإحج�م، ثم وهو بني ترجيح الفعل اأو ترجيح الرتك يرتجح له ج�نب العمل 
فيقع الفعل برتجيحه - وهو فعل القتل - فيقتل بذلك الرتجيح الذي يقولون 

عنه اأنه »العمد«.
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اأو  فتميته،  �سخرة  عليه  فتقع  من�جمه  من  منجم  يف  اآخر  ي�ست�أجر  ورجل 
ا فتقتله. هذا امل�ست�أجر، ومطلق الر�س��سة  تنطلق ر�س��سة من بندقية فت�سيب م�رًّ
ل يط�لبهم� ال�سرع ل بديَّة، ول ينظر اإليهم� بنظر قتلة، ومل�ذا؟ والنتيجة من حيث 
هي قتل لنف�س ب�سرية »واحدة«، ذلك لأن يف الأمر الأول وهو القتل عمًدا - وقد 
ترجح اأحد طريف الفعل اأو الرتك فرجح الف�عل اأحدهم� فوجب اأن يقع عليه م� 
يقع من ثواب وعق�ب. واأم� القتل الث�ين ف�إن �س�حب املنجم، ومطلق الر�س��سة 
لي�س لهم� اأدنى دخل ل يف ترجيح القتل، ول يف عدمه - فك�ن هن�لك حم�س 

القدر الذي لي�س للب�سرية دخل فيه.

هذا ي� ح�سرة ال�سيخ م� ق�له اأ�ست�ذن� علي منال خ�ن، واإليه انتهت الري��سة 
لُّف)1( وتعنت بع�س تالميذه اإذ  يف املعقول واملنقول، ومع ذلك مل ي�سلم من َت�سَ
ق�ل اأحدهم: مولن�، اإذا �سلمن� ب�لرتجيح، واأن املرجح هو الذي يقع عليه برتجيحه 
العق�ب، فهل املرجح هو الإن�س�ن بدون اأن يكون لالإله دخل يف الرتجيح؟ وهل 
هو الإن�س�ن يف الظروف التي اأ�سرت اإليه� هو خ�لق لأفع�ل نف�سه بدون اأمر اخل�لق؟

وعلى هذا اأج�ب الأ�ست�ذ ق�ئاًل: اإن م� �سبق من القول يف هذا املعنى كف�ية 
وخمت�سره� اأن اأفع�ل العبد التي يقع الرتجيح فيه� - معدودة، حمدودة - وهي 
ف�ل�س�رع  عليه�.  العق�ب  واأوجب  عمله�،  ال�سرع  وحظر  به�  التكليف  ج�ء  التي 

. )م(. لُّف: َتَكربُّ َت�سَ  )1(
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الأعظم اأتى م�سدًق� مل� بني يديه من التوراة والإجنيل، وك�ن �سرعه اأو�سح، واأ�سرح 
واأقرب تن�وًل للفطرة، ول�ستنت�ج العقل ال�سليم.

ف�ملنهي عنه يف ال�سرائع كله� م� خرج عن: ل تقتل، ل ت�سرق ول تزِن واإلخ 
م� هو معلوم عند اأهل الكت�ب و�سدقت عليه احلنيفية البي�س�ء، واأوجبت عق�بً� 

ملن خ�لف النهي فيه�.

بعد  الإن�س�ن  ي�أتيه�  اإمن�  اأفع�ل  كونه�  عن  تخرج  مل  املنهي�ت  تلك  وكل 
الت�سور والرتدد بني فعله�، اأو تركه� - والفعل يف القتل العمد، وال�سرقة مل�ل الغري 
برتجيح  يكون  اأن  ال�سرقة، لبد  واآلت  املف�تيح،  واإعداد  ال�سرقة،  زمن  مع حتني 
الإن�س�ن - ول منكر لذلك اإل مك�بر ومتعنت، اإذا رجع اإىل نف�سه علم ِعلنْم اليقني 

اأنه املوؤاخذ مب� رجح من عمله.

ف�أن�  �َسَطة)2( -  �س)1(، ول �َسفنْ َتَخرُّ وم� خرج عن دائرة ترجيح العبد - بال 
اأقول لكم اأن اهلل �سبح�نه - ل ي�س�أله عنه، ول يع�قبه عليه.

وكذلك م� اأتت به الر�سل من الت�سريع ف�إنه� وافقت حكمة اهلل فيم� ي�ستطيع 
العبد اأن يعمله، وم� هو خ�رج عن ا�ستط�عته فال عق�ب عليه فيه.

اء. )م(. رِتَ �س: َكِذب وافنْ َتَخرُّ  )1(
�َسطة: ِجَدال بخداع وت�سليل. )م(. �َسفنْ  )2(
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اأو  ثواب  فيهم�   - نهي  اأو  اأمر  من   - ال�سرعية  التكليف�ت  كل  يف  ولي�س 
بعد  ال�س�رق   - مكرًرا  ق�ل  ثم  الدخل،  فيهم� كل  الإن�س�ن  ولرتجيح  اإل  عق�ب 
اأن يعد اآلة ال�سرقة، ويفتح املغلق�ت، وي�أخذ م� فيه� من مت�ع ونقود - اإذا وقع يف 
يد الق�س�ء يقول »قدر اهلل« - وهكذا القول يف الزاين بعد اأن يعمل ل�ستهواء،  
وا�ستغواء املع�سوم�ت - اإذا افت�سح اأمره يقول »قدر اهلل«. واحلقيقة يف كل تلك 
الأفع�ل �سعور ذلك املرجح وهو الإن�س�ن اأن م� فعله قبيح، ولو عومل مبثل م� ع�مل 
به الغري - ف�سرقوا له م�له، اأو ف�سحوا له عر�سه، اأو قتلوا من يهمه - لأكرب الأمر، 
ولطلب ت�سديد العقوبة على من فعل، ولو ك�ن من اأكرب اجلربيني لرجع عن جربه 

وق�ل ب�جلزء الختي�ري، والك�سبي ط�لًب� عق�ب املجرم!

ثم اختتم الأ�ست�ذ مق�له ق�ئاًل: اأيه� الأعزاء - م� خلق اهلل خلًق� اأ�سرف من 
العقل الذي وهبه خلليفته يف الأر�س وهو »الإن�س�ن« ف�سخر له، م� يف ال�سموات 
وم� يف الأر�س - فجدير األ يجعل حليوانية قوامه� الرتاب اأن تتغلب على تلك 
»الروح« ذات العالقة يف املالأ الأعلى - لأمور كل نت�ئجه� ندم وملذات حقيقته� 

دفع اأمل - وي� ليت تلك الآلم تزول بعد املوت - هيه�ت!

الأنفع والأ�سلح   قد حترى  الأعظم  ال�س�رع  اأن  اأحد منكم  يرت�ب  ول 
لالأمة - فنهى عم� نهى عنه للخري املطلق، واأمر مب� فيه الأليق. هذا بقطع النظر عن 

الثواب الأخروي، اأو العق�ب الدنيوي!
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خ�ن  منال  علي  اأ�ست�ذكم  مولن�  اأقوال  اإن  ال�سيد  ي� ح�سرة  ال�سيخ:  ق�ل 
التي اأنرت به� عقولن�، و�سرحت به� �سدورن�، لهي خري م� �سمعته لالآن، واأعظم م� 
ت�أثرت به نف�سي. بقي �سيء مهم األ وهو تهجم املتفرجنني من امل�سلمني وموافقتهم 
لالأعداء يف الأخذ على الدين الإ�سالمي واأهله، واأن �سبب انحط�طهم، وتقهقرهم، 
وفقدان م� ك�ن لهم من عزة ال�سلط�ن، ونفوذ الكلمة، وت�سخري معظم الأر�س اإن هو 
اإل لعتق�دهم »ب�لق�س�ء والقدر« وا�ست�سالمهم لهذه العقيدة، حتى اآل اأمرهم اإىل 

م� اآل اإليه مم� نراه من ذل، وا�ستعب�د واإلخ!

فم� راأي ال�سيد يف هذا؟ اأجزل اهلل ثوابه ونفع بعلومه.

ب�لعربية  النطق  ال�سيخ حت�سن  ي� ح�سرة  اأراك  الدين وق�ل:  فتب�سم جم�ل 
واأظن اأنك حت�سن فهم م� تقراأ، وغًدا اإن �س�ء اهلل اأعطيك مق�ًل مطبوًع� يف بحث 
»الق�س�ء والقدر« طبع ون�سر يف مدينة ب�ري�س قبل اأحد ع�سر ع�ًم�، نقراأه �سوية حتى 

اإذا اأ�سكل اأمر تع�ون� على حله اإن �س�ء اهلل.

ويف الغد ك�ن ال�سيخ اأول زائر تربع يف حجرة ال�ستقب�ل، وا�ستنجز ال�سيد 
�ه - واألقى علين� وعليه م� ي�أتي: وعده - فلبَّ

ق�ست �سنة اهلل يف خلقه ب�أن للعق�ئد القلبية �سلط�نً� على الأعم�ل البدنية - 
فم� يكون من �سالٍح اأو ف�س�د ف�إمن� مرجعه ف�س�د العقيدة و�سالحه�، وربَّ عقيدة 
واحدة ت�أخذ ب�أطراف الأفك�ر فيتبعه� عق�ئد ومدرك�ت اأخرى ثم تظهر على البدن 
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ب�أعم�ل تالئم اأثره� يف النف�س. وربَّ اأ�سل من اأ�سول اخلري، وق�عدة من قواعد 
ال�ستب�ه  فيه�  يقع  �سرع  تبليغ  اأو  تعليم،  يف  الأنف�س  على  عر�ست  اإذا  الكم�ل 
على ال�س�مع، فتلتب�س عليه مب� لي�س من قبيله�، اأو ت�س�دف عنده بع�س ال�سف�ت 
الرديئة، والعتق�دات الب�طلة - فيعلق به� عند العتق�د �سيء مم� ت�س�دفه - ويف 
مبنية على  ف��سدة  عق�ئد  تتبعه�  ورمب�  اأثره�،  ويختلف  يتغري وجهه�،  احل�لني  كال 
�س�حلة،  غري  اأعم�ل  عنه�  فتن�س�أ  ال�ستعداد،  على خبث يف  اأو  الفهم،  يف  اخلط�أ 
وذلك على غري علم من املعتقد، كيف اأعتقد، ول كيف ي�سرفه اعتق�ده. واملغرور 
وتلك  الأ�سل  بذلك  العتق�د  عن  ن�س�أت  اإمن�  الأعم�ل  تلك  اأن  يظن  ب�لظواهر 
بع�س  والتبديل يف  التحريف  وقع  الفهم  النحراف يف  هذا  مثل  ومن  الق�عدة، 
اأ�سول الأدي�ن غ�لًب�، بل هو علة البدع يف كل دين على الأغلب. وكثرًيا م� ك�ن 
هذا النحراف، وم� يتبعه من البدع من�س�أ لف�س�د الطب�ع، وقب�ئح الأعم�ل - حتى 
اأف�سى مبن ابتالهم اهلل به اإىل الهالك وبئ�س امل�سري. وهذا م� يحمل بع�س من ل 
خربة لهم على الطعن يف دين من الأدي�ن، اأو عقيدة من العق�ئد احلقة ا�ستن�ًدا اإىل 

اأعم�ل بع�س ال�سذج املنت�سبني اإىل ذلك الدين اأو العقيدة. 

من ذلك عقيدة »الق�س�ء والقدر« التي تعد من اأ�سول العق�ئد يف الدي�نة 
ط)1( املغفلني من الإفرجن وظنوا به� الظنون، وزعموا  الإ�سالمية احلقة - كرث فيه� َلغنْ
مت فيهم ال�سعف  اأنه� م� متكنت من نفو�س قوم اإل و�سلبتهم الهمة، والقوة، وحكَّ

َهم. )م(. َهَمة ل ُتفنْ ط: اأ�سوات ُمبنْ َلغنْ  )1(
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وال�سعة، ورموا امل�سلمني ب�سف�ت، ون�سبوا اإليهم اأطواًرا ثم ح�سروا علته� يف العتق�د 
اإن امل�سلمني يف فقر وف�قة، وت�أخر يف القوى احلربية، وال�سي��سية  »ب�لقدر«، فق�لوا 
عن �س�ئر الأمم، وقد ف�سى فيهم ف�س�د الأخالق فكرث الكذب، والنف�ق، واخلي�نة 
وامل�ستقبلة،  احل��سرة  اأحوالهم  وجهلوا  كلمتهم،  وتفرقت  والتب�غ�س،  والتح�قد، 
وغفلوا عم� ي�سرهم وم� ينفعهم، وقنعوا بحي�ة ي�أكلون فيه� وي�سربون، وين�مون ثم 
ل ين�ف�سون غريهم يف ف�سيلة. ولكن متى اأمكن لأحدهم اأن ي�سر اأخ�ه ل يق�سر، 
تبتلعهم  ورائهم  بينهم، والأمم من  ب�أ�سهم  به، فجعلوا  ال�سرر  اإحل�ق  ي�سرع يف  بل 
لقمة بعد اأخرى - ر�سوا بكل ع�ر�س وا�ستعدوا لقبول كل ح�دث، وركنوا اإىل 

ال�سكون يف كور بيوتهم، ي�سرحون يف مرع�هم ثم يعودون اإىل م�أواهم. 

ال�سهوات)1(،  وُمَع�َط�ة  واللعب،  اللهو  يف  اأزمنتهم  يقطعون  فيهم  الأمراء 
وعليهم فرو�س وواجب�ت ت�ستغرق اأعم�رهم يف اأدائه� ول يوؤدون منه� �سيًئ�، ي�سرفون 
اأموالهم فيم� يقطعون به زم�نهم اإ�سراًف� وتبذيًرا، نفق�تهم وا�سعة ولكن ل يدخل يف 
ح�س�به� �سيء يعود على ملتهم ب�ملنفعة، يتخ�ذلون ويتن�فرون، وُيِنيُطون)2( امل�س�لح 
العمومية مب�س�حلهم اخل�سو�سية - فرب تن�فر بني اأمريين ي�سيع اأمة ك�ملة - كل منهم� 
و�سعًف�  ف�نية،  قوة  فيهم�  الأجنبي  فيجد  ج�ره  عليه  وي�ستعدي  �س�حبه،  يخذل 
وعمهم  اخلوف،  �سملهم  عدة.  ول  عدًدا  يكلفه  ل  م�  بالدهم�  من  فين�ل  ق�تاًل 

ُمَع�َط�ة ال�سهوات: من�ولته� مرة بعد اأخرى. )م(.  )1(
ُيِنيُطون: ُيعلِّقون. )م(.  )2(
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ر)1(، يفزعون من الهم�س، وي�أملون من اللم�س، قعدوا عن احلركة اإىل  اجلنب واخَلونْ
م� يلحقون به الأمم من العزة، وال�سوكة، وخ�لفوا يف ذلك اأوامر دينهم - مع روؤيتهم 
جلريانهم - بل الذين حتت �سلطتهم يتقدمون عليهم، ويب�هونهم مب� يك�سبون، واإذا 
ي�سعون يف تخفيف  اأو عدت عليهم ع�دية ل  اإخوانهم م�سيبة،  قوًم� من  اأ�س�ب 
م�س�بهم، ول ينبعثون ملن��سرتهم، ول توجد فيهم جمعي�ت ملية كبرية ل جهرية 
ول �سرية، يكون مق��سده� الغرية، وتنبيه احلمية، وم�س�عدة ال�سعف�ء، وحفظ احلق 

من بغي الأقوي�ء وت�سلط الغرب�ء.

هكذا ن�سبوا اإىل امل�سلمني هذه ال�سف�ت، وتلك الأطوار، وزعموا اأن ل من�س�أ 
له� اإل اعتق�دهم »ب�لق�س�ء والقدر« وحتويل جميع مهم�تهم على القدرة الإلهية، 
وحكموا ب�أن امل�سلمني اإذا داموا على هذه العقيدة فلن تقوم لهم ق�ئمة، ولن ين�لوا 
�، ول ينه�سون بتقوية  ا، ولن يعيدوا جمًدا، ول ي�أخذون بحق، ول يدفعون تعديًّ عزًّ
ُك�س)2( من  �سلط�ن، اأو ت�أييد ملك. ول يزال بهم ال�سعف يفعل يف نفو�سهم، وَيرنْ
بع�ًس�  بع�سهم  يفني  ب�هلل«  »والعي�ذ  والزوال  الفن�ء  اإىل  بهم  يوؤدي  طب�عهم حتى 

ب�ملن�زع�ت اخل��سة، وم� ي�سلم من اأيدي بع�سهم يح�سده الأج�نب.

وبني  والقدر،  ب�لق�س�ء  العتق�د  بني  فرق  ل  اأنه  الإفرجن  اأولئك  واعتقد 
اأفع�له،  جميع  يف  حم�س  جمبور  الإن�س�ن  ب�أن  الق�ئلني  اجلربية  مبذهب  العتق�د 

عف والنك�س�ر. )م(. ر: ال�سَّ اخَلونْ  )1(
ُك�س: َيُرّد. )م(. َيرنْ  )2(
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الهواء  يف  املعلقة  ك�لري�سة  اأنف�سهم  يرون  الق�س�ء  بعقيدة  امل�سلمني  اأن  وتوهموا 
اأنه ل اختي�ر لهم يف قول،  تقلبه� الري�ح كيفم� متيل. ومتى ر�سخ يف نفو�س قوم 
ول عمل، ول حركة، ول �سكون، واإمن� جميع ذلك بقوة ج�برة، وقدرة ق�هرة فال 
ريب تتعطل قواهم، ويفقدون ثمرة م� وهبهم اهلل من املدارك، والقوى، ومتحى من 
خواطرهم داعية ال�سعي، والك�سب. واأجدر بهم بعد ذلك اأن يتحولوا من ع�مل 

الوجود اإىل ع�مل العدم.

املتفرجنني  من  كثريون  مذهبه�  وذهب  الإفرجن،  من  ط�ئفة  ظنت  هكذا 
وغريهم من �سعف�ء العقول يف امل�سرق، ول�ست اأخ�سى اأن اأقول: كذب الظ�ن، 
واأخط�أ الواهم، واأبطل الزاعم، وافرتوا على اهلل وامل�سلمني كذبً� - ل يوجد م�سلم 
وخ�رجي  ووه�بي،  وا�سم�عيلي،  وزيدي،  و�سيعي،  �سني،  من  الوقت  هذا  يف 
يرى مذهب اجلرب املح�س، ويعتقد �سلب الختي�ر عن نف�سه ب�ملرة، بل كل هذه 
� يف اأعم�لهم وي�سمى »ب�لك�سب«  الطوائف امل�سلمة يعتقدون ب�أن لهم جزًءا اختي�ريًّ
من  اهلل  وهبهم  مب�  حم��سبون  واأنهم  جميعهم،  عند  والعق�ب  الثواب  من�ط  وهو 
هذا اجلزء الختي�ري ومط�لبون ب�متث�ل جميع الأوامر الإلهية، والنواهي الرب�نية 
الداعية اإىل كل خري، اله�دية اإىل كل فالح، واأن هذا النوع من الختي�ر هو مورد 

التكليف ال�سرعي وبه تتم احلكمة والعدل.

نعم ك�ن بني امل�سلمني ط�ئفة ت�سمى ب�جلربية ذهبت اإىل اأن الإن�س�ن م�سطر 
يحرك  اأن  بني  فرق  ل  اأن  وزعمت  اختي�ر،  ي�سوبه  ل  ا�سطراًرا  اأفع�له  جميع  يف 
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ال�سخ�س فكه لالأكل وامل�سغ وبني اأن يتحرك بقفقفة الربد عند �سدته، ومذهب 
اأرب�ب  انقر�س  وقد  الف��سدة،  ال�سف�سطة  من�زع  من  امل�سلمون  يعده  الط�ئفة  هذه 
هذا املذهب يف اأواخر القرن الرابع من الهجرة ومل يبق لهم اأثر، ولي�س العتق�د 
ب�لق�س�ء والقدر هو عني العتق�د ب�جلرب، ول من مقت�سي�ت ذلك العتق�د م� ظنه 

اأولئك الواهمون.

العتق�د ب�لق�س�ء يوؤيده الدليل الق�طع، بل تر�سد اإليه الفطرة، و�سهل على 
من له فكر اأن يلتفت اإىل كل ح�دث له �سبب يق�رنه يف الزم�ن - واأنه ل يرى من 
�سل�سلة الأ�سب�ب اإل م� هو ح��سر لديه، ول يعلم م��سيه� اإل مبدع نظ�مه�  - واأن 

لكل منه� مدخاًل فيم� بعده، ذلك بتقدير العزيز العليم.

واإرادة الإن�س�ن اإمن� هي حلقة من حلق�ت تلك ال�سل�سلة، ولي�ست الإرادة 
اإل اأثًرا من اآث�ر الإدراك  - والإدراك اأثر من انفع�ل النف�س مب� يعر�س على احلوا�س 
ال�سلطة على  الكون من  فلظواهر  الفطرة من احل�ج�ت -  اأودع يف  ومب�  و�سعوره� 
الفكر، والإرادة م� ل ينكره اأبله ف�ساًل عن ع�قل، واأن مبداأ هذه الأ�سب�ب التي 
ترى يف مظ�هر موؤثرة اإمن� هو ت�أييد مدبر الكون الأعظم الذي اأبدع الأ�سي�ء على 
ت�بًع� ل�سبهه ك�أنه جزء له، خ�سو�ًس� يف الع�مل  وفق حكمته، وجعل كل ح�دث 

الإن�س�ين.
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ولو فر�سن� اأن ج�هاًل �سل عن العرتاف بوجود اإله �س�نع للع�مل - فلي�س 
يف اإمك�نه اأن يتمل�س من العرتاف بت�أثري الفواعل الطبيعية، واحلوادث الدهرية 
نة التي  يف الإرادات الب�سرية - فهل ي�ستطيع اإن�س�ن اأن يخرج بنف�سه عن هذه ال�سُّ
�سنه� اهلل يف خلقه؟ هذا اأمر يعرتف به طالب احلق�ئق ف�ساًل عن الوا�سلني، واأن 
بع�ًس� من حكم�ء الإفرجن وعلم�ء �سي��ستهم التج�أوا اإىل اخل�سوع ل�سلطة الق�س�ء، 

واأط�لوا البي�ن يف اإثب�ته�، ول�سن� يف ح�جة اإىل ال�ست�سه�د ب�آرائهم.

اإن للت�ريخ علًم� فوق الرواية - عني ب�لبحث فيه العلم�ء من كل اأمة - وهو 
العظيمة،  الأمم يف �سعوده�، وهبوطه�، وطب�ئع احلوادث  �سري  الب�حث عن  العلم 
وخوا�سه�، وم� ين�س�أ عنه� من التغيري، والتبديل يف الع�دات، والأخالق، والأفك�ر، 
بل يف خ�س�ئ�س الإح�س��س الب�طن والوجدان، وم� يتبع ذلك كله من ن�س�أة الأمم 

وتكّون الدول، اأو فن�ء بع�سه� واندرا�س)1( اأثره.

هذا الفن الذي عدوه من اأجّل الفنون الأدبية واأجزله� ف�ئدة، بن�ء البحث 
مدبر  قب�سة  يف  الب�سر  قوى  ب�أن  والإذع�ن  والقدر«  »ب�لق�س�ء  العتق�د  على  فيه 
الك�ئن�ت، وم�سرف للح�دث�ت، ولو ا�ستقلت قدرة الب�سر ب�لت�أثري م� انحط رفيع، 

ول �سعف قوي، ول انهدم جمد، ول تقو�س �سلط�ن.

اندرا�س: َذَه�ب الأثر. )م(.  )1(
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اجلراأة  �سفة  يتبعه  اجلرب  �سن�عة  عن  جترد  اإذا  والقدر  ب�لق�س�ء  العتق�د 
والإقدام، وخلق ال�سج�عة والب�س�لة، ويبعث على اقتح�م امله�لك التي ُتوَجف)1( 

له� قلوب الأ�سود، وتن�سق منه� مرائر النمور.

ومق�رعة  املك�ره،  واحتم�ل  الثب�ت،  على  الأنف�س  يطبع  العتق�د  هذا 
يعز  م�  كل  من  اخلروج  اإىل  ويدعوه�  وال�سخ�ء،  اجلود،  بحلي  ويحليه�  الأهوال، 
يف  هذا  كل  احلي�ة.  ن�سرة  عن  والتخلي  الأرواح،  بذل  على  يحمله�  بل  عليه�، 

�سبيل احلق الذي قد دع�ه� لالعتق�د بهذه العقيدة.

