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�إن فكرة هذا امل�شروع الذي أُ�ط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية
ب�ش�أن �ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت
املعرفة ،وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل
بني �أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك -
تراكمي ،و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد
الفعال ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف
املكتبة التي ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة
أ�سا�سا على
�أخرى؛ مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
�آراء امل�ؤلف واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى
معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية
ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه
من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية
للكتاب.
أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
بعيدا عن الأ�ضواء،
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال ً
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود

14

�إ�سماعيل �سراج الدين
14

�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي
منى أمحد أبو زيد

كان للواقع الذي حل بال�شرق يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر،
و�أدى �إىل احتالل ع�سكري ملعظم بلدان ال�شرق �أثره يف �إيقاظ ال�شعور الثوري يف
ونبه ال�شعور الإ�سالمي -الذي �أ�صيب ب�صدمة عنيفة �إثر تفكك
تلك الأقطارّ ،
الروابط الإ�سالمية اجلامعة بني �أجزاء الدولة العثمانية� -إىل �ضرورة الوحدة بني
البلدان الإ�سالمية.
وانتبه الفكر الإ�سالمي على حقيقة ال�ضعف الذي انتاب ال�شرق يف
مواجهة ح�ضارة الغرب ،وحدثت مواجهة وت�صادم بني ال�شرق ال�ساكن والغرب
املتحرك ،وعقب هذا الت�صادم خرجت �أقالم امل�صلحني تدعو �إىل توحيد �صفوف
امل�سلمني لن�صرة دينهم و�أوطانهم ،واتخذت حركات الإ�صالح عدة �صور ،لعل
�أبرزها دعوة جمال الدين الأفغاين �إىل الوحدة الإ�سالمية.
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لقد ظهر الأفغاين املفكر الثائر يف عامل �إ�سالمي متغري ،يخطو على �أر�ض
وفكريا ،وجاءت منظومته الفكرية حول توحيد امل�سلمني
�سيا�سيا
قلقة
واجتماعيا ًّ
ًّ
ًّ
يف وحدة دينية يف كل الأحوال ،و�سيا�سية يف بع�ض الأحوال.
واحتل الأفغاين مكانة مميزة يف تاريخ احلركة الإ�سالمية يف الع�صر
احلديث� ،إال �أنه قد �أثريت حوله بع�ض الت�سا�ؤالت وعالمات اال�ستفهام ،فقد
�أثار �إعجاب الكثريين ،ويف نف�س الوقت �أثار �شكوك الآخرين ،فو�صفه املعجبون
به ب�صفات جليلة ،فقيل عنه �إنه «موقظ ال�شرق ومفجر ثورته» ،و�إنه «رائد الأ�صولية
أي�ضا «�أ�صدق معرب عن �آمال ال�شرق و�آالمه»� ،إىل غريها من
الإ�سالمية» ،وهو � ً
�صفات الإجالل والتقدير.
ديدا،
و�أثار الأفغاين عند �آخرين �شكوكًا كثرية ،واختلفوا حوله اختالفًا �ش ً
اختلفوا حول موطنه ،ومذهبه ،وعقيدته ،وت�ساءلوا :هل هو �أفغاين �أم �إيراين؟ هل
هو �سني �أم �شيعي؟ هل هو م�ؤمن �أم ملحد؟ بالإ�ضافة �إىل �أ�سئلة �أخرى دارت
حول حياته و�أعماله ،مل جتد يف �أغلب الأحيان �إجابة قاطعة.
�سـرية حـياة الأفغاين

هو ال�سيد حممد جمال الدين ابن ال�سيد �صفرت ،من بيت عظيم يف بالد
الأفغان .يرتقي ن�سبه �إىل الإمام احل�سني بن علي بن �أبي طالب ،وكانت لأ�سرته
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�سيادة على م�ساحة كبرية من الأرا�ضي الأفغانية ،ولكن ُ�سلبت منها الإمارة
واحلكم.
ُولد الأفغاين((( يف قرية «�أ�سعد» (�أ�سد) «�آباد» من قرى «كابل» �سنة
(1254هـ1839/م)((( ،وانتقل من قريته مع �أبيه �إىل «كابل» حيث تلقى علو ًما
جمة ،برع فيها جمي ًعا ،منها العلوم العربية :من نحو و�صرف ومعان وبيان ،وتاريخ
ّ
عام وخا�ص ،ومنها علوم ال�شريعة :من تف�سري وحديث وفقه و�أ�صول فقه ،وعلم
كالم وت�صوف ،ومنها علوم عقلية :من منطق ،وحكمة عملية (�سيا�سية ومنزلية
وتهذيبية) ،وحكمة نظرية (طبيعية و�إلهية) ،بالإ�ضافة �إىل العلوم الريا�ضية والعلوم
الطبيعية.
وقد �أخذ الأفغاين هذه العلوم على �أ�ساتذة ماهرين يف تلك البالد ،ودر�س
الكتب الإ�سالمية امل�شهورة -حينذاك -وا�ستكمل الغاية من درو�سه وهو يف
�سن الثامنة ع�شرة من عمره� ،سافر بعدها �إىل الهند لدرا�سة العلوم الريا�ضية على
الطريقة الأوروبية ،ثم رحل �إىل مكة للحج �سنة (1273هـ1857/م) ،وهناك

((( و ُيف�ضل الإيرانيون ت�سميته «جمال الدين الأ�سد �آبادي».
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،الطبعة احلالية� ،ص .24وهناك من ي�ؤكد �أن جمال
الدين ُولد يف قرية (�أ�سد �آباد) الفار�سية ،فهو فار�سي الأ�صل� ،شيعي املذهب ،انظر :مريزا لطف اهلل خان،
جمال الدين الأ�سد �آبادي ،املعروف بالأفغاين ،ترجمه عن الفار�سية� :صادق ن�ش�أت وعبد النعيم ح�سنني،
مكتبة الأجنلو امل�صرية ،القاهرة1376( ،هـ1957 /م)� ،ص.46
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ظهرت فكرة �إن�شاء جامعة �إ�سالمية مبكة املكرمة ،ومتكن من اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س
جمعية �أم القرى(((.
وعاد الأفغاين �إىل �أفغان�ستان وعمل بها فرتة ،خرج منها �إثر انقالب �سيا�سي
�إىل الهند -مرة ثانية� -سنة (1285هـ1868/م) ،والتي ُطرد منها �إىل القاهرة -
�سنة (1286هـ1869/م)  -التي بقي بها مدة ق�صرية ،ال تزيد عن �أربعني يو ًما،
كثريا من طلبة العلم ،رحل بعدها �إىل
تردد خاللها على اجلامع الأزهر ،وخالط ً
الأ�ستانة.
وعاد الأفغاين �إىل م�صر ثانية ،و�أقام بها مدة ثمانية �أعوام منذ �سنة
(1288هـ1871/م)(((ُ .وتعد هذه املرحلة من �أخ�صب مراحل حياة الأفغاين
أثريا ،حيث وجد يف م�صر املناخ العلمي املنا�سب لن�شر �أفكاره.
فكرا وت� ً
ً
وي�صف ال�شيخ حممد الفا�ضل بن عا�شور (1390هـ1970/م) هذه الفرتة
من حياة الأفغاين ب�أنها هي طور بروز حكمته ومعرفته ،والإ�صداع بدعوته يف
الإ�صالح الديني(((.
والتف حول الأفغاين جمموعة كبرية من املريدين ومن طالب الأزهر
وكتبا غري ما كانت
متثلوا �أفكاره ،ومبادئه ،وقدم لهم الأفغاين علو ًما جديدةً ُ ،
((( ورمبا اطلع الكواكبي على �آراء هذه اجلمعية ،وا�ستفاد من اال�سم ،وو�ضعه عنوانًا لكتابه «�أم القرى».
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.39
((( حممد الفا�ضل بن عا�شور ،التف�سري ورجاله ،القاهرة1970 ،م� ،ص.156
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كتبا عن املنطق والفل�سفة والت�صوف والفلك ،منها
تدر�س يف الأزهر ،فقدم لهم ً
كتاب «الزوراء» للدواين يف الت�صوف ،و«�شرح القطب على ال�شم�سية يف املنطق»،
و«الهداية» و«الإ�شارات» البن �سينا ،و«حكمة الإ�شراق» لل�سهروردي ،و«حكمة
العني» للقزويني ،وهي كتب يف الفل�سفة ،وتذكرة الطو�سي يف علم الهيئة القدمية
(علم الفلك) وكتابًا �آخر يف علم الهيئة اجلديدة.
و�أخذ الأفغاين ين�شر درو�سه و�أفكاره بطرق متعددة ،فكان �أحيانًا يلقي
الدرو�س يف بيته� ،أو الأماكن العامة� ،أو يف بيوت كبار العلماء ورجال الدولة.
ومتثل ن�شاطه التعليمي يف �صورتني :درو�س علمية منظمة يلقيها يف بيته ،ودرو�س
علمية يلقيها بني زواره يف بيوت رجال ال�سيا�سة.
ومن �أبرز تالميذ الأفغاين الأزهريني :عبد اهلل الندمي ،وال�شيخ حممد عبده،
وال�شيخ عبد الكرمي �سلمان ،وال�شيخ �إبراهيم اللقاين ،وال�شيخ �إبراهيم الهلباوي،
وال�شيخ �إبراهيم العجمي ال�صحفي املعروف ،وال�شيخ �سعد زغلول  -الذي �أ�صبح
�سيا�سيا  -بالإ�ضافة �إىل تالمذة �آخرين� ،أمثال :حممود �سامي
زعيما
فيما بعد ً
ًّ
البارودي ،وعبد ال�سالم املويلحي ،و�أخيه �إبراهيم املويلحي ،وعلي مظهر ،و�سليم
النقا�ش ،ويعقوب �صنوع ،وغريهم.
وعندما �أراد الأفغاين تو�سيع �آفاق جهاده عمد �إىل ن�شر �أفكاره يف ال�صحف.
ومل تكن ال�صحف التي ت�صدر يف البالد  -حينذاك  -تعنى بال�سيا�سة ،ف�شجع
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بع�ض تالميذه على �إن�شاء �صحف تهتم بالأمور ال�سيا�سية .ودعا الأفغاين «ميخائيل
عبد ال�سيد» �إىل �إن�شاء �صحيفة تنطق بل�سان الوطنيني ،وتنتقد �سيا�سة اخلديوي
�إ�سماعيل �صراحة ،ف�أن�ش�أ جريدة «الوطن» ،كما عهد �إىل «�أديب �إ�سحق» ب�أن ين�ش�أ
جريدة «م�صر» وكان ذلك �سنة 1877م .وعندما وجد �أن الإ�سكندرية ت�سبق
القاهرة يف م�صادر الأخبار ،طلب من «�أديب �إ�سحق» �أن ينتقل �إىل الإ�سكندرية،
رواجا
و�أن ي�سهم مع «�سليم النقا�ش» يف �إ�صدار جريدة «التجارة» ،التي لقيت ً
كبريا ،ولفتت الأنظار بروحها اجلديدة(((.
ً
أي�ضا �أ�س�س «�سليم» و«ب�شارة تقال» جريدة
ونتيجة لت�شجيع الأفغاين � ً
«الأهرام» ،و«�سليم احلموي» «الكوكب ال�شرقي» ،كما �أ�س�س «�سليم عنجوري»
«مر�آة ال�شرق» ،ثم ظهرت بعد ذلك جرائد «املحرو�سة» و«الع�صر اجلديد» ،ثم
«التنكيت والتبكيت» وو�صف الأفغاين بالثائرُ ،ون�سب �إليه بحق الدور التاريخي
لـ«�أبي القومية»(((.
وكان الأفغاين يكتب يف بع�ض هذه ال�صحف ،مرة با�سمه ،و�أخرى وراء
ا�سم م�ستعار ،مثل «مظهر بن و�ضاح» .كما ا�ستكتبت هذه ال�صحف بع�ض
تالميذه.
((( ق�سطاكي �إليا�س عطارة ،تاريخ ال�صحف امل�صرية ،مطبعة التقدم ،الإ�سكندرية ،م�صر1928 ،م� ،ص.285
((( عبد اهلل الندمي ،مذكرات ،جمعها حممد �أحمد خلف اهلل حتت عنوان «عبد اهلل الندمي ومذكراته ال�سيا�سية»،
مكتبة الأجنلو ،القاهرة1956 ،م� ،ص.54
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ومما كتبه الأفغاين يف هذه ال�صحف مقاالن� :أحدهما يف «احلكومات
ال�شرقية و�أنواعها» ،والآخر «روح البيان يف الإجنليز والأفغان» ،كان لهما �صدى
بعيد ،مما لفت الأنظار �إىل الأو�ضاع ال�سيا�سية ،و�أثار حفيظة احلكومة امل�صرية
حينذاك.
خطرا؛ لأنه
ويذكر الأفغاين عن نف�سه �أنه يف خالل �سنة 1878م زاد مركزه ً
خماطبا امل�صريني�« :إنكم معا�شر امل�صريني...
تدخل يف ال�سيا�سة ،وكان مما قاله
ً
ت�سومكم حكوماتكم احليف واجلور ...انظروا �أهرام م�صر وهياكل ممفي�س و�آثار
طيبة ،وم�شاهد �سيوة وح�صون دمياط فهي �شاهدة مبنعة �آبائكم ،وعزة �أجدادكم،
أحرارا �سعداء».
هبوا من غفلتكم ،وا�صحوا من �سكرتكم ،عي�شوا كباقي الأمم � ً
بهذه ال�صيحة و�أمثالها بث الأفغاين يف نفو�س امل�صريني بذور الثورة،
وانقلب ال�شيخ من مدر�س يف حجرة �إىل معلم �أمة ،يخاطب العامة واخلا�صة ،ومنذ
ذلك احلني طارت �شرارة الثورة العرابية.
ئال�« :إن
ويذكر «�ألفريد �سكاون بلنت» (1342هـ1924/م) هذه احلقبة قا ً
الف�ضل يف ن�شر هذا الإ�صالح الديني احلر بني العلماء يف القاهرة ال يعود �إىل
عربي �أو م�صري �أو عثماين ،ولكن �إىل رجل عبقري غريب يدعى ال�سيد جمال
الدين الأفغاين»(((.
(((	�ألفريد �سكاون بلنت ،التاريخ ال�سري الحتالل �إجنلرتا مل�صر ،متهيد بقلم عبد القادر حمزة ،املكتب العربي
للبحث والن�شر ،القاهرة� ،1981 ،ص .77و�أي�ضً ا :ال�سيد يو�سف ،جمال الدين الأفغاين والثورة ال�شاملة،
�سل�سلة تاريخ امل�صريني رقم ( ،)15الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة1999 ،م� ،ص.13
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وي�صف الإمام حممد عبده حال م�صر قبل جميء الأفغاين بقوله� :إن
�أهايل م�صر قبل �سنة (1293هـ1876/م) كانوا يرون �شئونهم العامة ،بل واخلا�صة
ً
ملكا حلاكمهم الأعلى ،يت�صرف فيها ح�سب �إرادته ،ويعتقدون �أن �سعادتهم
و�شقاءهم موكالن �إىل �أمانته وعدله� ،أو خائنته وظلمه ،وال يرى �أحد منهم لنف�سه
ر� ًأيا يحق له �أن يبديه يف �إدارة بالده ،ومع �أن �إ�سماعيل �أبدع جمل�س ال�شورى يف
م�صر ،فكان من حقه �أن يعلم الأهايل �أن لهم �ش�أنًا يف م�صالح بالدهم ،و�أن لهم
�آراء يرجع �إليهم فيها ،مل يح�س �أحد منهم ،وال من �أع�ضاء املجل�س �أنف�سهم ب�أن
له ذلك احلق(((.
وقد كان اخلديوي �إ�سماعيل قد �أمر �سنة 1866م ب�إن�شاء جمل�س �شورى
النواب؛ ليمثل ال�شعب متثي ًال
دميقراطيا ،ولكن لي�س له حقيقتها وفعلها ،ثم حل
ًّ
املجل�س �سنة 1879م ،وقامت يف م�صر حينذاك جمعيتان �سيا�سيتان ،هما «م�صر
الفتاة» و«احلزب الوطني» �ساهم فيهما الأفغاين.
وتغريت لهجة الأفغاين منذ ذاك الوقت ،فبعد �أن كان يتحدث عن
الإ�صالح الديني ويراه طري ًقا للإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي� ،أ�صبح يتحدث
عن �ضرورة التخل�ص من الظلم االجتماعي واحلكم الفردي((( ،والتدخل
الأجنبي ،واال�ستبداد الواقع على �أعناق امل�صريني ،وحتدث عن الأزمة املالية،
((( حممد ر�شيد ر�ضا ،تاريخ الأ�ستاذ الإمام ،مطبعة املنار ،القاهرة1931 ،م ،ج� ،1ص.36
((( الأفغاين ،خطبة �ألقاها بالإ�سكندرية ،نُ�شرت يف جريدة «م�صر» ،العدد ( )47يف  24مايو 1879م.
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الد ْين ،والتدخل الأوروبي ،والظلم والعدل واال�ستقالل واحلرية ،ور�أى
و�صندوق َّ
�أن احلرية واال�ستقالل ال يوهبان من احلاكم عن طيب خاطر ،بل �إن الأمم حت�صل
واقتدارا.
عليهما قو ًة
ً
ولت�أكيد هذا الهدف انخرط الأفغاين يف العمل العام ،وان�ضم �إىل «املحفل
املا�سوين((( الأ�سكتلندي» ،الذي كان يرفع �شعار «حرية  -م�ساواة � -إخاء» .وقد
كبريا من علية القوم من م�صريني و�أجانب ،ولكن ما �إن
�ضم هذا املحفل عد ًدا ً
دخله الأفغاين حتى ثارت ثائرته ،و�أخذ يهاجمه وينقده بخطبه املتوالية؛ لأن
ئال� :أول ما �شوقني
�أع�ضاءه ال يتكلمون يف ال�سيا�سة ،وعلق الأفغاين على هذا قا ً
للعمل يف «بناية الأحرار» عنوان كبري خطري :حرية  -م�ساواة � -إخاء ،و�أن غر�ضها
«منفعة الإن�سان ،و�سعي وراء دك �صروح الظلم ،وت�شييد معامل العدل املطلق»(((.
ولكن �سرعان ما خاب �أمله عندما �شعر بجنب �أع�ضائه ،وتخوفهم من التدخل يف
ال�سيا�سة ،وتنازعهم حول رئا�سة املحفل ،دون اهتمام ب�شئون البالد العامـة.
حمفال �آخر تاب ًعا لل�شرق
وا�ستقال الأفغاين من هذا املحفل ،و أ��س�س
ً
الفرن�سي ،و�سرعان ما كرث �أع�ضا�ؤه ،وبلغوا �أكرث من ثالثمائة ع�ضو من نخبة
(((
�شعبا متعددة
املفكرين والناه�ضني من امل�صريني وال�شوام  ،و�ضم هذا املحفل ً
((( املا�سونية كلمة فرن�سية معناها بناء .واملا�سونية هي البناية ،وقد دخلت املا�سونية م�صر يف �أواخر عهد �إ�سماعيل
با�شا ،وكانت جميع املحافل امل�صرية مت�صلة باملحافل الأوروبية.
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.44 -43
((( املرجع ال�سابق� ،ص.46
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للوزارات املختلفة ،فهناك �شعبة للحقانية (العدل) و�أخرى للمالية ،وثالثة
للأ�شغال ،ورابعة للجهاد (الدفاع).
وهكذا �أ�صبحت لكل م�صلحة �أو وزارة �شعبة خا�صة ،تدر�س �شئون وزارتها
�أو م�صلحتها ،وتعرف ما يقع فيها من مظامل ،ووجوه �إ�صالحها ،وتت�صل كل �شعبة
بالناظر (الوزير) املخت�ص ،وتبلغه مظامل موظفيها يف �أ�سلوب حازم �صريح ،فكان
لذلك هزة يف املجال الإداري.
وكان الو�ضع حينذاك فيه �إجحاف باملوظفني امل�صريني ،ففي الوقت الذي
�شهريا ،يقب�ض املوظف غري
راتبا ًّ
يقب�ض فيه املوظف امل�صري خم�سة جنيهات ً
�شهريا على نف�س العمل،
راتبا ًّ
امل�صري خم�سة ع�شر جني ًها �أو ع�شرين جني ًها ً
ونف�س الوظيفة؛ مما �أ�شعر امل�صريني بعدم م�ساواتهم مع الأجانب يف بالدهم.
وقد ا�صطدم الأفغاين ب�سيا�سة اخلديوي �إ�سماعيل ،و�شعر ب�ضعفه �أمام
الأجانب ،فذهب مع جماعة من املواطنني �إىل مندوب فرن�سا يطالبه مب�ساعدة
الدول الأوروبية للم�صريني على �إقالة هذا اخلديوي ،وتعيني الأمري توفيق بد ًال
منه ،ولكن الأخري غدر به بعد �أن وعده بالإ�صالح.
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وقد تعرف الأفغاين على الأمري توفيق يف املحفل املا�سوين ،وتو�سم فيه
اخلري �إن توىل احلكم بعد �أبيه �إ�سماعيل((( .وكان توفيق  -قبل اعتالئه العر�ش -
ؤكدا له كلما قابله اعتماده عليه يف حتقيق الإ�صالح املن�شود،
يتودد �إىل الأفغاين ،م� ً
ئال� :إنك �أنت مو�ضع �أملي يف م�صر �أيها ال�سيد .مما دفع الأفغاين �إىل املناداة
قا ً
بتوليته ،ولكن ما �إن ا�ستقرت له الأمور حتى ن�سي وعوده ،وغدر به ،و�ضاق
بالأفغاين حينما طالبه �أن يحكم بالعدل وال�شورى.
وا�ستدعاه اخلديوي توفيق �إىل ق�صر عابدين ،وقال له� :إنني �أحب كل خري
الرقي والفالح،
للم�صريني ،وي�سرين �أن �أرى بالدي و�أبناءها يف �أعلى درجات ُّ
ولكن مع الأ�سف �إن �أكرث ال�شعب خامل جاهل ،ال ي�صلح �أن ُيلقى عليه ما تلقونه
من الدرو�س ..فيلقون �أنف�سهم والبالد يف تهلكة(((.
ف�أجابه الأفغاين :لي�سمح يل �سمو �أمري البالد �أن �أقول بحرية و�إخال�ص� :إن
ال�شعب امل�صري ك�سائر ال�شعوب ال يخلو من وجود اخلامل واجلاهل بني �أفراده،
ولكن غري حمروم من وجود العالمِ والعاقل ،فبالنظر الذي تنظرون به �إىل ال�شعب
امل�صري و�أفراده ،ينظرون ل�سموكم ،و�إن قبلتم ن�صح هذا املخل�ص ،و�أ�سرعتم يف