الذي يعتقد ب�أن الأجل حمدود، والرزق مكفول، والأ�سي�ء بيد اهلل ي�سرفه� 
ملته،  اأو  اأمته  كلمة  واإعالء  الدف�ع عن حقه،  املوت يف  يرهب  ي�س�ء، كيف  كم� 
م�له يف  ينفق من  مم�  الفقر  يخ�سى  عليه من ذلك، وكيف  اهلل  فر�س  مب�  والقي�م 
الجتم�ع�ت  واأ�سول  الإلهية،  الأوامر  ح�سب  على  املجد  وت�سييد  احلق،  تعزيز 
احلق:  قوله  يف  ف�سيلته  بي�ن  مع  العتق�د  بهذا  امل�سلمني  اهلل  امتدح  الب�سرية. 
ُهمنْ َفَزاَدُهمنْ اإِميَ�نً� َوَق�ُلوا  �َسونْ ��َس َقدنْ َجَمُعوا َلُكمنْ َف�خنْ ��ُس اإِنَّ النَّ ِذيَن َق�َل َلُهُم النَّ ژالَّ

َبُعوا  ُهمنْ �ُسوٌء َواتَّ نْ مَينْ�َس�سنْ ٍل ملَّ َن اهلِل َوَف�سنْ َمٍة مِّ َم النَْوِكيُل َف�ننَْقَلُبوا ِبِنعنْ ُبَن� اهلُل َوِنعنْ َح�سنْ
ٍل َعِظيٍمژ  ]اآل عمران/ 173-174[ اندفع امل�سلمون يف  َواَن اهلِل َواهلُل ُذو َف�سنْ ِر�سنْ
اأوائل ن�س�أتهم اإىل املم�لك والأقط�ر يفتحونه�، ويت�سلطون عليه�، ف�أده�سوا العقول، 
من  �سلطتهم  وامتدت  الأمم،  من  وقهروا  الدول،  من  دّوخوا  مب�  الألب�ب  وحريوا 

ُتوَجف: َتَخ�ف. )م(.  )1(
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جب�ل برييني الف��سلة بني اأ�سب�ني� وفرن�س� اإىل جدار ال�سني كم� �سبق القول مع قلة 
عددهم وِعددهم، وعدم اعتي�دهم على الأهوية املختلفة، وطب�ئع الأقط�ر املتنوعة. 
اأرغموا امللوك، واأذلوا القي��سرة، والأك��سرة يف مدة ل تتج�وز ثم�نني �سنة! اإن هذا 

ليعد من خوارق الع�دات وعظ�ئم املعجزات!

من  ث�نية  اأر�ًس�  الأر�س  فوق  ورفعوا  اأطواًدا،  َدُكوا)1(  وَدكنْ بالًدا،  دمروا 
حوافر  حتت  اجلب�ل  روؤو�س  و�سحقوا  ع)3(،  قنْ النَّ من  اأخرى  وطبقة  َطل)2(،  الَق�سنْ
َجُفوا)4(  واأَرنْ الن�بذين ل�سلط�نهم،  جي�دهم واأق�موا بدله� جب�ًل، وتالًل من روؤو�س 
اإل  هذا  جميع  اإىل  و�س�ئقهم  ق�ئدهم  ك�ن  وم�  فري�سة.  كل  واأرعدوا  قلب،  كل 

العتق�د »ب�لق�س�ء والقدر«!

اأم�م  منهم  القليلة  الأعداد  بع�س  اأقدام  به  ثبتت  الذي  هو  العتق�د  هذا 
اء)5(  فك�سفوهم  َ جيو�س من الأعداء يغ�س به� الف�س�ء، وي�سيق به� ب�سيط الَغربنْ

عن مواقعهم وردوهم على اأعق�بهم.

َدُكوا: هدموا. )م(. َدكنْ  )1(
َطل: الُغَب�ر ال�س�طع. )م(. الَق�سنْ  )2(

َقع. )م(. َتننْ ع: هو ُكّل م�ء ُم�سنْ قنْ النَّ  )3(
َزُعوا واأََخ�ُفوا. )م(. َجُفوا: اأَجنْ اأَرنْ  )4(
بة. )م(. اء: الأَرنْ�س اجَلدنْ َ الَغربنْ  )5(
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املتهجمني  على  �سهبه�  وانق�ست  ب�مل�سرق  �سيوفهم  ملعت  العتق�د  بهذا 
م�  وجميع  اأموالهم،  بذل  على  الذي حملهم  وهو   - املغرب  اأهل  من  للحروب 

ميلكون من رزق يف �سبيل اإعالء كلمتهم، ل يخ�سون فقًرا ول يخ�فون ف�قة!

هذا العتق�د هو الذي �سهل عليهم حمل اأولدهم، ون�س�ئهم، ومن يكون 
يف حجورهم اإىل �س�ح�ت القت�ل يف اأق�سى بالد الع�مل ك�أمن� ي�سريون اإىل احلدائق 
والري��س، وك�أنهم اأخذوا لأنف�سهم ب�لتوكل على اهلل اأم�نً� من كل غ�درة، واأح�طوه� 
من العتم�د عليه بح�سن ي�سونهم من كل ط�رقة، وك�ن ن�س�وؤهم، واأولدهم يتولون 
�سق�ية جيو�سهم وخدمته� فيم� حتت�ج اإليه. ول يفرق الن�س�ء والأولد عن الرج�ل 

والكهول اإل بحمل ال�سالح، ول ت�أخذ الن��س رهبة، ول تغ�سى الأولد مه�بة.

هذا العتق�د هو الذي ارتفع بهم اإىل حد ك�ن ذكر ا�سمهم يذيب القلوب، 
ويبدد اأفالذ الأكب�د - حتى ك�نوا ين�سرون ب�لرعب يقذف به يف قلوب اأعدائهم 
فينهزمون بجي�س الرهبة - قبل اأن َي�ِسيُموا)1( بروق �سيوفهم وملع�ن اأ�سنتهم، بل 

قبل اأن ت�سل اإىل ُتُخوِمِهم)2( اأطراف َجَح�ِفِلهم)3(!

اأنه من بداية ت�ريخ الجتم�ع  اأقول  اأقول ول اأخ�سى واهًم� ين�زعني فيم� 
الب�سري اإىل اليوم م� وجد ف�حت عظيم، ول حم�رب �سهري، نبت يف اأو�سط الطبق�ت 

ِمُدوا. )م(. َي�ِسيُموا: َيغنْ  )1(
ُتُخوِمهم: ُحُدوِدهم. )م(.  )2(

َجَح�ِفِلهم: ُجُيو�ِسهم. )م(.  )3(
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وبلغ من  الرق�ب،  ال�سع�ب، وخ�سعت  له  الدرج�ت، فذللت  اأعلى  اإىل  ثم رقي 
ب�سطة امللك م� يدعو اإىل العجب، ويبعث الفكر لطلب ال�سبب اإل ك�ن معتقًدا 

»ب�لق�س�ء والقدر«.

�سبح�ن اهلل! الإن�س�ن حري�س على حي�ته، �سحيح بوجوده على مقت�سى 
الفطرة واجلبلة، فم� الذي يهّون عليه اقتح�م املخ�طر، وخو�س امله�لك، وم�س�رعة 
املن�ي� اإل العتق�د ب�لق�س�ء والقدر، وركون قلبه اإىل اأن املقدر ك�ئن ول اأثر لهول 

املظ�هر!

يعرف  ف�حت  اأول  وهو  »كيخ�سرو«  الف�ر�سي  كور�س  اأن  التواريخ  لن�  اأثبتت 
يف ت�ريخ الأقدمني، م� ت�سنى له الظفر يف فتوح�ته الوا�سعة اإل لأنه ك�ن معتقًدا 
ب�لق�س�ء والقدر، فك�ن لهذا العتق�د ل يهوله هول ول توهن عزميته �سدة. واأن 
اجلليلة.  العقيدة  هذه  نفو�سهم  يف  ر�سخت  ممن  ك�ن  املكيدوين  الكبري  اإ�سكندر 
وجنكيز خ�ن الترتي �س�حب الفتوح�ت امل�سهورة ك�ن من اأرب�ب هذا العتق�د، 
اأ�سد الن��س مت�سًك� بعقيدة الق�س�ء،  وك�ن ن�بليون الأول بون�برت الفرن�س�وي من 
وهي ك�نت تدفعه بع�س�كره القليلة على اجلم�هري الكثيفة الكثرية فيتهي�أ له الظفر 
وين�ل بغيته من الن�سر، ويقتحم امله�لك ويتعر�س للموت ول يب�يل، فنعم العتق�د 
الذي يطهر النفو�س الإن�س�نية من رذيلة اجلنب - وهو اأول ع�ئق للمتدن�س به عن 
خ�لطه�  قد  العقيدة  هذه  اأن  ننكر  ل  اإن�  نعم،   - ك�نت   � اأيًّ طبقة  يف  كم�له  بلوغ 
ورمب� ك�ن هذا   - �سوائب من عقيدة اجلرب  امل�سلمني  الع�مة من  بع�س  نفو�س  يف 
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به� احلوادث يف الأع�سر  اأخذتهم  التي  امل�س�ئب  ببع�س  ال�سبب يف رزيئتهم  هو 
الأخرية - ورج�وؤن� يف الرا�سخني من علم�ء الع�سر اأن ي�سعوا جهدهم يف تخلي�س 
هذه العقيدة ال�سريفة من بع�س م� طراأ عليه� من لواحق البدع، ويذكروا الع�مة 
ب�سنن ال�سلف ال�س�لح، وم� ك�نوا يعملون، وين�سروا بينهم م� اأثبتته الأئمة ر�سي 
اهلل عنهم ك�ل�سيخ الغزايل واأمث�له - من اأن التوكل، والركون اإىل الق�س�ء اإمن� طلبه 
ال�سرع من� يف العمل ل يف البط�لة والك�سل - وم� اأمرن� اهلل اأن نهمل فرو�سن�، وننبذ 
م� اأوجب علين� بحجة التوكل عليه، فتلك حجة امل�رقني عن الدين، احل�ئدين عن 
ال�سراط امل�ستقيم، ول يرت�ب اأحد من اأهل الدين الإ�سالمي يف اأن الدف�ع عن 
امللة يف هذه الأوق�ت �س�ر من الفرو�س العينية على كل موؤمن مكلف، ولي�س 
بني امل�سلمني وبني اللتف�ت اإىل عق�ئدهم احلقة التي جتمع كلمتهم، وترد اإليهم 
عزميتهم، وتنه�س همتهم ل�سرتداد �س�أنهم الأول اإل دعوة خري من علم�ئهم واأن 

جميع ذلك موكول اإىل ذمتهم.

هذه  من�سوؤه  فلي�س  والت�أخر،  النحط�ط  من  امل�سلمني  يف  زعموه  م�  اأم� 
العقيدة ول غريه� من العق�ئد الإ�سالمية، ون�سبته اإليه� كن�سبة النقي�س اإىل نقي�سه 

بل اأ�سبه م� يكون بن�سبة احلرارة اإىل الثلج والربودة اإىل الن�ر.

نعم حدث للم�سلمني بعد ن�س�أتهم ن�سوة من الظفر، وثمل من العز  والغلب، 
وف�ج�أهم وهم على تلك احل�ل �سدمت�ن قويت�ن، �سدمة من طرف ال�سرق وهي 
غ�رة الترت  من جنكيز خ�ن واأحف�ده، و�سدمة من جهة الغرب وهي زحف الأمم 
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ب�لراأي،  تذهب  الن�سوة  ح�ل  يف  ال�سدمة  واأن  دي�رهم،  على  ب�أ�سره�  الأوروبية 
حكوم�ت  تداولتهم  ذلك  وبعد  الطبيعة.  بحكم  وال�سب�ت  الده�سة،  وتوجب 
متنوعة، وو�سّد الأمر فيهم اإىل غري اأهله، وَوىلَّ على اأمورهم من ل يح�سن �سي��سته� 
فك�ن حك�مهم واأمراوؤهم من جراثيم الف�س�د يف اأخالقهم وطب�عهم، وك�نوا جملبة 
ل�سق�ئهم وبالئهم، فتمكن ال�سعف من نفو�سهم، وق�سرت اأنظ�ر الكثري منهم على 
الآخر  بن��سية  منهم  كل  واأخذ  الآنية،  لذته  تتج�وز  ل  التي  اجلزئي�ت  مالحظة 
يطلب له ال�سرر، ويلتم�س له ال�سوء من كل ب�ب، ل لعلة �سحيحة، ول داع قوي، 
وجعلوا هذا ثمرة احلي�ة ف�آل الأمر بهم اإىل ال�سعف، والقنوط، واأدى اإىل م� �س�روا 

اإليه.

ولكني اأقول وحق م� اأقول - اأن هذه امللة لن متوت م� دامت هذه العق�ئد 
ال�سريفة اآخذة م�أخذه� من قلوبهم، ور�سومه� تلوح يف اأذه�نهم، وحق�ئقه� متداولة 
النف�سية،  الأمرا�س  من  عليهم  عر�س  م�  وكل   - منهم  الرا�سخني  العلم�ء  بني 
بداأ،  كم�  الأمر  ويعود  احلقة  العق�ئد  قوة  تدفعه  اأن  بد  فال  العقلي،  والعتالل 
بالدهم،  اإنق�ذ  يف  والتب�سر  احلكمة،  مذاهب  ويذهبون  عق�لهم،  من  وين�سطون 

واإره�ب الأمم الط�معة فيهم، واإيق�فه� عند حده�.

الذين  العثم�نيني  اإىل  ف�نظر  توؤيده،  الت�ريخية  واحلوادث  ببعيد  ذلك  وم� 
و�س�قوا  ال�سليبية«  واحلروب  الترت  »حروب  القوية  ال�سدم�ت  تلك  بعد  نه�سوا 
البالد  ودوخوا  الفتوح�ت،  مي�دين  لهم  وات�سعت  الع�مل  اأرج�ء  اإىل  اجليو�س 
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ال�سلط�ن  ك�ن  حتى  الإفرجنية  الدول  ل�سلط�نهم  ودانت  امللوك،  اأنوف  واأرغموا 
العثم�ين يلقب بني الدول »ب�ل�سلط�ن الأكرب«.

ثم ارجع الب�سر جتد هزة يف نفو�سهم، وحركة يف طب�عهم اأحدثه� فيهم م� 
�سرت  - حركة  املنقلب  و�سوء  الع�قبة  رداءة  من  الأخرية  احلوادث  به  توعدتهم 
يف اأفك�ر ذوي الب�سرية منهم يف اأغلب الأنح�ء �سرًق� وغربً�، وت�ألفت من خي�رهم 
الهمة  بغ�ية  وال�سعي  وال�سرع  العدل  ن�سرة  نف�سه�  على  كتبت  للحق،  ع�سب�ت 
لبث اأفك�ره� وجمع الكلمة املفرتقة و�سم ال�ست�ت املتبددة - وجعلوا من اأ�سغر 
وتنقل  منهم،  املتب�عدين  بني  فيه�  يكتب  مب�  لت�سل  عربية  جريدة  ن�سر  اأعم�لهم 
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اإليهم بع�س م� ي�سمره الأج�نب لهم، واإنَّ� نرى عدد )اجلمعية ال�س�حلة()1( يزداد 
يوًم� بعد يوم ن�س�أل اهلل تع�ىل جن�ح اأعم�له�، وت�أييد مق�سده� احلق ورج�وؤن� من كرمه 
لل�سرقيني عموًم� وللم�سلمني خ�سو�ًس�.  اأثر مفيد  اأن يرتتب على ح�سن �سعيه� 

انتهى!

ثم ق�ل: هذه عقيدة »الق�س�ء والقدر« التي تعد من اأ�سول العق�ئد يف الدين 
الإ�سالمي - كيف انقلبت حقيقته� مع جهلة الإفرجن ومن ت�بعهم من املغفلني، 
و�سعف�ء العقول من املتفرجنني يف ال�سرق؟ وكيف ا�ستنتجوا منه� نتيجة مل تكن 
من لوازمه�؟ بل هي يف احلقيقة من نقي�سه�، وبعد اأن ك�نت تلك العقيدة ال�سريفة 

اإن الذي عن�ه جم�ل الدين »ب�جلمعية ال�س�حلة« ورج�له� يف مق�له هذا الذي كتب يف ب�ري�س �سنة 1301هـ   )1(
و�سنة 1884م هم رج�ل »تركي� الفت�ة« وك�ن ال�سيد قد اجتمع ببع�س رج�ل تلك اجلمعية يف ب�ري�س واأطلعوه 
على خطتهم وم� يح�ولونه من اإ�سالح اململكة العثم�نية وجمع كلمة الأمة على النهو�س ب�مللك الإ�سالمي، 
ودراأ املخ�طر الأوروبية عن املم�لك الإ�سالمية ال�سرقية. وتنبيه اخلواطر الغ�فلة مل� تنويه اإنكلرتا خ�سو�ًس� من 
ال�سر، والكيد للم�سلمني - فراق ذلك لل�سيد وا�ستح�سنه، و�سجع الق�ئمني بتلك الفكرة، وال�س�عني وراء 
 تلك الغ�ية ال�سريفة - التي هي من اأ�سمى اأغرا�س جم�ل الدين وم� ي�سعى يف �سبيله، ويعمل على حتقيقه - 
مه�جرين  اأوروب�  اإىل  ذهبوا  الذين  الأتراك  اأحرار  اإىل  العهد  اأقرب  يف  الفت�ة«  تركي�  »جمعية  ت�ريخ  ويرجع 
الربن�س  بن�سرتهم  والآخذ   راأ�سهم،  على  وك�ن  العزيز  عبد  ال�سلط�ن  املرحوم  �سلطنة  عهد  يف  مغ��سبني 
العثم�نيني  من  واملفكرين  الف�سالء  خي�ر  من  ك�ن  ذاك  اإذ  الأحرار  ولفيف  امل�سري  ب��س�  ف��سل  م�سطفى 
 الأتراك - منهم �سي� ب��س� املوؤرخ، وال�س�عر ن�مق كم�ل بك، وحممد بك، ونوري بك، ور�س�د ب��س� وغريهم - 
ولهذه الع�سبة جم�هدات جليلة يف �سبيل اإ�سالح اململكة،  ومق�لت موؤثرة اأبدعوا يف حتريره�، وتفننوا يف 
و�س�ئل اإدخ�له� حتى ك�نوا يطبعونه� يف اآخر العهد على اأثواب الأقم�سة القطنية وغريه� - ثم تو�سط ن�بوليون 
الث�لث الأمر بني ال�سلط�ن عبد العزيز والربن�س م�سطفى ب��س� ف��سل ومن معه من الأحرار اآخًذا موثًق� من 
 جاللة ال�سلط�ن اأن يعمل على م� يرومونه من الإ�سالح بعد عودتهم اإىل الأ�ست�نة وقد متنع الأحرار يف ب�دئ =

=الأمر ومل  يقبلوا ب�لعودة من غري �سم�ن وثيق، ثم ع�دوا وك�ن من اأمرهم مم� يطول �سرحه، وم� هو معلوم عند 
بقية قدم�ء الرج�ل من العثم�نيني الب�قني يف قيد احلي�ة اليوم، وم� تركوه يف �سدور الأخالف.
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مم� حتمل معتقده� على التحلي ب�أكمل ال�سف�ت من جراأة واإقدام، والتخلق بخلق 
امله�لك، واحتم�ل املك�ره واجلود وال�سخ�ء واحتق�ر  الب�س�لة وال�سج�عة واقتح�م 
وف�قة،  فقر  من  اليوم  امل�سلمني  يف  م�  راأوا  املجد  وطلب  احلق  �سبيل  يف  املوت 
و�سعف وا�ستك�نة اإىل الذل وغري ذلك من املذام فن�سبوه� اإىل اعتق�د امل�سلمني 
ب�لق�س�ء والقدر - والعقيدة مع امل�سلمني فيم� لو عملوا به� براء مم� ين�سبونه اإليهم - 
ولكن من �سنن الوجود، ومقت�سي�ت انحط�ط الأمم، ولوازم تقهقره� اأن ترمي بكل 
�س�ئنة، وت�سلب من كل ف�سيلة - فتعود ح�سن�ته� �سيئ�ت، ويعد كل و�سف كم�يل 
له� نق�ًس�، وب�لخت�س�ر ت�سلب كل م� عنده� من املح��سن، وتلب�س م� يف الغري من 
امل�س�وي - �سواء يف ذلك العق�ئد وجميل ال�سف�ت - من ذلك القبيل »التع�سب« 
وهو لفظ �سغل من�طق الن��س خ�سو�ًس� يف البالد ال�سرقية - تلوكه الأل�سن وترمي 
به الأفواه يف املح�فل واملج�مع - حتى �س�ر متكًئ� للمتكلمني يلج�أ اإليه الَعّي)1(، 
واجل�مد البليد. اأخذ هذا اللفظ مبواقع التعبري، فقلم� تكون عب�رة اإل وهو ف�حتته�، 
اأو ح�سوه�، اأو خ�متته� - يعّدون م�سم�ه علة لكل بالء، ومنبًع� لكل عن�ء، ويزعمونه 
ا منيًع� بني املت�سفني به وبني الفوز والنج�ح، ويجعلونه عنوانً�  حج�بً� كثيًف�، و�سدًّ
على النق�س، وعلًم� للرذائل- واملتفرجنون الذاهبون يف تقليدهم الأعمى مذاهب 
اخللط واخلبط ل مييزون بني حق وب�طل - هم اأحر�س الن��س على الت�سدق بهذا 
البدع اجلديد - فرتاهم يف بي�ن مف��سد التع�سب يهزون الروؤو�س، ويعبثون ب�للحى، 

الَعّي: الَع�ِجز. )م(.  )1(
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َب�ل)1( - واإذا رموا به �سخ�ًس� للحط من كرامته اأردفوه للتو�سيح بلفظ  ويربمون ال�سِّ
متع�سًب�  مل�سربهم عدوه  املخ�لفة  من  نوًع�  ب�سخ�س  عهدوا  واإن  »فن�تيك«  اإفرجني 
وهزوؤا به، وغمزوا، وملزوا، واإذا راأوه عب�سوا وَب�َسُروا)2(، و�سمخوا ب�أنوفهم كرًبا، ووّلوه 

دبًرا، ون�دوا عليه ب�لويل والثبور.

معن�ه  من  بعقولهم  ات�سل  وم�ذا  اللفظ؟  هذا  من  اأفه�مهم  اإىل  �سبق  م�ذا 
على  وقوف  لهم  وهل  نقي�سة؟  لكل  وم�سدًرا  �سن�عة،  لكل  مبدًءا  خ�لوه  حتى 

�سيء من حقيقته؟

اإىل  ن�سبة  الن�سبية  امل�س�در  من  والع�سبية   - ب�لع�سبية  قي�م  »التع�سب« 
الع�سبة - وهي قوم الرجل الذين يعززون قوته، ويدفعون عنه ال�سيم، والعداء، 
ف�لتع�سب و�سف للنف�س الإن�س�نية ت�سدر عنه نه�سة حلم�ية من يت�سل به�، والذود 

عن حقه، ووجوه الت�س�ل ت�بعة لأحك�م النف�س يف معلوم�ته� ومع�رفه�.

بن�ء الأمم، وهو عقد  واأق�م  ال�سعوب  به  الذي �سكل اهلل  الو�سف هو  هذا 
ا�سم  منه� حتت  املتفرق  يوحد  ال�سحيح  املزاج  قوة  هو  بل  اأمة،  كل  الروابط يف 
واحد، وين�سئه� بتقدير اهلل خلًق� واحًدا، كبدن ت�ألف من اأجزاء وعن��سر تدبره روح 
واحدة فتكون ك�سخ�س ميت�ز يف اأطواره، و�سوؤونه و�سع�دته و�سق�ئه، عن الأ�سخ��س.

�ِرب. )م(. ر ال�سَّ َب�ل: �َسعنْ ال�سِّ  )1(
َب�َسُروا: نظروا بكراهة �سديدة. )م(.  )2(
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وهذه الوحدة هي مبعث املب�راة بني اأمة واأمة، وقبيل وقبيل، ومب�ه�ة كل 
من الأمتني املتق�بلتني مب� يتوفر له� من اأ�سب�ب الرف�هة، وهن�ء العي�س، وم� جتمعه 
الأمم  بني  والتن�ف�س  الكلمة.  ونف�ذ  املق�م،  و�سمو  واملنعة،  العزة  و�س�ئل  قواه� من 
ك�لتن�ف�س بني الأ�سخ��س، وهو اأعظم ب�عث على بلوغ اأق�سى درج�ت الكم�ل يف 

جميع لوازم احلي�ة بقدر م� ت�سعه الط�قة.

التع�سب روح كلي - مهبطه هي�أة الأمة، و�سورته� - و�س�ئر اأرواح الأفراد 
حوا�سه وم�س�عره - ف�إذا اأمل ب�أحد امل�س�عر م� ل يالئمه من اأجنبي عنه انفعل الروح 
َرة)1(  عنْ النَّ َعر  الكلي - وج��ست طبيعته لدفعه فهو لهذا مث�ر احلمية الع�مة، وِم�سنْ
اجلن�سية، هذا الذي يرفع نفو�س اآح�د الأمة عن مع�ط�ة الدن�ي� وارتك�ب اخلي�ن�ت 
الطب�ع،  ا�ستق�مة  واأن  الع�قبة.  �سوء  اإىل  به�  يوؤول  اأو  ب�سرر  الأمة  يعود على  فيم� 
واللتح�م  فيه�،  التع�سب  درجة  على ح�سب  تكون   - اأمة  الف�سيلة يف  ور�سوخ 
بني اأفراده� يكون كل منهم مبنزلة ع�سو �سليم يف بدن حي - ل يجد الراأ�س غنى 
ب�رتف�عه عن القدم ول يرى القدم�ن يف تطرفهم� انحط�ًط� يف رتبة الوجود، واإمن� كل 

يرى، ويجد ويعمل وظ�ئفه حلفظ البدن وبق�ئه.

كلم� �سعفت قوة الربط بني اأفراد الأمة ب�سعف التع�سب فيهم ا�سرتخت 
اإىل النحالل  بن�ء الأمة  َن�ب)2(، ورقت الأوت�ر، وتداعى  الأع�س�ب، ورثَّت الأَطنْ

رة: ُموِقد الفتنة والع�سبية. )م(. عنْ َعر النَّ ِم�سنْ  )1(
َت�د. )م(. َن�ب: الأَونْ الأَطنْ  )2(
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كم� يتداعى بن�ء البنية البدنية اإىل الفن�ء - بعد هذا ميوت الروح الكلي وتبطل 
هي�أة الأمة - واإن بقيت اآح�ده� فم� هي اإل ك�لأجزاء املتن�ثرة اأم� تت�سل ب�أبدان 
اأخرى بحكم �سرورة الكون، واأم� اأن تبقى يف قب�سة املوت اإىل اأن ينفخ فيه� روح 

الن�س�أة الآخرة.

وغفل  ب�لف�سل،  رم�هم  قوم  يف  الع�سبية  �سعفت  اإذا  خلقه  يف  اهلل  �سنة 
بع�سهم عن بع�س، واأعقب الغفلة تقطع يف الروابط، وتبعه تق�طع وتدابر - فيت�سع 
لالأج�نب والعن��سر الغريبة جم�ل التداخل فيهم، ولن تقوم لهم ق�ئمة من بعد 

حتى يعيدهم اهلل كم� بداأهم ب�إف��سته روح التع�سب يف ن�س�أة ث�نية.

اإفراط  اأن التع�سب و�سف ك�س�ئر الأو�س�ف له حد اعتدال وطرف  نعم، 
النق�س الذي  بين� مزاي�ه، والتفريط فيه هو  وتفريط. واعتداله هو الكم�ل الذي 
يف  ف�ملفرط  والعتداء،  اجلور  على  تبعث  مذمة  فيه  والإفراط  رزاي�ه،  اإىل  اأ�سرن� 
ب��ستحق�ق  به بحق وبغري حق، ويرى ع�سبته منفردة  امللتحم  يدافع عن  تع�سبه 
َواِئم)1( ل يعرتف له  ل من ال�سَّ الكرامة، وينظر اإىل الأجنبي عنه كم� ينظر اإىل الَهمنْ
بحق، ول يرعى له ذمة، فيخرج بذلك عن ج�دة العدل فتنقلب منفعة التع�سب 
الجتم�ع  قوام  العدل  ف�إن  يتقو�س جمده�  بل  الأمة،  به�ء  ويذهب  م�سرة،  اإىل 
الإن�س�ين وبه حي�ة الأمم، وكل قوة ل تخ�سع للعدل فم�سريه� اإىل الزوال وهذا 

ي. )م(. َك �ُسًدى بال َرعنْ َوائم: م� ُيرتنْ ل من ال�سَّ )1(  الَهمنْ
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احلد من الإفراط يف التع�سب هو املمقوت على ل�س�ن ال�س�رع   يف قوله »لي�س 
من� من دع� اإىل ع�سبية« احلديث.

التع�سب كم� يطلق ويراد منه النعرة على اجلن�س، ومرجعه� رابطة الن�سب 
على  ف�أطلقوه  فيه،  العرف  اأهل  تو�سع  كذلك   - واحد  منبت  يف  والجتم�ع 
واملغفلون من  واملتنطعون،  بع�ًس� -  بع�سهم  ملن��سرة  الدين  ب�سلة  امللتحمني  قي�م 
نخ�ل  ول   - ب�لذم  ويرمونه  ب�ملقت،  التع�سب  النوع من  هذا  يخ�سون  املتفرجنني 
مذهبهم هذا مذهب العقل، اأو يتفق مع احلزم - ف�إن حلمة ي�سري به� املتفرقون اإىل 
وحدة تنبعث عنه� قوة لدفع الغ�ئالت وك�سب الكم�لت ل يختلف �س�أنه�، ول 
فرق اأ�ساًل اإذا ك�ن مرجعه� الدين اأو ك�ن مرجعه� الن�سب - وقد ك�ن من تقدير 
العزيز العليم وجود الرابطتني يف اأقوام خمتلفة من الب�سر، وعن كل منه� �سدرت 
يف الع�مل اآث�ر جليلة يفتخر به� الكون الإن�س�ين - ولي�س يوجد عند  العقل اأدنى 
م�  وبني   - معي�سته  على ح�ج�ت  ومع�ونته  قريبه،  القريب عن  مدافعة  بني  فرق 

ي�سدر من ذلك، عن املتالحمني املت�سلني ب�سلة املعتقد ورابطة امل�سرب.

فتع�سب امل�سرتكني يف الدين املتوافقني يف اأ�سول العق�ئد بع�سهم لبع�سهم 
اإذا وقف عند العتدال، ومل يدفع اإىل جور يف املع�ملة، ول انته�ك حلرمة املخ�لف 
نفًع�،  واأوفره�  الإن�س�نية  الف�س�ئل  اأجل  من  ف�سيلة  فهو   - لذمته  نق�س  اأو  لهم، 
واأجزله� ف�ئدة، بل هو اأقد�س رابطة واأعاله�، اإذا ا�ستحكمت �سعدت بذوي املكنة 
فيه� اإىل اأوج ال�سي�دة وذروة املجد - خ�سو�ًس� اإن ك�نوا من قوم قوي فيهم �سلط�ن 
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الدين، وا�ستدت �سطوته على الأهواء اجلن�سية حتى اأ�سرف به� على الزوال كم� 
يف اأهل الدي�نة الإ�سالمية كم� اأ�سرن� اإليه يف غري مق�ل �سبق.

ول يوؤخذ علين� يف القول ب�أنه من اأقد�س الروابط - ف�إنه كم� يطم�س ر�سوم 
الختالف بني اأ�سخ��س واآح�د متعددة - وي�سل م� بينهم يف املق��سد والعزائم 
والأعم�ل - كذلك ميحو اأثر املن�بذة واملن�فرة بني القب�ئل والع�س�ئر بل الأجن��س 
والأ�سك�ل،  ال�سور  يف  املتب�عدة  بل  والع�دات،  واللغ�ت  املن�بت،  يف  املتخ�لفة 
ال�سرف،  وت�أييد  املجد،  ت�أ�سيل  وهو  واحد،  ق�سد  اإىل  املت�س�ربة  اأهوائه�  ويحول 

وتخليد الذكر حتت ال�سم اجل�مع لهم.

الت�ريخ بعد م�  التع�سب الديني، و�سهد عليه  اأبرزه قوة  هذا الأثر اجلليل 
اأر�سد اإليه العقل ال�سحيح، وم� ك�نت رابطة اجلن�س لتقوى على �سيء منه.

 ت�سدق جم�عة من متزندقة هذه الأوق�ت يف بي�ن مف��سد التع�سب الديني - 
وت�س�فرهم  اإخوانهم من �سيم،  يغ�سى  م�  الدين لك�سف  اأهل  اأن حمية  وزعموا 
لدفع م� يلم بدينهم من عوامل الوهن وال�سعف - هو الذي ي�سدهم عن ال�سري 
اإىل كم�ل املدنية، ويحجبهم عن نور العلم، واملعرفة، ويرمي بهم يف ظلم�ت اجلهل، 
ويحملهم على اجلور، والظلم، والعدوان على من يخ�لفهم يف دينهم - ومن راأي 
ب�نحالل  اإل  امل�س�لح  وا�ستكم�ل  املف��سد  لدرء  �سبيل  ل  اأن  املتفتقني  اأولئك 
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م�  وكثرًيا  العق�ئد،  �سلطة  من  العقول  وتخلي�س  اأثره�،  وحمو  الدينية  الع�سبية 
يرجعون ب�أهل الدين الإ�سالمي، ويخو�سون يف ن�سبة مذام التع�سب اإليهم.

كذب اخلرا�سون - اأن الدين اأول معلم، واأر�سد اأ�ست�ذ، واأهدى ق�ئد لالأنف�س 
يطبع  مرو�س،  واأب�سر  موؤدب،  واأرحم  املع�رف،  والتو�سع يف  العلوم  اكت�س�ب  اإىل 
العدل،  ج�دة  على  ويقيمه�  الكرمية،  والأخالق  احل�سنة،  الآداب  على  الأرواح 
وينبه منه� ح��سة ال�سفقة والرحمة، خ�سو�ًس� دين الإ�سالم - فهو الذي رفع اأمة 
ك�نت من اأعرق الأمم يف التوح�س، والق�سوة واخل�سونة، و�سمي به� اإىل اأرقى مراقي 

احلكمة واملدنية يف اأقرب مدة وهي »الأمة العربية«. 

على  يعر�س  مثلم�  والإفراط  التغ�يل  من  الديني  التع�سب  على  يطراأ  قد 
التع�سب اجلن�سي فيف�سى اإىل ظلم، وجور، ورمب� يوؤدي اإىل قي�م اأهل الدين لإب�دة 
خم�لفيهم، وحمق وجودهم - كم� ق�مت الأمم الغربية واندفعت اإىل بالد ال�سرق 
اله�ئلة  احلرب  وذلك يف  الدينية،  للدعوة  ول  للفتح،  والإب�دة ل  الفتك  ملح�س 
املعروفة بحرب »ال�سليب« وكم� فعل الأ�سب�نيون مب�سلمي الأندل�س - وكم� وقع 
�س�حب  ف�إن   - امل�سيحي  للدين  ال�سوكة  ح�سلت  م�  بداية  يف  وذاك  هذا  قبل 
ال�سلط�ن من امل�سيحيني جمع اليهود يف القد�س واأحرقهم - اإل اأن هذا الع�ر�س 
ملخ�لفته لأ�سول الدين قلم� متتد له مدة ومن ثم يرجع اأرب�ب الدين اإىل اأ�سوله 

الق�ئمة على قواعد ال�سلم والرحمة والعدل.
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بع�س  يف  تع�سبه�  يف  �سطت  طوائف  فمنهم  الإ�سالمي  الدين  اأهل  اأم� 
الإب�دة  فيه  يق�سدون  حد  اإىل  الإفراط  بهم  ي�سل  مل  اأنه  اإل  امل��سية  الأجي�ل 
واإخالء الأر�س من خم�لفيهم يف دينهم - وم� عهد ذلك يف ت�ريخ امل�سلمني بعد 
م� جت�وزوا حدود جزيرة العرب - ولن� الدليل الأقوم على م� نقول - وهو اأن وجود 
امللل املختلفة يف دي�رهم اإىل الآن ح�فظة لعق�ئده�، وعوائده� من يوم ت�سلطوا عليه� 

وهم يف عنفوان القوة، وتلك امللل يف وهن ال�سعف.

وك�نت   - الفتوح�ت  وامتداد  املم�لك،  بتو�سيع  ولع  للم�سلمني  ك�ن  نعم 
يحفظون  ذلك  مع  ك�نوا  اأنهم  اإل   - �سلط�نهم  يف  يع�ر�سهم  من  على  �سدة  لهم 
املختلفة  امللل  من  لهم  خ�سع  ملن  ويعرفون  الذمة،  ويرعون حق  الأدي�ن،  حرمة 
من  اأن  نفو�سهم  يف  الرا�سخة  العق�ئد  ومن  العدوان.  غ�ئلة  عنه  ويدفعون  حقه، 
ر�سي بذمتن� فله م� لن� وعليه م� علين�، ومل يعدلوا يف مع�ملتهم لغريهم عن اأمر 

ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  قوله  يف  اهلل 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ 
ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ ڃژ  ]الن�س�ء/ 135[ اللهم 
اإل م� ل تخلو عنه الطب�ئع الب�سرية. ومن ن�س�أة امل�سلمني اإىل اليوم مل يدفعوا اأحًدا 
الرتبة، وارتف�ع املك�نة. ولقد  اإىل م� ي�ستحقه من علو  التقدم  من خم�لفيهم عن 
�َسَمى يف دول امل�سلمني على اختالفه� اإىل املراتب الع�لية كثري من اأرب�ب الأدي�ن 
املختلفة، وك�ن ذلك يف �سبيبته� وكم�ل قوته�، وك�ن من ي�سطنعونه على م� يرام 
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من الإخال�س ل يح�ولون كيًدا ل�سلط�ن امل�سلمني ول يعملون الغوائل مللكهم. 
ومل يزل الأمر على م� ك�ن مع تغري اأخالق امل�سطنعني، و�سوء نواي�هم. ويف الظن 
اأن الأمم الغربية مل تبلغ هذه الدرجة من العدل وامل�س�حمة اإىل اليوم »فبعًدا لقوم 

يظنون اأن امل�سلمني، بتع�سبهم مينعون خم�لفيهم من حقوقهم!

مل ي�سلك امل�سلمون م�سلك الإلزام بدينهم، والإجب�ر على قبوله مع �سدة 
ب�أ�سهم يف بداي�ت دولهم، وتغلغلهم يف افتت�ح الأقط�ر، واندف�ع هممهم للب�سطة يف 
امللك وال�سلطة - واإمن� ك�نت لهم دعوة يبلغونه� ف�إن قبلت واإل ا�ستبدلوه� بر�سم 
م�يل يقوم مق�م اخلراج عند غريهم مع رع�ية �سروط ع�دلة تعلم من كتب الفقه 

الإ�سالمي.

الأوىل  �سوكتهم  اأي�م  واليون�نيني  الروم�نيني،  متن�سرة  خالف  على  هذا 
ف�إنهم م� ك�نوا يط�أون اأر�ًس� اإل ويلزمون اأهله� بخلع اأدي�نهم والتدين بدين اأولئك 
املت�سلطني كم� فعلوا يف بع�س اأنح�ء ال�سرق، بل ويف البالد الإفرجنية نف�سه�، ومع 

املخ�لفني ب�ملذهب مثل اأتب�ع »لوتري« يف بداية مذهبه الربت�ست�نتي.

هذا ف�سل من الكالم �س�ق اإليه البي�ن - وفيه تب�سرة ملن يتب�سر، وتذكرة 
اإىل �س�بق احلديث فيم� كن� ب�سدده - هل لع�قل مل  اأعود بك  ملن يتذكر - ثم 
ي�سب برزيئة يف عقله اأن يعد العتدال من التع�سب الديني نقي�سة! وهل يوجد 
اأقد�س،  الديني  التع�سب  به  يكون  مب�  اإل   - اجلن�سي  التع�سب  وبني  بينه  فرق 
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واأطهر واأعم ف�ئدة -  ل نخ�ل ع�قاًل يرت�ب يف �سحة م� قررن� - فم� لأولئك القوم 
املف�خرة  يف  اإليه  ي�ستندون  العقل  اأ�سول  من  اأ�سل  اأي  يدرون؟  ل  مب�  يهذرون 
واملب�ه�ة ب�لتع�سب اجلن�سي فقط، واعتق�ده ف�سيلة من اأ�سرف الف�س�ئل ويعربون 
عنه »مبحبة الوطن«؟ واأي ق�عدة من قواعد العمران الب�سري يعتمدون عليه� يف 

الته�ون ب�لتع�سب الديني املعتدل، وح�سب�نه نقي�سة يجب الرتفع عنه�؟

نعم، اإن الإفرجن ت�أكد لديهم اأن اأقوى رابطة بني امل�سلمني اإمن� هي الرابطة 
الدينية، واأدركوا اأن قوتهم ل تكون اإل »ب�لع�سبية العتق�دية« - ولأولئك الإفرجن 
الأفك�ر  هذه  بث  اإىل  عن�يتهم  فتوجهت   - واأوط�نهم  امل�سلمني  دي�ر  يف  مط�مع 
ال�س�قطة بني اأرب�ب الدي�نة الإ�سالمية، وزينوا لهم هجر هذه ال�سلة املقد�سة، وف�سم 
حب�له� لينق�سوا بذلك بن�ء امللة الإ�سالمية، وميزقونه� �سيًع� واأحزابً� - ف�إنهم علموا 
كم� علمن� وعلم العقالء اأجمعون اأن امل�سلمني ل يعرفون لهم جن�سية اإل يف دينهم 
واعتق�دهم - وت�سنى للمف�سدين جن�ح يف بع�س الأقط�ر الإ�سالمية وتبعهم بع�س 
الغ�فلني من امل�سلمني جهاًل وتقليًدا ف�س�عدوهم على التنفري من الع�سبة الدينية 
بعد م� فقدوه� ومل ي�ستبدلوه� برابطة اجلن�س التي يب�لغون يف تنظيمه� واحرتامه� 
م�سكًن�  لنف�سه  يهيئ  اأن  قبل  بيته  هدم  من  كمثل  فمثلهم  و�سف�هة  منهم  حمًق� 

�سواه، ف��سطر لالإق�مة ب�لعراء معر�ًس� لفواعل اجلو وم� ت�سول به على حي�ته!
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من هذا م� �سلك الإنكليز يف الهند مل� اأح�سوا بخي�ل ال�سلطنة يطوف على 
اأفك�ر امل�سلمني منهم - لقرب عهدهم به - ويف دينهم م� يبعثهم على النهو�س اإىل 
ا�سرتداد م� �سلب منهم، واأر�سدهم البحث يف طب�ئع امللل اإىل اأن حي�ة امل�سلمني 
�س�ئدة  امللية  والع�سبة  املحمدي،  العتق�د  دام  وم�  الدينية،  الو�سلة  على  ق�ئمة 
ب�سمة  يت�سمون  ف��ستهووا ط�ئفة ممن  اإىل طلب حقوقهم،  بعثتهم  توؤمن  فيهم  فال 
الإ�سالم، ويلب�سون لب��س امل�سلمني ويف �سدورهم غل، ويف قلوبهم زيغ وزندقة - 
وهم املعروفون يف البالد الهندية »ب�لنيجرية« اأي الدهريني - ف�تخذهم الإنكليز 
اأعوانً� لهم على ف�س�د عق�ئد امل�سلمني، وتوهني عالئق التع�سب الديني ليطفئوا 
بذلك ن�ر حميتهم، ويخمدوا نَ�ِئَرة)1( غريتهم، ويبددوا جمعهم، وميزقوا �سملهم - 
و�س�عدوا تلك الط�ئفة على اإن�س�ء مدر�سة كبرية، ون�سر جريدة لبث هذه الأب�طيل 
بني الهنديني حتى يعم ال�سعف يف العق�ئد، وترث اأطن�ب ال�سالة بني امل�سلمني 
في�سرتيح الإنكليز يف الت�سلط عليهم، وتطمئن قلوبهم من جهتهم كم� اطم�أنت 
من جهة غريهم، وغر اأولئك الغفل املتزندقني اأن رج�ل دولة بريط�ني� يظهرون لهم 
رع�ية �سورية ويدنونهم من بع�س الوظ�ئف اخل�سي�سة »تع�س من يبيع ِملَّته بلقمته« 

وذمته برذال العي�س.

هذا اأ�سلوب من ال�سي��سة الأوروبية اأج�دت الدول اختب�ره، وجنت ثم�ره 
ف�أخذت به ال�سرقيني لتن�ل مط�معه� فيهم، فكثري من تلك الدول ن�سبت احلب�ئل 

)1(  نَ�ِئَرة: َه�ِئَجة. )م(.
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يف البالد العثم�نية من م�سرية وغريه� من املم�لك الإ�سالمية، ومل تعدم �سيًدا 
من الأمراء واملنت�سبني اإىل العلم واملدنية اجلديدة.

وا�ستعملتهم اآلة يف بلوغ مق��سده� من بالدهم، ولي�س َعَجُبن� من الدهريني 
والزن�دقة ممن يت�سرتون بلب��س الإ�سالم اأن مييلوا مع هذه الأهواء الب�طلة، ولكن 
وثب�تهم يف  بق�ئهم على عق�ئدهم،  مع  امل�سلمني  �سذج  بع�ًس� من  اأن  نعجب من 
املتع�سبني  الديني، ويجهرون يف رمي  التع�سب  الكالم يف ذم  ي�سفكون  اإمي�نهم 
اأنهم  امل�سلمون  اأولئك  يعلم  احل��سرة، ول  املدنية  والبعد عن معدات  ب�خل�سونة، 
بهذا ي�سقون ع�س�هم، يف�سدون �س�أنهم ويخربون بيوتهم ب�أيديهم واأيدي امل�رقني، 
يطلبون حمو التع�سب املعتدل، ويف حموه حمو امللة ودفعه� اإىل اأيدي الأج�نب، 

ي�ستعبدونه� م� دامت الأر�س اأر�ًس� وال�سم�ء �سم�ء.

الغربيني  لأحوال  العجب  من  ب�أ�سد  وهوؤلء  هوؤلء،  من  عجبن�  م�  واهلل 
ال�سرقيني ول  لن�سر هذه الأفك�ر بني  الذين يفرغون و�سعهم  من الأمم الإفرجنية 

يخجلون من ت�سنيع التع�سب الديني ورمي املتع�سبني ب�خل�سونة.

القي�م  على  واأحر�سهم  التع�سب،  من  النوع  هذا  الن��س يف  اأ�سد  الإفرجن 
بدواعيه الأ�س��سية يف حكوم�تهم ال�سي��سية - الدف�ع عن دع�ة الدين والق�ئمني 
منه  يخلو  ل  مم�  ع�دية  عدت  واإذا   - اأعم�لهم  جن�ح  على  وم�س�عدتهم  بن�سره، 
الجتم�ع الإن�س�ين على واحد منهم ممن هو على دينهم، ومذهبهم يف ن�حية من 
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نواحي ال�سرق الأق�سى - �سمعت �سي�ًح�، ونواًح�، وعوياًل، وهي�س�ت ونب�ءات 
تتالقى يف جو بالد املدنية الغربية - وين�دي جميعهم اإل قد اأملت ملمة! وحدثت 
ح�دثة مهمة! ف�أجمعوا الأمر وخذوا الأهبة لتدارك الواقعة، والحتي�ط من وقوع 
الأجن��س،  يف  اختالفهم  على  وتراهم  الدينية  اجل�معة  تنخد�س  ل  حتى  مثله� 
لعرثة  منهم  دولة  كل  وترقب  ال�سي��س�ت  يف  وتن�بذهم  وحت�قدهم،  وتب�غ�سهم 
قواهم  توجيه  ويتحدون يف  ويت�آلفون،  يتق�ربون  ال�سوء -  به�  توقع  الأخرى حتى 
احلربية، وال�سي��سية حلم�ية من ي�س�كلهم يف الدين - واإن ك�ن يف اأق�سى ال�سني اأو 

ق��سية من الأر�س ولو تقطعت بينه وبينهم الأن�س�ب اجلن�سية.

دم�ء  من  الب�سيطة  وغمر  الأر�س،  وجه  وطّم  الفنت،  طوف�ن  ف��س  لو  اأم� 
 املخ�لفني لهم يف الدين واملذهب - فال ينب�س لهم عرق، ول يتنبه لهم اإح�س��س -
النه�ية،  ه  وحدَّ الغ�ية  مده  ي�أخذ  حتى  يجرف  وم�  ويذرونه  عنه،  يتغ�فلون  بل 
الطبيعية  الإن�س�نية واملرحمة  ال�سفقة  الب�سرية من  الفطرة  اأودع يف  ويذهلون عم� 
ك�أمن� يعدون اخل�رجني عن دينهم من احليوان�ت ال�س�ئمة، والهمل الراعية، ولي�س 
 � من نوع الإن�س�ن الذي يزعم الأوروبيون اأنهم حم�ته واأن�س�ره، ولي�س هذا خ��سًّ
ي�س�بقون  ور�سله  وكتبه  ب�هلل  يعتقدون  ل  ومن  الدهريون،  بل  منهم  ب�ملتدينني 
املتدينني يف تع�سبهم الديني ول ي�ألون جهًدا يف تقوية ع�سبتهم، وليتهم يقفون 

عند احلق ولكن كثرًيا م� جت�وزوه.
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الدينية  ب�لع�سبية  مت�سكهم  يف  الإنكليز«  »واأخ�سهم  الإفرجن  �س�أن  اأن  اأم� 
اإىل  يرفعونه  حتى  الفكرية  احلرية  يف  درجة  اأعلى  منهم  الرجل  يبلغ  لغريب! 
اإل  عنه  ت�سدر  كلمة  ل جند  ثم  واأ�سرابه  »كغالد�ستون«  الأحزاب  على  الرئ��سة 
وفيه� نفثة من روح اأحد القدي�سني، ول يقدم على عمل مهم، قبل اأن يعمل خرية 

»ا�ستخ�رة« يف الإجنيل انظر اإىل كتب غالد�ستون وخطبه ال�س�بقة.

تريقوه�  فال  ودم�وؤكم  ف�حفظوه�،  حي�تكم  هذه  املرحومة!  الأمة  اأيته�  في� 
هي  هذه  املوت!  دون  بثمن  تبيعوه�  فال  و�سع�دتكم  تزهقوه�،  فال  واأرواحكم 
روابطكم الدينية ل تغّرنكم الو�س�و�س، ول  ت�ستهوينكم الرته�ت، ول تده�سكم 
زخ�رف الب�طل. ارفعوا غط�ء الوهم عن ب��سرة الفهم، واعت�سموا بحب�ل الرابطة 
الدينية التي هي اأحكم رابطة اجتمع فيه� الرتكي ب�لعربي والف�ر�سي ب�لهندي، 
وامل�سري ب�ملغربي وق�مت لهم مق�م الرابطة الن�سبية حتى اأن الرجل منهم لي�أمل 
اأقط�ره، هذه  ت)1(  وَتَق��سَّ تن�ءت دي�ره،  واإن  الدهر،  اأخ�ه من ع�دي�ت  مل� ي�سيب 
و�سلط�نكم  ومنعتكم  عزتكم،  ومنه�  اإليكم  اهلل  �س�قه�  ال�سالت  اأمنت  من  �سلة 

و�سي�دتكم فال توهنوه�!