((( عبد الرحمن الرافعي ،جمال الدين الأفغاين :باعث نه�ضة ال�شرق ،دار الكاتب العربي للطباعة ،القاهرة،
1967م� ،ص.44
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.48
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�إ�شراك الأمة يف حكم البالد على طريق ال�شورى يكون ذلك �أثبت لعرو�شكم
و�أدوم ل�سلطانكم(((.
و�ضاق اخلديوي بالأفغاين لتدخله يف �شئون البالد ،ف�أمر بطرده ،بواعز من
القن�صل الإجنليزي يف م�صر ،فاجتمع جمل�س الوزراء ،وقرر نفي الأفغاين من م�صر،
ُفقب�ض عليه مع تابعه «عارف �أفندي �أبي تراب» يف (رم�ضان 1296هـ�/أغ�سط�س
1879م) ،و�أودعا باخرة� ،سارت بهما �إىل الهند ،وكان هذا �آخر عهده مب�صر.
منفيا ،ال ُي�سمح له
وعاد الأفغاين �إىل الهند مرة ثالثة ،و�أقام يف «حيدر �آباد» ًّ
مبفارقتها ،ويف تلك الفرتة كتب ر�سالته «الرد على الدهريني».
وعندما قامت الثورة العرابية يف م�صر ،خ�شيت حكومة الهند من حماولة
الأفغاين للقيام بثورة مماثلة ،فنقلته من «حيدر �آباد» �إىل «كلكتا» ،و�ألزمته الإقامة
اجلربية حتى انتهت ثورة عرابي ،ودخل الإجنليز م�صر ،ف�أُبيح له الذهاب حيثما
بداية بلندن �سنة 1883م ،وفيها التقى بالفيل�سوف
ي�شاء ،فذهب �إىل �أوروبا ،ونزل ً
ئال :ما هو العدل؟ ف�أجابه الأفغاين:
الإجنليزي «هربرت �سبن�سر» الذي �س�أله قا ً
يوجد العدل عندما تتعادل القوى� ،أما �إذا تفاوتت في�سقط العدل ،وال يبقى له
وجود(((.
((( املرجع ال�سابق ،نف�س ال�صفحة.
((( حممد �سالم مدكور ،جمال الدين :باعث النه�ضة الفكرية يف ال�شرق ،القاهرة1356( ،هـ1937/م)،
�ص.140
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ويذكر م�سرت «بلنت» �أن الأفغاين رحل من الهند �إىل �أمريكا بداية ليتجن�س
بجن�سيتها ،و�أقام بها �شًهرا ،ومل يذكر ذلك غري «بلنت» من مرتجميه ،ويقول
«جولدت�سيهر»(((� :إن هذا الزعم ادعاه «ويلفريد �سكان بلنت» وحده ،ومل يذكره
غريه.
ورحل الأفغاين �إىل باري�س و�أقام بها ثالث �سنوات ،و�أر�سل �إىل تلميذه
و�صديقه الإمام حممد عبده ليوافيه من منفاه (بريوت) ،التي ُنفي �إليها بعد
ف�شل الثورة العرابية ،وكان �أحد حمركيها ،ففعل ،وا�شرتكا م ًعا يف ت�أ�سي�س جملة
«العروة الوثقى» .وقد �سبق ذلك ت�أ�سي�س جمعية وطنية ا�سمها «جمعية العروة
الوثقى» كلفته ب�إ�صدار جريدة تكون ل�سان حال اجلمعية ،تدعو امل�سلمني �إىل
الوحدة الإ�سالمية حتت لواء اخلالفة العظمى(((.
و�أ�صدر الأفغاين مب�ساعدة حممد عبده جريدة «العروة الوثقى» (1301هـ/
1884م) وقد جمعت هذه املجلة بني روح جمال الدين وقلم ال�شيخ حممد عبده.
فجمعت بني قوة املعنى ور�صانة اللفظ ،فكان الأفغاين يحدد الأفكار ومعانيها،
ويقوم عبده بالتحرير وال�صياغة ،ثم يقوم «مريزا حممد باقر» بتعريب الأخبار التي
تهم العامل ال�شرقي من ال�صحف الأجنبية.
((( جولدت�سيهر ،دائرة املعارف الإ�سالمية ،مادة «الأفغاين» ،الن�سخة العربية ،كتاب ال�شعب ،القاهرة1969 ،م،
ج� ،12ص .260و�أي�ضً ا انظر :بلنت ،الأفغاين وحممد عبده ،ترجمة :علي �شل�ش ،كتاب الهالل ،العدد
( ،)421يناير 1986م� ،ص.15
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.53
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وقد حددت اجلريدة منهاجها يف افتتاحية العدد الأول ،قائلة� :إنها تلتم�س
من �أبناء الأمم ال�شرقية �أن يلقوا �سالح التنازع بينهم ،وي�أخذوا حذرهم و�أ�سلحتهم
لدفع ال�ضواري التي فغرت �أفواهها اللتهامهم ،ومن ر�أيها �أن اال�شتغال بداخل
البيت �إمنا يكون بعد الأمن من طروق الت�أهب ،وكان هذا هو منهاج العروة
الوثقى(((.
وعن هذه اجلريدة يقول ال�شيخ «حممد ر�شيد ر�ضا»� :إن اجلريدة املذكورة
كانت ل�سان حال جمعية �سرية حتمل نف�س اال�سم� ،أ�س�سها جمال الدين من
عنا�صر خمتلفة من م�سلمي م�صر والهند و�شمال �إفريقيا و�سوريا .وكان هدف
هذه املنظمة حتقيق الوحدة الإ�سالمية ،و�إيقاظ امل�سلمني من �سباتهم ،وتنبيههم
�إىل الأخطار املحدقة بهم ،ثم ال�سري بهم قد ًما يف الطريق امل�ؤدي �إىل مغالبة تلك
من�صبا على حترير م�صر وال�سودان من
الأخطار� ،أما هدفها املبا�شر فقد كان ُ ًّ
االحتالل الربيطاين(((.
وقد منعت بع�ض البالد دخول هذه اجلريدة ،مثل الهند وم�صر ،التي �أ�صدر
قرارا بالت�شدد يف منعها ،وم�صادرة
فيها «نوبار با�شا»  -رئي�س الوزراء حينذاك ً -
�أعدادها ،و�سجن حائزيها.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.55
((( حممد ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،مج� ،3ص .455و�أي�ضً ا :جمال الدين الأفغاين وحممد عبده ،العروة الوثقى
والثورة التحريرية الكربى ،دار العرب للب�ستاين ،القاهرة ،ط1957 ،1م� ،ص.7
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عددا ،حيث ظهر
و أُ�غلقت جريدة «العروة الوثقى» بعد �صدور ثمانية ع�شر ً
العدد الأول منها يف ( 15جمادى الأوىل 1301هـ 13/مار�س 1884م) ،وكان
العدد الأخري يف ( 26ذي احلجة 1301هـ� 15/أكتوبر 1884م) ،ولكن مل ميت
�أثرها ،فقد �أحيت روح املقاومة يف نفو�س كثري من املثقفني يف العامل ال�شرقي،
و�أثارت عد ًدا من الأفكار من �أمثال :اجلامعة الإ�سالمية ،والرابطة ال�شرقية،
وامل�س�ألة امل�صرية وال�سودانية والهندية� ،إىل جانب ال�سيا�سة الدولية العامة.
ومل تت�أثر بالدعوة  -حينذاك  -ال�شعوب وال احلكومات الأجنبية �أو
املحلية ،و�إمنا ت�أثرت بها طبقة �صغرية من امل�ستنريين يف الأقطار ال�شرقية املختلفة،
ت� ًأثرا كان نواة للحركات الوطنية بعد ذلك �أمثال :م�صطفى كامل ،وحممد فريد،
و�سعد زغلول ،و�أحمد لطفي ال�سيد وغريهم ،ومع �أن ال�صحيفة مل ُيكتب لها
البقاء طويالً ،فقد عظم ت�أثريها يف العامل الإ�سالمي �أجمع ،ووفقت يف �إيقاظ روح
الوطنية يف الأمم الإ�سالمية املت�أخرة(((.
والتقى الأفغاين � -أثناء �إقامته بباري�س  -بالفيل�سوف الفرن�سي «�إرن�ست
رينان» (1309هـ1892/م) ودخال م ًعا يف معركة حول الإ�سالم والعرب .فقد
�ألقى رينان حما�ضرة يف ال�سوربون عن الإ�سالم اتهمه فيها مبعاداة العلم ،وتقييد
حرية العلماء ،كما اتهم العقل العربي بالق�صور عن التفكري الفل�سفي.
((( ت�شارلز �آدم�س ،الإ�سالم والتجديد يف م�صر ،ترجمة :عبا�س حممود ،تقدمي :ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق،
جلنة دائرة املعارف الإ�سالمية ،م�صر1935 ،م� ،ص.12
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متع�صبا للجن�س الآري ،يفرق بني الأجنا�س ،ويفا�ضل بينها
فقد كان رينان
ً
ح�ضاريا على �أ�سا�س العرق واجلن�س.
ًّ
وقد دارت حما�ضرة رينان حول نقاط ثالث(((:
•خط�أ امل�ؤرخني يف قولهم :علوم العرب ،وفنون العرب ،ومتدن العرب،
وفل�سفة العرب ،مع �أنها لي�ست من نتاج امل�سلمني ،بل من نتاج الأمم
غري العربية.
•�أن عقلية العن�صر العربي �أبعد العقول عن الفل�سفة والنظر فيها.
•�أن الإ�سالم ال ي�شجع على العلم والفل�سفة والبحث احلر ،بل هو
عائق لها ،ملا فيه من اعتقاد للغيبيات وخوارق العادات ،والإميان التام
بالق�ضاء والقدر.
وختم رينان حما�ضرته بالإ�شادة بقيمة العلم ،ودعوة الأمم كلها �شرقية
وغربية �إىل الأخذ به .فالعلم روح كل هيئة اجتماعية ،وبه تتقدم الأمم ،وبه يتحقق
العدل ،وبه ي�ستخدم العقل القوة ،فهو ي�ساعد على التقدم امل�ؤ�س�س على حرمة
الإن�سان وحريته.

(((	�أحمد �أمني ،زعماء الإ�صالح يف الع�صر احلديث ،مكتبة النه�ضة امل�صرية1949 ،م� ،ص.92
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وقد ر ّد الأفغاين على حما�ضرة رينان يف مقالة عنوانها «يف العلم والإ�سالم
وحقيقة القر�آن والعمران»((( .ن�شرها يف جريدة «الديبا» الفرن�سية يف ( 11جمادى
الأوىل 1300هـ 19 /مار�س 1883م) ،قائالً� :إنه �سوف يتناول بالرد نقطتني
�أ�سا�سيتني ،هما:
النقطة الأوىل :هل الديانة الإ�سالمية تناه�ض العلم؟
النقطة الثانية :هل العقلية العربية غري �صاحلة بطبيعتها لعلوم ما وراء
الطبيعة والفل�سفة؟
�أما عن النقطة الأوىل فيت�ساءل الأفغاين :هل املعاداة بني الإ�سالم والعلم
تعود �إىل الديانة نف�سها �أم �إىل �أخالق بع�ض ال�شعوب التي اعتنقت الإ�سالم؟
و�أجاب �أن مناه�ضة امل�سلمني للعلم والفل�سفة يف بع�ض ع�صورهم املت�أخرة ال يرجع
�إىل طبيعة دينهم ،بل �إىل �سوء فهم بع�ض ال�شعوب التي اعتنقته من غري العرب.
و�أخذ الأفغاين يبني �أن ما وقع للم�سلمني وقع مثله لأهل الأديان الأخرى،
فر�ؤ�ساء الكني�سة الكاثوليكية عاكفون  -حتى ذاك الوقت  -على حماربة ما
ي�سمونه بالتدلي�س وال�ضالل ،يعني العلم والفل�سفة.

((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.60
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�أما النقطة الثانية :فالكل يعلم �أن ال�شعب العربي خرج من حال الهمجية
التي كان عليها ،و�أخذ ي�سري يف طريق التقدم الذهني والعلم ب�سرعة ال تعادلها
�إال �سرعة فتوحاته ال�سيا�سية .ومتكن يف خالل قرن من الزمان من االطالع على
مده�شا على يد العرب.
العلوم اليونانية والفار�سية ،وتقدمت تلك العلوم تقد ًما ً
�صحيح �أن العرب قد �أخذوا عن اليونان ،كما �أخذوا عن الفر�س ،بيد �أن تلك
العلوم التي �أخذوها بعد الفتح قد رقوها وو�سعوا نطاقها و�صححوها ،ون�سقوها
منطقيا ،وبلغوا بها مرتبة الكمال.
تن�سي ًقا ًّ
وبعد ردود الأفغاين  -كما روى املخزومي � -شهد له رينان ب�صحة العلم
وقوة احلجة ،ورجع عن كثري من �آرائه يف �أن الإ�سالم والقر�آن مانعان للح�ضارة
والعمران ،و�أن ما ُيرى يف امل�سلمني من االنحطاط والتقهقر نا�شئ عن �سوء فهم
�أهل اجلمود من ر�ؤ�ساء �أهل الدين حلكمته(((.
�أما النقطة الداعية �أن الإ�سالم ال ي�شجع على العلم والفل�سفة والبحث
احلر ب�سبب �إميان امل�سلمني بعقيدة الق�ضاء والقدر ،فقد رد عليها الأفغاين يف مقالة
أي�ضا يف كتاب «اخلاطرات» �أبطل فيها زعم
بعنوان «الق�ضاء والقدر» وهي موجودة � ً
الأوروبيني �أن امل�سلمني مت�أخرون عن املدنية ب�سبب اعتقادهم بهذه العقيدة ،مبي ًنا
�أن الغرب مل يفرق بني االعتقاد بالق�ضاء والقدر وبني االعتقاد مبذهب اجلربية
القائل ب�أن الإن�سان جمبور يف جميع �أفعاله ،ويرد الأفغاين قائالً« :افرتوا � -أي
((( املرجع ال�سابق ،نف�س ال�صفحة.
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الغرب  -على اهلل وامل�سلمني كذبًا ،ال يوجد م�سلم يف هذا الوقت من �سني،
و�شيعي ،وزيدي ،و�إ�سماعيلي ،ووهابي ،وخارجي يرى مذهب اجلرب املح�ض ..بل
اختياريا يف �أعمالهم ،وي�سمى
كل هذه الطوائف امل�سلمة يعتقدون ب�أن لهم جزاء
ًّ
بـ(الك�سب) وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهم»(((.
وكانت مدة �إقامة جمال الدين يف فرن�سا حمفوفة بالتعظيم والإجالل
مقيما بباري�س ،حتى �أر�سلت بريطانيا �إليه
من �أكرث علمائها وفال�سفتها .وا�ستمر ً
ت�ستدعيه ملقابلة اللورد «�سال�سبوري» لت�س�أله عن ر�أيه يف حركة «املهدي»((( يف
ال�سودان ،وتعر�ض عليه عر�ش ال�سودان .ولكن ال�سيد جمال الدين رف�ض هذا
العر�ض قائالً« :هل متلكون ال�سودان حتى تريدوا �أن تبعثوا �إليه ب�سلطان؟!»(((.
وبعد فرتة قرر مغادرة باري�س و�أوروبا ،وال�سفر �إىل �شبه اجلزيرة العربية،
التي ر�آها بعيدة عن النفوذ اال�ستعماري ،و�أمل �أن ينفذ فيها م�شروعه لإقامة

((( املرجع ال�سابق� ،ص.488
((( هو حممد �أحمد املهدي (ت1302هـ1885 /م) زعيم ديني �أن�ش�أ الطريقة املهدية ،وهي طريقة دينية �صوفية
�سيا�سية كانت ترمي �إىل �إقامة عدالة اجتماعية عن طريق اجلهاد امل�سلح �ضد اال�ستبداد العثماين واالحتالل
الإجنليزي ،وقد �أعلن املهدي دعوته �سنة 1881م ،و�ص ّرح ب�أنه املهدي املنتظر ،و�أطلق على �أتباعه الدراوي�ش
ا�سم الأن�صار ،ثار على احلكومة ،وهزم احلمالت التي بعثتها لت�أديبه ،وا�ستوىل �أتباعه على ال�سودان ،ودخلوا
اخلرطوم ثم �أُخمدت الثورة �سنة 1899مـ.
((( املرجع ال�سابق� ،ص 57و .58و�أي�ضً ا :الأفغاين وحممد عبده ،العروة الوثقى والثورة التحريرية الكربى،
مرجع �سابق� ،ص.35
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خالفة �إ�سالمية� ،إال� أنه غري وجهته �إىل «طهران» تلبية لدعوة ال�شاه «نا�صر الدين
القاجاري» الذي �أغراه با�ستعداده لتنفيذ �أهدافه.
ومل ميكث الأفغاين يف «طهران» طويالً ،فغادرها �إىل «مو�سكو» لتن�سيق
جهود احلركة الإ�سالمية مع القي�صرية الرو�سية �ضد اال�ستعمار الإجنليزي يف الهند
وم�صر ،وعا�ش يف «بطر�سربج» ،ون�شر يف �صحفها مقاالت �ضد �إجنلرتا وا�ستعمارها،
�شرح فيها �أهداف و�أطماع �أوروبا يف ال�شرق.
وتعرف الأفغاين على �أو�ضاع امل�سلمني يف رو�سيا ،وكان عددهم  -حينذاك -
ّ
نحو ثالثني مليونًا يعانون من الظلم ،فحاول االت�صال برجال احلكم ع�سى
�أن يلطف من ظلمهم ،ويخفف من جورهم ،و�سعى لدى القي�صر يف ال�سماح
للم�سلمني هناك بطبع امل�صحف وبع�ض الكتب الدينية ،ف�أذن له بذلك.
وعندما قابل الأفغاين القي�صر� ،س�أله القي�صر عن �سبب اختالفه مع ال�شاة،
فقال� :إن احلكومة ال�شورية التي �أدعو �إليها ال يراها ال�شاه .فقال القي�صر� :إنني
�أرى احلق يف جانب ال�شاه؛ �إذ كيف ير�ضى ملك من امللوك �أن يتحكم به فالحو
مملكته؟! ف�أجاب الأفغاين�« :أعتقد يا جاللة القي�صر �أن عر�ش امللك �إذا كانت
أعداء يرتقبون الفر�ص ،ويكنون
املاليني من الرعية �أ�صدقاء له خري من �أن تكون � ً
يف ال�صدور �سموم احلقد ونريان االنتقـام»(((.
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.63
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وقد �أغ�ضبت هذه الإجابة القي�صر ،ف�أوعز �إىل رجاله ب�سرعة �إخراج الأفغاين
من رو�سيا ،فرحل الأفغاين قا�ص ًدا �أوروبا ،ومتنق ًال بني بالدها ،والتقى بال�شاه
«نا�صر الدين» يف «ميونيخ» الذي عر�ض عليه العودة معه مرة �أخرى �إىل «طهران»،
وواع ًدا �أن ميهد له طريق الإ�صالح الذي اقرتحه ،و َق ِبل الأفغاين العر�ض.
وعاد الأفغاين من جديد �إىل «طهران» ،والتف حوله جمهرة من العلماء
و�سن القوانني،
الراغبني يف و�ضع م�شروعات لإ�صالح الإدارة ،و�إقامة العدلّ ،
وتنظيم حكم نيابي للبالد؛ لتكوين حكومة ملكية �شورية ،وعر�ض هذه
الإ�صالحات على ال�شاه الذي اعرت�ض قائالً� :أي�صح �أن �أكون يا ح�ضرة ال�سيد
(الأفغاين) و�أنا ملك ملوك الفر�س (�شاهن�شاه) ك�أحد �أفراد الفالحني؟! ف�أجابه
الأفغاين قائالً :اعلم يا ح�ضرة ال�شاه �أن تاجك وعظمة �سلطانك وقوائم عر�شك
�سيكونون باحلكم الد�ستوري �أعظم ،و�أنفذ ،و�أثبت مما هي الآن .و�أ�ضاف :ال� شك
يا عظمة ال�شاه �أنك ر�أيت ،وقر�أت عن �أمة ا�ستطاعت �أن تعي�ش بدون �أن يكون
(((
على ر�أ�سها ملك ،ولكن هل ر�أيت ً
ملكا عا�ش بدون �أمة ورعية؟!
و�شعر الأفغاين بغ�ضب ال�شاه ،فرحل �إىل بلدة �شاه «عبد العظيم» واتخذها
مرك ًزا لدعايته وخطبه ،وكان يزوره هناك بع�ض ال�ضباط والعلماء ورجال الدولة،
ي�ستمعون �إىل دعوته للثورة والإ�صالح ،فو�سو�س «ال�صدر الأعظم» لل�شاه بخطورة
((( املرجع ال�سابق� ،ص.65
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هذا الو�ضع على ُملكه .فقام بطرد الأفغاين وهو مري�ض �إىل الب�صرة ،التي رحل
منها �إىل لندن مرة ثانية.
ويف لندن �ساهم الأفغاين يف �إخراج جملة �شهرية ا�سمها «�ضياء اخلافقني»،
كانت ت�صدر باللغتني العربية والإجنليزية� .صدر العدد الأول منها يف (رجب
1309هـ /فرباير 1892م) ،وكان يوقع مقاالته با�سم «ال�سيد احل�سيني» ،ويف تلك
وحر�ض العلماء �أن ي�صدروا فتوى بعدم
املقاالت ف�ضح الأفغاين حكومة ال�شاهَّ ،
التعاون مع ال�شاه .كما �سعى من خالل هذه اجلريدة �إىل تقوية التوا�صل بني
الغربيني وال�شرقيني.
ويف تلك الأثناء دعاه ال�سلطان «عبد احلميد»((( �سلطان العثمانيني �إىل
الأ�ستانة؛ ليعاونه على ن�شر الت�ضامن الإ�سالمي ،وا�ستجاب الأفغاين للدعوة،
�شهريا.
راتبا ًّ
ولقي هناك حفاوة كبرية ،و�أجرى عليه ال�سلطان ً
وخيل للأفغاين �أنه ي�ستطيع  -مبعونة ال�سلطان � -أن يو�سع دائرة �إ�صالح
ُ
البالد الإ�سالمية؛ فو�ضع خطته جلامعة �إ�سالمية ،ي�ؤلف بها بني الفر�س والأفغان
والعثمانيني بنوع من االحتاد �أو احللف ،ثم ر�سم منهج �إ�صالح الإدارة و�إ�صالح
التعليم يف الدولة العثمانية ،ودعا ال�سلطان �إىل احلكم ال�شوري ،وخدعه ال�سلطان
((( حكم ال�سلطان عبد احلميد (1918-1842م) الدولة العثمانية لفرتة تقرتب من الثالثني عا ًما ،فقد ارتقى
العر�ش �سنة  1876حتى 1909م ،وكان من �أعظم دهاة الع�صر احلديثُ ،وعزل بعد قيام حكم االحتاديني،
وبعد ثورة «تركيا الفتاة» �سنة 1908م.
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بالتظاهر لتلبية �إ�صالحاته ،واتفقا م ًعا على العمل لتكوين جامعة �إ�سالمية ت�ضم
كل م�سلمي العامل ،ولكن �سرعان ما اكت�شف الأفغاين �أطماع ال�سلطان وخداعه
له ،فحاول ال�سفر عن الأ�ستانة� ،إال �أن ال�سلطان كان يرا�ضيه للبقاء ،ويحيطه
باجلوا�سي�س التي تر�صد حتركاته من ًعا للفرار.
(((

خ�صما لدو ًدا هو «�أبو الهدى ال�صيادي»
وواجه الأفغاين يف الأ�ستانة ً
الذي حاك حوله احليل وامل�ؤامرات ،و�أوقع ما بني ال�سلطان وجمال الدين ،و�ضاع
�أمل الأفغاين يف تعاون ال�سلطان ،ف�أخذ ينقده يف جمال�سه اخلا�صة قائالً� :إن هذا
ال�سلطان ُ�سلّ يف رئة الدولة((( .و�سخر من �أطماع ال�سلطان �أن يكون خليفة لكل
امل�سلمني.
ويف الأ�ستانة التقى الأفغاين باخلديوي عبا�س حلمي الثاين ،بدون موافقة
ال�سلطان ،و�أ�شاع اجلوا�سي�س �أن جمال الدين قد تعاهد مع اخلديوي على ت�أ�سي�س
دولة عبا�سية(((؛ ليكون خليفة للم�سلمني ،مما �أغ�ضب ال�سلطان ،ف�ضيق من
حتركات الأفغاين ،ومنع زيارته �إال ب�إذنه ،وفر�ض عليه �إقامة �شبه جربية.
(((	�أبو الهدى ال�صيادي من �أ�شهر علماء الدين يف ع�صرهُ ،ولد يف حلب �سنة (1266هـ1849 /م) ورحل �إىل
ا�ستانبول ،و�صار ُيلقب بـ«م�ست�شار امللك» و«حامي العثمانيني» و«�سيد العرب» ،له ر�سالة بعنوان «داعي
الر�شاد ل�سبيل االحتاد واالنقياد» بينَّ فيها �أهمية اجلامعة الإ�سالمية يف حياة امل�سلمني .تويف �سنة (1328هـ/
1909م).
((( هذا ر�أي خا�ص للأفغاين ،وواقع الأمر �أن لل�سلطان عبد احلميد �إ�سهامات رائعة يف حماية الدولة الإ�سالمية،
خا�صا بهم.
منها �أنه وقف �ضد �أطماع اليهود يف متلك فل�سطني وجعلها وط ًنا ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.159
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وبعد فرتة �أ�صيب الأفغاين مبر�ض ال�سرطان يف الفك ،ويقال �إن طبيبه قد
د�س له ال�سم �أثناء عالجه((( ،وتويف الأفغاين يف (� 7شوال 1314هـ 9 /مار�س
1897م) ،بعد �أن ق�ضى حياته يف خدمة الإن�سانية ،وحماولة �إعادة جمد الإ�سالم
ورفعة امل�سلمني ،واحتادهم يف رابطة واحدة.
م�ؤلفـات الأفغـاين

مل يحر�ص الأفغاين على كتابة الكتب ،وكل ما تركه جمموعة من املقاالت،
ور�سالة يف «الرد على الدهريني» ،ومقاالت عن الأفغان ُجمعت يف كتاب «تتمة
البيان» ،بالإ�ضافة �إىل هذا الكتاب الذي �سجل فيه املخزومي((( «خاطرات جمال
الدين الأفغاين» ،و�أهم هذه الأعمال هي:
•مقاالت يف جريدة «م�صر» وجريدة «التجارة».
•مقاالت يف «العروة الوثقى» بباري�س.
•مقاالت يف جملة «�ضياء اخلافقني» بلندن.
((( مريزا لطف اهلل خان ،جمال الدين الأ�سد �آبادي املعروف بالأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .40و�أي�ضً ا :بلنت،
الأفغاين وحممد عبده ،ترجمة :علي �شل�ش ،مرجع �سابق� ،ص.60
((( ُولد حممد املخزومي يف بريوت �سنة (1285هـ1868 /م) ،و ُبعث �إىل م�صر �سنة 1885م لدرا�سة الطب يف
معهد ق�صر العيني .ومل ي�ستمر فيه ،وترك الطب و�أن�ش�أ جملة ن�صف �شهرية مع خاله بالقاهرة .ات�سمت هذه
املجلة باجتاهها ال�سيا�سي والوطني ،ثم �سافر �إىل لندن �سنة 1889م ،رحل بعدها �إىل الأ�ستانة التي ُعني فيها
ع�ض ًوا يف جمل�س املعارف ،و�أ�ستا ًذا يف املكتب ال�شاهاين ،و ُمنح رتبة البا�شوية ،ومع انهيار الدولة العثمانية-
عقب احلرب العاملية الأوىل -عاد املخزومي �إىل بريوت ،وا�ستقر بها حتى وافته املنية يوم الأحد املوافق (4
ربيع الأول 1350هـ  19 /يوليو1931م) عن عمر يناهز الثالثة وال�ستني عا ًما.
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•مقالته يف جريدة «الديبا» الفرن�سية ر ًّدا على �أرن�ست رينان.
•كتاب «تتمة البيان يف تاريخ الأفغان» وهو خمت�صر يف تاريخ الأفغان.
•ر�سالة «الرد على الدهريني» كتبها بالهند.
•كتاب «خاطرات جمال الدين الأفغاين» �سجله حممد با�شا املخزومي
بالأ�ستانة.
و�سنعر�ض لأهم ما تت�ضمنه هذه الأعمال من �أفكار:
•«تتمة البيان يف تاريخ الأفغان»

(((

بد�أ الأفغاين هذا العنوان مبقالة ن�شرها بجريدة «م�صر» حتدث فيها عن
ال�سيا�سة الإجنليزية ،وما يهدف �إليه الإجنليز يف بالد العامل الإ�سالمي ،ثم ن�شر
عدة مقاالت متتابعة باجلريدة املذكورةُ ،جمعت بعد ذلك يف كتاب.
وي�شتمل الكتاب على �أربعة ف�صول :الأول حتدث فيه عن «ا�سم هذه
الأمة» الأفغانية .والف�صل الثاين عن «ن�سب هذه الأمة» والقبائل التي تتكون
منها .ويتناول الف�صل الثالث «ابتداء �سلطانهم وقيام زعيم منهم ب�أمر امللك» .ثم
تناول تاريخ �أفغان�ستان حتى الع�صر احلديث .والف�صل الرابع يف بيان ال�شعوب
املختلفة ال�ساكنة يف الأقطار املعرب عنها با�سم �أفغان�ستان و�أخالقهم وعاداتهم
أي�ضا �إي�ضاح كيفية احلكومة يف تلك البـالد.
ومذاهبهم ،و� ً
((( الأفغاين ،تتمة البيان يف تاريخ الأفغان ،ت�صحيح :علي يو�سف الكريديل ،مطبعة املو�سوعات ،م�صر ،ط،1
(1318هـ1901 /م).
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•ر�سالة «الرد على الدهريني»

وعنوانها التف�صيلي «ر�سالة يف �إبطال مذهب الدهريني وبيان مفا�سدهم،
و�إثبات �أن الدين �أ�سا�س املدنية ،والكفر ف�ساد العمران» ،وقد كتبها بالفار�سية ،ثم
ُترجمت �إىل الأردية ،وقام الإمام حممد عبده برتجمتها �إىل العربية مبعاونة «عارف
�أفندي �أبي تراب».
وا�ستعر�ض جمال الدين يف هذه الر�سالة ن�ش�أة املذهب املادي منذ �أقدم
الع�صور ،والأطوار التي مر بها خالل فرتات التاريخ القدمية واحلديثة ،حتى ظهور
مذهب الن�شوء واالرتقاء عند «داروين» و�أمثاله.
وقد �أخذ هذا املذهب يف االنت�شار يف الهند ،بواعز من الإجنليز ،لتفكيك
أ�سا�سا ملذهب مادي
الروابط الدينية ،ومهاجمة العقائد الإ�سالمية ،حيث كان � ً
�إحلادي �أخذ يف االنت�شار بني الهنودُ ،وعرف با�سم مذهب «النيت�شريني» �أو
«النت�شرية» ن�سبة �إىل  - Natureوهي كلمة �إجنليزية معناها الطبيعة  -كما ُعرف هذا
املذهب يف م�صر ،واعتنقه البع�ض �أمثال� :شبلي �شميل ،و�إ�سماعيل مظهر.
و�أدى انت�شار هذا املذهب يف الهند �إىل فزع بع�ض امل�سلمني ،فبعث �أحدهم،
(((
وهو «مولوي حممد وا�صل»  -املدر�س مبدر�سة الفنون بـ «حيدر�آباد»  -بر�سالة
�إىل ال�سيد جمال الدين ل�شرح مبادئ النيت�شرية ،وف َّند جمال الدين حجج هذا
(((	�أوردها الإمام حممد عبده كاملة يف مقدمته لر�سالة الرد على الدهريني .انظر :الرد على الدهريني ،حتقيق:
حممود �أبو رية ،تقدمي �صالح الدين ال�سلجوقي ،دار الكرنك ،القاهرة( ،د.ت)� ،ص.34
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املذهب ،وبينَّ قيمة الدين و�ضرورته؛ لأن عقائده �أ�سا�س لكل �سعادة اجتماعية �أو
فردية .فالدين �أ�سا�س العمران ،بينما يف�ضي الإحلاد �إىل اخلراب وانهيار الأمم ،ثم
انتقل الأفغاين من هذه الفكرة �إىل القول ب�أن الإ�سالم يف�ضل الأديان الأخرى
يف حتقيق ال�سعادة ،ور�سم مناهج الإ�صالح االجتماعي وال�سيا�سي.
•كتاب «خاطرات جمال الدين الأفغاين»