العدل!  العدل!  العدل!  ل�سطوة  تخ�سعوا  اأن  رع�يته�  يف  عليكم  ولكن 
ف�لعدل اأ�س��س الكون وبه قوامه - ول جن�ح لقوم يزدرون العدل بينهم وعليكم اأن 
تتقوا اهلل، وتلزموا اأوامره يف حفظ الذمم، ومعرفة احلقوق لأرب�به�، وح�سن املع�ملة، 

ت اأقط�ره: جعل كل واحد منهم ح�س�به يف مق�بل احل�س�ب الآخر. )م(. )1(  َتَق��سَّ
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وطنكم،  اأبن�ء  وبني  بينكم  الروابط  وت�أكيد  الوطنية،  املن�فع  يف  الألفة  واأحك�م 
وجريانكم من اأرب�ب الأدي�ن املختلفة ف�إن م�س�حلكم ل تقوم اإل مب�س�حلهم - كم� 
ل تقوم م�س�حلهم اإل مب�س�حلكم - كونوا يف الوطنية اإخوانً� تكونوا لبع�سكم اأعوانً�، 
و�سيلة  الدين  ع�سبة  جتعلوا  ول   - فيكم جميًع�  يطمع  من  وجه  منيًع� يف  ا  و�سدًّ
عليه  ويوعدكم  ذلك  ينه�كم عن  دينكم  ف�إن  احلقوق  وذريعة لنته�ك  للعدوان، 
ب�أ�سد العق�ب. هذا ول جتعلوا ع�سبتكم ق��سرة على جمرد ميل بع�سكم لبع�س، 
بل ت�س�فروا به� على مب�راة الأمم يف القوة، واملنعة، وال�سوكة، وال�سلط�ن، ومن�ف�ستهم 
يف اكت�س�ب العلوم الن�فعة، والف�س�ئل، والكم�لت الإن�س�نية - اجعلوا ع�سبتكم 
�سبياًل لتوحيد كلمتكم، واجتم�ع �سملكم، ولي�أخذ كل منكم بيد اأخيه لريفعه 
َوى َوَل َتَع�َوُنوا َعَلى  قنْ َوَتَع�َوُنوا َعَلى النْربِّ َوالتَّ من هوة النق�س اإىل �س�هق الكم�ل ژ 

َواِنژ  ]امل�ئدة/ 2[. الإِثنِْم َوالنُْعدنْ

م� انتهى ال�سيد جم�ل الدين من هذا املق�ل حتى تن�ول من جنبه كت�بً� 
واأخذ يقلب �سفح�ته فعرفت اأنه جمموعة »الري��س امل�سرية« التي كنت قدمته� 
له قبل حني، فق�ل: ي� �سيخ بني خمزوم لقد �سّرحت نظري يف ري��سك فم� وقع 
منه� اإل على م� ي�ستح�سن يف ب�به - واأكرث م� اأجدت فيه، واأح�سنت عنوانً� ومعنى 
ة احلق! م� عدوت م� يف نف�سي فيم�  مق�لتك »حترير الأرق�ء واإ�س�رة الأحرار« فَوِعزَّ
اأن  ال�سرقيني  على  تخوفت  ط�مل�  حقيقة  جلوت  اإذ  غلياًل  منه�  �سفيت  بل  قلته 
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حتجب عنهم، اأو اأن يجهلونه� - ويتلو تلك املق�لة »حم�ورة بني ال�سرق والغرب« 
ف�إذا اأ�سعفك الزمن و�سلمت مع تلك اخل�طرات من املخ�طر وقدمت على طبعه� 

ف�أ�سم املق�لتني اإىل الكت�ب ففيهم� خري عربة وذكرى.

ثم ق�ل: اأظنك و�سمت املجلة ب��سم الري��س ن�سبة لوزير م�سر »ري��س ب��س�« 
َم الوزير الكبري  فقلت: نعم اإذ ك�ن لدولته عن�ية خ��سة ب�ملجلة و�س�حبه�، فق�ل: ِنعنْ
مواقف ل  من  بالده  له يف خدمة  فكم   - هو  الغيور  الوطني  َم  وِنعنْ ب��س�،  ري��س 
به  تنجلي  م�  الفكر  وث�قب  الراأي،  �س�ئب  ومن   - الهرم�ن  اإل  املت�نة  ي�سبهه� يف 
َغَي�ِهب)1( امل�سكالت، وحتل به عقد املع�سالت - منه� وقوفه وحيًدا بدون من��سرة 
اأحد زمالئه يف وجه نوب�ر ب��س� و�سي��سته وهو على من�سة ري��سة وزراء م�سر، واإعم�له 
 - وامتالكه�  مل�سر،  الكيد  يف  »الإنكليز«  اأولي�ئه  وم�س�عي  م�س�عيه  اإحب�ط  على 
وم�س�دمته اإىل اللورد دوفرين واأنظمته التي جّرت على م�سر الويالت، و�سببت 
فيه� تلك الختاللت - واإين لأذكر م� ق�له ري��س ب��س� يف املجل�س الذي انعقد 
يف حينه يف �سراي اخلديوي توفيق ب��س� ب�لق�هرة، وح�سره نظ�ر احلكومة امل�سرية 
اإذ ذاك ودعي اإليه �سريف ب��س�، وري��س ب��س�، و�سلط�ن ب��س�، وعمر ب��س�، ولطفي 
ب��س�، وخريي ب��س�، وث�بت ب��س� »اأنه ل يرجي اإ�سالح م� دام العمل ج�رًي� على 
م� و�سعه اللورد دوفرين مم� �سم�ه نظ�ًم�، واأنه ل ثقة له »اأي لري��س ب��س�« ب�أ�سل 
من اأ�سول ذلك النظ�م، ولي�س يف الإمك�ن اإجراء ول واحد منه�، واأن الأغالط 

)1(  َغَي�ِهب: ُظُلَم�ت. )م(.
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التي ك�نت من�س�أ لل�سعف، والختالل مل يرتكبه� اإل دولة الإنكليز، واأن م� نراه 
علة  له  تكن  مل  وال�سرق�ت  التعدي  وكرثة  املنكرات،  وارتك�ب  الفو�سوية،  من 
اإل ال�سي��سة الإنكليزية، فعلى اإنكلرتا اأن تع�لج هذا الداء »ت�سكني فتنة املهدي 
اأو ترك ال�سودان« ولي�س ذلك  يف ال�سودان واإر�س�ل ع�س�كر م�سرية مع الإنكليز 
علين� ولقد قلت هذا مراًرا وبلغته للورد دوفرين و�سريف ب��س�. ثم ق�ل: »اإين ل 
اأفهم لفظ »برتكتورا« - حم�ية - ول اأعلم م�ذا يراد منه - ولكني ل اأرى و�سًط� 
بني اأمرين - اأم� �سم البالد اإىل احلكومة الإنكليزية فت�ستلم اإنكلرتا اإدارة اأموره�، 
وتتوىل �سوؤونه� كلية ك�نت اأم جزئية - وهذا الذي اأفهمه من تلك العب�رات، واإم� 
ترك البالد لأهله�، في�أخذ بزم�م ال�سلطنة فيه� رج�ل من اأهله� واإليهم احلل والعقد 
يف اإدارته� - ف�نتحلوا »يخ�طب نوب�ًرا« مذهًب� من املذهبني ف�إن القول بو�سط بينهم� 

�سرب من اجلنون«!.

ولي�س بعجيب اأن ي�سدر مثل هذا الكالم من ري��س ب��س� - فهو رجل ذو 
حي�ة وطنية، و�سعور مب� يلزم حلفظ حي�ته هذه - وهي اأ�سرف اأنواع احلي�ة - ف�إن 
وقد  حيوية.  قوة  يثريه  ث�قب،  فكر  عن  ن��سئة  اإرادة  منه  الكالم  ينرث  ف�إمن�  تكلم 
اأجمعت اجلرائد الفرن�س�وية، وهي تتبع احلوادث امل�سرية ب�لثن�ء على ري��س ب��س�، 
واأتت من و�سفه على اأف�سل م� يو�سف به رجل يف اأمته، ومم� ذكرت من �سف�ته:

اأنه اأقوم اأمري يف الدي�ر امل�سرية، واأ�سدهم حر�ًس� على ال�ستق�مة، واأنه اأب�سر 
اأهل بالده بعواقب احلوادث التي اأملت مب�سر، وم� توؤول اإليه، وك�ن يرى من بداية 
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تلك احلوادث اأنه �سيكون م�سريه� اإىل م� ل خري فيه للبالد، و�سكتت تلك اجلرائد 
ب��س�  اأن يوجد من طراز ري��س  اأع�س�ء املجل�س - وك�ن الأمل  ببقية  عم� يتعلق 
كثري يف الأقط�ر امل�سرية ي�سدعون مب� ي�سدع به خ�سو�ًس� بعد م� ن�زلتهم احلوادث 
 � املريعة، ومثلت لهم م�ستقبل بالدهم يف مراآة ح��سره� - ولقد اأدى الرجل حقًّ
واجًب� عليه، والق�ئم ب�أداء الفري�سة قد ي�سكر اإذا اأهمله� املكلفون به� - وقد �سريوه� 
يف عداد النوافل - ولكن قد اأخذن� العجب يف حينه وي�أخذن� كلم� تذكرن� من بقية 
اأع�س�ء ذلك املجل�س املوقر كيف اأحجموا، اأو تلك�أوا اأو �سكتوا، وكيف و�سعتهم 

القدرة على اإم�س�ك األ�سنتهم عن التعبري مب� يف �سم�ئرهم.

من  وح��س� جميعهم  الإنكليزية،  ب�جلن�سية  جتن�س  منهم  اأحًدا  نعلم  ل  اإن� 
مياًل  مييل  ك�ن   � اأيًّ  ،� عراقيًّ اأو   ،� تركيًّ اأو   ،� م�سريًّ اأن  �سدورن�  يختلج يف  ول  ذلك 
�س�دًق� اإىل ت�سلط الأمم الأجنبية على بالده، اأو يخل�س يف خدمة الإنكليز وجم�راة 
رغ�ئبهم اإخال�ًس� �سحيًح� - خ�سو�ًس� اأولئك الأمراء بل لو ك�سف احلج�ب عن 
قلب كل واحد منهم لراأين�ه ذائًب� من الأ�سف مم� حل يف بالده، وف�نًي� من احلزن 
على م� نزل بوطنه - من تردد جيو�س الأج�نب بني اأطرافه، وم�سمحالًّ من الكدر، 
على م� عقبه حلول القوة الأجنبية من انقب��س النف�س، وانقط�ع الآم�ل، وتعمم 
القلم  �س�ء  لو  بل   - الأعم�ل  وبطالن حركة  والف�قة،  الفقر  و�سمول  الختالل، 
اأن يعرب عن ح�لة الأمري منهم عندم� يطرق اآذانه اأخب�ر الت�سرف الإنكليزي يف 
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عليه  يجب  م�  اأداء  عن  ملته  اأبن�ء  من  املوظفني  اأيدي  وكف  حكومته،  اإدارات 
لبالدهم، وب�سطة اأيدي اأولئك الأج�نب يف اإنف�ق الأموال من م�له، وم�ل عي�له 
واأق�ربه، واأحب�ئه، وجميع مواطنيه بدون حق �سرعي، ول م�سلحة وطنية، اأو عندم� 
� اأ�سرف على الهالك من �سغط  � اأعدم، وعزيًزا ذل، وك��سًي� عّري، وحيًّ يرى غنيًّ
املظ�مل، ولو نه�ست قوة البي�ن ل�سرح م� يظهر على وجهه من األوان الُكُموَدة)1(، 
اأنواع الرعدة، وم� ينب�س به قلبه وم� يحدثه فكره من هواج�س  اأع�س�ئه من  ويف 
الهموم، وخواطر الغموم - مل� ا�ستط�ع القلم تعبرًيا، ولوقفت قوة البي�ن دون الإتي�ن 

على قليل من كثري.

هذا هو الذي ل يرباأ منه اأحد منهم ولو اأق�م على الرباءة األف بره�ن. كيف 
اإمن�  ال�سرف والرفعة  بلغوا من مراتب  اأن عزتهم و�سي�دتهم وم�  ل؟ وهم يعلمون 
ك�ن بقي�مهم على اأعم�ل البالد واأهليتهم ل�ستالم مه�مه�، وا�ستعدادهم لإدارة 
اإىل  يبعثه  اأجنبي فال داع  لو �س�د يف دي�رهم  ب�أنه  الرعية، وهم على يقني  �سوؤون 
يحمله على  م�  القوية  البواعث  له من  بل  وال�سي�دة،  ال�سرف  لهم من  م�  حفظ 
تذليلهم، واإهب�طهم اإىل اأحط املن�زل، ليخلفهم على مثل م� ك�نوا عليه اأو اأعلى. 
يخ�فون؟  �سيء  اأي  فمن  الكالم؟ هل اخلوف  ب�أل�سنتهم عن  اأم�سك  الذي  فم� 
� وثبتوا عليه؟ م�ذا  وم� الذي يخ�سونه على اأرواحهم، اأو على بالدهم اإذا ق�لوا حقًّ
على  كلمتهم  واتف�ق  اأوط�نهم  حمبة  يف  �سدقهم  علموا  اإذا  الإنكليز  بهم  ي�سنع 

)1(  الُكُموَدة: َتَغريُّ اللون. )م(.
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الرغبة يف اإنق�ذه�؟ هل علموا من عدل الإنكليز اأنهم يوؤاخذون الن��س على اإبداء 
اأن  ظنوا  هل  احلي�ة!  من  يبتغون  فم�  هذا  ك�ن  اإن  امل�سورة!  اإىل  دعوا  اإذا  اآرائهم 
الإنكليز اإذا اأح�سوا ب�تف�ق يف الآراء على م�سلحة من م�س�لح البالد واإن ك�نت 
يف خروجهم من م�سر، ي�ستطيعون حتت اأعني اأوروب� و�سلط�ن العدل اأن يو�سلوا 

�سرًرا اإىل املتفقني وهم اأمراء البالد، واأعي�نه�. 

الأمراء  ي�سر  ك�ن  فم�ذا  فكره  اإظه�ر  يخ�س من  ب��س� وحده مل  ري��س  اإن 
الوطنيني لو عززوه اأو ك�تفوه على مثل راأيه؟ قد علم العقالء من كل اأمة اأن اأ�سب�ه 
هذه احلوادث تكون �سبًب� يف اجتم�ع الكلمة، واحت�د الراأي على م�س�دمته� - وم� نراه 
�ت ال�سق�ء التي  اليوم ويف كل زمن من �سع�دة الأمم العظيمة اإمن� ك�ن من�سوؤه ملمَّ
اأن�ستهم وتن�سيهم ال�سغ�ئن، والأحق�د - وحملتهم على ترك املن�فرات اخل�سو�سية، 
واأخذ كّل بيد اأخيه لدفع م� يخ�سى منه على بن�ء الأمة اأن ين�سدع، واأ�س��س امللة 

اأن ينقلع، وم� �سمعن� من اأمة اتفقت فخ�بت، ول ملة افرتقت فنجحت!

الزلل  له�  ترتقب  لإنكلرتا  ب�ملر�س�د  واقفة  اأوروب�  اأن  الأمراء  فليعلم  األ 
وتتمنى له� الغلط واأن جميع الأ�سم�ع يف املم�لك الأوروبية م�سغية لكلمة يتفق 
اإ�سالح �سوؤونن�، ول نريد قوة  اأنن� ق�درون على  عليه� وجه�ء امل�سريني - وهي - 
اأجنبية حتل يف دي�رن� - امتدت اأعن�ق ال�سي��سيني يف اأوروب�، وانحنت اإىل امل�سريني 
لي�سمعوا منهم كلمة حتى كلت رق�بهم، والتوت اأع�س�به� - وامل�سريون ي�سحون 
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اليوم ل  الأمم  اإن  واأمراوؤهم من قول احلق؟  امل�سريون  م�ذا يخ�سى  به� عليهم - 
تطلب منه� اإ�سه�ر ال�سالح، ول بذل الأرواح، ولكن تطلب منهم قوًل �سريًح� ول 

يجلب اإليهم �سرًرا ول يقرب منهم خطًرا!.. ل حول ول قوة اإل ب�هلل.

»هذا م� اأع�د ذكراه ال�سيد جم�ل الدين، وهي من احلوادث التي ترجع يف 
ت�ريخه� اإىل �سنة 1884«.

�سرًق�  ال�سرق  دام  م�  اأنه  اليقني  درجة  به  بلغت  نظرية  الدين  ك�ن جلم�ل 
واأهله على م� هم عليه من اجلمود، واخلمول، واجلهل وتفرق الكلمة، وترك العمل 
بحكمة الدين - وم� دام الغرب غربً� واأهله يف تلك القوة من العلم، و�سيق املحيط 
والت�سبع من املط�مع - ف�حلوادث - والكوارث تتكرر مت�س�بهة ل تختلف يف النت�ئج، 
الأ�سخ��س.  واأ�سم�ء  والأزمنة،  الأمكنة  يكون يف  الختالف  ف�إمن�  اختلفت  واإن 
يهتم لأقل ح�دث يحدث  عن�ية خ��سة يف م�سر وحوادثه�  الدين  وك�ن جلم�ل 
فيه� وينظر اإىل اأ�سغر رزيئة ترزاأ فيه� م�سر بعني الإعظ�م، ويعتقد اأن م� اأ�س�ب ب�ب 
احلرمني »م�سر« اأو ي�سيبه� �سوف جتراأ الأج�نب على تطبيقه يف غريه� من الأق�ليم 

الإ�سالمية ال�سرقية.

�سمت بجم�ل الدين الهمة )كم� ذكرن� قباًل( ف�سخ�س اإىل مدينة ب�ري�س 
ِئل)1( الأحرار من الأمم، وا�ستلحق به �سديقه الأ�ست�ذ ال�سيخ حممد عبده واأخذ  َمونْ

ِئل: َملنَْج�أ. )م(. )1(  َمونْ
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فيك�سف  ولل�سرقيني عموًم�  مل�سر خ�سو�ًس�،  ومك�يده�  الإنكليز،  د�س�ئ�س  يرقب 
يف  الوقوع  من  الربه�ن  و�س�طع  القول  ببليغ  ويحذر  املق��سد  خفي  عن  الأ�ست�ر 
تفوته حركة  الأرمني - فك�نت ل  ب��س�  نوب�ر  الربيط�نية و�سن�ئعهم مثل  امل�س�ئد 
بلغه تعطيل  مل�  اإل ويقف يف وجهه� ويهتك �سره� - من ذلك  عداء ولو خفت 
نوب�ر ب��س� جلريدة الأهرام ع�م 1884 وهو من الأمور امل�ألوفة يف حكوم�ت ال�سرق 
ال�س�قطة حتت اإ�سراف الغربيني واأخ�سهم »الإنكليز« ولكن جم�ل الدين مل ينظر 
ه راأي نوب�ر ب��س� واأفرد لذلك مق�ًل حتت عنوان  لالأمر بنظر ال�ستخف�ف بل �سفَّ
»جريدة الأهرام« و)اأ�س�ر بنقله( ق�ل: ا�ستد عليه� غ�سب نوب�ر ب��س� ف�أ�سدر اأمره 
بتعطيله� �سهًرا وقفل مطبعته� - قيل يف ال�سبب اأنه ن�سر ر�س�ئل مدير اجلريدة وهو 
يف لوندرا على م� فيه� من بي�ن بع�س م�س�وي ال�سي��سة الإنكليزية على خالف 
واملحرر من  املدير  اإىل  قدم  الذي  ال�سكر  ن�سر  ال�سبب  اأن  وقيل:  الب��س� -  رغبة 
اأعي�ن البالد دللة على ا�ستح�س�ن م�سرب اجلريدة »وهو ا�ستقب�ح �سي��سة الإنكليز« 
ولكن كتب اإلين� من م�سدر خ��س اأن هذه امل�س�ئل العمومية ل تهم نوب�ر ب��س� اإل 
اإذا م�ست م�سلحته اخل��سة، ف�ل�سبب احلقيقي هو اأن املنهج امل�ستقيم الذي �سلكته 
الأهرام دع� اإىل ذكر بع�س الرج�ل الوطنيني مثل ري��س ب��س� و�سريف ب��س� مع 
و�سفهم� ب�لوطنية وعلو الهمة، وكم�ل الغرية - نوب�ر ب��س� �س�ع اإىل اأمر مهم وهو م� 
ذكرن�ه ون�سرته بعدن� جريدة الدب� و�س�ئر اجلرائد الإنكليزية: اأن يكون ويل الق��سر 
»عب��س« بعد خلع اأبيه فين�ل ب�سطة يف ال�سلطة، واإطالًق� يف الأمر والنهي - وعلم 
اأن هذا وقت الفر�سة حلر�س احلكومة الإنكليزية على متلك م�سر وهي حمت�جة يف 
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ذلك اإىل كل من لي�س له وطن، ول دين، ول جن�س يف م�سر، فهي اإًذا يف اأ�سد 
احل�جة لنوب�ر ب��س� - وتوفيق ب��س� قبة جوف�ء ل يرجع منه� اإل �سدى الأ�سوات اأن 

قلت ل، فال! اأو قلت نعم فنعم! فهو يف غ�سبه ور�س�ه ت�بع مل� يلقى اإليه. 

متكني  يف  وا�سطة  يكون  اأن  ميكن  هذا  مثل   � خديويًّ اأن  ب��س�  نوب�ر  فعلم 
الإنكليز من م�سر من حيث ل ي�سعر، وبتقدمي هذه اخلدمة لهم يبني لنف�سه من 
ري��س  ذكر  ي�سمع  اأن  ال�سعي  هذا  مع  لنوب�ر  يطيب  فكيف  �س�هًق�.  ق�سًرا  العزة 
اأن الإكث�ر من ذكر  ب��س� و�سريف ب��س� مع و�سفي الوطنية وعلو الهمة - يخ�ف 
هوؤلء الرج�ل رمب� يحرك اخلواطر الوطنية فيندفع منه� �سيل يهدم كل م� يبنيه. اإن 
�س�حب الأهرام اأكرث من ذكر الوطن والوطنيني، ونوب�ر ب��س� اأبعد الن��س عنهم�؛ 
لهذا اأغ�سبه ذكره� - كلم� ذكر لفظ الوطن - اأو امللة، اأو اجلن�س اأو الأمة �سواء ك�ن 
يف مق�ل ع�م اأو يف ج�نب �سخ�س خ��س ح�سب نوب�ر ب��س� اأن يف الكالم تهكًم� 
به وا�ستهزاء. ول عجب من نوب�ر)1( اأن ظن م� ظن اأو فعل م� فعل، ف�لرجل لي�س 
مب�سري ول عربي، ول م�سلم، فب�أي ثمن بخ�س ب�ع به م�سر فهو الرابح اإذ ل يخ�سر 

ملة، ول وطًن�، ول جن�ًس� كم� �سبق وذكرن�.

قيل اأن نوب�ر يطلب اإبع�د الزبري ب��س� من م�سر، ف�إن ن�ل مطلبه مل يبعد اأن 
يطلب ل�سريف ب��س� وري��س ب��س� وكل ذي �سه�مة اأو فكر يف م�سر مثل م� طلب 

)1(  تكرر ورود هذه العب�رة - واأمث�له� - وذكرن� ذلك يف حينه جلم�ل الدين ف�أ�س�ر بلزوم اإثب�ته� ولو تكررت، 
ويعتربه� من التكرار املفيد، واأنه� ب�لأذه�ن اأعلق، ولالأخالف اأنفع.
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 للزبري، وتكون احلكومة النوبرية حكومة هندية - وهل يبعد مثل هذا على نوب�ر - 
اإن الذي يوؤيد م� روي لن� يف �سبب قفل الأهرام هو اأن نوب�ر ب��س� م� حترك حلجز 
بع�س  ذكر  مع  ب��س�  ري��س  فيه�  ذكر  عندم�  اإل  م�سر  الوثقى عن دخول  العروة 
اأو�س�فه - واإل ف�إن ك�ن ال�سبب ذكر الإ�سالم وامل�سلمني! فيه� فذلك ينذرن� بقفل 

الأزهر ب�أمر نوب�ر ب��س�.

من  امل�سرية  الدي�ر  �سك�ن  من  يتعجب  اإح�س��س  ذي  وكل  اأتعجب  اإين 
ي�سمر  فتى  هوؤلء  بني  يوجد  األ   - واليم�نيني  واحلج�زيني،  والأتراك،  امل�سريني، 
فيبطل هذه  الأرمني  الوزير  اإىل هذا  ب�سدره، ويخطو خطوة  ويتقدم  �س�عده  عن 
ال�سفقة، وينق�س هذه البيعة، ويك�سف له وللمغرورين من اأمث�له حقيقة الوطنية، 

ويرفع احلج�ب عن واجب�ت امللِّية - ل حول ول قوة اإل ب�هلل.

اإن املولعني بحب احلي�ة يق�سونه� يف الذل من خوف الذل، ويعي�سون من 
خوف العبودية يف العبودية، ويجرعون مرارات �سكرات املوت يف كل حلظة خوًف� 
من املوت. فال الدين ي�سوقهم اإىل مر�س�ة اهلل ول احلمية الوطنية تدفعهم اإىل م� 

به فخ�ر بني الإن�س�ن.