�سجل حممد با�شا املخزومي هذه اخلاطرات ،وهي جمموعة من الأحاديث
التي �ألقاها الأفغاين �أثناء �إقامته الأخرية يف الأ�ستانة ،يف الفرتة من (1310هـ/
1892م) �إىل (1314هـ1897 /م)� ،أي حتى وفاة الأفغاين.
وترجع �أهمية هذا الكتاب �أنه �ضم �آخر ما �صرح به الأفغاين من �آراء ،ومل
ُت�سجل له �آراء بعد ذلك غري ما حوى هذا الكتاب ،فكان �آخر ما ذكره قبيل
وفاته .بالإ�ضافة �إىل �أن املخزومي كان مو�ضع �أ�سرار الأفغاين ،فهو �صديقه وتلميذه
ومالزمه .وقد ك�شف له الأفغاين عن نواياه ،و�أو�ضح له �آراءه بحرية و�صراحة؛ لذا
حية و�صادقة لآراء جمال الدين.
جاء الكتاب �صورة ّ
ي�ضاف �إىل هذا �أن الكتاب قد حوى ردود الأفغاين على بع�ض االتهامات
كثريا ما ي�س�أل الأفغاين عن التهم
واملزاعم التي ُوجهت �إليه .فقد كان املخزومي ً
التي توجه �إليه ،ويطلب منه الإجابة عنها ،من �أمثال تلك املزاعم ،زعم من قال:
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�إن حكمة الأفغاين بل�سانه �أكرث مما هي يف قلبه((( ،وكذلك ما �أُ�شيع عنه القول
بامل�ستبد العادل.
وما نالحظه على هذا الكتاب �أنه مل يكتب يف مو�ضوع واحد� ،أو مطلب
واحد ،بل هو �أحاديث بع�ضها تعليق على احلوادث ،وبع�ضها �أتى على �سبيل
ال�س�ؤال واال�ستفهام ،والبع�ض الآخر على �سبيل اجلدل واحلوار مع �آخر .كما
حوى بع�ض مقاالت العروة الوثقى ،وخمت�صر ر�سالة «الرد على الدهريني» ،وعد ًدا
من املقاالت والأحاديث التي مل ُتن�شر يف �أي عمل �آخر ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض
العبارات املخت�صرة التي قالها الأفغاين على �شكل حكم ومواعظ ،و�سرية حياة
الأفغاين على ل�سانه� ،أو نق ًال عما كتبه حممد عبده.
وهذه املو�ضوعات غري م�سل�سلة �أو مرتبة ،وكان يف �إمكان املخزومي �أن
يرتب مو�ضوعات الكتاب ،ويق�سمها �إىل مقاالت اجتماعية ،و�أخرى �سيا�سية،
وثالثة دينية ،ورابعة ذكريات� ،إال �أنه ترك املو�ضوعات بغري ترتيب ،ورمبا كانت
الظروف القلقة التي عا�شها املخزومي  -عند ن�شر هذا الكتاب  -وراء ن�شرها على
هذا النحو.
وقد �أراد املخزومي  -بداية � -أن يعنون الكتاب با�سم «جمال الدين
الأفغاين يف البالط ال�سلطاين» ،فلما �سمع الأفغاين بهذا العنوان نفر منه ،واقرتح
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.105

45

تقدمي

45

�أن ي�سميه «خاطرات»� ،إال �أن �أحد علماء اللغة �أخربه �أن الأقرب �إىل ال�صواب هو
«خواطر» ،ولكن الأفغاين �أ�صر على ت�سميته «خاطرات».
ومل ُين�شر هذا الكتاب يف حياة الأفغاين ،وبعد وفاته و�صلت جمموعة من
الر�سائل من م�صر والهند تطالب املخزومي بن�شر الكتاب ،فلما �شرع يف �إعداده،
وجد �أن مقال جمال الدين عن «الأحزاب يف ال�شرق» ينطبق على حال جمعية
«االحتاد والرتقي» احلاكم  -حينذاك  -يف تركيا ،فر�أى �أن ي�ؤجل الكتاب �إىل وقت
�آخر.
ويف �سنة (1329هـ1912 /م) و�صلت ر�سائل جديدة �إىل املخزومي
ت�ستحثه على �سرعة طبع الكتاب ،ويف �أثناء �إعداده ،تغريت الأحوال ال�سيا�سية،
وقامت احلرب العاملية الأوىل �سنة  ،1914فا�ضطر مرة �أخرى لإرجاء ن�شر
الكتاب((( ،حتى ن�شره �سنة (1349هـ1931 /م) قبيل وفاته.
وقد تنب�أ الأفغاين مبا �سيواجه هذا الكتاب و�أفكاره من مقاومة التيار
املحافظ ،ف�أ�شار على املخزومي قائالً�« :إذا �سلمت يف كتابة خاطراتي من خطر
الطاغية وطواغيته  -يعني جوا�سي�س ال�سلطان عبد احلميد  -ف�ست�صادف من
وقلبا للحقائق فال تبال بهم ،فما خال الكون منهم يو ًما
�أهل اجلمود عن ًتا
ً
وتخر�صاً ،
((( املرجع ال�سابق� ،ص.9
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ليخلو زمنك ،وال جنا منهم خمل�ص لتنجو �أنت»((( ،وهذا بالفعل ما لقيه كتاب
«اخلاطرات» بعد ذلك.
الأفغاين بني «الرد على الدهريني» و«اخلاطرات»

يعترب كتاب «خاطرات جمال الدين الأفغاين» ح�صيلة خربته احلياتية ،بعد
�أن جتمعت لديه ح�صيلة كبرية من اخلربات والت�أمالت الطويلة ،واختبار خططه
يف �أر�ض الواقع ،وا�ستيعابه للرتاث االجتماعي للفكر العربي الإ�سالمي ،وجتربته
الرثية يف م�صر و�إدراكه لعمقها احل�ضاري والتاريخي ،وبعد االحتكاك املبا�شر
بالفل�سفات والتنظيمات االجتماعية والأحزاب اال�شرتاكية الأوروبية ،وبعد �أن
تنقل يف مدن �أوروبا ،وعرف ما ذخرت به من تقدم �صناعي ،وما �صاحبه من ظلم
اجتماعي و�صراع طبقي ،وات�صل بكثري من فال�سفتها وعلمائها و�سا�ستها.
ويتكون كتاب «اخلاطرات» من متهيد ،ويليه مقدمة عن حياة الأفغاين
وم�سريته و�أهم �أعماله ،بالإ�ضافة �إىل خم�سني مو�ضو ًعا تتناول �شتى اجلوانب التي
عا�صرها الأفغاين و�ساهم فيها ،وهو على العك�س من ر�سالة «الرد على الدهريني»
التي كتبها يف مو�ضوع واحد ،ودارت حول نقد املذهب الإحلادي الذي ينكر
وجود اهلل.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.15
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وباملقارنة بني الكتابني يتبني تطور فكر الأفغاين ،ففي «الرد على الدهريني»
يبدو الأفغاين حمافظًا ،حيث اختار الدفاع عن املوقف التقليدي يف تف�سري
الإ�سالم ،وحمل حملة �شديدة على جتديد الفكر الإ�سالمي بالفكر العلمي،
الذي عده الطريق املخت�صر �إىل الزندقة وزعزعة الإميان الديني(((.
تطورا واختالفًا بعد
�أما الكتاب الثاين «اخلاطرات» فيبدو الأفغاين �أكرث ً
جتربة عا�شها ،ورحالت قام بها ،ولقاءات مع �سا�سة ومفكرين جادلهم ،وا�ستفاد
منهم ،وكان لهذا االت�صال �أثره يف تطوير مواقفه ،وتغيري بع�ض �أفكاره ال�سابقة،
تغيريا نحو التقدم ،والعدالة االجتماعية وال�شورى والتعليم الوطني.
وكان ً
واختلفت مواقف الأفغاين من بع�ض الق�ضايا التي نظر �إليها يف بداية
حياته بارتياب ،كموقفه من الن�شوء واالرتقاء ،ومن القومية واال�شرتاكية ،ولكن
بعد ات�صاله باحلياة اجلديدة يف �أوروبا ،وبالتنظيمات اجلديدة ازدادت خربته ،ف�أعاد
النظر يف بع�ض مواقفه ال�سابقة.
وبني هذين الكتابني اختالفات فكرية ،ن�ستطيع تو�ضيحها بعقد بع�ض
املقارنات يف ق�ضيتني من الق�ضايا التي تناولها الكتابان ،هما موقفه من الر�أ�سمالية،
واال�شرتاكية ،وموقفه من ق�ضية التطور والن�شوء واالرتقاء.

((( ال�سيد يو�سف ،جمال الدين الأفغاين والثورة ال�شاملة ،مرجع �سابق� ،ص.143
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•الق�ضية الأوىل

نا�صر الكتاب الأول «الرد على الدهريني» الر�أ�سمالية ،و�أدان اال�شرتاكية
واال�شرتاكيني .بينما انحاز الكتاب الثاين �إىل اال�شرتاكية ،ولكنه َّفرق بني مفهوم
اال�شرتاكية الغربية ،وبني مفهوم اال�شرتاكية يف الإ�سالم؛ فاال�شرتاكية الغربية ما
�أحدثها و�أوجدها �إال حا�سة االنتقام من جور احلكام ،وعوامل احل�سد يف العمال
من �أرباب الرثاء ،الذين ا�ستعملوا ثرواتهم يف ال�سفه ،وبذلوها يف الرتف على
مر�أى من منتجيها ،و�أفرط الأغنياء منهم يف نبذ حقوق العمال والفقراء وراء
ظهورهم ،فا�ضطر العمال �إىل مناه�ضة �أهل الرثوة ،فال قاعدة دينية يرجعون �إليها،
وال �سلطان وازع يعمل بقهر ل�صالح املجموع.
�أما اال�شرتاكية يف الإ�سالم ،فهي ملتحمة بالدين الإ�سالمي ،ملت�صقة
بخلق �أهله منذ كانوا �أهل بداوة وجاهلية ،و�أول من عمل باال�شرتاكية بعد
التدين بالإ�سالم هم �أكابر اخللفاء من ال�صحابة ،و�أعظم املحر�ضني على العمل
باال�شرتاكية كذلك �أكابر ال�صحابة .يقول الأفغاين�« :إن ا�شرتاكية الإ�سالم هي
عني احلق ،واحلق �أحق �أن يتبع»(((.
فالإ�سالم جعل الزكاة من �أركانه ،فالزكاة هي اال�شرتاكية الإ�سالمية ،وهي
عماد العدالة االجتماعية ،والفارق بينها وبني اال�شرتاكية الغربية� ،أنها يف الغرب
تطرفت ،وتولدت عنها الأحقاد وال�ضغائن بني طبقات ال�شعب ،وجعلت الأمن
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.270
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والنظام يف حاجة �إىل حاكم ب�أمره ،ي�ضع احلدود لوقف احلرب بني الطبقات ،يف
حني �أن ا�شرتاكية الإ�سالم �أ�سا�سها التعاون والرتاحم بني �أفراد املجتمع.
•الق�ضية الثانية

يف ر�سالة «الرد على الدهريني» نقد الأفغاين نظرية الن�شوء واالرتقاء ،و�صب
م�صورا حاله قائالً :ال ريب �أنه يقبع قبوع القنفذ،
جام غ�ضبه على «داروين» ً
وينتك�س بني �أمواج احلرية ..وك�أين بهذا امل�سكني وما رماه يف جماهيل الأوهام
ال�شبه
ومهامه اخلرافات �إال قرب امل�شابهة بني القرد والإن�سان .وك�أن ما �أخذ به من ُّ
الواهية ي�شغل بها نف�سه عن �آالم احلرية(((.
�أما يف كتابه الثاين «اخلاطرات» فقد حاول �أن يبحث عما يدعم هذه
النظرية يف الرتاث العربي ،ويذكر قو ًال «لأبي العالء املعري» م�ؤك ًدا على بحثه
لهذه الفكرة قائالً« :لي�س فيه خفاء فهو يق�صد (�أي املعري) الن�شوء واالرتقاء،
�آخذًا مبا قاله علماء العرب قبله بهذا املذهب»(((.
وي�ست�شهد الأفغاين بر�سالة لـ«�أبي بكر بن ب�شرون» يف الكيمياء ،يذكر
فيها �أن الرتاب ي�ستحيل نبا ًتا ،والنبات ي�ستحيل حيوانًا ،و�أن �أرفع مواليد النبات
�أدنى طبقات احليوان ،والإن�سان نهايتها((( ،بل ويحاول �أن ي�ؤ�صل هذه النظرية
((( الأفغاين ،الرد على الدهريني ،مرجع �سابق� ،ص.44 ،43
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.244
((( املرجع ال�سابق� ،ص.245
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يف تاريخ العرب ،ويف ح�ضارتهم الإ�سالمية قائالً� :أما االنتخاب الطبيعي فهو
يف جبلة البداوة ،ويف ح�ضارة الإ�سالم �أمر معروف ومعمول به� ،سواء �أكان يف
انتخاب الزوجات من الن�ساء� ،أو حت�سني ن�سل اخليل .و�أما حر�ص العرب على
االنتخاب الطبيعي يف حت�سني احليوان ف�أمر م�شهور((( ،بل يعمم الأفغاين هذه
النظرية لت�شمل ميدان الأفكار بعد �أن طبقها على ميدان املخلوقات.
والأفغاين يف هذا الكتاب  -اخلاطرات  -ال يرف�ض نظرية الن�شوء واالرتقاء
على �إجمالها ،و�إمنا يرف�ض �أن يقال �إن احلياة وظهور الأحياء نتيجة طبيعية للقوى
الطبيعية ،بل �إن خلق احلياة ،وكل ما يف الوجود يعود �إىل اهلل ،م�ؤك ًدا ذلك بقوله:
«�إين �أرى �أن الأحياء التي عا�شت على هذه الأر�ض جميعها من �صورة واحدة
�أولية ،نفخ اخلالق فيها ن�سمة احليـاة»(((.
�أهم �أفكار كتاب «اخلاطرات»

�شغلت فكرة وحدة امل�سلمني ،و�إقامة رابطة �أو جامعة �إ�سالمية �أغلب حياة
الأفغاين ،وكتب فيها �أكرث مقاالته ،وكانت الغاية وراء �سعيه الدائم ،وتنقله بني
الأقطار الإ�سالمية وغري الإ�سالمية ،و�صار كل علمه وعمله من �أجل حتقيق هذه
الغاية� .أو كما قال عنه «جرجي زيدان»� :إن جممل �أقوال الأفغاين ،والغر�ض
((( املرجع ال�سابق� ،ص.250-249
((( املرجع ال�سابق� ،ص.247-246
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الذي ت�صبو نحوه �أعماله ،واملحور الذي كانت تدور عليه �آماله توحيد كلمة
الإ�سالم(((.
وهذا ما �أكده العقاد بقوله� :إذا خل�صت ر�سالة جمال الدين يف كلمتني
فر�سالته ب�إيجاز اجلامعة الإ�سالمية(((.
�أو ًال :الوحدة الإ�سالمية يف جامعة �إ�سالمية

كانت حركة اجلامعة الإ�سالمية �أو�سع و�أ�شمل مما قام به الأفغاين ،وهناك
جهود كبرية بذلها مفكرون و�سيا�سيون يف خمتلف �أنحاء العامل الإ�سالمي
تفاوتت �إمكاناتهم و�أدوارهم ح�سب قدراتهم ومراكزهم يف ن�شر هذه الفكرة .ومل
تكن دعوة الأفغاين �أوىل الدعوات �إىل حتقيق وحدة �إ�سالمية ،بل �سبقتها دعوات
�أخرى كثرية منذ �أخريات القرن الثامن ع�شر ،و�أعيد طرحها عند العثمانيني منذ
بدايات القرن التا�سع ع�شر ،وهذا ما دفع �أحد الباحثني �إىل اعتبار جمال الدين
منظما حلركة اجلامعة الإ�سالمية ال موجدها(((.
الأفغاين لي�س �إال ً
((( جرجي زيدان ،تراجم م�شاهري ال�شرق يف القرن التا�سع ع�شر ،مكتبة احلياة ،بريوت ،ط1970 ،3م ،ج،2
�ص.84
((( عبا�س حممود العقاد ،الإ�سالم يف القرن الع�شرين بني حا�ضره وم�ستقبله ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت،
ط1969 ،2م� ،ص.142
((( عبد البا�سط حممد ح�سن ،جمال الدين الأفغاين و�أثره يف العامل الإ�سالمي احلديث ،مكتبة وهبة ،القاهرة،
(1402هـ1982 /م)� ،ص.67

52

منى �أحمد �أبو زيد
52

 -1نشأة مصطلح اجلامعة اإلسالمية وتطوره

بد�أ م�صطلح «اجلامعة الإ�سالمية» يف الظهور واالزدهار يف الن�صف الثاين
من القرن التا�سع ع�شر ،وات�سع لي�شمل مفاهيم عدة((( ،فبع�ض امل�صلحني ر�أى فيها
دعوة للرجوع بالدين �إىل ما كان عليه ال�سلف ال�صالح ،و�آخرون ف�سروها على �أنها
دعوة لتحديث املفاهيم الإ�سالمية وتطويرها ،وتف�سريها ب�شكل ي�ساير تطور احلياة
احلديثة ،ويتما�شى مع املفاهيم الواردة من مدنية الغرب وثقافته ،و�آخرون ر�أوا فيها
دعوة �إىل �إحياء اخلالفة العربية القر�شية من جديد ،لكن من غري �أن يكون لهذه
اخلالفة �سلطة دنيوية ،بل جمرد رمز ديني لوحدة امل�سلمني.
�إن اجلامعة الإ�سالمية هي احلركة الإ�صالحية التي �أراد �أ�صحابها توحيد
امل�سلمني وراء وحدة واحدة ،قد تكون عربية �أو عثمانية� ،أي توحيد ال�شعوب
التي تدين بالإ�سالم يف رابطة �أو جامعة تقوم على �أ�سا�س من الدين.
ويف�سر �أحد امل�ست�شرقني هذا بقوله :اجلامعة الإ�سالمية مبعناها ال�شامل
ومفهومها العام «هي �شعور بالوحدة العامة ،والعروة الوثقى ،ال انف�صام بني جميع

(((	�أحمد فهد بركات ال�شوابكة ،حركة اجلامعة الإ�سالمية ،مكتبة املنار الزرقاء ،ط1404( ،1هـ1984 /م)،
�ص.6 ،5
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امل�ؤمنني يف العموم الإ�سالمي ،وهي قدمية ب�أ�صلها ومن�شئها منذ عهد �صاحب
الر�سالة»(((.
�أي �إنه يعود باجلامعة الإ�سالمية �إىل بداية الر�سالة الإ�سالمية .ولكن هناك
من ربطها بالتحديات التي واجهت العامل الإ�سالمي� ،سواء �أكانت حتديات
داخلية متمثلة يف اال�ستبداد والتخلف� ،أو حتديات خارجية متمثلة يف الأطماع
الغربية اال�ستعمارية لبالد ال�شرق .فهي «تيار �سيا�سي وفكري نا�ضل حتت �شعار
اجلامعة الإ�سالمية من �أجل يقظة ال�شرق كله على �أ�سا�س من وحدة العقيدة
الإ�سالمية»(((.
وقد ظهرت اجلامعة الإ�سالمية يف تيارين وا�ضحني :الأول تيار اجلامعة
الإ�سالمية العثماين ،والآخر :تيار اجلامعة الإ�سالمية العربي .وجاء الأفغاين
بتيار خا�ص بني هذين التيارين.

((( لوثروب �ستودارد ،حا�ضر العامل الإ�سالمي ،ترجمة :عجاج نويه�ض ،دار الفكر ،بريوت ،ط1394( ،4هـ/
1973م)� ،ص.388
((( حممد عمارة ،اجلامعة الإ�سالمية والفكرة القومية عند م�صطفى كامل ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر،
بريوت1976 ،م� ،ص .49و�أي�ضً ا لنف�س امل�ؤلف :جمال الدين الأفغاين املفرتى عليه ،دار ال�شروق ،القاهرة،
(1404هـ1984 /م)� ،ص.173
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 -2تيارات اجلامعة اإلسالمية

(�أ) تيار اجلامعة الإ�سالمية العثماين
قاد هذا التيار ال�سلطان عبد احلميد ،ودار حول تكوين جامعة �إ�سالمية
حتت �سيطرته ،وت�ضم الواليات الإ�سالمية الواقعة حتت �سلطته ،و�أن تن�ضم �إليها
الدول الإ�سالمية الأخرى مثل الهند وفار�س و�أفغان�ستان.
وقد ا�ستغل ال�سلطان «عبد احلميد» جمال الدين الأفغاين فرتة من الزمن
لرتويج هذه الفكرة ،حيث اعتقد �أن اخلالفة قد انتقلت �إىل ال�ساللة العثمانية
حني تنازل عنها اخلليفة العبا�سي �إىل ال�سلطان �سليم الأول �سنة 1517م.
وقد ارتاب ال�سري «توما�س �أرنولد»((( يف �صحة هذا االدعاء ،كما �أنكر
القوميون العرب هذه اخلالفة  -من �أمثال :عبد احلميد الزهراوي ،و�ساطع
احل�صري ،ورفيق العظم ،وعبد الرحمن �شبندر ،وغريهم  -لأنه حتى و�إن �صح
التنازل ف�إنه البد �أن يكون قد ح�صل بالإكراه.
وقد �أخذ ال�سلطان عبد احلميد على ت�أكيد هذه الفكرة ،فا�ستدعى الأفغاين -
�أحد دعاة هذه الفكرة  -مل�ساعدته يف ن�شر فكرة اخلالفة الإ�سالمية .قائالً� :إن
كبريا من الأمم وال�شعوب ،جمعتهم
الإمرباطورية العثمانية دولة احتوت عد ًدا ً
الرابطة الإميانية ،وجعلتهم �أفرا ًدا يف عائلة واحدة .فعلينا  -واحلالة هذه � -أن نعترب
((( ال�سري توما�س �أرنولد ،اخلالفة ،ترجمة :جميل معلى ،دار اليقظة ،بريوت1946 ،م� ،ص.86
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�أنف�سنا م�سلمني قبل �أن نكون عثمانيني ،و�أن تكون �صفة امل�سلمني فوق �صفة
ال�سلطان العثماين(((.
وي�ؤكد ال�سلطان عبد احلميد هذه الفكرة ب�أقوال �أخرى ،مثل :حب الوطن
يف بالدنا العثمانية يجب �أن ي�أتي يف املرتبة الثانية بعد حب الدين ،الذي يحتل
املرتبة الأوىل(((.
وكانت فكرة اخلالفة الإ�سالمية قد بد�أت عند بع�ض ال�سالطني العثمانيني
ال�سابقني� ،إال �أن الظروف التي واجهت الدولة العثمانية  -حينذاك  -دفعتها
للتم�سك بهذه الفكرة والدعاية لها؛ كي حتكم قب�ضتها على الواليات العثمانية
امل�سلمة بعد حماولة الدول الأوروبية �إزاحة ال�سيطرة العثمانية عن دول البلقان.
وقد دعم فكرة اجلامعة الإ�سالمية العثمانية بع�ض ال�سيا�سيني والإ�صالحيني
وعلماء الدين ،فمن ال�سيا�سيني نذكر :الزعيم امل�صري �أحمد عرابي الذي قام
بثورة  ،1881و�أ�شار حينئذ �إىل �أن ثورته لي�ست �ضد اخلليفة قائالً :كلنا �أبناء
ال�سلطان ،ويجب علينا �أن نعي�ش ك�أ�سرة يف منزل واحد .و�أ�ضاف �أنه «مل يخطر

((( ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،مذكراتي ال�سيا�سية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1406( ،5هـ1986 /م)،
�ص.177 ،176
((( املرجع ال�سابق� ،ص.177

56

منى �أحمد �أبو زيد
56

بباله �أ�ص ًال االقتداء بالفاحتني واملتغلبني؛ لأن يف ذلك �ضيا ًعا للإ�سالم عن بكرة
�أبيه»(((.
وقد وافقه بعد ذلك رجال �سيا�سة �آخرون �أمثال الزعيم م�صطفى كامل،
والزعيم حممد فريد الذي �أورد �أقوا ًال يف تعظيم اخلليفة يف كتابه «تاريخ الدولة
العلية العثمانية» ،وقد �أيده يف ذلك ال�شيخ املراغي(((.
وقد كان هدف ال�سلطان عبد احلميد من هذه الفكرة توحيد ال�شعوب
التي تدين بالإ�سالم ،و�إخ�ضاعها حلكمه ،باعتباره خليفة جلميع امل�سلمني ،وكان
حري�صا على ت�أكيد كونه خليفة الإ�سالم ال�سني ،ظل اهلل يف الأر�ض((( ،الذي
ً
يحكم بال�شورى ،ويلتف حوله جميع امل�سلمني.
وكان هذا هو �إطار التفكري ال�سيا�سي الإ�سالمي ال�سني ،الذي �سبق ودعا
�إليه كثري من املفكرين� ،أمثال املاوردي والغزايل وابن خلدون .وظلت هذه الفكرة
را�سخة يف الأذهان حتى ظهور الأفغاين.

((( بلنت ،التاريخ ال�سري لالحتالل الإجنليزي مل�صر ،مرجع �سابق� ،ص.453
((( �ساطع احل�صري� ،أبحاث خمتارة يف القومية العربية ،دار املعارف ،م�صر1964 ،م� ،ص.365
((( ظل اهلل يف الأر�ض تعني �أن اهلل تعاىل مبا �أنه هو امللك العدل ،وهو الذي ح ّرم الظلم على نف�سه وجعله بني
النا�س حمر ًما� ،إ ًذا فكل حاكم م�سلم يجب �أن يكون ظ ًال هلل بهذا املعنى� :إقامة العدل وحماربة الظلم وجعله
حمر ًما جتاوبًا مع �إرادة اهلل �سبحانه ،و�إال يفقد احلاكم �شرعيته ،وت�سقط �صفة كونه ظ ًال هلل يف الأر�ض.
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وقد �أباح ال�سلطان عبد احلميد بع�ض احلريات للت�أكيد على فكرة ال�شورى،
فعند �إ�صدار د�ستور �سنة 1876م ت�ضمنت �إحدى فقراته فكرة ال�شورى وامل�ساواة
بني عنا�صر الأمة  -عثمانيني وعربًا  -واحتادها حتت العلم العثماين ،و�أن ينال كل
فرد حريته التي يبيحها له القانون .وقد و�ضع مواد هذا القانون مدحت با�شا(((.
ولكن �سرعان ما �أوقف ال�سلطان العمل بالد�ستور عندما �شعر ب�أن مدحت
با�شا كان ينوي بعد �إعالن الد�ستور اتخاذ �سل�سلة من الإجراءات التي تهدف-
يف النهاية� -إىل ح�صر �سلطة ال�سلطان العثماين يف اجلوانب الروحية ،و�أن يكون
ملدحت با�شا الإ�شراف على اجلوانب ال�سيا�سية ،و�إدارة الدولة ،فعمد ال�سلطان �إىل
�إقالة مدحت با�شا من من�صبه ،ونفيه خارج البالد(((.
وقد ا�ستعان ال�سلطان ببع�ض رعاياه من �أ�صل عربي لن�شر هذه الفكرة ،من
�أمثال جرجي زيدان وفرح �أنطون ،وبع�ض امل�شايخ من �أتباع الطرق ال�صوفية من
�أمثال «�أبو الهدى ال�صيادي» الذي و�ضع م�ؤل ًفا قال فيه� :إن اخلالفة �ضرورة �إميانية
انتقلت �شر ًعا من �أبي بكر �إىل العثمانيني((( .ومن واجب جميع امل�سلمني �أن
يطيعوه ،و�أن يكونوا من ال�شاكرين �إذا �أ�صاب ،ومن ال�صابرين �إذا �أخط�أ.
((( مدحت با�شا (1885-1822م) توىل منا�صب �إدارية و�سيا�سية عدة حتى و�صل �إىل من�صب ال�صدارة العظمى
�سنة 1870م يف عهد ال�سلطان عبد العزيز ،ثم تواله ثانية �سنة 1876م يف عهد ال�سلطان عبد احلميد.
((( مدحت با�شا ،مذكرات ،ترجمة :يو�سف كمال حتاتة ،مطبعة هندية ،م�صر1913 ،م� ،ص.18
(((	�أبو الهدى ال�صيادي ،داعي الر�شاد ل�سبيل االحتاد واالنقياد ،املطبعة ال�سلفية ،حلب1257 ،هـ� ،ص.5
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كما كان حممد عبده  -يف املراحل الأوىل من حياته الفكرية  -من
املدافعني عن هذه اجلامعة ،حيث اعترب �أن الوالء للدولة العثمانية واملحافظة على
كيانها جزء من العقيدة الإ�سالمية وركن من �أركانها.
يقول عبده يف مقالة كتبها يف بريوت �سنة 1886م� :إن املحافظة على
الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الإميان باهلل ور�سوله ،ف�إنها وحدها احلافظة
ل�سلطان الدين الكاملة لبقاء �صورته ،ولي�س للدين �سلطان يف �سواها ،و�إنا واحلمد
هلل على هذه العقيدة نحيا وعليها منوت(((.
(ب) تيار اجلامعة الإ�سالمية العربي
هو تيار حاول �أن يتحرر من �سيطرة اخلالفة العثمانية ،ونادى بخالفة عربية،
وقد بد�أ االجتاه عند ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب يف اجلزيرة العربية ،عندما
عو�ضا عن اخلالفة العثمانية ،تلتها دعوة �أخرى قادتها بع�ض
نادى بخالفة عربية ً
اجلمعيات ال�سرية يف ال�شام ،و�أيدها بطر�س الب�ستاين ،ثم قاد هذا التيار بعد ذلك
عبد الرحمن الكواكبي (ت1902م) الذي كان �أحد تالمذة الأفغاين ،وت�أثر به
كبريا ،ولكنه انف�صل عنه بتمييزه بني احلركة العربية واحلركة الإ�سالمية،
ت� ًأثرا ً
بعدما و�صل �إىل التمييز بني العربي وغري العربي من ال�شعوب الإ�سالمية ،وطالب
بوحدة امل�سلمني حتت خالفة قر�شية ،م�ؤك ًدا �أن التاريخ قد �أثبت �أن الدور الذي
((( حممد حممد ح�سني ،االجتاهات الوطنية يف الأدب املعا�صر ،مكتبة الآداب ،القاهرة ،ط ،1962 ،2ج،1
�ص.48

59

تقدمي

59

�أداه العرب يف ظهور الإ�سالم يعود �إىل عبقريتهم ،و�صالحيتهم لتمثيل روح
الإ�سالم.
ابتداء من م�شروع «حممد
و�إن كانت هذه الفكرة قد �أخذت يف الظهور ً
علي» الذي كان ي�سعى �إىل �إن�شاء دولة عربية م�ستقلة يف م�صر((( ت�ضم �إليها البالد
العربية يف �إفريقيا و�آ�سـيا(((.
ومن �أجل حتقيق هذا الهدف �أ ّلف الكواكبي كتابه «�أم القرى» ،الذي
ن�شره  -با�سم م�ستعار  -يف م�صر �سنة (1316هـ1898 /م) ،انتقد فيه �أحوال
الدولة العثمانية ،وامتدح العرب ،وقال بوجوب �أن تكون اخلالفة عربية ،وال يجوز
االعتماد على العثمانيني يف �أمر اخلالفة ،فاجلامعة الإ�سالمية عنده تيار مناه�ض
للأتراك العثمانيني.
ومل يدع الكواكبي العرب فقط �إىل االلتفاف حول خالفة �إ�سالمية قر�شية،
بل دعا الأتراك �أنف�سهم �أن ين�ضموا �إىل بقية امل�سلمني حتت لواء اخلالفة العربية،
قائالً�« :إن �آل عثمان �إذا تدبروا ال يجدون و�سيلة لتجديد حياتهم ال�سيا�سية �أف�ضل
من اجتماعهم مع غريهم على خليفة من قري�ش»(((.
((( هناك من امل�ؤرخني من يرى �أن م�شروع حممد علي كان م�شرو ًعا �إ�سالم ًّيا ولي�س عرب ًّيا ،من �أمثال ه�ؤالء
حممد �شفيق غربال يف كتابه عن حممد علي.
((( �سامي الكيايل ،الفكر العربي بني ما�ضيه وحا�ضره ،مطبعة املعارف ،م�صر� ،1943 ،ص.60
((( عبد الرحمن الكواكبي� ،أم القرى� ،ضمن الأعمال الكاملة ،حتقيق :حممد عمارة ،الهيئة امل�صرية العامة
للت�أليف والن�شر ،القاهرة1970 ،م� ،ص.315
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و�أيده يف هذا االجتاه بع�ض املفكرين ،من �أمثال ال�شيخ طاهر اجلزائري
(ت 1920م) وعبد احلميد الزهراوي (ت 1916م) الذي �أعلن يف خطاب �ألقاه
دائما يف
يف امل�ؤمتر العربي املنعقد يف باري�س �سنة 1913م �أن الرابطة الدينية عجزت ً
�إيجاد الوحدة ال�سيا�سية ،و�ضرب مث ًال على ذلك بالنظر �إىل احلكومتني العثمانية
تقو رابطتهما الدينية على �إزالة خالف ب�سيط بينهما ،وهو
والفار�سية ،وكيف مل َ
اختالف على احلدود(((؛ ولذا طالب �أ�صحاب هذا التيار بخالفة �إ�سالمية عربية
بد ًال من خالفة �إ�سالمية عثمانية.
(ج) تيار اجلامعة الإ�سالمية عند الأفغاين
كان تيار اجلامعة الإ�سالمية عند الأفغاين خمتل ًفا عن التيارات ال�سابقة
والالحقة عليه ،فهو و�إن عا�صر ال�سلطان عبد احلميد ،و�شاركه يف دعوته �إىل
اجلامعة الإ�سالمية ف�إنه اختلف معه ،وانقلب عليه عندما �شعر �أنه �أبعد ما يكون
عن اخلليفة الإ�سالمي الذي يحكم بال�شورى.
كما اختلف تيار اجلامعة الإ�سالمية عند الأفغاين عن التيار الذي نادى به
الكواكبي بعده ،فاجلامعة الإ�سالمية عند الأفغاين غري حمددة باجلن�س العربي،
ورمبا كان لأ�صله العرقي دخل كبري يف هذا� ،إذ �إنه ال ينتمي �إىل العن�صر العربي،
بل يقال �إنه �أفغاين �أو �إيراين؛ ولذا كانت دعوته جلامعة قائمة على �أ�سا�س الوحدة
الدينية والرابطة الإ�سالمية بني امل�سلمني مبختلف جن�سياتهم.
((( �ساطع احل�صري� ،أبحاث خمتارة يف القومية العربية ،مرجع �سابق� ،ص.346
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ومن هنا اختلفت مالمح دعوة الأفغاين �إىل جامعة �إ�سالمية عن التيارات
الأخرى ،وظهرت لديه مبالمح خا�صة �أعطى فيها حقوق املواطنة لأهل الأديان
الأخرى ،ونتعرف على هذه املالمح يف ال�صفحات القادمة.
ثانيا :مالمح اجلامعة الإ�سالمية والوحدة الدينية
ً