رمب�  طرق  على  وبداأت  ظهرت،  ثم  اأزم�نً�  الط�معني  مذاهب  خفيت  ق�ل: 
ل تنكره� الأنف�س ثم التوت، اأوغل الأقوي�ء من الأمم يف �سريهم ب�ل�سعف�ء حتى 
اأنف�سهم، وخرجوا بهم  اأذهلوهم عن  األب�بهم حتى  الفكر، و�سحروا  بيداء  جت�وزوا 

ا ل حتتمله النفو�س الب�سرية. عن حميط النظر، وبلغوا بهم من ال�سيم حدًّ

ُله)1( الوهم ويغري به �سيط�ن اخلي�ل فظنوا اأن القوة  ذهب اأقوام اإىل م� ُي�َسوِّ
الآلية واإن قل عم�له� يدوم له� ال�سلط�ن على الكرثة العددية واإن اتفقت اآح�ده� - 
بل زعموا اأنه ميكن ا�ستهالك اجلم الغفري يف النزر الي�سري - وهو زعم ي�أب�ه القي��س 
بل يبطله الربه�ن - ف�إن تقلب�ت احلوادث يف الأزم�ن البعيدة، والقريبة ن�طقة ب�أنه 
اإن ج�ز اأن ع�سرية قليلة العدد فنيت يف �سواد اأمة عظيمة، ون�سيت تلك الع�سرية 
ا�سمه�، ون�سبته� - فلم يجز يف زمن من الأزم�ن اإحم�ء اأمة، اأو ملة كبرية بقوة اأمة 
مت�ثله� يف العدد اأو تكون منه� على ن�سبة متق�ربة واإن بلغت القوة اأق�سى م� يت�سوره 

اخلي�ل!

ُنه. )م(. له: ُيَزيِّ )1(  ُي�َسوِّ

من امل�سائب والنوازل وبحثه يف التع�سب اجلن�سي 
والتع�سب الديني وتتبعه �سري اإنكلرتا يف احلوادث 

امل�سرية �سنة 1884 وموقف الدولة العثمانية 
والفرن�ساوية اإزاء تلك احلوادث
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والذي يحكم به العقل ال�سليم، وي�سهد به �سري الجتم�ع الإن�س�ين - من 
يوم علم ت�ريخه اإىل اليوم - اأن الأمم الكبرية اإذا عراه� �سعف لفرتاق يف الكلمة، 
اأو غفلة عن ع�قبة ل حتمد، اأو ركون اإىل راحة ل تدوم، اأو افتت�ن بنعيم يزول - 
ثم �س�لت عليه� قوة اأجنبية اأزعجته�، ونبهته� بع�س التنبيه - ف�إذا توالت عليه� 
املفقود  ورد  املوجود  ا�ستبق�ء  اإىل  فزعت   - اآلمه�  واأقلقته�  احلوادث،  َزات)1(  َوخنْ
ا من طلب النج�ة من اأي �سبيل، وعند ذلك حت�س بقوته� احلقيقية -  ومل جتد بدًّ
وهي م� تكون ب�لتئ�م اأفراده�، والتح�م اآح�ده� - واإن الإله�م الإلهي، والإح�س��س 
الفطري، والتعليم ال�سرعي - كل ذلك ير�سده� اإىل اأن ل ح�جة له� اإىل م� وراء 

هذا الحت�د وهو اأي�سر �سيء عليه�.

اإذا   - بلغت  م�  والع�دة  الطبع  ف�س�د  بلغت من  واإن  الإن�س�نية  النفو�س  اإن 
كرث عديده� حتت ج�معة معروفة ل حتتمل ال�سيم اإل اإىل حد يدخل حتت الط�قة، 
وا�ست�أ�سد  قواه�،  اإىل  النفو�س  ت  كرَّ  - ال�ستط�عة  جت�وز  ف�إذا   - الإمك�ن  وي�سعه 

ذئبه�، وتنمر ثعلبه�، والتم�ست خال�سه� ولن تعدم عند الطلب ر�س�ًدا.

رمب� تخطئ مرة فتكون عليه� الدائرة - لكن م� ي�سيبه� من زلة اخلط�أ يلهمه� 
تدارك م� فرط، والحرتا�س من الوقوع يف مثله فت�سيب اأخرى فيكون له� الظفر 
م عليه� ومدبر  والغلبة، واأن احلركة التي تنبعث لدفع م� ل يط�ق اإذا ق�م بتدبريه� قيِّ
م، واإهالك  ل�سريه� - ل يكفي يف توقيف �سري�نه�، اأو حمو اآث�ره� - قهر ذلك القيِّ

َزات: َطَعَن�ت. )م(. )1(  َوخنْ
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ذلك املدبر - ف�إن العلة م� دامت موجودة ل تزال اآث�ره� ت�سدر عنه� ف�إن ذهب قيم 
خلفه اآخر اأو�سع منه خربة، واأنفذ ب�سرية، واأم�سى عزًم�. 

نعم ميكن تخفيف الأثر، اأو اإزالته ب�إزالة علته، ورفع اأ�سب�به.

جرت ع�دة الأمم اأن ت�أنف من اخل�سوع ملن يب�ينه� يف الأخالق، والع�دات، 
توؤديه ملن هو على �س�كلته�، فكيف  بزائد عم� ك�نت  واإن مل يكلفه�  وامل�س�رب، 
به� اإذا حمله� م� ل ط�قة له� به؟ ل ريب اأنه� ت�ستنكره وت�ستكربه، وكلم� اأنكرته 
بعدت عن امليل اإليه، وكلم� تب�عدت منه لكونه غريًب� تقرب بع�سه� من بع�س، 

فعند ذلك ت�ست�سغره فتلفظه كم� تلفظ النواة، وم� ك�ن ذلك بغريب!

بينه� من الختالف  م�  الأمم  تن�سي  العتداء  تعميم  احلد يف  اإن جم�وزة 
األزم من التحزب  يف اجلن�سية، وامل�سرب فرتى الحت�د لدفع م� يعمه� من اخلطر 
للجن�س، واملذهب، ويف هذه احل�لة تكون دعوة الطبيعة الب�سرية اإىل التف�ق اأ�سد 

من دعوته� اإليه لال�سرتاك يف طلب املنفعة.

اأبعد هذا ي�أخذن� العجب اإذا اأح�س�سن� بحركة فكرية يف اأغلب اأنح�ء ال�سرق 
يف هذه الأي�م)1( ول�سوف تقوى تلك احلركة، ويت�سع نط�قه� كلم� مت�دى الط�مع، 
وا�ستط�ل بقوته على ه�سم حقوق ال�سرقيني يف عقر دارهم، و�سيَّق عليهم فيطلب 

هذا املق�ل جلم�ل الدين ردده يف الأ�ست�نة �سنة 1311هـ/1894م وك�ن �سبق وق�له يف ب�ري�س �سنة 1301هـ/   )1(
1884م.
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كل واحد خال�ًس�، ويبغي جن�ة، وينتحل لذلك من الو�س�ئل والأ�سب�ب م� ي�سل 
اأ�سق�عه  العقالء يف كثري من  واإن  وال�سقم -  اإليه فكره على درجته من اجلودة 

يتفكرون يف جعل القوى املتفرقة قوة واحدة ميكن له� القي�م بحقوق الكل.

بلى ك�ن هذا اأمًرا ينتظره امل�ستب�سرون - واإن عمي عنه الط�مع - ولي�س يف 
 الإمك�ن اإقن�ع الط�معني ب�لربه�ن، ولكن م� ي�أتي به الزم�ن - على ع�داته يف اأبن�ئه  - 
بل يجري به الق�س�ء الإلهي من �سنة اهلل يف خلقه �سيك�سف لهم وهمهم فيم� 

ك�نوا يظنون.

واأدرك  نه�يته،  فيهم  العدوان  وو�سل  غ�يته،  ب�ل�سرقيني  الإجح�ف  بلغ 
عن  اأنزلوا  ملوك  فمنهم   - منهم  امل�سلمني  يف  خ�سو�ًس�  نك�يته  منهم  املتغلب 
عرو�سهم جوًرا، وذوو حقوق يف الإمرة حرموا حقوقهم ظلًم�، واأغني�ء اأم�سوا فقراء 
اإلخ. حتى مل تبق طبقة من الطبق�ت اإل وقد م�سه� ال�سر من اإفراط الط�معني يف 
اأطم�عهم - ه� هي احلوادث التي بذرت بذوره� يف الأرا�سي امل�سرية ب�أيدي ذوي 
املط�مع فيه� - حملوا اإىل البالد م� ل تعرفه فده�ست عقوله�، و�سدوا عليه� مب� ل 
ت�ألفه فح�رت األب�به�، واألزموه� م� لي�س يف قدرته� ف��ستع�ست عليه قواه�، وخف�سوا 
من �سوكة الوازع حتت ا�سم العدالة - ليهيئوا بكل ذلك و�سيلة لنيل املطمع - 
بهم  ف�ندفع  له ط�لبني  ك�نوا  مل�  ف�تخذوه� ذريعة  الع�سواء  العرابية  فك�نت احلركة 
�سيل امل�س�عب بل طوف�ن امل�س�ئب على تلك البالد، وظنوا بلوغ الأرب ولكن 

اأخط�أ الظن وهموا مب� مل ين�لوا.



527527
من امل�س�ئب والنوازل وبحثه يف التع�سب اجلن�سي والتع�سب الديني 

مل تكد تخمد تلك احلركة يف ب�دئ النظر حتى خلفه� حركة اأخرى وفتح 
ب�ب ك�ن م�سدوًدا، وق�م ق�ئم بدعوة له� املك�نة الأوىل يف نفو�س امل�سلمني - دعوة 
املهدية واملهدي - ف�إن خمدت هذه و�ستخمد، �سيعقبه� من احلرك�ت يف م�ستقبل 
الأي�م م� ل ميكن اإخم�ده� وتعميهم احلرية فيعجزون عن تالفيه�. نعم اإنهم غر�سوا 
وًم�)2( - ل جرم  َظاًل)1(، ويطعمون منه َزقُّ يف م�سر غر�ًس� اإل اأنهم �سيجنون منه َحننْ
هذه هي العواقب التي ل حمي�س عنه� ملن يغ�يل يف طمعه، ويغلغل يف حر�سه، 
ولو اأنهم تركوا البالد لأهله�، وفو�سوا تدارك كل ح�دث للخرباء، والق�درين عليه، 
م�  ون�لوا  م�س�حلهم،  بذلك  ف�ئدته؛ حلفظوا  اقتن�ء  اأو  به  مدافعته  بطرق  الع�رفني 

ك�نوا ي�ستهون من املن�فع الوافرة بدون اأن تزّل بهم القدم.

 غري اأنهم ركبوا ال�سطط، وغرهم م� وجدوا من تفرق الكلمة وت�ستت الأهواء - 
�سريع  اأنه  اإل  الفتك  ذريع  ك�ن  واإن  اأنه  علموا  وم�   - واأقتله�  عواملهم،  اأنفذ  وهو 
العطب، وم� اأ�سرع اأن يتحول عند ا�ستداد اخلطوب اإىل ع�مل وحدة ي�سدد لقلوب 
املعتدين، ف�إن بالء اجلور اإذا حل ب�سطر من الأمة وعويف منه ب�قيه� ك�نت �سالمة 
البع�س تعزية للم�س�بني، وحج�ب غفلة للم�س�ملني يحول بينهم وبني الإح�س��س 
مب� اأ�س�ب اإخوانهم، اأم� اإذا عم ال�سرر فال حم�لة يحيط بهم ال�سجر ويعز عليهم 

ال�سرب، فيندفعون اإىل م� فيه خريهم ول خري فيه لغريهم.

ا. )م(. َظاًل: نََب�ًت� ُمرًّ َحننْ  )1(
وًم�: طع�م اأهل الن�ر. )م(. َزقُّ  )2(
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احتم�له�  ي�سهل  امل�سرية مل  الدي�ر  فيه�  اأ�سبحت  التي  ال�سيئة  احل�لة  اإن 
على نفو�س امل�سلمني عموًم�. اإن م�سر تعترب عندهم من الأرا�سي املقد�سة، وله� 
يف قلوبهم منزلة ل يحله� �سواه�، نظًرا ملوقعه� من املم�لك الإ�سالمية، ولأنه� ب�ب 
احلرمني ال�سريفني - ف�إن ك�ن هذا الب�ب اأميًن� ك�نت خواطر امل�سلمني مطمئنة على 
تلك البق�ع، واإل ا�سطربت اأفك�رهم، وك�نوا يف ريب من �سالمة ركن عظيم من 
اأرك�ن الدي�نة الإ�سالمية - اإن اخلطر الذي اأمل مب�سر نََغَرت)1( له اأح�س�ء امل�سلمني، 
وتكلمت به قلوبهم، ولن تزال اآلمه ت�ستفزهم م� دام اجلرح نغ�ًرا. وم� هذا بغريب 
اجلن�سية،  روابط  من  اأقوى  الل�س�ن  رابطة  مع  امللية  رابطتهم  ف�إن  امل�سلمني  على 
اأفه�م  م� ل يذهب على  اآي�ته  ب�أحك�مه ويف  ويعمل  بينهم،  يتلى  القراآن  دام  وم� 
ك�نت  اأ�سج�نً�  مب�سر حركت  الفجيعة  اإن  يذّلهم.  اأن  الدهر  ي�ستطيع  فلن  ق�رئيه، 
امل�سلمني  اأرواح  الأمل يف  و�سرى  احل�سب�ن،  تكن يف  اأحزانً� مل  ك�منة، وجددت 
�سري�ن العتق�د يف مداركهم، وهم من تذك�ر امل��سي، ومراقبة احل��سر يتنف�سون 
ال�سعداء، ول ن�أمن اأن ي�سري التنف�س زفرًيا - بل نفرًيا ع�ًم� - بل يكون �سرخة 

ه الطمع. متزق م�س�مع من اأ�سمَّ

اإن اأوىل املتغلبني ب�لحرتا�س من هذه العواقب - جيل من الن��س - »الإنكليز« 
َفَي�ِلق)3( ي�سوقه� لال�ستمالك �سوى  املَُداَه�ة)2(، ول  اإل  ل كت�ئب له يف فتوح�ته 

نََغرت: َغَلت من الغيظ. )م(.  )1(
املَُداَه�ة: املكر والحتي�ل. )م(.  )2(

َفَي�ِلق: كت�ئب �سديدة. )م(.  )3(
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اإليه يده اإل املرا�س�ة - يظهر ب�سور خمتلفة  اأ�سنة يحفظ به� م� متتد  املح�ب�ة، ول 
الألوان متق�ربة الأ�سك�ل. كح�فظ عرو�س امللوك! واملدافع عن مم�لكهم! ومثبت 
مراكز الأمراء! وم�سكن الفنت! وخمل�س احلكوم�ت؟ من غوائل الع�سي�ن! وواقي 
م�س�لح املغلوبني وموؤمن حقوق الغربيني! وح�مي الأقلي�ت اإلخ »مم� �سبق ذكره« 
فك�ن اأول م� يجب عليه مالحظته يف �سريه هذا - اأن ل ي�أتي من اأعم�له مب� يهتك 
هذا ال�سرت الرقيق الذي يكفي لتمزيقه رجع الب�سر، وك�سر النظر، واأن يتح��سى 
بعدم  يغرت  اأن  له  ولي�س  اإذا حنقت خنقت،  ب�أنه�  ت�ريخه�  ي�سهد  اأمة  العنف مع 
مكنتهم وهو يعلم اأن الكلمة اإذا احتدت ل تعوزه� الو�س�ئط، ول يعدم املتحدون 
الب�أ�س ي�س�عدهم مب� يلزمهم لرتويج �سي��سته، واأن املغيظ ل يب�يل يف  � �سديد  قويًّ

الإيق�ع مبن�ويه اأ�سلم اأو عطب، فهو ي�سر لي�سر واإن م�سه ال�سر.

اإل اأن غ�سية النهم ذهبت بعقول املنهومني، ووقرت اأ�سم�عهم عن ح�سي�س 
الهم�س�ت املرتا�سلة من الهند اإىل مكة، ومن مكة اإىل م�سر، والكرير املمتد من 
املغرورين  تراقي  بني  تتالقى  وكله�  ال�سرق،  يف  الإ�سالمية  واملم�لك  الأق�ليم 

بقوتهم امل�سرت�سلني يف جفوتهم.

بني  وق�ربت  الروابط،  جددت  ال�سرق  مواقع  ب�أهم  حلت  التي  الرزاي�  اإن 
ف�أيقظت   - �س�كنيه�  بني  العتق�د  بج�معة  املت�سلة   - بحدوده�  املتب�عدة  الأقط�ر 
اأمرهم مع مالحظة العلل  اأنظ�رهم مل� �سيكون من ع�قبة  اأفك�ر العقالء، وحولت 
التي اأدت بهم اإىل م� هم فيه - فتق�ربوا يف النظر، وتوا�سلوا يف طلب احلق، وعمدوا 
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اإىل مع�جلة علل ال�سعف، راجني اأن ي�سرتجعوا بع�س م� فقدوا من القوة، وموؤملني 
يف  واإن  وال�سرف،  الدين  بوق�ية  ي�سلكونه  ح�سًن�  �سبياًل  احلوادث  لهم  متهد  اأن 
َزة)1( تغتنم، واإليه� ب�سطوا اأكفهم ول يخ�لونه� تفوتهم، ولئن ف�تت فكم  احل��سر لُنهنْ

يف الغيب من مثله� واإىل اهلل ع�قبة الأمور.

اأتى جم�ل الدين على بي�ن منهج »العروة الوثقى« واأع�د ذكره يل عندم� 
عزمت على اإ�سدار جريدة »البي�ن«)2( يف الأ�ست�نة ع�م )1311هـ و1893م( وم� 
اأحراه اأن يكون د�ستوًرا لكل جريدة �سرقية حيث ق�ل: �ست�أتي يف خدمة ال�سرقيني 
على م� يف الإمك�ن من بي�ن الواجب�ت التي ك�ن التفريط فيه� موجًب� لل�سقوط، 
وال�سعف، وتو�سيح الطرق التي يجب �سلوكه� لتدارك م� ف�ت، والحرتا�س من 

غوائل م� هو اآت.

ة. )م(. �سَ َزة: ُفرنْ )1(  ُنهنْ
)2(  �سدرت لن� الإرادة ال�سنية اإذ ذاك ب�إ�سدار جريدة عربية يف الأ�ست�نة ف�أ�سدرن�ه� ب��سم »البي�ن« وم� ك�دت 
تنت�سر وت�سل اإىل بع�س اأنح�ء ال�سرق مثل الهند وتون�س، ومراك�س، والعراق و�سوري� وغريه�، حتى انه�ل 
طلب ال�سرتاك فيه� من كل �سوب ون�حية، مم� اأده�س املرحوم ال�سلط�ن عبد احلميد، وزاد يف هواج�سه، واإذا 
ب�لإرادة ال�سنية ال�سلط�نية ت�سدر بتعطيل اجلريدة لأجل غري م�سمى، وقد علمن� اأهم اأ�سب�ب التعطيل وهو:

اإن اأكرب اجلوا�سي�س مع اأعوان له - اأخذوا يحللون كل كلمة وردت يف اجلريدة - فعرثوا على هذه اجلملة   
»من نواي�ن� اخلدمة الع�مة والإخال�س اإلخ... والنية �س�بقة العمل« فد�سوا على م� قيل لن� لأحد املرتبني يف 
املطبعة - اأن ي�سع عو�س كلمة )العمل( اليمن فج�ءت العب�رة )والنية �س�بقة اليمن( وا�ستخل�سوا من ذلك 
البالد  ن�سعى ل�ستقالل  ثم  وا�ستقالله�  اليمن  لتحرير  اأوًل  �سن�سعى  اجلريدة  بهذه  اأنن�  ال�سلط�ن  واأفهموا 

العربية اإلخ م� هن�لك من الرته�ت - وقد اأثرت تلك الو�س�ية وتعطلت اجلريدة فت�أمل!
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التي ذهبت  العلل  ومن��سئ  الأ�سب�ب،  اأ�سول  البحث يف  وي�ستتبع ذلك 
بهم اإىل ج�نب التفريط، والبواعث التي دفعت بهم اإىل مه�مه وعرة عميت فيه� 
ال�سبل، وا�ستبهت به� امل�س�رب، وت�ه فيه� اخلّريت، و�سل املر�سد حتى ل يدري 
واملده�س�ت  املده�سة،  واملزعج�ت  املفزعة،  الطوارق  تفجعهم  اأين  ال�س�لكون من 
املرتفني،  اأوه�م  �سغلت  التي  ال�سبه  عن  ا�ستط�عت  م�  الغط�ء  وتك�سف  الق�تلة! 
املنعمني  بعقول  اأخذت  التي  الو�س�و�س  وتزيح  الر�سد،  م�س�لك  عليهم  ولب�ست 
حتى اأورثتهم الي�أ�س من مداواة عالتهم و�سف�ء اأدوائهم، وظنوا اأن زم�ن التدارك 

قد ف�ت واأن الغب�ية بلغت حده�.

وحت�ول اإ�سراب الأفه�م اأن ل ح�جة يف الو�سول اإىل نقطة اخلال�س املرغوبة 
اإىل قطع دائرة عظيمة - ت�سوره� يوجب فتور الهمم، وانحط�ط العزائم، واأن تخيل 
تلك الدائرة الوا�سعة اإمن� عر�س من الأدب�ر عن املطلوب وهو حتت اجلن�ح، واأم�م 

الب�سر - ويكفي يف الو�سول اإليه عطفة نظر، وقطع بع�س خطوات ق�سرية.

ببع�س  التم�سك  له  يلزم  اإمن�  الكوارث  لدفع  القوة  مظهر  يف  الظهور  واإن 
الأ�سول التي ك�ن عليه� اآب�ء ال�سرقيني واأ�سالفهم - وهي م� مت�سكت به اأعز دولة 
الو�س�ئط و�سلوك  اإىل اجتم�ع كل  املنعة  اأوروبية واأمنعه� - ول �سرورة يف ايج�د 
امل�س�لك التي جمعه� و�سلكه� بع�س الدول الغربية الأخرى - ول مرغم لل�سرقي 
اأن يقف يف بدايته موقف الأوروبي يف نه�يته، بل لي�س له اأن يطلب ذلك، وفيم� 
م�سى اأ�سدق �س�هد على اأن من طلبه فقد اأوقر نف�سه واأمته وقًرا اأعجزه� واأعوزه�.
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اأن التك�فوؤ يف القوى الذاتية، واملكت�سبة هو احل�فظ للعالق�ت  وتنبه على 
والروابط ال�سي��سية؛ ف�إن فقد التك�فوؤ مل تكن الرابطة اإل و�سيلة القوي لبتالع 
ال�سعيف، وجتعل اإه�ب الوداد املرق�س ب�ألوان املالطفة، املَُدبَّج)1( ب�أ�سك�ل املج�ملة، 
�سف�ًف� ينم عم� وراءه. وتنقب عن امل�س�لك الدقيقة التي ي�سري به� الط�معون يف 

َدَي�ِجر)2( الغفالت.

التهم  من  وامل�سلمون خ�سو�ًس�  ال�سرقيون عموًم�  به  يرمي  م�  بدفع  وتهتم 
حق�ئق  على  وقوف  ول  بح�لهم،  له  خربة  ل  من  اإليهم  يوجهه�  التي  الب�طلة 
اأمورهم، واإبط�ل زعم الزاعمني اأن امل�سلمني ل يتقدمون اإىل املدنية م� داموا على 
مي�سهم  م�  ال�سرقيني  تبليغ  يف  تتوانى  ول  الأولون.  اآب�وؤهم  به�  ف�ز  التي  اأ�سولهم 
اختي�ر  �سوؤونهم مع  ال�سي��سيون يف  يتداوله  وم�  العمومية،  ال�سي��سة  من حوادث 

ال�س�دق، وانتق�ء الث�بت.

وتراعي يف جميع �سريه� تقوية ال�سالة العمومية بني الأمم، ومتكني الألفة يف 
اأفراده�، وت�أييد املن�فع امل�سرتكة بينه�، والتنبيه اإىل ال�سي��س�ت التي متيل اإىل احليف 

والإجح�ف بحقوق ال�سرقيني.

املَُدبَّج: املَُزيَّن. )م(.  )1(
َدَي�ِجر: ُظُلَم�ت. )م(.  )2(



يثبت   - اأهوائه�  وا�ستطالع  اأمة،  كل  من  الأفراد  ح�ل  ا�ستقراء  اإن  ق�ل: 
جللي النظر ودقيقه وجود تع�سب للجن�س، ونعرة عليه عند الأغلب منهم - واأن 
َبِنيه، ويغ�سب مل� مي�سهم حتى يقتل دون دفعه بدون تنبه  املتع�سب ليتيه مبف�خر 
منه لطلب ال�سبب - ول بحث يف علة هذا الوجدان حتى ظن كثريون من طالب 
احلقيقة - اأن التع�سب للجن�س من الوجداني�ت الطبيعية - اإل اأنه يبطل ظنهم م� 
نراه يف ح�ل طفل ولد يف اأمة من الأمم، ثم نقل قبل التمييز اإىل اأر�س اأمة اأخرى 
وربي فيه� اإىل اأن عقل، ومل يذكر له مولده ف�إن� ل نرى يف طبعه مياًل اإليه بل يكون 
خ�يل الذهن من قبله، ويكون مع �س�ئر الأقط�ر �سواء، بل رمب� ك�ن اآلف ملرب�ه واأميل 

اإليه، والطبيعي ل يتغري.