اختلفت دوافع الوحدة الدينية و�أ�سبابها عند الأفغاين عن ال�سابقني
والالحقني عليه ،فقد اختلفت عن الوحدة الدينية التي دعا �إليها ال�سلطان
أي�ضا اختلفت عن الوحدة الدينية التي نادى بها الكواكبي.
عبد احلميد ،و� ً
 -1بواعث الوحدة الدينية
دعا ال�سلطان عبد احلميد �إىل وحدة �أو جامعة �إ�سالمية لإحكام قب�ضته
كبريا من مملكته� ،إما عن طريق امل�ؤمتر
على البالد الإ�سالمية بعد �أن فقد ً
جزءا ً
الذي ُعقد يف «برلني» ،واخلا�ص بت�سوية م�شكالت «البلقان»� ،أو نتيجة احتالل
الغرب لبع�ض الواليات العثمانية ،فقد احتلت اجلزائر �سنة 1830م ،وقرب�ص
�سنة 1870م ،وتون�س �سنة 1881م ،وم�صر �سنة 1882م.
فكانت دوافع ال�سلطان هي ت�شديد قب�ضة الدولة على ما تبقى من واليات
�أمام اخلطر الأوروبي الزاحف عليها من الغرب ،ومد النفوذ الأدبي للخليفة
العثماين من كونه خليفة على الواليات العثمانية �إىل كونه خليفة لكل امل�سلمني،
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ممن هم خارج حدود الدولة العثمانية  -من هنود وفر�س و�أفغان  -ملواجهة �أخطار
الغزو الأوروبي((( .فكانت دعوته تهدف �إىل املحافظة على ما بقي من �أمالكه،
ودعوة م�سلمي العامل لاللتفاف حوله.
�أما دعوة الكواكبي لوحدة �إ�سالمية عربية ،فكانت ب�سبب كراهيته
ال�شديدة للدولة العثمانية ،التي عانى من ا�ستبدادها ،وهو يف بالد ال�شام ،مما دفعه
�إىل الهجرة منها �إىل م�صر ،التي كانت تتمتع ببع�ض اال�ستقالل ،واحلكم الذاتي
حتت �سيطرة �أ�سرة حممد علي ،فدعوته �إىل هذه اجلامعة بدافع �أن ت�ستقل الدول
العربية عن �سلطة الدولة العثمانية ،وتكوين رابطة �إ�سالمية عربية.
�أما الأفغاين فقد اختلفت دوافعه �إىل اجلامعة الإ�سالمية عن دوافع الآخرين
قبله وبعده .حيث ر�أى �أن العامل  -يف وقته  -قد انق�سم �إىل �شرق �ضعيف وغرب
قوي� ،أغلبية �إ�سالمية مت�أخرة يقابلها غرب م�سيحي متقدم و ُم ِ
�ستعمر ،فدفعته
تلك الظروف �إىل مقاومة اال�ستعمار الذي حاول �أن يفتت ال�شرق لي�سهل عليه
احتالله ،فكان غر�ضه هو �إنها�ض الأمة الإ�سالمية من �ضعفها ،وتنبيهها للقيام
على �شئونها حتى تلحق بالأمم الراقية ،وحل العقول من قيود الأوهام ،وتوحيد
ال�شرقيني ،فيعود لهم جمدهم(((.
(((	�أحمد فهد بركات ال�شوابكة ،حركة اجلامعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.6
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.82
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فقد �شعر الأفغاين  -نتيجة الت�صادم احل�ضاري بني ال�شرق والغرب  -مبدى
تخلف ال�شرق �أمام تقدم الغرب يف العلوم واملدنية ،مما �أتاح للغرب ا�ستعمارهم،
بعد �أن كان ال�شرق يف مقدمة العامل املتمدين يف الع�صور الو�سطى.
حول الإ�سالم ال�شعوب العربية من حالة تخلف  -يف ع�صر اجلاهلية -
فقد ّ
�إىل حالة التمدن والعمران ،فكانت ال�شعوب العربية قبل الإ�سالم� ،شعوبًا تعي�ش
وقوم
ونور عقلهاّ ،
يف �ضالالت اجلهل ،فجاءها الدين «ووحدها وقواها وهذبهاّ ،
�أخالقها ،و�سدد �أحكامها ،ف�سادت على العامل ...بعد �أن كانت عقول �أبنائها يف
غفلة عن لوازم املدنية ومقت�ضياتها»(((.
وي�ستطيع ال�شرق  -يف الع�صور احلديثة � -أن يعود �إىل �سابق عهده وح�ضارته
عن طريق الوحدة الدينية ،و�إنها�ض اجلامعة الإ�سالمية .فقد ا�ستطاع الدين
الإ�سالمي من قبل �أن يجمع �شعوبًا متفرقة حتت مظلته ،ويوحد بينهم ،ويحولهم
�إىل �أمة من �أعظم الأمم يف الرقي ،وعندما يعودون �إىل التم�سك برابطة الدين مرة
�أخرى �ستعود لهم ح�ضارتهم من جديد ،فقد حولتهم الوحدة الإ�سالمية من قبل
من «�أمة كانت من �أعرق الأمم يف التوح�ش والق�سوة واخل�شونة ،و�سما بها �إىل �أرقى
مراقي احلكمة واملدنية»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.441
((( املرجع ال�سابق� ،ص .505و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال الكاملة (ن�سخة القاهرة) ،حتقيق :حممد عمارة،
امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للت�أليف والن�شر ،ودار الكاتب العربي ،القاهرة ،1968 ،مقالة «الأ�صالة والتقليد»،
�ص.199
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 -2م�صادر الوحدة الدينية
بحث الأفغاين عن م�صادر الوحدة الدينية حتت لواء اجلامعة الإ�سالمية،
فوجدها متحققة بالعقل والنقل والواقع التاريخي .فمن النقل والعقل ت�أتي
م�صادر الت�شريع الأربعة ،وهي القر�آن وال�سنة والإجماع والقيا�س .يف كل م�صدر
من هذه امل�صادر ما ي�ؤكد على هذه الوحدة واالحتاد.
ففي القر�آن الكرمي دعوات كثرية �إىل الوحدة ،منها قوله تعاىل:ﮋﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [�آل عمران ،]١٠3 /وقوله تعاىل:ﮋﯜ ﯝ

ﯞﮊ [احلجرات ،]١٠ /كما نهى  -عن التفرقة يف قوله تعاىل:ﮋﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﮊ [الأنفال.]٤6 /

أي�ضا ،كما جاء يف قوله « :مثل
وهذا ما ت�ؤكد عليه ال�سنة ال�شريفة � ً
امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى
له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى»(((.
�أما امل�صدر الثالث من م�صادر الت�شريع ،فهو الإجماع ،فقد بلغ اهتمام
كبريا عند جعل الإجماع �أحد م�صادر الت�شريع «وبلغت
الدين بالوحدة مبل ًغا ً
مكانة االتفاق يف ال�شريعة الإ�سالمية �أ�سمى درجة يف الرعاية الدينية ،وجعل

((( �صحيح م�سلم ،احلديث رقم .2586
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�إجماع الأمة واتفاقها على �أمر من الأمور كا�ش ًفا عن حكم اهلل وما يف علمه،
و�أوجب ال�شرع الأخذ به على عموم امل�سلمني»(((.
�أما امل�صدر الرابع من م�صادر الت�شريع ،وهو القيا�س ،في�ساوي الأفغاين
أي�ضا ب�ضرورة الوحدة؛ لأن العقل يحكم ب�أن الأمم
بينه وبني العقل ،وهو يحكم � ً
الكبرية �إذا اعرتاها �ضعف تطاولت عليها القوى الأجنبية« ،ومل جتد ًّبدا من طلب
النجاة ،وهو ما يكون بالتئام �أفرادها والتحام �آحادها»(((.
وهكذا ي�ؤكد الأفغاين �أن م�صادر الوحدة موجودة يف الدين ،ويدعو
معتنقيه للأخذ بها ،فللدين فعل ال�سحر على معتنقيه ،وميكن لأي �أمر �إذا كان
م�صدره الدين �أن يكون له ت�أثريه الذي يفوق امل�ؤثرات الأخرى ،فالدين عنده
«وعند جميع الأمم �أول ما ميتزج بالقلوب ،وير�سخ يف الأفئدة ...فهو �سلطان الروح
ومر�شدها �إىل ما ُتد ِّبر به َب َدنَها»(((.
فك�أن ال�ضعف واخلالف بني امل�سلمني عائد �إىل ابتعادهم عن الدين
وحكمته ،فيقول« :كل م�سلم مري�ض ودوا�ؤه يف القر�آن ،وما على طالب احلكمة
((( الأفغاين ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق :حممد عمارة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت،
1968م ،مقالة «الوحدة وال�سيادة» ،ج« 2الكتابات ال�سيا�سية»� ،ص.32
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .524و�أي�ضً ا :الأفغاين ،فاحتة
جريدة العروة الوثقى ،الأعمال الكاملة ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.339
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .456و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة(ن�سخة القاهرة) ،مقالة «الن�صرانية والإ�سالم و�أهليهما» ،مرجع �سابق� ،ص.283
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�إال �أن يتدبر معانيه ويعمل ب�أحكامه ،فهل امل�سلمون اليوم عاملون مبا جاء به
(((
حممد »؟!
ولي�س الدين والعقل هما ما �أثبتا �ضرورة الوحدة فقط ،بل الواقع التاريخي
قد �أثبت الوحدة كذلك؛ لأن كل �أمة يف التاريخ حظها من الوجود على مقدار
حظها من الوحدة ،فالدين والعقل والواقع هي م�صادر الأفغاين للت�أكيد على
�ضرورة الوحدة.
 -3مفهوم الوحدة الدينية
تقوم الوحدة الإ�سالمية عند الأفغاين على وحدة الدين ،وهي رابطة ُتعد من
�أهم روابط االحتاد واالئتالف ،وي�سمي هذه الوحدة بالع�صبية �أو الت�ضامن ،والع�صبية
عنده تعني «الو�صف الذي �شكل اهلل به ال�شعوب ،و�أقام بناء الأمم ،وهو عقد الربط
يف كل �أمة ،بل هو املزاج ال�صحيح ،يوحد املتفرق منها حتت ا�سم واحد»(((.
ونالحظ هنا مدى ت�أثر الأفغاين بفكرة الع�صبية عند ابن خلدون -وهو
كثريا يف كتابه هذا� -إذ ُيعد �أهم من تكلم عن الع�صبية قدميًا ،فقد
ي�ست�شهد به ً
جعلها ال�سبب الأ�سا�سي وراء ن�ش�أة الدول ،كما كتب ف�ص ًال عن ارتباط الدعوة
الدينية بالع�صبية ،عنوانه «�إن الدعوة الدينية من غري ع�صبية ال تتم»(((.
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.106
((( املرجع ال�سابق� ،ص .500و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال الكاملة ،مقالة «التع�صب» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.42
((( ابن خلدون ،املقدمة ،حتقيق :علي عبد الواحد وايف ،دار نه�ضة م�صر1979 ،م ،ج� ،2ص.526
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وقد تقوم الع�صبية على �أ�س�س متعددة ،فقد تن�ش�أ ب�سبب وحدة املكان
(الوطن) �أو اللغة �أو اجلن�س �أو الدين ،فالروابط الع�صبية متعددة ،وعندما يقارن
الأفغاين بني �أنواع الع�صبيات ،يرى �أن هناك نوعني من الع�صبيات هما �أ�سا�س
تكوين املجتمع الإن�ساين ،وتكوين الدول ،وبهما �أو ب�أحدهما يخل�ص لها ال�سلطان،
وهما :قوة اجلن�س ،وقوة الدين.
وال ي�ساوي الأفغاين بني الرابطتني -اجلن�س والدين -بل يرى �أن ع�صبية
الدين �أقد�س الروابط ،ويعدد الأ�سباب التي من �أجلها اختار امل�سلم رابطة الدين
دون بقية الروابط ك�شعار لوحدته ،منها:
•�أنه يطم�س االختالف بني الأ�شخا�ص والأفراد املتعددين ،وي�صل ما بينهم
يف املقا�صد والأعمال.
•ميحو �أثر املنافرة بني القبائل والع�شائر والأجنا�س املتخالفة يف الأوطان
واللغات والعادات املتباعدة.
•ميحو �أهواء ال�شعوب املت�ضاربة �إىل ق�صد واحد ،وهو ت�أ�صيل املجد ،وتخليد
الذكر حتت اال�سم اجلامع لهم.
•�أنه �أخلد � ًأثرا يف التاريخ ،فامل�سلمون جمعتهم جن�سيتهم الدينية ،وتفوقت على
جن�سيتهم املكانية ،ف�أعر�ضوا «على اختالف �أقطارهم عن اعتبار اجلن�سيات،
ورف�ضوا �أي نوع من �أنواع الع�صبيات عدا ع�صبيتهم الإ�سالمية»(((.
((( الأفغاين ،الأعمال الكاملة ،مقالة «اجلن�سية والديانة الإ�سالمية» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.33
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ويف�ضل الأفغاين رابطة الدين عن بقية الروابط الأخرى؛ لأنها ت�ستطيع
�أن جتمع اجلن�سيات املختلفة يف رابطة �أمنت من رابطة اجلن�س ،فت�ستطيع �أن جتمع
الرتكي بالعربي ،والفار�سي بالهندي ،والعربي بالغربي ،ويخاطب امل�سلمني يف كل
مكان قائالً« :هذه �صلة من �أمنت ال�صالت �ساقها اهلل �إليكم ،فيها عزتكم ومنعتكم
و�سلطانكم و�سيادتكم ،فال توهنوها ،ولكن عليكم يف رعايتها �أن تخ�ضعوها ل�سطوة
العدل»(((.
وكما نقد الأفغاين الع�صبية اجلن�سية بني امل�سلمني كذلك نقد املذهبية
الدينية التي ق�سمت امل�سلمني �إىل مذاهب و�شيع ،وكان �أبرز خالف حينذاك بني
م�ستمرا حتى الآن.
امل�سلمني ،هو ما بني ال�شيعة و�أهل ال�سنة ،وهو ما زال
ًّ
و�أ�سا�س هذا اخلالف يعود �إىل اختالف امل�سلمني -بعد وفاة الر�سول -
فيمن هو �أحق باخلالفة بعده .ذهب �أهل ال�سنة �إىل تف�ضيل خالفة �أبي بكر
ال�صديق  ،وذهب ال�شيعة �إىل تف�ضيل علي بن �أبي طالب  ،وا�ستمر هذا
اخلالف حتى الآن ،ويرى الأفغاين �أن هذه ق�ضية واهية ذهب زمنها ،ويجب �أن
يزول اخلالف الذي بني عليها؛ ولذا ي�صيح يف امل�سلمني قائالً� :أما �آن للم�سلمني
�أن ينتبهوا من هذه الغفلة؟! يا قوم -وعزة احلق� -إن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي
طالب ال ير�ضى عن العجم -الفر�س -وال عن عموم �أهل ال�شيعة �إذ هم قاتلوا
�أهل ال�سنة �أو افرتقوا عنهم ملجرد تف�ضيله على �أبي بكر .وكذلك �أبو بكر فال
((( املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.34
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ير�ضيه �أن تدافع �أهل ال�سنة عنه ،و�أن تقاتل ال�شيعة لأجل تلك الأف�ضلية التي مر
زمنها ،والتي تخالف روح القر�آن الآمر �أن يكونوا «كالبنيان املر�صو�ص»((( فهي
ق�ضية انتهى زمنها ،ومل يعد لهذا اخلالف من �أ�سا�س ،ويكفي �أن يقال �إن �أق�صر
عمرا.
عمرا توىل اخلالفة قبل �أطولهم ً
اخللفاء الرا�شدين ً
وقد القت فكرة الع�صبية التي نادى بها الأفغاين معار�ضة �شديدة من
أفكارا تعود
بع�ض الأوربيني ،واعتربوها حركة رجعية تنظر �إىل الوراء ،وت�ستلهم � ً
�إىل القرون الو�سطى ،ور�آها البع�ض الآخر تنطوي على خطر كبري �ضد �أوروبا
ب�شكل عام ،و�ضد امل�سيحيني ب�شكل خا�ص ،و�أنها ت�ؤدي �إىل تغذية عنا�صر احلقد
والكراهية.
ويفند الأفغاين تلك االدعاءات ،ويرى �أن دعوته للوحدة الدينية لي�س
فيها تع�صب �ضد امل�سيحيني ،بل ر�أى �أن الع�صبية الإ�سالمية مل تكن يف يوم
من الأيام �ضد �أهل الأديان الأخرى ،والتاريخ ي�شهد ب�أن الدولة الإ�سالمية
كانت حتفظ ذمم �أهل الكتاب ،ومل تكره �أح ًدا على الدخول يف الإ�سالم ،و�أن
ما تدعيه �أوروبا من وجود تنافر بني الع�صبية الإ�سالمية والع�صبية امل�سيحية
يعود يف الأ�سا�س �إىل ما ُعرف با�سم «امل�س�ألة ال�شرقية» ،وهي العراك بني الغرب
امل�سيحي ،وال�شرق الإ�سالمي ،وهذا ال�صراع لي�س ب�سبب الدين؛ و�إمنا ب�سبب
الأطماع الغربية يف الواليات العثمانية بالبلقان ،وما م�س�ألة الدين �إال ذريعة ،و�إذا
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.241
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كان لل�ضغينة الدينية �شيء من الدخل يف �إيجاد امل�س�ألة ال�شرقية؛ ف�إنها لي�ست
هي كل �أ�سباب امل�س�ألة(((.
وي�صف الأفغاين الغرب امل�سيحي بالتع�صب �ضد خمالفيه ،ويرى �أن
الإفرجن يب�شعون التع�صب الديني ،وهم �أ�شد النا�س يف هذا النوع من التع�صب،
و�أحر�صهم على القيام به «يتقاربون ويت�آلفون ويتوحدون يف توجيه قواهم احلربية
وال�سيا�سية حلماية من ي�شاكلهم يف الدين ،و�إن كان يف �أق�صى ال�صني �أو قا�صية من
الأر�ض ...يعدون اخلارجني عن دينهم من احليوانات ..ولي�س من نوع الإن�سان
الذي يزعم الأوربيون �أنهم حماته»(((.
والتاريخ �شاهد على �أن التع�صب الإ�سالمي كان �أقل بكثري من التع�صب
امل�سيحي ،وي�ست�شهد الأفغاين على ذلك ب�أمثلة من تاريخ الأمم الغربية يف احلروب
أي�ضا مما عمله الأ�سبان مب�سلمي الأندل�س.
ال�صليبية ،و� ً
و�إذا كان قد حدث بع�ض ال�شطط من �أهل الدين الإ�سالمي يف الأجيال
ال�سابقة ،ف�إنه مل ي�صل �إىل حد الإفراط والإبادة «و�إخالء الأر�ض من خمالفيهم يف
دينهم»((( ،وهو �أمر عار�ض يحدث ثم تعود الأو�ضاع �إىل حد االعتدال.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .300و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال الكاملة ،مقالة «امل�س�ألة ال�شرقية» ،مرجع �سابق ،ج،2
�ص.9
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .511و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة ،مقالة «التع�صب» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.45
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .506و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة ،مقالة «التع�صب» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.43
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ثالثًا :اجلامعة الإ�سالمية والوحدة ال�سيا�سية (اخلالفة)

كان الأفغاين ي�ؤمن ب�أهمية الوحدة ال�سيا�سية ،و�أثرها يف جمع الكلمة،
و�إعادة الوحدة بني امل�سلمني ،فقد حققت اخلالفة الإ�سالمية -قدميًا -وحدة
امل�سلمني حتت راية واحدة ،و�أراد الأفغاين �أن يجدد يف ع�صره ما كان للم�سلمني
قدميًا من جامعة حتت راية �سيا�سية واحدة ،يحكمها خليفة واحد.
وا�ضحا حتى ذلك
ومل يكن اخلط الفا�صل بني ما هو �إ�سالمي وما هو عربي ً
الوقت ،وكانت الدعوة لوحدة �إ�سالمية ال تتعار�ض مع فكرة العروبة ،وهدف
الأفغاين الأول هو جمع امل�سلمني؛ لإحداث يقظة دينية وعلمية« ،وتوحيد كلمة
الإ�سالم و ّمل �شمل امل�سلمني يف �سائر �أقطار العامل الإ�سالمي يف �سائر �أقطار العامل
يف حوزة دولة واحدة حتت ظل اخلليفة الأعظم ال ي�شاركه يف احلكم �أحد ،كما
كانت احلال يف �أيام الإ�سالم املجيدة»(((.
ويف البداية التقت �أحالم ال�سلطان عبد احلميد مع �آمال الأفغاين يف
حتقيق الوحدة ال�سيا�سية ،حتت ظل اخلالفة العثمانية باعتبارها �أقوى الدول
الإ�سالمية حينذاك .فبايع الأفغاين ال�سلطان على ذلك ،قائالً�« :أما ما ر�أيته من
يقظة ال�سلطان ،و�شدة حذره و�إعداده العدة الالزمة لإبطال مكايد �أوروبا وح�سن

((( ت�شارلز �آدم�س ،الإ�سالم والتجديد يف م�صر ،مرجع �سابق� ،ص.15
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نواياه وا�ستعداده للنهو�ض بالدولة ،قد دفعني �إىل مد يدي له ،فبايعته باخلالفة
وامللك»(((.
ف�إذا ا�ستطاعت الدولة العثمانية حماية الواليات الواقعة حتت حكمها
من العدوان الغربي ،ف�سي�ؤدي هذا �إىل م�سارعة بقية البلدان الإ�سالمية الأخرى
لطلب الدخول حتت احلماية ال�سلطانية ،واالن�ضمام �إىل هذا احللف الإ�سالمي،
وال �شك يف �أن �إيران �سوف ت�سرع �إىل مقام ال�سلطنة العظمى لالحتاد معها� ،إذ هي
أم�س احلاجة ل�شد الأزر ،ول�صون كيانها من مطامع الغرب.
يف � ّ
ولي�س الفر�س فقط هم الذين �سيطالبون ال�سلطان العثماين باالن�ضمام
�إىل هذه اجلامعة الإ�سالمية ،بل �ست�سارع دول �أخرى ،مثل الأفغان لطلب
كبريا من
االن�ضمام �إىل الواليات العثمانية ،وعندما ترى الهند  -وهي متلك عد ًدا ً
امل�سلمني(((  -هذا التحالف بني الدول الإ�سالمية �ستطالب بان�ضمامها كذلك
�إىل اجلامعة ،وتن�ضم دول ال�شرق الإ�سالمية حتت راية اخلالفة العظمى ،وال�سلطة
الكربى« ..ليدفعوا غارة الغرب عن الدول الإ�سالمية ..وينه�ضون نه�ضة الرجل
الواحد؛ للتخل�ص من ربقة اال�ستعمار وامل�ستعمرين ،ويرجع ال�شرق لل�شرقيني»(((.
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .73و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة ،مقالة «ال�سلطان عبد احلميد» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.22
((( كان يعي�ش يف الهند حينذاك ما يبلغ مائة وثمانني مليون م�سلم قبل انق�سامها �إىل دولتني :الهند وباك�ستان.
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .320و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة ،مقالة «ال�سلطان عبد احلميد» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.23
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وقد حاول الأفغاين �أن يحقق الدولة العاملية الإ�سالمية يف �صورة دولة واحدة
قوية ،جتمع دو ًال متعددة تن�ضم �إىل جامعة �إ�سالمية ،وحتت خالفة واحدة.
وهذا اخللط بني دور الدين يف حتقيق املثل العليا ،ودوره يف حتقيق الوحدة
ال�سيا�سية هو ما دفع حممد �إقبال �إىل نقد الأفغاين يف دعوته لإقامة حكومة
�إ�سالمية موحدة ،ت�ضم كل ال�شعوب الإ�سالمية ،و�أ�شار �إقبال �إىل �أن كلمة
(�إ�سالم) ت�ؤدي معنى الوحدة ،وعاب على الأفغاين �أنه �أدخل ال�سيا�سة على
الإ�سالم من غري مدخل(((.
فقد رف�ض �إقبال اجلامعة الإ�سالمية من حيث مدلولها ال�سيا�سي ،ولكنه
ر�ضي بها ودعا �إليها من حيث كونها �إذعانًا لأمر الدين احلنيف� ،إذ �شاء للم�سلمني
�أن يتحدوا جمتمعني على دين واحد� ،آخذين ب�أ�صوله و�أحكامه ،دون متييز �أوطانه،
فلي�س الهدف هو الوحدة ال�سيا�سية ،بل الهدف احلقيقي هو �أن تتوحد قلوب
امل�سلمني ،ويتم بينهم التعاون والتكامل ب�أكرب درجة ممكنة(((.
لقد نادى الأفغاين بخالفة �إ�سالمية �سيا�سية موحدة ،ور�أى �أن الدولة
أي�ضا �أن ي�صلح لها �أي خليفة م�سلم �آخر،
العثمانية �صاحلة للقيام بها ،وميكن � ً
ب�شرط �أن تتحقق فيه �شروط اخلالفة كما �صورتها العقائد الإ�سالمية ،خليفة عادل
يعرتف ب�سيادة ال�شريعة ،ويحكم بالعدل ويلتزم بال�شورى يف حكمه.
((( ح�سني جميب امل�صري� ،إقبال بني امل�صلحني امل�سلمني ،القاهرة1981 ،م� ،ص.316
((( حممد �إقبال ،جتديد الفكر الديني ،ترجمة :حممود عبا�س ،القاهرة1955 ،م� ،ص.111
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وقد متنى الأفغاين �أن يجد هذا احلاكم امل�سلم الذي يجمع امل�سلمني حتت
�سلطانه بغ�ض النظر عن جن�سيته ،ما دام يحكم بالعدل ،ويحافظ على ال�شريعة،
وال �أهمية للجن�سية حينئذ؛ لأن العربي ال ينفر من �سلطة الرتكي ،والفار�سي
يقبل �سيادة العربي ،وامل�سلم يف تبدل حكوماته ي�أنف وال ي�ستنكر ما يعر�ض عليه
وذاهبا مذهبها.
من �أ�شكالها ،ما دام �صاحب احلكم خا�ض ًعا ل�ش�أن ال�شريعةً ،
قويا عاد ًال-
ولذا ر�أى الأفغاين �أنه �إذا �أتاح اهلل للأمة الإ�سالمية رج ًال ًّ
ذلك الرجل �إما �أن يكون موجو ًدا� ،أو ت�أتي به الأمة -فتملكه ،على �شرط الأمانة
واخل�ضوع لقانونها الأ�سا�سي ،ويبقى التاج على ر�أ�سه �إذا بقي حمافظًا �أمي ًنا على
�صوت الد�ستور ،و�إذا حنث بق�سمه ،وخان د�ستور الأمة «�إما �أن يبقى ر�أ�سه بال
تاج �أو تاجه بال ر�أ�س»(((.
وكان الأفغاين يظن �أن يف �إمكان ال�سلطان عبد احلميد �أن يحقق �آماله يف
خليفة له �صفات اخللفاء الرا�شدين ،ومن �أجل هذا بايعه باخلالفة ،ولكن عندما
�شعر با�ستبداده باحلكم تراجع عن هذه البيعة ،بل حارب اال�ستبداد الذي ّعرفه
قائالً� :إن اال�ستبداد هو �أن تكون �أمة من الأمم مقيدة بر�أي واحد من النا�س ،ال
تتحرك �إال ب�إرادته ،وال تفعل �إال لر�ضاه .وهذا ما يرف�ضه ،فهو يطالب بحاكم قوي
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .112و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة ،مقالة «م�صر بني اال�ستبداد وال�شورى» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.333

75

تقدمي

75

عادل يحكم بال�شورى ،ولي�س عن «طريق التفرد بالقوة وال�سلطان؛ لأن بالقوة
املطلقة اال�ستبداد ،وال عدل �إال مع املقيدة»(((.
وهكذا تراجع الأفغاين عن فكرة الوحدة ال�سيا�سية للجامعة الإ�سالمية،
ونادى بوجود عدد من الر�ؤ�ساء الوطنيني ،يحكم كل واحد منهم بلده وف ًقا لل�شريعة
العادلة ،ويجمعهم جميعهم وحدة الدين ووحدة مبادئه ،وي�ؤكد هذا قائالً :ال
�شخ�صا واح ًدا ،ف�إن هذا رمبا
�ألتم�س بقويل هذا �أن يكون مالك الأمر يف اجلميع ً
ع�سريا ،ولكنني �أرجو �أن يكون �سلطان جميعهم القر�آن ،ووجهة وحدتهم
يكون ً
الدين ،وكل ذي ملك على ملكه ي�سعى بجهده حلفظ الآخرين ما ا�ستطاع.
وانتهى الأمر بالأفغاين من كونه يطالب بحاكم واحد يلتف حوله امل�سلمون
يف كل العامل �إىل عدة حكام لهم د�ستور واحد هو القر�آن و�شريعته ،وكل حاكم
يتوىل حكم بالده على هذه ال�شريعة ،فال يكون يف تعددهم اختالف بل احتاد
حول املبد�أ ،فيقول« :ال حتيا م�صر وال يحيا ال�شرق بدوله و�إماراته� ،إال �إذا �أتاح اهلل
قويا عاد ًال يحكمه ب�أهله»(((.
لكل منهم رج ًال ًّ
تقريرا قاط ًعا
وهذا الرتدد الذي ظهر به الأفغاين يجعل من ال�صعب �أن نقرر ً
ما هو ت�صوره لل�شكل ال�سيا�سي للوحدة واجلامعة الإ�سالمية ..هل هي جامعة
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .110و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة ،مقالة «م�صر بني اال�ستبداد وال�شورى» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.332
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.110
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�سيا�سية بجانب كونها جامعة دينية؟ �أم �أنها جامعة لكل امل�سلمني حتت مبادئ
دينيا؟.
ال�شرع ،وبالتايل تكون � ً
إحياء ًّ
ورمبا هذا الإخفاق يف حتقيق وحدة �إ�سالمية حتت ظل وحدة �سيا�سية كان
ب�سبب ظهور عوامل جديدة مل تكن موجودة يف ع�صور الإ�سالم الأوىل ،وهي
تنامي ال�شعور القومي منذ ذاك احلني ،حيث بد�أ ظهور القومية الطورانية يف تركيا،
والقومية العربية عند العرب كلٌ على حدة؛ مما �أف�سد وجود وحدة �سيا�سية جتمع
بني امل�سلمني.
راب ًعا :اجلامعة الإ�سالمية والوحدة القومية

(((

مل ينكر الأفغاين �أهمية الروابط القومية يف حتقيق وحدة ال�شعوب ،بل
ر�أى �أن رابطة اجلن�س ال تقلّ عن رابطة الدين يف �إحداث الت�ضامن االجتماعي،
فاملمالك تتكون بناء على العقد االجتماعي ،وتتما�سك بناء على وحدة املعتقد،
((( القومية يف تعريفها تعني االنتماء �إىل �أمة معينة ،والتعلق بها ،وهي تقوم على عن�صرين :مو�ضوعي ،وهو
جمموعة الروابط امل�شرتكة التي جتعل من �شعب معني �أمة باملدلول العلمي ،كاال�شرتاك يف الأ�صل �أو اللغة
�أو الدين ،وعن�صر معنوي �أو �شعوري هو احلالة النف�سية التي يولدها قيام تلك الروابط .انظر :املو�سوعة
العربية املي�سرة ،دار نه�ضة لبنان للطباعة والن�شر -بريوت1401( ،هـ1981 /م) ،مادة «قومية»� ،ص.1408
تعني القومية عاطفة و�أيديولوجية االرتباط ب�أر�ض معينة �أو وطن معني ،ومب�صالح هذا الوطن �أو تلك
الأر�ض .والدولة القومية م�صطلح ي�شري �إىل هيمنة �سلطة �سيا�سية بذاتها على مناطق جغرافية معينة تتخذها
جمموعة من الأفراد موط ًنا لها ،ارتكا ًزا �إىل ا�شرتاكهم يف املقومات الثقافية والتاريخية ،ورمبا اللغوية والعرقية
علي الدين هالل ،حترير د .نيـﭭين �سعيد ،مركز
�أي�ضً ا .انظر :معجم امل�صطلحات ال�سيا�سية� ،إ�شراف :دّ .
البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية -جامعة القاهرة1992 ،م� ،ص.206
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فيقول« :ال تتكون الدول وال يخل�ص لها ال�سلطان �إال بقوتني :قوة اجلن�س التي
تدعو لالحتاد ...وقوة الدين ،الذي يقوم مقام اجلن�سية يف جمع الكلمة»(((.
�أما عنا�صر هذه القومية فيحددها الأفغاين يف عدد من العنا�صر� ،أهمها:
عن�صر اللغة ،فيقول :للإقليم خوا�ص خم�س� .أما اخلوا�ص ،ف�أربع منها ت�ستمد من
طبيعة الإقليم ،واخلام�سة تطر�أ فت�ؤثر ،وهي« :الدين» ،ويليها «الل�سان» (اللغة)،
و«الأخالق» ،و«العوائد» (العادات) ,و«الإقليم» (الطبيعة اجلغرافية) وت�أثريه على
املجموع(((.
وقد ظهر الرتدد عند الأفغاين يف دور كل رابطة من هذه الروابط و�أهميتها،
�أحيانًا يرفع الرابطة الدينية فوق كل الروابط ،ويكتب �أن امل�سلم ال جن�سية له �إال
يف دينه ،و�أن رابطة الدين من �أمنت الروابط.
ويف �أحيان �أخرى ي�شري �إىل �أهمية رابطة اللغة ،وي�ساويها برابطة الدين يف
اعتبارها من �أهم الروابط ،و�أنها تفوق رابطة اجلن�سية� ،أي �إن مفهوم القومية عنده
الذي يقوم على عن�صر اللغة يتفوق على رابطة اجلن�س الذي يرتبط بحدود مكانية

((( املرجع ال�سابق� ،ص.337
((( املرجع ال�سابق� ،ص .114و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال الكاملة ،مقالة «امل�س�ألة ال�شرقية» ،مرجع �سابق ،ج،2
�ص.11
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معينة .يقول الأفغاين�« :إن رابطة امل�سلمني امل ِّلية مع رابطة الل�سان �أقوى من روابط
اجلن�سية»(((.
خطريا يف حتقيق الوحدة عند الأفغاين ،فهي عن�صر
وتلعب اللغة ً
دورا ً
جوهري يف خلق جماعة ب�شرية م�ستقرة� ،إذ �إن اجلماعات التي ال جتمعها لغة
م�شرتكة ال ميكن �أن تثبت وحدتها ،وي�ؤكد هذا ب�أن« :لكل دين ل�سانًا ،ول�سان
دين الإ�سالم (العربي) ..فالعرب ما جنحوا بفتوحاتهم ب�شكل الدين الظاهري
فقط ،بل بفهم �أحكامه والعمل ب�آدابه ،وذلك ما مت وال يتم �إال بالل�سان ،وهو �أهم
الأركان»(((.
و�أحيانًا يعلي الأفغاين من وحدة اللغة على وحدة الدين ،فيقول� :إن
امل�سلم �أو امل�سيحي �أو اليهودي يف م�صر وال�شام والعراق يحافظ كل منهم قبل
كل �شيء على ن�سبته العربية فيقول «عربي» ،ثم يذكر جامعته الدينية(((.
ولكن ملاذا تخري الأفغاين رابطة اللغة دون غريها من روابط القومية
لالعتماد عليها يف حتقيق الوحدة واجلامعة؟
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .528و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة(ن�سخة القاهرة) ،مقالة «احتالل م�صر ينبه الأذهان» ،مرجع �سابق� ،ص.486
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .123-122و�أي�ضً ا :الأفغاين،
الأعمال الكاملة ،مقالة «بني العرب والأتراك» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.320
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .121و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة ،مقالة «بني العرب والأتراك» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.319
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•رمبا كان ال�سبب يف هذا يعود �إىل �أن اللغة هي التي تنتج الآداب ،ومن هذه
الآداب ت�أتي الأخالق ،وعليها تتكون الع�صبية.
•ورمبا لأن اللغة هي وعاء الفكر ،ومظهر الوحدة ،وقبلة الفخر والوالء ،ثم هي
الرباط الذي ي�شيد الوحدة القومية.
•ورمبا لأن اللغة الواحدة �ستجمع �أفراد الأمة يف نوع من التعليم امل�شرتك،
ولهذا التعليم فائدة يف التقارب ،ومن هنا نادى الأفغاين ب�أنه «يجب �أن
يكون الوطن يف مفهوم ال�شرقيني كقاعدة ح�سابية اثنان فاثنان يعمالن
�أربعة ..هذا هو الوطن ،وهكذا يجب �أن يكون التعليم الوطني»(((.
•�أما �أهم الأ�سباب فيما نرى فهو �أن اللغة العربية هي لغة القر�آن ،وال يتم
�صحيحا دون �إتقان لغته ،وي�ست�شهد الأفغاين ببع�ض
فهما
ً
فهم هذا الدين ً
الآيات التي ت�ؤكد �أهمية معرفة اللغة العربية لفهم القر�آن الكرمي ،منها
قوله تعاىل :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [يو�سف ،]٢ /ويف
مو�ضع �آخر :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [الزخرف،]3 /
فمن كان عاملًا بالل�سان العربي ،وعاقالً ،وعارفًا ب�سرية ال�سلف وما كان من
طرق الإجماع ،وما كان من الأحكام مطب ًقا من الن�ص مبا�شرة �أو على وجه
القيا�س ،و�صحيح احلديث ،جاز له النظر يف �أحكام القر�آن(((.
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .182و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة ،مقالة «الغرب وال�شرق» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.79
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.237
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ومن هنا عاب الأفغاين على الأتراك عدم تعلمهم اللغة العربية ،وجعلها
اللغة الر�سمية لكل الواليات العثمانية ،بل حاولوا ما هو �أ�سو�أ ،وهو �أن ُتع ِلّم العرب
اللغة الرتكية ،وجتعلها لغة البالد الر�سمية ،وتوجب على من يتوىل املنا�صب العليا
يف الدولة �أن يتقنها.
ويفند الأفغاين هذا امل�سلك قائالً� :إن الدولة العثمانية لو اجتهت لتعريب
الأتراك لكانت يف �أمنع قوة و�آمن ح�صن ،ولكنها فعلت العك�س« ،فكيف ُيعقل
ترتيك العرب ،وقد تبارت الأعاجم يف اال�ستعراب ،وت�سابقت ،وكان الل�سان
العربي لغري امل�سلمني ومل يزل من �أعز اجلامعات»((( .فلو ا�ستطاع العثمانيون
امتالك رابطة اللغة لتحقق لهم قوة �أقوى من قوة رابطة الدين وحده ،والرتبطت
مع رعاياها برابطتني :اللغة والدين.
وك�أن الأفغاين قد انتهى من دعوته �إىل جامعة �إ�سالمية �إىل الدعوة جلامعة
إرها�صا لن�ش�أة هذه اجلامعة العربية التي �ستقام
عربية � ً
أي�ضا ،ورمبا كان ندا�ؤه هذا � ً
بعد وفاته مبا يزيد من ن�صف قرن (1945م)� ،أو رمبا �أثر بر�أيه هذا على الكواكبي
املنادي بجامعة �إ�سالمية عربية.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .315و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال الكاملة ،مقالة «امل�س�ألة ال�شرقية» ،مرجع �سابق ،ج،2
�ص.16
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خام�سا :اجلامعة الإ�سالمية والوحدة الوطنية
ً