ولهذا ل نذهب اإىل اأنه طبيعي، ولكن قد يكون من امللك�ت الع�ر�سة على 
الأنف�س تر�سمه� على األواحه� ال�سرورات - ف�إن الإن�س�ن يف اأي اأر�س ك�ن - له 
ح�ج�ت جمة، ويف اأفراده ميل اإىل الخت�س��س وال�ستئث�ر ب�ملنفعة اإذا مل ي�سبغوا 
برتبية زكية. و�سعة املطمع اإذا �سحبه� اقتدار تدعو بطبعه� اإىل العدوان، فلهذا �س�ر 

بحثه يف التع�سب اجلن�سي والتع�سب الديني
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بع�س الن��س عر�سة لعتداء البع�س الآخر - ف��سطروا بعد من�زلة ال�سرور اأحق�بً� 
اإىل  و�سلوا  متف�وتة حتى  درج�ت  على  الن�سب  َمة)1(  بُلحنْ العت�س�ب  اإىل  طواًل 
الأجن��س، فتوزعوا اأمم� ك�لهندي، والإنكليزي، والرو�سي، والرتكم�ين ونحو ذلك، 
وحفظ  من�فعه،  �سي�نة  على  ق�دًرا  املتالحمة  اأفراده  بقوة  منهم  قبيل  كل  ليكون 
حقوقه من تعدي قبيل الآخر - ثم جت�وزوا يف ذلك حد ال�سرورة كم� هي ع�دة 
ي�أنف كل قبيل من �سلطة الآخر عليه  اأن  اأطواره - فذهبوا اإىل حد  الإن�س�ن يف 
علًم� ب�أنه لبد اأن يكون ج�ئًرا اإذا حكم، ولئن عدل ف�إن يف قبول حكمه ذلًّ حت�س 

به النفو�س وينفعل له القلب.

فلو زالت ال�سرورة لهذا النوع من الع�سبية - تبع هو ال�سرورة يف الزوال 
كم� تبعه� يف احلدوث بال ريب، وتلجئ ال�سرورة لالعتم�د على ح�كم تت�س�غر 
لديه القوى، وتت�س�ءل لعظمته العظم�ء، وتخ�سع ل�سلطته النفو�س ب�لطبع، وتكون 
اإليه مت�س�وية الأقدام - وهو مبداأ الكل، وقه�ر ال�سموات والأر�س، ثم  ب�لن�سبة 
يكون الق�ئم من قبله بتنفيذ اأحك�مه- م�س�هًم�، وم�س�رًك� للك�فة يف ال�ستك�نة، 
والر�سوخ لأحك�م اأحكم احل�كمني - ف�إذا اأذعنت الأنف�س بوجود احل�كم الأعلى، 
اطم�أنت  به -  اأمر  مل�  الر�سوخ  لع�متهم يف  اأحك�مه  الق�ئم على  مب�س�ركة  واأيقنت 
الأنف�س يف حفظ احلق ودفع ال�سر اإىل �س�حب هذه ال�سلطة املقد�سة، وا�ستغنت 

َمة: ِبَقَرابة. )م(. ِبُلحنْ  )1(
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عن ع�سبية اجلن�س لعدم احل�جة اإليه� فيمحى اأثره� من النفو�س واحلكم هلل العلي 
الكبري.

اعتب�ر  عن  اأقط�رهم  اختالف  على  امل�سلمني  اإعرا�س  يف  ال�سر  هو  هذا 
اأنواع الع�سبي�ت م� عدا ع�سبتهم الإ�سالمية،  اجلن�سي�ت، ورف�سهم اأي نوع من 
ف�إن املتدين ب�لدين الإ�سالمي متى ر�سخ فيه اعتق�ده - يلهو عن جن�سه، و�سعبه، 
املعتقد؛  عالقة  وهي  الع�مة  العالقة  اإىل  اخل��سة  الرابطة  عن  ويعر�س  ويلتفت، 
اإىل احلق فقط،  ق��سرة على دعوة اخللق  اأ�سوله  الدين الإ�سالمي مل تكن  لأن 
ومالحظة اأحوال النفو�س من جهة كونه� روح�نية مطلوبة من هذا الع�مل الأدنى 
اإىل ع�مل اأعلى - بل كم� ك�نت ك�فلة لهذا - ج�ءت وافية بو�سع حدود املع�مالت 
بني العب�د، وبي�ن احلقوق كليه� وجزئيه�، وحتديد ال�سلطة الوازعة التي تقوم بتنفيذ 
امل�سروع�ت، واإق�مة احلدود، وتعيني �سروطه� حتى ل يكون الق�ب�س على زم�مه� 
اإل من اأ�سد الن��س خ�سوًع� له� - ولن ين�له� بوراثة، ول امتي�ز يف جن�س، اأو قبيلة، 
اأو ثروة م�لية - واإمن� ين�له� ب�لوقوف عند اأحك�م ال�سريعة، والقدرة  اأو قوة بدنية، 

على تنفيذه�، ور�س�ء الأمة. 

فيكون الوازع عند امل�سلمني يف احلقيقة - �سريعتهم املقد�سة الإلهية التي ل 
متيز بني جن�س وجن�س، واجتم�ع اآراء الأمة - ولي�س للوازع اأدنى امتي�ز عنهم اإل 
لكونه اأحر�سهم على حفظ ال�سريعة والدفع عنه� - وكل فخ�ر تك�سبه الأن�س�ب، 
وكل امتي�ز تفيده الأح�س�ب مل يجعل له ال�س�رع اأثًرا يف وق�ية احلقوق، وحم�ية 
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الأرواح، والأموال، والأعرا�س - بل كل رابطة �سوى رابطة ال�سريعة احلقة فهي 
ممقوتة على ل�س�ن ال�س�رع - واملعتمد عليه� مذموم، واملعت�سب له� ملوم فقد ق�ل 
 : »لي�س من� من دع� اإىل ع�سبية، ولي�س من� من َق�َتل على ع�سبية، ولي�س من� 
من م�ت على ع�سبية«. والأح�ديث النبوية، والآي�ت املنزلة مت�س�فرة على هذا  - 
ولكن ميت�ز ب�لكرامة والحرتام من يفوق الك�فة يف التقوى »اتب�ع ال�سريعة« - اإن 

اأكرمكم عند اهلل اأتق�كم.

ومن ثم ق�م ب�أمر امل�سلمني يف كثري من الأزم�ن على اختالف الأجي�ل من 
ل �سرف له يف جن�سه، ول امتي�ز له يف قبيله، ول ورث امللك عن اآب�ئه، ول طلبه 
ب�سيء من ح�سبه ون�سبه، وم� رفعه اإىل من�سة احلكم اإل خ�سوعه لل�سرع وعن�يته 

ب�ملح�فظة عليه.

اإليهم على  ي�سديه�  اهلل  ك�ن  امل�سلمني  الوازعني من  امللك يف  ب�سطة  واإن 
العتالء  عن  وجتردهم  بهديه�،  واهتدائهم  الإلهية،  لالأحك�م  امتث�لهم  ح�سب 
ال�سخ�سي - وكلم� اأراد الوازع اأن يخت�س نف�سه مب� يفوق غريه يف اأبهة، ورف�هية 
معي�سة، واأن ي�ست�أثر على املحكومني بحظ زائد - رجعت الأجن��س اإىل تع�سبه�، 

ووقع الختالف، وانقب�ست �سلطة ذلك الوازع.

هذا م� اأر�سدن� اإليه �سري امل�سلمني من يوم ن�س�أة دينهم اإىل الآن ل يعتدون 
ترى  لهذا  الدين  اإىل ج�معة  ينظرون  واإمن�  الأجن��س،  ال�سعوب وع�سب�ت  برابطة 
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والهندي  العربي،  �سي�دة  يقبل  والف�ر�سي  الرتكي،  �سلطة  من  ينفر  ل  العربي 
يذعن لرئ��سة الأفغ�ين، ول ا�سمئزاز عند اأحد منهم ول انقب��س. واإن امل�سلم يف 
تبدل حكوم�ته ل ي�أنف ول ي�ستنكر م� يعر�س عليه من اأ�سك�له�، وانتق�له� من 
قبيل اإىل قبيل م� دام �س�حب احلكم ح�فًظ� ل�س�أن ال�سريعة ذاهًب� مذهبه�. نعم 
اإذا �سذ اأو ح�د يف �سريه عنه�، وطلب الإمرة مب� لي�س من حقه - ان�سدعت منه 
� فيهم اأ�سنع ح�ًل  القلوب، وانحرفت عن حمبته الأنف�س، واأ�سبح واإن ك�ن وطنيًّ

من الأجنبي عنهم.

عندم�  والأ�سف  ب�لت�أثر   - الأدي�ن  اأرب�ب  بني  من  اخت�سوا  امل�سلمني  اإن 
اإىل جن�سه�  التف�ت  بدون  اإ�سالمي  اإ�سالمية عن حكم  بقعة  ب�نف�س�ل  ي�سمعون 

وقبيله�.

الأوامر  اتبع  اأي جن�س ك�ن  م�سلمني من  قوم  اأن ح�كًم� �سغرًيا بني  ولو 
الن��س بحدوده�، و�سرب بهم مع املحكومني  الإلهية، وث�بر على رع�يته�، واأخذ 
اأن  لأمكنه   - الب�طلة  الفخفخة  مبزاي�  الخت�س��س  عن  وجت�يف  له�  اخل�سوع  يف 
يحوز ب�سطة يف امللك، وعظمة يف ال�سلط�ن، واأن ين�ل الغ�ية من رفعة ال�س�أن يف 
يحت�ج  ول  اإتع�بً�،  ذلك  يف  يتج�سم  ول   - الدين  هذا  ب�أرب�ب  املعمورة  الأقط�ر 
اإىل بذل النفق�ت، ول تكثري اجليو�س، ول مظ�هرة الدول العظيمة، ول مداخلة 
ب�ل�سري على نهج اخللف�ء  اأعوان التمدن، واأن�س�ر احلرية! وي�ستغني عن كل هذا 
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الرا�سدين والرجوع اإىل الأ�سول الأوىل من الدي�نة الإ�سالمية القومية - ومن �سريه 
هذا تبعث القوة، وتتجدد لوازم املنعة.

اأن الدين الإ�سالمي مل تكن وجهته كوجهة  ب�أن ال�سبب هو  اأكرر القول 
�س�ئر الأدي�ن اإىل الآخرة فقط، ولكن مع ذلك اأتى مب� فيه م�سلحة العب�د يف دني�هم، 
وم� يك�سبهم ال�سع�دة يف الدني� والنعيم يف الآخرة - وهو املعرب عنه يف ال�سطالح 
اأحك�مه بني الأجن��س املتب�ينة  ب�مل�س�واة يف  ال�سرعي »ب�سع�دة الدارين« - وج�ء 

والأمم املختلفة.

جلور  ال�سدر  منهم  وي�سيق  اأحي�نً�،  ال�سرب  عليهم  يعز  امل�سلمني  بع�س  اإن 
حك�مهم، وخروجهم يف مع�ملتهم عن اأ�سول العدالة ال�سرعية فيلج�أون للدخول 
ي�أخذ  الندم  اأن  على   - مغرورين  مني،  منوَّ اإليه�  وي�سعون  اأجنبية،  �سلطة  حتت 
يريد  من  كمثل  فمثلهم   - الطريق  هذا  يف  يخطونه�  خطوة  اأول  عند  ب�أرواحهم 
الفتك بنف�سه حتى اإذا اأح�س ب�لأمل رجع وا�سرتجع. واأن م� يعر�س على املم�لك 
الوازعني، وحيدانهم  ق�سور  من�سوؤه  يكون  اإمن�  والتفريق  النق�س�م  الإ�سالمية من 
عن الأ�سول القومية التي بنيت عليه� الدي�نة الإ�سالمية، وانحرافهم عن من�هج 
اأ�سالفهم الأقدمني ف�إن من�بذة الأ�سول الث�بتة، والتحول عن املن�هج امل�ألوفة اأ�سد 
قواعد  اإىل  الإ�سالم  الوازعون يف  رجع  ف�إذا   - العلي�  ب�ل�سلطة  �سررهم�  يكون  م� 
�سرعهم، و�س�روا �سرية الأولني ال�س�بقني مل مي�س قليل من الزم�ن اإل وقد اأت�هم 

اهلل ب�سطة يف امللك، اأحلقهم يف العزة ب�لرا�سدين اأئمة الدين.



ك�ن ميني جم�ل الدين اإذا �س�ء اأن يق�سم قوله: وعزة احلق و�سر العدل، وم� 
اأقواله: احلق�ئق ل تزول ب�لأوه�م. اجلنب ل يغني، وال�سج�عة ل تفقر. من دواعي 

الذل امل�سكنة. وال�سوؤدد مع عزة النف�س.

الأمة اأر�سه� الأمل وبني�نه� العمل. �س�قط الهمة من علم موقع الف�سيلة، 
و�سدق الدعوة - ومل يب�در اإليهم� - بل ينتظر اأن يكون ت�بًع� ومقلًدا لغريه فيهم�. 
كرثة الن�سراء لداع، اأو لدعوة عن غري علم منهم ب�سحة الدعوى قلة ومذلة، وقليل 
اأن يعتقد الرجل  من الن�سراء لدعوة عن علم مك�نة وا�ستط�لة. من �سفه الراأي 
اأف�سليته على الغري ب�لعمر وامل�سيب فقط. رمب� اأف�دت ال�سنون جت�ربً�. الأقدمية ل 
الأعب�ء  اأثقل  ب�لفعل.  املجد  يبطله  املجرد  ب�لقول  الفخر  غ�لًب�.  الأف�سلية  جتدي 

حم�ولة احل�سود �سرت ف�سل املح�سود. اأمّن �سيء على الإن�س�ن ف�سيلته، ورذيلته.

جمل خمت�سرة واأمثال حكيمة)1(

ا، لذلك ( 1) لكل جملة، اأو مثل �سبب دعى اإليه في حينه - ولو عمدن� اإلى ذكر الأ�سب�ب لت�سخم الكت�ب جدًّ
اأر�سلن� اأكثره� مجردة عن اأ�سب�به�.
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من توهم الكم�ل تخونه الأعم�ل. الع�قل من اعتقد بعجزه ثم �سعى للعمل. 
ع�سو  الإن�س�ن  لي�س يف  الظفر.  عوامل  اأقوى  من  والتوكل  النف�س،  على  العتم�د 
عليه  حتكم  غ�يته�  يعلم  ل  الإن�س�ن  يفعله�  حركة  فكل  وغ�ية،  ق�سد  لغري  يتحرك 
ب�جلهل. ق�س�ي� اجلهل يف الإن�س�ن اأكرث من ق�س�ي� علمه. وعمر الإن�س�ن اأق�سر من اأن 
ينله م� يحب اأن يعلمه. النظ�م م� انتظم به �سمل ع�مل متفرق ي�سرفه لوجهة ن�فعة. 
لو مل يتن�زع اخللق على احلق مل� ك�ن ثمة ب�طل. القوة �سنم مرهوب. وال�سعف �سبح 
ُبوب)1(. ل يوؤمن مربوبية القوة اإل �سبح ال�سعف. اأحقر الن��س من يطلب موت  ُمرنْ
الن��س ليحي�. واأعظمهم من ي�ستميت ليحيي ولو واحًدا من الن��س. عظمة امللك 
ل تكون ب�لتيج�ن ووق�ر العلم ل يكون ب�لطيل�س�ن. الت�سفل اأي�سر من الرتفع. مي�سور 
لالإن�س�ن فعل الأ�سود وممتنع على الأ�سود عمل الإن�س�ن. الذل و�سحيح العلم �سدان 

ل يجتمع�ن. الأكف�ء يف الع�سر ل يكونون على الغ�لب اأ�سدق�ء.

الفقر عدو الف�سيلة والرثاء ن�سري الرذيلة. ل خري يف حق ل تدعمه قوة. 
وبئ�س الب�طل املن�سور. تطويل املقدم�ت دليل على �سقم النت�ئج. حقيقة الأنفة، 
علة  لغري  يقعد  ب�سر  من  خري  احلجر  الن��س.  على  التك�ل  عدم  النف�س  وعزة 
امللوك لغري جريرة فهو ال�سعلوك. ل تطيب نف�س  ب�سًرا مثله. من رهب  ويحت�ج 
الإن�س�ن ب�لتوا�سع اإل اإذا علم بع�س العلم. علم�ء الع�سر يظهرهم الع�سر. وق�دة 
الأفك�ر تربزهم الأخط�ر. الإفراط يف التوا�سع دليل على الدع�ء. قلة الكالم ل 

ُبوب: مَمنُْلوك. )م(. َمرنْ  )1(
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تكون يف الغ�لب دلياًل على الكم�ل. لي�س يف كل اخت�س�ر بالغ. �س�حب احلق 
يحت�ج  ل  القلم  �س�حب   .� قويًّ ك�ن  ولو  �سعيف  واملبطل  �سعيًف�.  ك�ن  ولو  قوي 
اإىل ع�س�. ال�س�مت عن حقه حمروم. من فتح له الب�ب ومل يدخل اأوىل ب�لطرد. 
�س�حب احل�جة اإذا مل ينطق بح�جته اأوىل ب�خلر�س. قلم� ي�أتي احلق بدون عن�ء. 
لذة ا�سرتداد احلق ل ت�س�رعه� الهيبة والتهيب. الإن�س�ن من وقر نف�سه وعرف حق 
اإن�س�ن يف�سله احليوان. بع�س اخللق ير�سون ب�ملوت  غريه من جن�سه. ل خري يف 
خوف املوت ويلب�سون لب��س الذل خوف الذل. الأمة ب�أفراده� وال�سمم ب�لتجرد 
واأحيته.  اإل  اأمة  اأحد يف حب  الع�م. م� م�ت  النفع  الذاتي وطلبه يف  النفع  عن 
اأخالق  اأخالق ول  بدون  اأمة  اأمته. ل  �سبيل حي�ة  فليمت يف  اأحب احلي�ة  من 
بغري عقيدة ول عقيدة بغري فهم. خري موازين الأمم اأخالقه�. �سوؤدد الأمة معقود 
بق�دته�. خري الأخالق اإنك�ر الذات. اأعظم دلئل الإنك�ر على الذات الأعم�ل. 

األف قول ل ي�س�وي يف امليزان عماًل واحًدا.

طالب احلكمة كثريون ولكن م� اأقل الع�ملني. تقل العلم�ء متى كرث املتطفلون 
واملّدعون. اأعظم دليل على كرب الهمة جم�هرة املرء مبخ�لفته امل�ألوف اإذا حتقق بطالنه. 
اأمة  اأكرثية يف حميطهم. حكيم�ن ع�قالن يف  اأن يكونوا  العلم�ء والعقالء ل ي�سح 
اجلهل  ا�ستحكم  م�  فيه�.  حكمة  ومدعي  متع�قل  األف  من  خري  مليون  جمموعه� 
الف�س�د  اإل وعم  ب�ل�سالح والإ�سالح  اإل وتفرقت الكلمة، ول كرث الدع�ء املجرد 
و�سمل. و�سيع احل�سب ي�ستطيل ب�لقليل من امل�ل على غريه. الأ�سل عون والعرق 
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��س)1(. العلم ال�سحيح ن�سب �سحيح بل وراثة لنبوة. الراحة ب�لر�سى والنَّ�َسب)2(  َج�سَّ
ب�لطموح. اإ�سراف الإن�س�ن ب�سحته اأ�سر من اإ�سرافه برثوته. اإذا مل ت�س�و الطبيعة بني 
الرجل واملراأة ب�لتكوين فعبًث� نح�ول م�س�واتهم� ب�لأق�ويل. ل م�نع من ال�سفور اإذا مل 
يتخذ مطية للفجور. قوة املراأة ب�سعفه�. وب�ء الغر�س اأفتك من وب�ء املر�س. خري م� 
يحت�جه ال�سرق من امللوك - القوي الع�دل - ول خري يف الع�دل ال�سعيف كم� اأنه 
ل خري يف القوي الظ�مل. �سر اأدواء ال�سرقيني اختالفهم على الحت�د، واحت�دهم على 

الختالف فقد اتفقوا على اأن ل يتفقوا. 

ال�ستقالل اأمل يتبعه عمل، وحمل النف�س على املك�ره، واقتح�م امله�لك 
وامل�س�عب. خري لون لراية ال�ستقالل دم�ء املج�هدين الأبط�ل. ترك م� ك�ن �سبًب� 
اإذا  الأحوال.  �س�ءت  اجله�ل  �س�دت  اإذا  وال�سقوط.  الهبوط  اإىل  يوؤدي  لل�سعود 
والغني  بعلمه،  غني  الفقري  الع�مل  اجلهالء.  ت�س�بقت  العقالء  من  امليدان  خال 
اجل�هل فقري بجهله. الأ�سد ل يعدم فري�سة حيثم� ذهب. تبلغ املراأة ب�سعفه� م� ل 
يبلغه الرجل بقوته. احلرية توؤخذ ول تعطى. وال�ستقالل ل ُين�ل ب�لأقوال. ط�لب 
املوت يف �سبيل حي�ة الوطن اإم� اأن ميوت بطاًل �سهيًدا واإم� اأن يعي�س �سيًدا عزيًزا. 
من اعتقد اأن ل حي�ة اإل هذه الف�نية فقد خ�سر الأوىل والث�نية. اإذا ك�نت ح�جة 
اإىل املراأة كرة. عمل واحد تخت�س وتقوم به الن�س�ء  الكون للرجل مرة فح�جته 

تعجز عنه رج�ل الغرباء. 
��س: يك�سف بواطن الأ�سي�ء من خالل معرفة ظواهره�. )م(. َج�سَّ  )1(

َعب. )م(. ب: التَّ �سَ النَّ  )2(
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التكلف لل�سجع ينفر منه الطبع ويح�سن وقعه اإذا ج�ء عفًوا. اأ�سد وط�أة على 
الإن�س�ن من غربة اليد والوجه والل�س�ن اأن ي�سبح كحرف احل�ء والدهر اإفرجني. 
�َس�ُكل)1( من اأعقد امل�س�كل. ل يتم عمل والت�آلف مفقود. ول يكون ف�سل  عدم التَّ
والحت�د موجود. يئ�س الإن�س�ن من اأن يجد له �سديًق� يف احلي�ة كيئ�س الغريق من 
النج�ة. من ث�بر وك�بر على جتربة ال�س�ر اأوىل اأن يتخذ عربة. ب�ل�سغط والت�سييق 
تلتحم الأجزاء املبعرثة. الأزمة تلد الهمة. انهزام الع�قل من اأم�م اجلهالء اأوىل من 
الظفر بهم. ب�ئع الدر وب�ئع الفحم يت�س�وي�ن ب�ل�سم ويختلف�ن بقدر املب�ع. اجل�هل 
اأ�سعف حيوان ن�هق يذكر اهلل  احلي ميت والع�مل امليت حي. كيف ل يف�سل 

اإن�س�نً� ن�طًق� ينكر وجود اهلل)2(.

كيف يجراأ على اإنك�ر املعبود واجب الوجود من ي�أكله الدود. اإذا مل يتعظ 
الإن�س�ن مب� فوقه من اأجرام فليتعظ مب� حتته من رف�ة الأج�س�م. عّد الن��س معطي 
الذهب وهو من الرتاب ثوابً� - اإ�سراف يف الثواب. التقي، والورع، وال�س�لح من 
يعبد اهلل ل خوًف� من جحيمه ول طمًع� يف جنته، بل لكونه اإله ي�ستحق العب�دة 

�َس�ُكل: التم�ثل. )م(. التَّ  )1(
الفال�سفة  قراأ كتب  اأنه  ق�ئاًل  ال�سيد جم�ل الدين رجل متحذلق متفل�سف - وتن�ول احلديث  لزي�رة  ج�ء   )2(
وثبت عنده اأن اهلل غري موجود ول يعتقد بوجوده اإل احليوان اإىل اآخر م� هن�لك من �سروب الهذي�ن، ف�س�ق 
�سدر ال�سيد ومل يجبه، وق�ل للح��سرين: هلموا نذهب اإىل احلديقة وك�ن فيه� اأنواع من الطيور والدج�ج 
وبينهم ديك اأ�سقر كبري جميل اأخذ يوايل �سي�حه ويذكر اأخرًيا )اهلل اهلل( بنطق وا�سح مت�م الو�سوح، عند 
ذلك ق�ل جم�ل الدين املثل املحرر: كيف ل يف�سل اإلخ، فخجل الرجل وان�سل من ب�ب احلديقة من غري 

اأن يودع.
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�ت  لنحَّ اأحقر �سن�عة  بقرونية.  ب�سي��سة  ت�س�ق  والتقدي�س. مهد جربوتية فرعونية 
اأنفع من تقعر النح�ة.

ك�ن مقر الفقه يف الراأ�س وال�سدر ثم انحدر اإىل اجلبة وال�سطر. القبة اجلوف�ء 
اأ�سر  املتعممني  وُجبَّة ك�خلرج. جمود بع�س  ال�سدى. عم�مة ك�لربج  اإل  ل ترجع 
ه جمود النح�ة  ب�لإ�سالم وامل�سلمني. ك�ن املق�سود من النحو)1( اأن يكون اآلة ف�سريَّ
العلة والأجوف  اأحرف  اأغلب م� يكتبون ب�سوى  املت�أخرون يف  غ�ية. ومل ي�ستع�س 
واملهموز وف�تهم اجلزالة وال�سال�سة. من عجز عن اإ�سالح نف�سه كيف يكون م�سلًح� 
للعظ�م.  وارثً�  يبقى  فقط  والعظ�مي   ،� عظ�ميًّ يخلفه  ملن  يكون  قد  الع�س�مي  لغريه. 
ثبتت  اأمة  املدفع واحل�س�م.  له من  اأقتل  ب�لكالم  الظ�مل  املظلوم على وعود  اعتم�د 
يف جه�ده� لأخذ احلق �س�عة خري له� من احلي�ة يف الذل اإىل قي�م ال�س�عة. اإذا مل 
تتذرع الأمة ب�سكواه� من ظ�مليه� بغري الكالم ف�حكم عليه� ب�أنه� اأ�سل من الأنع�م. 
ا وتعبده جهًرا ل ت�ستحق احلي�ة. الإمي�ن واليقني لي�س معن�هم�  اأمة تطعن ح�كمه� �سرًّ

ذكرت لل�سيد جم�ل الدين م� لالأ�ست�ذ العالمة الف��سل املرحوم احلكيم كرنيليو�س ف�ن ديك من الأي�دي   )1(
البي�س�ء على اأهل بالدن�، بل وعلى الن�طقني ب�ل�س�د مب� األفه من الكتب الفريدة املفيدة ب�لل�س�ن العربي، وم� 
ترك من تالميذه من العلم�ء يف البالد - واأعدت على م�سمع جم�ل الدين م� ذكره يل ف�ن ديك وهو على 
التقريب ق�ل: ترك لن� الأ�سالف واأعنى جه�بذة العرب كنوًزا من العلوم والفنون اأودعوه� يف عم�رة كبرية 
واأو�سدوه� وتركوا لن� مفت�حه� ال�سرف والنحو. ف�أخذن� املفت�ح واعتقدن� اأنه جميع املرياث ول �سواه، واأخذ 
كل من� بدوره يربدخ ذلك املفت�ح ومل يخطر بب�ل اأحدن� اأن يفتح به ذلك الب�ب، ومل نزل اإىل اليوم على هذه 
احل�ل حتى انربى املفت�ح وم� ع�د ي�سلح اأن يفتح به ذلك الب�ب انتهى - ف��ستح�سن جم�ل الدين ذلك املثل 
جد ال�ستح�س�ن وا�ستمطر للحكيم �سيب الرحمة والغفران - وق�ل: عمل ف�ن ديك فنفع، وق�ل ف�سدق، 

وهذا هو املثل ال�س�لح والقدوة احل�سنة.
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احلي.  ال�سدر  احلي يف  العلم  الكتب.  العلوم خزان�ت  مقربة  الدين.  روؤ�س�ء  عب�دة 
�سر الأزمنة اأن يتبجح اجل�هل وي�سكت الع�قل. كم من منت�سر ملظلوم وقع يف �سرك 
الظ�مل. املظلوم حي ولو م�ت، والظ�مل ميت ولو ع��س. من توىل زم�م اأمور اجلمهور ل 
غنى له عن مراآة وكت�ب ت�ريخ �سحيح. فكم� اأن املراآة تريه �سخ�سه على عالته هكذا 
الت�ريخ ينقل اأعم�له يف حي�ته. كثري من الآب�ء ي�ستميتون ليحيوا اأبن�ءهم، وقليل من 

الأبن�ء ل ي�ستثقلون طول حي�تهم وي�ستعجلون موتهم.

مه�بة ت�سدر عن كر�سي احل�كم ل عن عدله وف�س�ئله اأقرب لل�سخرية منه� 
ال�ستعب�د،  ُجّب من  اأ�سيق  اأحدهم يف  اأُلقى  اإذا  ال�سرق  اأمراء  اأكرث  لالحرتام. 
وُحِفظت له األق�به ال�سخمة جمردة ح�سبه جنة عر�سه� ال�سموات والأر�س. املراأة 
اتخذت  واإذا  ال�سركة وط�بت احلي�ة،  نعمت  للحي�ة  �سريكة  لف�سله�  اتخذت  اإذا 
اأنفع من حم�ل  لالإجت�ر  للمم�ت. حم�ل احلطب  �سرًك�  ال�سهوات ك�نت  ملح�س 
امللك  يحت�ج  امللوك.  عيوب  اأقبح  واجلنب  كبري  الكبري  عيب  لالدخ�ر.  الذهب 
اجلب�ن لل�سعلوك ال�سج�ع. حتتجب احلق�يق عن امللوك بقدر حتجبهم. الع�قل من 
مّثل يف نف�سه مث�ل م� ا�ستح�سن من غريه. اأقرب موارد العدل القي��س على النف�س. 
الدين رادع عن ر�سى يف ال�سر، وال�سلط�ن وازع يف اجلهر ب�لقهر. من خبثت نف�سه 
لن ملم�سه، وكرث ختله وخداعه. ال�س�ب ج�سر من جنون ل ِغنى للعقالء من 
الب�سر  تقو�س عرو�س  اإرادة  اأعظم دليل على وجود قوة ق�هرة فوق  املرور عليه. 
�س)1( الأطب�ء رغًم�، وعجز احلكم�ء فعاًل. النعيم واجلحيم  امللوك قهًرا، وموت نَطنْ

�س: َح�ِذق ب�لطب وغريه. )م(. نَطنْ  )1(
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يتجلي�ن لالإن�س�ن يف �سور اأعم�له، فيتنعم ب�حل�سن منه� ويت�أمل من القبيح. كم من 
غني حم�سود مبظهره فقري مقهور يف حقيقة اأمره. 

ال�سع�دة يف الدني� �س�لة الب�سر واإذا وجده� اأحد قلم� يدل عليه�، ول اأظنه� 
من موجودات هذا الع�مل الف�ين. رمب� تكون القن�عة اإحدى اأ�سب�ب ال�سع�دة ولكن 
لي�س له� حد معروف،  ول �سكل مو�سوف ف�لإن�س�ن م�سرف يف كل �سيء، لذلك 
الن��س املفرطون وقل املعتدلون. يكفر الإن�س�ن يف كل �سيء ل ير�س�ه  كرث بني 
ويعبد كل �سيء يهواه. من اأعظم جم�يل احلكمة املح�فظة على الهيئة املتو�سطة، 
ال�سي��سية  الأحزاب  ن�ق�ستني.  بني خلتني  متو�سطة  هيئ�ت  �سك  بال  والف�س�ئل 
نعم الدواء ولكنه� يف ال�سرق تنقلب غ�لًب� اإىل �سر الداء. يت�ألف احلزب يف ال�سرق 
ويعلن على الأمة غ�ي�ت ومط�لب �سريفة فين��سرونه ويكون الكل له اأ�سدق�ء يف 
البداية ثم تظهر الأثرة والأن�نية وحب الذات فينفرط عقد احلزب وي�سري الكل له 

اأعداء يف النه�ية. ق��س يف اجلنة وق��سي�ن يف الن�ر)1(.

زار جم�ل الدين يوًم� اأحد الق�س�ة وي�سمى )ن�ئب( ك�ن يف عك� واآخر ق��سي )ن�ئب( يف اإحدى الق�سوات،   )1(
املحكمة  مع  احلقوق  حمكمة  ري��سة  ال�سرعي  الق��سي  يتوىل  ب�أن  يق�سي  ذاك  اإذ  العثم�ين  الق�نون  وك�ن 
ري��سة حمكمة  يتوىل  الق��سي  ك�ن  الأق�سية  انق�س�ئهم�، ويف  عند  ينف�سل  �سنت�ن  م�أموريته  ومدة  ال�سرعية 
احلقوق واجلزاء والتج�رة والأجراء - واأخذ كل منهم� ي�سكو قلة راتبه وهو تقريًب� اثني ع�سر لرية ون�سف 
� وي�سكو من ا�سطراره يف كل �سنتني لالنتق�ل مع عي�له وجميئه لالأ�ست�نة ومكثه فيه� حتى ين�ل=  عثم�نية �سهريًّ

= ني�بة ث�نية - واإذ دخل رجل حمرتم ح�سن الهيئة واللب��س ف�حتفل به ال�سيد وعرفه للح��سرين واأنه ق��سي 
يف حمكمة طنط�، و�س�أله عن ح�لة الق�س�ء وراتب الق�س�ة ف�متدح الرجل �سري الق�س�ء الوطني امل�سري واأن 
الراتب ك�ٍف واف. فتب�سم جم�ل الدين وق�ل: ق��س يف اجلنة )واأ�س�ر اإىل الق��سي امل�سري( وق��سي�ن يف 

الن�ر )واأ�س�ر اإىل من ك�ن ي�سكو من ق�س�ة الأتراك(.
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اإذا مل تن�سف احلكومة الق�س�ة اأحرى به� اأن جتعل الذئ�ب رع�ة. اإذا ك�ن 
الق��سي يتظلم فكيف ب�ملظلوم ل يت�أمل. اإن�س�ف الق��سي قبل اإن�س�ف املتق��سي.

الأدلة  ال�سلم من  اإبَّ�ن  والتبخرت بالمة احلرب  ال�سيوف بغري فتك،  قرقعة 
على اجلنب يف موطن القت�ل. قبول الدخالء واملتطوعة يف اجلي�س مف�سدة للنظ�م 
ومن عوامل النهزام. قلم� ينهزم جي�س يتحلى ق�ئده ب�ل�سرب والثب�ت، واقتح�م 
املوت قبل اجلند. الق�ئد من ق�د ب�أفع�له ل ب�أوامره واأقواله. الأمري ب�أفع�له خري من 
� ويحي� ميًت�. بينم� الأدب�ء يف حي�تهم  الأمري ب�أمواله. الأديب يف ال�سرق ميوت حيًّ
اأفقر الفقراء ف�إذا هم بعد املوت ي�سريون ب�لرث�ء وحفالت الت�أبني اأغنى الأغني�ء. 
نه�س الغرب ب�لعلم والعمل وانحط ال�سرق ب�جلهل والك�سل. التقليد بن�فع ثبتت 

منفعته اأوىل من التقيد مب�ألوف ثبتت م�سرته. 

ثمرة العقول ل جتتنى اإل ب�إطالقه� من قيود الأوه�م. من ق�ل اأن الدين ي�أمر 
ب�لع�سر دون الي�سر، وب�ل�س�ر دون الن�فع ملجرد التقليد وامل�ألوف فهو كذاب. عم�ء 
الب�سرية اأ�سر من عم�ء الب�سر. كم من اأعمى نبغ ح�سده ويح�سده املب�سرون. وكم 
من اأبكم ب�إ�س�راته اأف�سح من عّي بكلم�ته. الهيئ�ت يف الجتم�ع حكومية ك�نت 
اأو غري حكومية اإمن� هي خليط من اأفراد يجب مراع�ة الت�س�كل فيه�، والتج�ن�س، 
الن��س،  من  الظ�هر  املعّوج  احلنظل.  من  ال�سهد  ُيجتنى  ول  اخلليط.  ف�سد  واإل 
اأقل �سرًرا من املتلب�س ب�ل�ستق�مة. من ظن اأنه خدع الن��س ب�لب�طل يكون اأول 

خمدوع. الأعمى من يظن اأن جميع الن��س بدون اأب�س�ر. 
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رنْع)1( مل� ك�ن �سرف الأغني�ء ول ترف الأمراء. موقف  لول الزرع، ولول ال�سَّ
الزّراع وال�سّن�ع من احل�س�رة اأنفع من موقف الإم�رة. راأين� �سعًب� يعي�س بدون ملك، 
ولكن م� راأين� ملًك� يعي�س بدون �سعب. ح�جة امللك اإىل الأمة اأ�سد من ح�جة الأمة 
اإىل ملك. للعلم ق�سور ولب�ب. ف�لواقف على الق�سور يغرق يف بحر الغرور. املغرور من 
ل ير�سى اإل عن نف�سه، وعم� ي�سدر عنه قوًل ك�ن اأو عماًل. املبتدي يف اأولي�ت العلوم 
يظن اأنه تبحر فيه� وانتهى، والرا�سخ املحقق فيعتقد اأنه م� زال يف البتداء. حمدث 
النعمة ب�مل�ل ي�ستعر�سه يف كل مك�ن، وحمدث النعمة ب�لعلم يلقيه على كل اإن�س�ن. 
اأظهر الآداب واأليقه� ب�لعلم�ء، واملتعلمني عدم قطع احلديث على املتكلم، وتركه يتم 
م� يريد اأن يرويه من غري اأن ي�سبقه اإليه ولو ك�ن من من�سي�ته. لو يح��سب الإن�س�ن 

نف�سه كم� يح��سب غريه لقل خطوؤه وقرب من الكم�ل. 

من الغرائب يف طب�ئع الإن�س�ن اأنه اإذا ر�سي ا�ستح�سن القبيح، وا�ست�سهل 
ال�سعب، واإذا غ�سب عك�س الأمر في�ستقبح احل�سن وي�ست�سعب ال�سهل، فلو مزج 
الإن�س�ن �س�عة ر�س�ه يف �س�عة غ�سبه لوقع على الهيئة املتو�سطة وف�ز ب�لف�سيلة. قيد 
الأغالل اأهون من قيد العقول ب�لأوه�م. العقل اأ�سرف خملوق فهو ع�مل ال�سنع 
والإبداع، ول معطل له اإل الوهم، ول يقعده عن عمله اإل اجلنب، وهو الذي يخيل 
املفقود موجوًدا والقريب بعيًدا. كل عن��سر الوجود يف هذا الع�مل الف�ين خ��سعة 

َي�ه والنُّوق وم�  ع: املراد لول اأعم�ل الفقراء الب�سيطة م� ك�ن لالأغني�ء هذا الرتف، وال�سرع هو رعي ال�سِّ رنْ ال�سَّ  )1(
ره من حلوم واألب�ن. )م(. ُيدِّ
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للعقل املطلق الإن�س�ين. فكل م�ستحيل اليوم يف الطب وال�سن�عة �سوف يكون 
غًدا ممكًن�. ال�سركة �سرك ف�إذا مل ي�سط�د ال�سرك�ء غريهم ا�سط�دوا بع�سهم.

ول  يفر  ل  من  الزعيم  امل�سلح  الأوه�م.  على  وتغلبت  ثبتت  م�  احلقيقة 
يت�سع�سع من اأذية اللئ�م. �سجن الظ�ملني للم�سلح »ري��سة« ونفيهم له »�سي�حة« 
البيت ينغ�س  ن�س�ء  نزاع  الف�سل يف  املراتب.  اأ�سمى  »ال�سه�دة« وهي  له  وقتلهم 
احلي�ة. اأعدل ق�س�ء يف الدني� يعجز عن اإر�س�ء متخ��سمتني من الن�س�ء على رجل 
اأو �سيء. اأعقل الآب�ء من ل ي�س�كن اأولده بعد الزواج، وي�ستعي�س ب�لتزاور عن 
التج�ور. الأم ت�سعى وتت�سور من وراء زواج ولده� النعيم، ف�إن زوجته ترى نف�سه� 
يف اجلحيم. قل من راأيت من الرج�ل من يعرف الهن�ء بغري الن�س�ء، وندر منهم 
 من ل ين�سب �سق�ءه اإليهن، والأقرب لل�سواب اأن يق�ل فيهن م� قيل يف الأولد - 

وجودهم بالء وبالهم بالء - القوي من ال�سجر ل يعجل ب�لثمر. 

ينطبق على  ا�ستق�م. ل  هو  اإذا  وي�ستقيم  ب�نعواج ح�كمه  ال�سرقي  ينعوج 
يوىل  »مثلم�  قول  عليهم  بل حق   - عليكم  ُيَوىلَّ  تكونوا  مثلم�   - قول  ال�سرقيني 
عليكم تكونوا«. الأجرب يعدي ال�سليم، واملرتكب يعدي امل�ستقيم. من ال�سعب 
و�سع حد للعفة وح�سره� بداية وانته�ء، ف�لعفيف يف امل�دي�ت مثاًل اإذا عف عن 
اأخذ األف دين�ر كيف يكون موقفه عند املليون اإذا عر�س عليه. اأول �سفة رافقت 
الإن�س�ن الأول »الطمع« وفيه العن�ء ولي�س له حد. »والقن�عة« وفيه� الهن�ء وحده�، 
واإن ك�ن كم� ق�لوا الكتف�ء ب�ملوجود وترك الت�سوق للمفقود ولكن ل يعمل له� 
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عه� البدو يف الرباري والقف�ر و�سيقه� احل�سر يف املدن والأم�س�ر.  اأحد. العربية و�سَّ
اأحدهم� الآخر.  اأن مينع  لل�سم�عي والقي��سي  الن��س. ل يحق  القي��س ودع  خذ 
اإذا ج�ز ب�ل�سم�عي اأن ينحرف مل  ل يجوز ب�لقي��س اأن »ينعوج«. العلم قد يكون 
يف الأحداث. ولكن التج�رب ل تكون اإل يف ال�سيوخ. ب�لعدل وامل�س�واة الوف�ق 
والوئ�م وب�لأثرة والأن�نية النفرة واخل�س�م. م� اأقل املجتهدون يف ال�سلف وم� اأكرثهم 
يف اخللف)1(. من الأدواء والأمرا�س م� هي عند اأكرث الن��س نعمة - تفوق نعمة 

الع�فية)2(.

ق�ل �س�رًح�: ك�ن علم�ء ال�سلف والأئمة منهم ل يجراأون على القول ب�سنة من �سنن الر�سول  اإل بعد   )1(
التدقيق والنظر يف الإجم�ع وحتري الثق�ة من الرواة اإلخ. اأم� اجلهالء من امل�س�يخ املتعممني اليوم فرتاهم 
ل�س�حب  م� ج�ز  التحرمي  مق�م  اأن  وقد جهلوا  ن�س،  بغري  للحرام  والتحليل  للحالل  التحرمي  يتهجون على 
ال�سرع الر�سول الأعظم  اإل بتنزيل لقوله تع�ىل: ژٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پژ ]التحرمي/ 1[ ق�ل: 
ة ك�خلرج اآخًذا بتالبيب رجل )اأفندي( قرب ج�مع ال�سليم�نية  وقد راأيت منذ اأي�م �سيًخ� بعم�مة ك�لربج وجبَّ
ق�ل  الكف�ر -  الإفرجن  القمي�س حرام وكفر - لأنه �سنع  لب�سك هذا  اإن  له:  ويقول  يهزه  الأ�ست�نة وهو  يف 
جم�ل الدين: فم� و�سعني اإل اأن تقدمت اإىل ذلك ال�سيخ اجل�هل وقلت له: ي� �سيخ اإن عم�متك وجبتك، 
وعم�متي وجبتي هم من �سنع الإفرجن، فلم�ذا ل تخلع عم�متك وترمي بجبتك اأوًل ثم تعمد اإىل قمي�س 
الرجل فت�سلحه اإي�ه؟ وكم من اأمث�ل هذا ال�سيخ اجل�هل يف هذه الأمة بهذه الأي�م! ل حول ول قوة اإل ب�هلل.

اأ�سده�،  امل�س�ق  من  ج�معه�  يع�ين  اإذ   - الأموال  جمع  مر�س   - النف�سية  الأمرا�س  تلك  مقدمة  يف  ق�ل   )2(
ويتحمل من املخ�طر وامله�لك اأ�سعبه� - وكثرًيا م� اتخذ جلمعه� اأ�سقط الو�س�ئل واأ�سفله� - حتى اإذا ت�سنى 
ب�سيط  فيمنعه من  ال�سح  ي�سرعه  اأو  لذيذ  تن�ول غذاء  ي�ستطيع  الع�فية فال  رمب� خ�نته  له جمعه� وكنزه� - 
امل�أكل وامللب�س، وهو يف كل هذا البالء يرى يف جمعه امل�ل وكنزه نعمة كربى، وكثرًيا م� ك�ن امل�ل �سبًب� لقتل 
ج�معه. وهكذا القول يف البنني )الأولد( ف�إن الأبوين يذوق�ن يف تربيتهم الأمرين وي�ست�سهلون يف �سبيل 
راحتهم كل �سعب ويلذ لهم العراء اإذا ك�سوهم، واجلوع اإذا اأطعموهم، وال�سهر اإذا اأن�موهم حتى اإذا كربوا 

ا�ستثقل بع�سهم وجود الأبوين وا�ستطولوا حي�تهم� - ف�سبح�ن من اأودع يف كل قلب م� اأ�سغله.



كن� ذكرن� يف مق�ل �سبق اأن ال�سيد جم�ل الدين بحث عن جمموعة »العروة 
الوثقى« فوجده� واأعط�ين ن�سخة، وبعد مدة ا�سرتجع م� اأعط�ين وا�ستبدله� ب�لتي 

ك�ن اأبق�ه� عنده وق�ل: 

»ي� �سيخ بني خمزوم! اإنك لتجد يف هذه املجموعة وعلى ه�م�سه� اإ�س�رات، 
فكل مق�ل اأ�سرت اإليه اأ�سممه واأثبته يف )اخل�طرات( فذكره� ل يخلو من العربة«.

فوجدت اأكرث م� اأ�س�ر اإليه الأ�ست�ذ يتعلق يف اأحوال م�سر، وال�سودان وفتنة 
املهدي ال�سوداين حممد اأحمد، فقلت: ي� اأ�ست�ذ! اإن م�س�ألة املهدي قد انتهى اأمره� 

وت�ستت �سمل اأعوانه وم�ت الرجل، ور�سخ قدم الإنكليز يف ال�سودان ويف م�سر. 

امللك  ق�عدة  وجعلت  ال�سودان  ملك  على  يده�  وو�سعت  نعم  ق�ل: 
»اخلرطوم« كل ذلك ثمن دم »غوردن ب��س�« ودية قتله. وم� يدريك اأنه يف الآتي 
من الزمن �سيقتل اإنكليزي اآخر يف م�سر، وت�أخذ اإنكلرتا ديته ملًك� اآخر وخزائن 

من امل�ل.

عربة وذكرى
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فم�س�ألة ال�سودان، وم�س�ألة م�سر - هم� يف الدور الأول من الأدوار العديدة 
التي اأعدته� الإنكليز لبتالع تلك الأ�سق�ع، ول�سوف تتحول يف م�سر اأحوال، 
وتظهر اأ�سك�ل، وتتلون ال�سي��سة الربيت�نية ب�ألوان ينده�س منه� الإن�س�ن - وم� ك�ن 
يف ال�سي��سة من الأ�سول )خ�سو�ًس� يف تق�ليد الإنكليز( و�سي��ستهم فمن ال�سعب 
بعد جيل -  فيه  تبتدئ  �سوف  اليوم خطًط� لأمر  تر�سم  ب�سهولة. هي  عنه  الرجوع 
ود�س�ئ�س  طويلة،  م�س�عي  نتيجة  هو  بل  الع�م  ذاك  ابن  يكن  مل  مل�سر  ودخوله� 
اأ�س�ر  م�  ب�إثب�ت  ب�إ�س�رته بداأت  اأعوام مديدة - وعماًل  اأفك�ر من  واأعم�ل  دقيقة، 

اإليه من املق�لت ومنه�.



ا�ستهرت دولة الإنكليز بخالبة ال�سرقيني، واأخذهم ب�لرويغة حتى و�سحت 
�سبله� من كرثة م� طرقت، وانقلب وجه احليلة فظهر م�ستوره� من يوم ك�ن اللورد 
ح  دوفرين يف الق�هرة لك�سف ح�لة م�سر وتقرير نظ�م حلكومته� »كم� يزعمون« لوَّ
للحكومة برتك ال�سودان، ثم ج�ء من بعده امل�جور ب�رنغ واألزم احلكومة ب�لتن�زل 
عن حقه� فيه؛ لأنه رمب� يكلفه� نفق�ت وافرة لي�س له� عو�س من الف�ئدة. ف�متثلت 
اأوامر الدولة  احلكومة اأمر غ�لبيه� وهمت ب�إخالئه. وك�ن اأول عمله� اأن �سدرت 
على  املنة  فتكون  ال�سودان،  بتخلية  للقي�م  غوردون  اجلرنال  بتعيني  الربيط�نية 
ال�سودانيني يف ا�ستقاللهم »املوهوم« لدولة بريط�ني� - وتكون ال�سلة بينهم وبينه� 
خ��سة - وم� و�سل خرطوم اإل واأق�م حممد اأحمد اأمرًيا على كوردوف�ن. واأخذ يف 
اإرج�ع الولي�ت ال�سودانية مللوكه� الأقدمني، اأو اأبن�ئهم. ومل يكن الق�سد من هذه 
الزعزعة اإل اأن يكون ال�سودان بعد تن�زل امل�سريني - �سيًب�، اأو ُفَراَطة)1( - ل حق 
لأحد فيه، في�أخذه ال�س�بق اإليه بدون اأن تعرت�س فيه امل�س�كل ال�سي��سية ليتي�سر 

)1(  ُفَراطة: م�ء يكون �سرًع� بني عدة اأطراف َمن �سبق اإليه فهو له. )م(.

التهتك يف احليلة
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ال�سغ�ر،  اأمرائه  اأيدي  من  وينزعوه  عليه،  ي�ستولوا  اأن  اآجاًل  اأو  ع�جاًل  لالإنكليز 
ويكون فيه بع�س العو�س عن م�سر لو �سدتهم مق�ومة الدول عنه�، اأو قوة غريه� 
اإنكلرتا من  اأخرجت  �سنة 1884(  )اأي  الأزم�ن  اإىل ذلك. ويف هذه  اأ�سرن�  كم� 
جرابه� األعوبة اأخرى، ومثلت من �سيق غوردون �سبًب� عظيًم� لتمهيد طريق يو�سل 
الآلت  ب�إعداد  الكبرية  امل�س�نع  اأحد  اإىل  اأوامره�  ف�أ�سدرت  لتخلي�سه.  اجليو�س 
مد  ويب��سروا  الأحمر،  البحر  �سواحل  اإىل  لي�سريوا  وال�سن�ع  املهند�سني  وتعيني 
�سكة حديد من �سواكن اإىل بربر - كم� ذكرت ذلك جريدة الب�ل م�ل ك�زيت - 
وتزعم اأن ل ب�عث له� على ذلك اإل الرغبة يف تخلي�س كوردون، اإن ك�ن كوردون 
� اإىل اأن متد �سكة  اإنق�ذه اإىل اإر�س�ل اجليو�س، فهل يبقى حيَّ يف خطر، وحتت�ج يف 
اأن  مع  للجيو�س،  العرب�ت ح�ملة  عليه�  وت�سري  والأودية  اجلب�ل،  وتخرق  حديد، 

الأخب�ر قد اأ�س�رت اإىل وقوعه اأ�سرًيا، اأو هالكه قتياًل.

اإذا فر�سن� هالك كوردون )كم� هو الغ�لب( اأو خال�سه - فهل تهدم دولة 
اإنكلرتا طريق احلديد، وتنق�س بن�ءه� بعد اإنف�ق النفق�ت الوا�سعة عليه�، اأو تتربع 
بهبته� للحكومة امل�سرية �سخ�ء، وجوًدا - كال واهلل. ل هذا - ول ذاك - ولكن 
اأخذت اأقرب الطريقني لال�ستيالء على ال�سودان - ف�إن مد الطريق احلديدية يف 
ل له� الولية على ال�سودان ال�سرقي. ف�إذا ا�ستقر له� الأمر فيه  تلك اجلهة - ي�سهِّ
مد  بعد  املدة  اأنه� يف خالل  على  �سعوبة،  ذلك  تالق يف  ومل  ب�لغربي،  و�سلته 
تفتح  ف�إنه�  ال�سودانية؛  البالد  موا�سلة  من  جوهرية  ف�ئدة  اأعظم  ت�ستفيد  ال�سكة 
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للتج�رة الإنكليزية ب�بً�، وتغلق ب�سفته ب�ب املنفعة عن م�سر، فت�أتي ب�س�ئع الَبّز)1(، 
وم� يحت�جه ال�سودانيون من اإنكلرتا اإىل �سواكن، ومن �سواكن تذهب اإىل ال�سودان  
بدون اأن ت�سل اإىل اأيدي امل�سريني، وتنقل الأ�سن�ف التج�رية ال�سودانية من داخل 
ال�سودان اإىل بربر ثم ت�سل اإىل �سواكن، وت�سدر اإىل اأوروب� ول يراه� م�سري. ف�إذا 
الوطنيني من ال�سرتاك معهم يف جت�رة  توىل الإنكليز م�سر )ل قدر اهلل( حرموا 
ال�سودان - وهي من اأغزر ين�بيع ثروتهم التج�رية. واإذا اأجل�أتهم احلوادث للجالء 
عنه� - فقد اخت�سوا مب�دة املنفعة التي ميكن اأن ت�أتي من اأقط�ر ال�سودان. وبذلك 
تتقو�س كثري من بيوت التج�رة يف الأقط�ر امل�سرية، ويعدم بخرابه� اآلف موؤلفة 

من النفو�س.

بعد اأن كتبت هذه املق�لة - توقفت عن مت�بعة نقل كلم� اأ�س�ر اإليه جم�ل 
ذكر  على  ت�أتي  جله�  اأو  كله�  راأيت  اإذ  الوثقى«  »العروة  يف  املق�لت  من  الدين 
م�سر  يف  خ�سو�ًس�  اإنكلرتا  لأعم�ل  وتقبيح  تفنيد،  وفيه�   - م�ست  حوادث 
لويد« وغريه، من  »كلفور  مثل  الإنكليز  اأت�ه عم�ل  وم�  القطر،  لذلك  واحتالله� 

اخلطيئ�ت، والأعم�ل اإلخ. 

ف�أتيت يوًم� جلم�ل الدين وك��سفته بقويل: هذه املق�لة نقلته� اإىل »اخل�طرات« 
ح�سب اإ�س�رتك، ولكن توقفت عن نقل م� تبقى مم� اأ�سرت اإليه، لأنني م� راأيت يف 
نقل حوادث جرت، وم�ست، وانق�سى اأمره� - وك�د الن��س اأن ين�سوه� - ول ف�ئدة 

الَبّز: الهيئة ِمن لب��س اأو �ِسالح. )م(.  )1(
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للم�سريني، اأو لل�سرقيني من اإع�دة ذكره�. ويكفي اأن الأ�ست�ذ اأوقده� جذوة على 
الإنكليز يف كل مق�ل ويف كل جمل�س - وح�سد لهم يف �سدور، واأفئدة ال�سرقيني 
اأن يحرم الإنكليز من كل مزاي�  ال�سغينة والبغ�س�ء، حتى ك�د الأ�ست�ذ  جيو�س 
الإن�س�نية، والعدل والن�سفة، بل األ�سق فيهم كل �سنيعة من ظلم، وختل ومكر - 
وذلك على غري ع�دة الأ�ست�ذ - اإذ راأين�ه يتتبع ح�سن�ت الأمم و�سيئ�تهم وكذلك 
الأ�سخ��س - حتى اإذا ر�سي ق�ل فيهم اأح�سن م� علم، واإذا غ�سب ق�ل اأقبح م� 

فيهم. اأم� الإنكليز فم� راأين� الأ�ست�ذ ذكرهم بخري م� يف كل مق�له وحديثه.

خمزوم!  بني  �سيخ  ي�  ق�ل:  انتهيت  ومل�  ب�إ�سغ�ء،  الدين  جم�ل  يل  �سمع 
اأتى  اأن م� تراه اليوم من الف�سول بذكر حوادث م�ست، واأعم�ل  وعزة احلق - 
به� الإنكليز يف م�سر والهند، وفيم� وط�أته اأقدامهم من البالد ال�سرقية. اإن م�ست 

اأعي�نه� ف�ست�أتي اأ�سك�له� واأمث�له�.

فربيت�ني� ل تفرت حتدث ُفُتوًق�)1( يف البالد - فتدخل من اأ�سيقه� فتو�سعه وترقب 
اأ�سغر حدث فتج�سمه، وتعمل على �سق ع�س� القوم، وتق�سمهم اأحزابً� وتكون ن�سري 
املتب�غ�سني. �ُسنة جرت عليه� دولة بريت�ني� ورج�له� فال يحيدون عنه�. اأم� القول يف 
نفرتي من الإنكليز اأو بغ�سي لهم وتعري�سي ب�سوء اأعم�لهم فال يفوتنك العلم اأنني 
املم�لك  يف  وتدخلهم  ا�ستعم�رهم،  وجهة  من  اإل  وحكومتهم  الإنكليز  تن�ولت  م� 
الع�سف واجلور،  الت�سرف، ومنتهى  اأهله� �سوء  ال�سرقية ك�لهند، وم�سر - و�سومهم 

)1(  ُفُتوًق�: �ُسُقوًق�. )م(.
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فكيف ميكن اأن يكون لالإنكليز هن� اأثر من العدل - ولو اأن�سفت اأو عدلت مل� دخلت 
وا�ستعمرت الأقط�ر والأم�س�ر - واأتت فيه� منكر الأعم�ل.

العدل  الأمم - تعرف مع�ين  اأرقى  اأنه� من  ينكر  لي�س من  ك�أمة  الإنكليز 
اإذا ك�ن  املظلوم  وتن�سف  اأنف�سهم -  الإنكليز  ومع  به�، ولكن يف بالده�  وتعمل 
هو  عرفهم  الإن�س�ن يف  وهذا   - احلي�ة  � يف  لالإن�س�ن حقًّ اأن  تعلم   - الإنكليز  من 
دولة  و�سع�ر  اإنكليزي  كل  �سع�ر   - ب�إن�س�ن  لي�س  الب�سر  من  وغريه  الإنكليزي- 

.Dieu et mon droit الإنكليز، اأنه لي�س يف الوجود اإل الإله، وحق الإنكليزي

فم� زال الطمع اله�ئل م�سبوع به راأ�س كل اإنكليزي، ويرى كل بقعة غنية 
ك�لهند اأحق به� الإنكليز من اأهله�. وكل قطر خ�سب ك�لقطر امل�سري الإنكليز 
اأوىل به من اأهله، ومن اأرب�ب احلق فيه. متى ك�ن الأمر كذلك وهو الواقع - فال 
و�س�ئلهم  اأن تكون  اإل كل ظلم، ول ميكن  الإنكليز  اأعم�ل  ي�سدر عن  اأن  ميكن 
غري املكر، واخلتل، واخلديعة - ومن �سفه الراأي ومنتهى البله اأن يطلب ال�سرقيون 
الإنكليز  تخلي  بهذا  املط�لبة  معنى  اإذ  لهم؛  اإن�س�ًف�  اأو  فيهم،  الإنكليز عدًل  من 
عن البالد وتركه� لأهله� وم� اأبعده من�ًل. وهيه�ت اأن تفعله اأو تفكر به دون قوة 
واحت�د. وخمت�سر القول: اأن ق�سدي يف كل م� قلت وحتدثت اإن هو اإل ك�سف م� 
تدعيه هذه الدولة العظيمة من العدالة، وم� تخت�س به نف�سه� من الو�س�ية على 
نوع الإن�س�ن، فلك بعد هذا اخلي�ر اإم� اأن تكتب بقية م� اأ�سرت اإليه، اأو جتتزئ مب� 

كتبت وع�سى اأن ينفع اهلل به وهو اله�دي اإىل �سواء ال�سبيل.
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�سنة  بني  م�  الأ�ست�نة  يف  كتبت  التي  »اخل�طرات«  كت�ب  موا�سيع  متت 
1310هـ و�سنة 1892م اإىل �سنة 1314 هـ و�سنة 1897م وقد بذلن� كل اجلهد، 
وكل  خ�طرة،  كل  وتدوين  حلفظ،   - املط�لع  يرى  كم�   - احلر�س  جد  وحر�سن� 
قول لذلك الإم�م احلكيم، والأ�ست�ذ الك�مل املرحوم املربور ال�سيد جم�ل الدين 
احل�سيني الأفغ�ين فج�ء بعونه تع�ىل �سفًرا ج�مًع� ل�ست�ت احلكم، و�س�ئب الآراء 
يف اأدواء ال�سرق وم� يع�نيه اأهله من العلل الجتم�عية. نرجو اهلل اأن ينفعن� جميًع� 
وب�لغ  الأقوال،  جليل  من  حوته  وم�  »اخل�طرات«  تلك  عنه  �سدرت  من  بعلوم 

ِكنه ف�سيح جن�نه، ويع�مله بجزيل ف�سله واإح�س�نه. الن�سيحة، واأن ُي�سنْ

وقد �سبق لن� القول ب�أن فقيد ال�سرق وحكيمه على الإطالق على بعد �سهرته، 
اإبط�ل مذهب الدهريني  وغزارة ف�سله وعلمه، مل يكن له من الآث�ر غري ر�س�لة يف 
كتبه� ب�لف�ر�سية يف البالد الهندية ع�م 1298هـ، وقد عني بنقله� اإىل العربية العالمة 
واأوفى  احلكيم،  الأ�ست�ذ  مريدي  اأعلم  وهو  عبده،  حممد  ال�سيخ  املرحوم  الفه�مة 
اأن وافى الأ�ست�نة كم� مر ذكر ذلك، فراأين� يف ب�دئ الأمر من مت�م  اإىل  من �سحبه 
اإىل هذا  ن�سمه�  اأن  ل�سحيح عقيدته  ومراآه  نفث�ته،  بليغ  والر�س�لة وهي من  الف�ئدة، 
الكت�ب »اخل�طرات« ولكن مل� وجدن� اأن الر�س�لة مطبوعة، وموجودة يف اأكرث املك�تب 
طبعه�  اإع�دة  النظر عن  �سرفن�  فقد  تن�وله�،  الط�لب  على  ال�سهل  ومن  بريوت،  يف 
التي  الر�س�لة  خمت�سر  على  والإتي�ن  للعربية  ن�قله�  مقدمة  بذكر  واكتفين�  واإحل�قه�، 
و�سعت لإبط�ل مذهب الدهريني وبي�ن مف��سدهم، واإثب�ت اأن الدين اأ�س��س املدنية، 

والكفر ف�س�د العمران.



نحمد اهلل على الهداية ونعوذ به من الغواية. ون�سلي ون�سلم على خ�مت ر�سله 
واآله و�سحبه هداة �سبله. وبعد اأتيح يل الطالع على ر�س�لة ف�ر�سية يف نق�س مذهب 
الطبيعيني من ت�سنيف الع�مل الك�مل، حميط املعرفة ال�س�مل ال�سيخ جم�ل الدين 
احل�سيني الأفغ�ين. اأم� ال�سيخ فله من ل�س�ن ال�سدق ورفيع الذكر م� ل يحت�ج معه 
اإىل الو�سف، واأم� الر�س�لة فعلى اإيج�زه� قد جمعت لإرغ�م ال�س�لني وت�أييد عق�ئد 
املوؤمنني م� مل يجمعه مطول يف طوله، وحوت من الرباهني الدامغة واحلجج الب�لغة 
م� مل يحوه مف�سل على تف�سيله - دع�ه اإىل ت�سنيفه� حمية ج��ست بنف�سه اأي�م 
ك�ن يف البالد الهندية عندم� راأى حكومة الهند الإنكليزية متد يف الغي جم�عة 
من �سك�ن تلك البالد اإغراء لهم بنبذ الأدي�ن وحل عقود الإمي�ن، واأن كثرًيا من 
الع�مة ُفِتُغوا)1( ب�آرائهم، وخدعوا عن عق�ئدهم، وكرث ال�ستفه�م منه عن حقيقة م� 
تدعيه تلك اجلم�عة ال�س�لة، وممن �س�أله عن ذلك ح�سرة الف��سل مولي حممد 
وا�سل مدر�س الفنون الري��سية مبدر�سة الأعزة مبدينة حيدر اآب�د الدكن من بالد 

)1(  ُفِتُغوا: ُوِطئوا . )م(.

مقدمة الأ�ستاذ املحقق املرحوم ال�سيخ حممد عبده 
على الر�سالة
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الهند، ف�أج�به ال�سيخ برقيم �سغري يعده فيه ب�إن�س�ء ر�س�لة يف بي�ن م� كرث ال�سوؤال 
عنه. وقد حداين علو املو�سوع، و�سمو منزلة الر�س�لة منه اإىل الجته�د يف نقله� من 
لغته� اإىل اللغة العربية، فتم يل ذلك مب�س�عدة ع�رف اأفندي الأفغ�ين ت�بع ال�سيخ 

املوؤلف، ورجون� بذلك تعميم الف�ئدة وتكميل الع�ئدة اإن �س�ء اهلل.



َبَنى الأ�ست�ذ احلكيم املرحوم ال�سيد جم�ل الدين الر�س�لة على اأن الدين 
اأك�سب عقول الب�سر ثالث عق�ئد، واأودع نفو�سهم خ�س�ل كل منه� ركن لوجود 

الأمم، وعم�د لبن�ء الهيئة الجتم�عية.

»العقيدة الأوىل« الت�سديق ب�أن الإن�س�ن ملك اأر�سي واأنه اأ�سرف املخلوق�ت، 
»والث�نية« يقني كل ذي دين اأن اأمته اأ�سرف الأم، وكل خم�لف له فعلى �سالل 
ب�طل، »والث�لثة« جزمه ب�أن الإن�س�ن اإمن� ورد هذه احلي�ة الدني� ل�ستح�س�ل كم�ل 
يهيئه للعروج اإىل ع�مل اأرفع، واأو�سع من هذا الع�مل الدنيوي، والنتق�ل من دار 
�سيقة ال�س�ح�ت، كثرية املكروه�ت جديرة ب�أن ت�سمى بيت الأحزان، وقرار الآلم 
تنتهي  ول  �سع�دته�،  تنق�سي  ل  املوؤمل�ت  من  خ�لية  ال�س�ح�ت،  ف�سيحة  دار  اإىل 

مدته�.

واخل�س�ل الثالث 1 »احلي�ء«. و2 »الأم�نة«. و3 »ال�سدق«.

خمت�سر الر�سالة
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اأم� الدهريون »الطبيعيون« فقد و�سعوا مذهبهم على اأ�س��س بطالن الأدي�ن 
اإزالة العق�ئد الثالث،  اأو ه�ًم� ب�طلة، وجمعولت و�سعية، ووجوب  ك�فة، وعده� 
وحمو اخل�س�ل الثالث من الإن�س�ن - وبنوا على هذا اأن ل حق مللة من امللل اأن 
تدعي لنف�سه� �سرًف� على �س�ئر امللل، ول اأن تعتقد اأنه� اأوىل من غريه� بف�سيلة ول 
اأجدر مبزية - وق�لوا - اأن الإن�س�ن يف املنزلة ك�س�ئر احليوان�ت ولي�س له من املزاي� 

م� يرتفع به على البه�ئم - بل هو اأخ�س منه� خلقة، واأدنى فطرة.

وق�لوا - وبئ�س القول - اأن احلي�ء من �سعف النف�س، ونق�سه� - ف�إذا قويت 
النفو�س، ومت له� كم�له� - مل يغلبه� احلي�ء يف عمل م� - ك�ئًن� م� ك�ن - فيجب 
»على زعمهم« اأن ي�سعى الإن�س�ن يف مع�جلة هذا ال�سعف ومق�ومته؛ ليفوز بكم�ل 

القوة »وهو قلة احلي�ء«.

على  ا  »ردًّ  - الدهريني  واأتب�عه  الدهري«،  »اأبيقور  مقدمتهم  ويف  ق�لوا  ثم 
القول اأن الإن�س�ن اأ�سرف املخلوق�ت« م� ب�ل الإن�س�ن معجب بنف�سه مغرور ب�س�أنه - 
اأنه اأ�سرف املخلوق�ت،  اإمن� خلق لوجوده الن�ق�س، ويزعم  يظن اأن الكون العظيم 
واأنه العلة الغ�ئية جلميع املكون�ت. واأن الإن�س�ن من جنونه »على زعمهم« اعتق�ده 
اإليه� بعد املوت ويتمتع فيه�  نورانية، ومع�هد قد�سية ينقل  اأن له عوامل روح�نية 
ب�سال�سل  نف�سه  قيد  ولهذا  كدر؛  يخ�لطه�  ل  ولذة  �سق�ء،  ي�سوبه�  ل  ب�سع�دة 
اأبواب  رغبته  وجه  و�سد يف  الع�دل،  الطبيعة  نظ�م  التك�ليف، خم�لًف�  من  كثرية 
ميت�ز عن  ل  اأنه  مع   - الفطرية  احلظوظ  من  كثري  وحرم ح�سه  الطبيعية،  اللذائذ 
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�س�ئر احليوان�ت مبزية من املزاي�، ول يف �س�أن من ال�سوؤون - بل هو اأدنى واأ�سفل 
ال�سن�ئع  به من  واأنق�س من كله� يف فطرته - وم� يفتخر  من جميعه� يف جبلَّته، 
العنكبوت،  عن  نقله  »مثاًل«  ف�لن�سج   - احليوان�ت  �س�ئر  عن  ب�لتقليد  اأخذه  ف�إمن� 
ة النحل، ورفع الق�سور، واإن�س�ء ال�سوامع اأخذ فيه م�أخذ  و»البن�ء« ا�سنّت فيه ب�ُسنَّ
النمل الأبي�س، وادخ�ر الأقوات حذا فيه حذو جن�س النمل، وتعلم املو�سيقى 
من البلبل، وعلى ذلك بقية ال�سن�يع - اإىل اأن يقولوا - اإذا ك�ن هذا �س�أن الإن�س�ن 
من النق�س عن احليوان�ت، ف�لأوىل اأن ل يغرت ب�أن يف الآخرة ثوابً� وعق�بً� - ويحرم 
نف�سه يف هذه الدني� من حظوظ اللذة، ويقيد نف�سه ب�أوه�م احلالل واحلرام، والالئق 
وغري الالئق، واحلي�ء، وال�سدق والأم�نة، وغريه� من الأمور الو�سعية التي تقيد 
به� الن��س جهاًل، ومل يتقيد به� احليوان، والبهم اإىل اآخر م� هن�ك من الأ�س�ليل 
والأب�طيل التي جتعل مبقت�سى اأ�سول مذهبهم اأدنى اإليهم من احليوان�ت اأف�سل 

من الإن�س�ن.

وقد اأف��س احلكيم املرحوم ال�سيد جم�ل الدين بتفنيد جميع تلك الأب�طيل 
مبقدم�ت �س�دقة، وبراهني �س�طعة - منه� وجوب العتق�د ب�هلل وب�لثواب والعق�ب 
ومن�فع ذلك للب�سر - ق�ل: اإن كل فرد من نوع الإن�س�ن قد اأودع بح�سب فطرته، 
وبن�ء بنيته �سرور كثرية. و�سهوات عديدة متيل به اإىل م�ستهي�ت، ف�إذا ق�م كل فرد 
لدفع ال�سر عنه بقوة �س�عده اأو �سالحه، اأو الأقران بدفع �سرور اأقرانهم فني عمر 
اجلميع ب�لدف�ع، وم� ك�ن لهم من الوقت مت�سع لغري عمل، واإن قيل اأن قوة احلكومة 
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العدوان  ت�أتي على كف  اإمن�  اأن قوة احلكومة  قلن�  الأفراد  بقوانينه� تعمل ل�سون 
الظ�هر ورفع الظلم البنيِّ - اأم� القتل يف اخلف�ء والختال�س، والزور املمّوه وغري 
ذلك من اجلرائم التي يرتكبه� اأرب�ب ال�سرور وال�سهوات، فمن اأين للحكومة اأن 
ت�ستطيع دفعه، واأنى يكون له� الطالع على خفي�ت احليل، وك�من�ت الد�س�ئ�س، 
يرت�ب ع�قل  بدفع �سرره، وهل  تقوم  الغدر حتى  ومطوي�ت اخلي�نة، وم�ستورات 
اأن الدهري الذي ينكر وجود اخل�لق ول يوؤمن بثواب اأو عق�ب - اإذا ظفر برجل 
معه م�ل ولي�س من يراه من اأهل ال�سلطة - هل يرتدد بقتل ذلك الرجل واأخذ م� 
معه؟ كال ثم كال - اأم� اإذا ك�ن ذلك الرجل ممن يعتقد، ويوؤمن ب�أن للع�مل خ�لًق�، 
ق�دًرا، ع�ملً� مب�سمرات القلوب ومطوي�ت الأنف�س، وا�سع احلول �س�مي القدرة، واأنه 
قدر للخري وال�سر جزاء يوف�ه م�ستحقه، ل �سك اأن ذلك املوؤمن ل يقدم على قتل 

النف�س ولو بعد عن اأنظ�ر اأهل ال�سلط�ن الزمني. 

اإذن ف�سلط�ن الدين اأقوى، واأنفع من ال�سلط�ن الزمني، و�سرامة القوانني. 
لو  ثم  ينكر وجوده جل جالله.  من  وبني  ب�هلل  يوؤمن  من  بني  قي��س  اأب�سط  هذا 
اأخذن� بقية اأب�طيل الدهريني وفر�سن� متكنهم من اإزالة العق�ئد الثالث، واخل�س�ل 
الثالث، وت�سنى لهم اأن ي�ستبدلوا احلي�ء بقلة احلي�ء، وال�سدق ب�لكذب، والأم�نة 
ب�خلي�نة، و�سون الأعرا�س ب�لهتك والإب�حة وال�سرتاك - فب�أي نظ�م ت�س�ن احلقوق 
وحتفظ هيئة الجتم�ع، وكيف ت�أمن الأم من ابنه� اأن ل يهتك عر�سه�، اأو البنت 

من اأبيه�، اأن ل يف�سحه�، وغري ذلك من مقو�س�ت اأ�س��س العمران.
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خمت�سر الر�س�لة

نكتفي بهذا القدر من موا�سيع الر�س�لة - وعلى ط�لب املزيد اأن يتن�وله� 
من  احلم�ية  اهلل  ن�س�أل   - املك�تب  اأكرث  يف  وموجودة   - قلن�  كم�  مطبوعة  فهي 

ال�سالل والغواية. اإنه �سميع جميب.

 نهاية المتن 
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الكتاب هذا 

أثناء  األفغاني  الدين  جمال  ألقاها  التي  الخاطرات  على  يحتوي  وهو  1931م(.  )1349هـ/  عام  مرة  ألول  ُطبع 
وفاته. حتى  أي  1897م(،  )1314هـ/  إلى  1892م(  )1310هـ/  من  الفترة  في  األستانة،  في  األخيرة  إقامته 

الخاطرات  ل هذه  ُمسجِّ أن  إلى  باإلضافة  وفاته.  قبيل  آراء  األفغاني من  به  ما صرح  آخر  أنه ضم  إلى  أهميته  ترجع 
نواياه،  األفغاني عن  له  وتلميذه ومالزمه. وقد كشف  فهو صديقه  األفغاني،  أسرار  المخزومي( كان موضع  باشا  )محمد 
ما  خالصة  دفتيه  بين  جامًعا  الدين؛  جمال  آلراء  وصادقة  حّية  صورة  الكتاب  جاء  لذا  وصراحة؛  بحرية  آراءه  له  وأوضح 
ومريديه. مجالسيه  على  يتلوها  كان  وآراء  ودروس  ومحاورات  أحاديث  من  الكبير؛  اإلسالمي  المفكر  هذا  عقل  أنتجه 
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الم�شروع: عن  الطيب  اأحمد  الأكبر  الإمام  يقول 

العلمي والثقافي ألعالم  اإلنتاج  إعادة نشر  به مكتبة اإلسكندرية - وهي تستهدف  تقوم  الذي  المشروع  إن هذا 
نهضتنـا فـي العصـر الحديـث - لُيعـدُّ فيمـا أرى - من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية 
إلى  أدعو  وإني  عصره.  ويعيش  أصوله،  يستوعب  معاصر  إسالمي  عقل  تأسيس  وإعادة  اإلسالمي  العالم  في 

واإللكترونية. الورقية  الوسائل  بكل  نشرها،  وتعميم  الحية،  اللغات  إلى  األعمال  هذه  ترجمة 
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