حر�ص الأفغاين على بيان حقوق املواطنة يف ظل ما نادى به من وحدة
دينية تتجاوز الأوطان ،فالوطن الواحد قد ي�ضم مواطنني من ديانات خمتلفة؛
فكيف يعي�شون يف ظل هذه الدعوة التي جتمع امل�سلمني يف جامعة واحدة؛ هل
لهذا مردوده ال�سيئ على املواطنني من �أهل الأديان الأخرى امل�شاركني يف نف�س
الوطن� ،أم ال؟
وقد حاول اال�ستعمار يف تلك الفرتة �أن يثري القالقل بني الأقليات
غري الإ�سالمية يف الوطن الواحد ،وا�ستمالة الن�صارى بدعوى عدم م�ساواتهم
مع غريهم من رعايا الدولة العثمانية من امل�سلمني ،وكان هذا هو �أحد �أ�سباب
التدخل اال�ستعماري يف تلك البالد «�إذ تذرعت بحجة حماية امل�سيحيني� ،أو
حماية الأقليات� ،أو حقوق الأجانب وامتيازاتهم»(((.
فقد �سلكت الدول اال�ستعمارية يف ال�شرق هذا الأ�سلوب؛ فادعت �أنها
تتدخل حلماية الأقليات الدينية ،وبد�أت ب�إعطاء امل�سيحي ميزة تفوق على امل�سلم،
ثم بعد االحتالل ت�ساووا يف الذل واال�ستغالل .وقد عبرّ الأفغاين عن هذا قائالً:
يظهر يف بدء الأمر «للم�سيحي» ميزة تقدم على «امل�سلم» ب�شيء من تافه الوظائف

((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.174
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تنوي ًها بكرامة تدينه بامل�سيحية ،لداعي التنافر -وعدم االحتاد -وكل ذلك �إىل
حني ،ومن ثم يرجع االثنان �إىل الت�ساوي يف املذلة والهوان(((.
يلج�أ الأفغاين لعالج هذا الأمر �إىل التقريب بني الأديان ال�سماوية الثالثة،
ور�أى �أن اخلالف بني ال�شرقيني يعود �إىل اختالف �أهل الأديان ال�سماوية الثالثة-
اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم -فبحث يف الأديان مبدئها ومنتهاها و�أ�صولها ،فتبني
له عدم وجود �أية اختالفات بني هذه الأديان ،فالح له بارقة �أمل «�أن تتحد �أهل
الأديان الثالثة ،مثل ما احتدت الأديان يف جوهرها و�أ�صلها وغايتها ،و�أن بهذا
االحتاد يكون الب�شر قد خطوا نحو ال�سالم خطوة كبرية»(((.
وللرد على هذه االدعاءات يق�سم الأفغاين الدين �إىل ق�سمني :عبادات
ومعامالت((( .العبادات ي�ؤديها الإن�سان لربه مبعزل عن الآخر ،فال يعار�ض غريه
بها ،وال يعار�ضه غريه ،فال اختالف فيها بني دين و�آخر ،فالأديان الثالثة «متفقة
يف الأمور التعبدية بال� أدنى تباين �أو تخالف»(((.
�أما املعامالت ،فهي �شرع بني العموم ،يعمل �أبناء الطوائف -الأديان -على
خري وطنهم ،متكاتفني ،متعاونني ،مرتبطني بروابط املحبة الوطنية ،ف�إذا نظرنا يف
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.427
املرجع ال�سابق� ،ص.97
املرجع ال�سابق� ،ص.188
املرجع ال�سابق� ،ص.287
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املعامالت ،وما �أُجيز منها يف تلك الأديان ،وما نهي عنه فيها ،نرى �أن ما جاء به
مو�سى قد عمل به امل�سيح ،وكذلك حممد ،ف�إنه جاء م�صدقًا ملا بني يديه من
التوراة والإجنيل(((.
وكان الأفغاين ي�أمل يف �أن يتحد �أهل الأديان ،ولكنه فوجئ بطائفة من
علماء كل دين حتارب من يحاول �أن يقارب بني �أهل الأديان ،وت�صف من يقوم
بهذه املحاولة ب�أنه «قاطع �أرزاق املتبحرين يف الدين ،وهو يف ُعرفهم الكافر اجلاحد
املارق»(((.
فجعل الأفغاين هدفه الأول ،و�سعيه الدائم هو «جمع �شتات �أهل ال�شرق،
و�إيقاظ الهمم من �أهله ،والإ�شراف بهم على اخلطر الغربي ،املحدق بكيانهم،
والآخذ بخناقهم ،ليعملوا على جمع كلمتهم»(((.
ورمبا كان هدف الأفغاين من ت�أ�سي�س املحفل املا�سوين هو حماربة اخلالف
والفرقة بني �أهل الأديان الثالثة ،فقد جمع يف هذا املحفل بني امل�سلمني
م�سيحيا ،ويعقوب
م�سلما ،و�أديب �إ�سحق
وامل�سيحيني واليهود ،فكان حممد عبده ً
ًّ
يهوديا .التقوا م ًعا من �أجل حتقيق هدف واحد ،هو «احلرية وامل�ساواة
�صنوع ًّ
والإخاء».
((( املرجع ال�سابق� ،ص .287
((( املرجع ال�سابق� ،ص.98
((( املرجع ال�سابق� ،ص.99
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وت�صف جريدة «التجارة» �أحد هذه اللقاءات قائلة« :وانتظم على مائدتها
نيف ومائة قائل باحلرية والإخاء وامل�ساواة ،معظمهم من وجوه الوطن ونبهائه،
خطيبا
والعلماء من امل�سلمني وغري امل�سلمني؛ فقام فيهم الرئي�س املحرتم ً
(الأفغاين) ..و�صفق احلا�ضرون ونادوا ب�أعلى ال�صوت :فلتحيا احلرية وامل�ساواة
والإخاء»((( ،هذا قبل �أن ينك�شف ال�ستار عن الأهداف ال�صهيونية من وراء
املحافل املا�سونية.
واخلالف الذي يحدث بني املواطنني من �أهل الأديان املختلفة ال يرجعه
الأفغاين �إىل الدين ،و�إمنا يرجعه �إىل تع�صب املتدين لدينه ،وي�سميه بالتع�صب
املمقوت؛ ولذا ينادي �أهل الأديان �أن ينبذوا اخلالف ،ويتفقوا على االحتاد
لتحقيق م�صالح الوطن ،و�أن يلتزموا بالتع�صب املعتدل.
وي�ضع الأفغاين �شروطًا لهذا التع�صب املعتدل؛ هي:
•امل�ساواة ،وهذه امل�ساواة متحققة عند امل�سلمني جتاه �أهل الأديان الأخرى،
والدليل على ذلك وجود امللل املختلفة يف ديارهم حتى الآن ،حافظة
لعقائدها وعوائدها؛ لذلك نرى �أن كل قطر دان بالإ�سالم� ،أو دخل يف
حوزته خيم فوق ربوعه ال�سالم ،ورفع �أهله يف بحبوحة من العدل املطلق،
و�ساد فيه الأمن والأمان ،وح�صلت امل�ساواة على �أ�صح وجوهها.
((( جريدة التجارة ،عدد ( ،)17يف يناير  21,يناير 1879م.
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•ح�سن املعاملة� ،إذ مل ي�شعر �أهل الأديان املقيمون يف داخل البلدان
الإ�سالمية باال�ضطهاد ،وهذا ما �أكده الأفغاين يف ندائه مل�سلمي كل
الأقطار الإ�سالمية قائالً :عليكم �أن تتقوا اهلل يف ح�سن املعاملة ،و�إحكام
الألفة يف املنافع الوطنية ،بينكم وبني �أبناء �أوطانكم وجريانكم من �أرباب
الأديان املختلفة(((.
•حفظ العهود ،فمن العقائد الرا�سخة يف نفو�س امل�سلمني �أن من ر�ضي
بذمتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ،فيذكر امل�صنفون من م�ؤرخي الإفرجن
وغريهم عدل امل�سلمني الفاحتني يف الرهبان والولدان وال�شيوخ ،ويرتجمون
و�صايا ال�صديق والفاروق ،و�سرية اخللفاء من �أمويني وعبا�سيني ،و�سرية قادة
اجليو�ش على تلك ال�سنن وعدلهم ور�أفتهم بالأ�سرى.
•حرية الرتقي ،حيث �إن امل�سلمني مل يدفعوا �أح ًدا من خمالفيهم عن
التقدم ،و�سما يف دولة امل�سلمني على اختالفها �إىل املراتب العليا كثري من
�أرباب الأديان الأخرى ،فكان ذلك يف �شبيبتها ،ومل يزل الأمر على ما
كان.
•حرية االعتقاد ،مل ي�سلك امل�سلمون م�سلك الإلزام بدينهم ،و�إجبار
�أهل الأديان الأخرى على قبوله ،و�إمنا كانت دعوة يبلغ بها ،ف�إن قُبلت
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .513-512و�أي�ضً ا :الأفغاين،
الأعمال الكاملة ،مقالة «التع�صب» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.45
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و�إال ا�ستبدلوها بر�سم مايل يقوم مقام اخلراج عند غريهم((( .فحفظ حرية
االعتقاد لكل املواطنني واجب على امل�سلمني يف ديارهم ،فيجب عليهم
�أن يحافظوا على حق كل مواطن يف اختيار عقيدته ،وعدم �إكراهه على
الدخول يف الإ�سالم .وي�ست�شهد الأفغاين على ذلك بالتاريخ الإ�سالمي،
حيث كان «للم�سلمني ولع بتو�سيع املماليك� ..إال �أنهم كانوا مع ذلك
يحفظون حرمة الأديان ،ويرعون حق الذمة ،ويعرفون ملن خ�ضع لهم من
امللل املختلفة حقه»(((.
وي�ستطيع �أبناء الوطن الواحد من �أ�صحاب الديانات املختلفة �أن يعي�شوا يف
�أمان ،و�أن يتعاونوا يف الدفاع عن �أوطانهم؛ لذا يرى �أننا نحتاج �إىل عمل جديد
نربي به جي ًال جدي ًدا بعلم �صحيح ،وفهم جديد حلقيقة الدين« ،وجمع ما ت�شتت
من �أهل الأديان ،وتوطيد العزم على قبول املوت يف �سبيل الوطن»(((.
خا�صا بامل�سلمني وحدهم �إىل
وهكذا حتول نداء الأفغاين من كونه خطابًا ً
خطاب موجه �إىل ال�شرقيني جمي ًعا ،يحفزهم على مقاومة اال�ستعمار ،م�ؤك ًدا �أن
جميع امل�سلمني وعموم املواطنني يرون من فرو�ض دينهم ال�سعي �إىل حماربة
اال�ستعمار ،و�إقامة املوانع يف طريقه قدر الإمكان ،قيا ًما مبا يوجبه الدين والوطن.
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص .507و�أي�ضً ا :الأفغاين ،الأعمال
الكاملة ،مقالة «التع�صب» ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص.43
((( حممد با�شا املخزومي ،خاطرات جمال الدين الأفغاين ،مرجع �سابق� ،ص.506
((( املرجع ال�سابق� ،ص.179
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ف�إن ال�شريعة الإلهية يف كل ملة ،وكل قطر من �أقطار الأر�ض تطالب كل �شخ�ص
ب�صيانة وطنه ،والذود عن حوزته ،وتبيح املوت دونه(((.
و�صارت الوحدة �أو اجلامعة التي نادى بها الأفغاين غري مقت�صرة على رابطة
الدين وحده ،بل هي رابطة جتمع امل�سلمني ،وجتمع العرب ،وجتمع ال�شرقيني من
خمتلف الأديان يف احتاد من �أجل اال�ستقالل واحلرية ،بل �إن الوحدة عنده ال
تقف عند حدود البالد ال�شرقية بل تتعداها �إىل وحدة جتمع ال�شعوب الإن�سانية
كلها يف رابطة واحدة من �أجل ال�سالم واملحبة والتعاون.

((( الأفغاين ،الأعمال الكاملة (ن�سخة القاهرة) ،مقالة «زلزال الإنكليز يف ال�سودان» ،مرجع �سابق� ،ص.501

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت يف حياة امل�ؤلف.

�صورة ر�سم حممد با�شا املخزومي

خاطرات

جمال الدين الأفغاين احل�سيني
وفيها جممل �آرائه و�أفكاره ومرت�آه يف �أهل ال�شرق والغرب
واجتماعا
�أخال ًقا و�سيا�سة
ً

ت�أليف
حممد با�شا املخزومي

�سجلها حممد با�شا املخزومي �أثناء �إقامة الأفغاين يف الأ�ستانة ،يف الفرتة من
(1310هـ1892/م) �إىل (1314هـ1897/م).
وطبعت لأول مرة يف عام (1349هـ1931/م).

حول �إهداء الكتاب

�إهداء امل�ؤلفات ،والكتب للملوك ،والأمراء ،و�أعاظم الرجال ،عادة جرى
عليها املت�أخرون من العلماء والأدباء ،وقد قلدوا يف ذلك املتقدمني مثل الفريوز
�آبادي ،والعالمة احلكيم ابن خلدون � -إذ �أهدى الأول قامو�سه �إىل امللك الأ�شرف
�إ�سماعيل �صاحب اليمن  -والثاين تاريخه �إىل �أمري امل�ؤمنني �أبي عبد اهلل املريني -
وغريهما من جهابذة العلماء ممن نحا نحوهما ،ونالوا من اجلوائز ،والأموال ما
ُي َ�ضارع تقدير �أولئك امللوك جلهود العلماء ،وما يالقونه من امل�شاق ،واملتاعب يف
�سبيل م�ؤلفاتهم ،ولي�س من غر�ضنا ا�ستق�صاء ذلك� ،أو التب�سط فيه  -بل ق�صدنا �أن
نذكر ما حام حول هذا الكتاب «اخلاطرات» من الآراء يف �سبيل �إهدائه  -فامللوك
يف ال�شرق واحلمد هلل م�شرقة بهم ممالكهم ،و�آثارهم يف تن�شيط العلم و�أهله ،بارزة
موفورة م�شكورة  -وهكذا الأمراء والعظماء  -وما منهم �إال من يليق �أن ُي ْه َدى
ملقامه كل جليل ونفي�س ،ولكن ملا كان �صاحب «اخلاطرات» احلكيم ال�شرقي
ال�سيد جمال الدين الأفغاين «رحمه اهلل» من �أر�سخ �أركان النه�ضة ال�شرقية ،بل
هو وا�ضع �أ�سا�سها ،وحجر زاويتها .نعم هو ممن �أنبتته �أر�ض الأفغان ،ولكن  -كما
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�سرياه املطالع  -كان يهمه ال�شرق ،ويهمه �أهله على ال�سواء ،وكانت نف�سه تذهب
ح�سرات عند كل نازلة تنزل يف بالد ال�شرق� ،أو ملمة تلم ب�أهله ،ال فرق عنده
يف ذلك بني بالده وم�سقط ر�أ�سه الأفغان ،وبني كنانة اهلل م�صر .وال بني الأقطار
الهندية وبالد فار�س «�إيران» على حد قول ال�شاعر:
م َت ِلفُــونَ َد َارا			 َو َل ِ
��رق
ـــن خُ ْ
ـــح ُت و َن ْح ُ
َن َ�ص ْ
���ك���ن ُك�� ّل�� َن��ا يف ال�� َه ّ
��م َ���ش ْ

لذلك فقد �أجمع الر�أي على �إهداء هذا الكتاب «�إىل ال�شرقيني»  -على
تعدد �أقطارهم و�أم�صارهم  -غري ملتفتني �إىل ما قطعته �أيدي ال�سيا�سة من �أو�صال
هذا ال�شرق ،وال ملا فعلته �أيدي الأغرا�ض من ف�صل حدود مت�صلة ،وتخوم متجاوزة،
فقلوب ال�شرقيني موحدة ،و�أجزاء ال�شرق املبعرثة بحكم ال�ضغط ملتحمة .ن�س�أل
اهلل جمع ال�شتات وتفريج الأزمات �إنه �سميع جميب الدعوات.
بريوت يف � 27شوال �سنة  1349و � 12آذار �سنة 1931
			

املؤلف حممد املخزومي

متهيد

ﭑ ﭒﭓﭔ
�سراجا
نذيرا ،و�أر�سل خامت النبيني حمم ًدا ً
احلمد هلل الذي بعث يف كل �أمة ً
كثريا ،وال�صالة وال�سالم
خريا ً
منريا ،و�أنزل عليه ومن ُي�ؤت احلكمة فقد �أُوتي ً
ً
على �سائر الأنبياء واملر�سلني هداة اخللق �إىل احلق وعلى �آلهم و�صحبهم �أجمعني.
�إن هذا الكتاب (خاطرات جمال الدين الأفغاين) قد كتبت موا�ضيعه
يف دور ال�سلطان عبد احلميد ما بني �سنة (1310هـ1892/م) �إىل �سنة
(1314هـ1897/م)  -على كمال االحرتاز  -بل اخلوف من �شدة املراقبة ،ووفرة
خ�صو�صا على ال�سيد
اجلوا�سي�س ،وكرثة االفرتاء يف ذلك الزمن على الأبرياء
ً
جمال الدين ،وعلى من كان يكرث االجتماع عليه� ،أو يدخل بيته.
فاملطالع له الآن رمبا ال يرى فيه كبري �أهمية ،ولكن �إذا �أرجع النظر �إىل ما
قبل �أكرث من ثلث ع�صر و�إىل �أن موا�ضيعه حتررت يف الأ�ستانة ،و�أن تلك الأفكار
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والأقوال مل حتور ،ومل يطرا عليها �أدنى تغيري  -يعلم خطر �أمرها .كذلك البد
للمطالع �أن يرى موا�ضيع الكتاب غري مت�سل�سلة وال�سبب يف ذلك �أنها مل تكن
يف مو�ضوع �أو مطلب واحد ،بل هي �أحاديث بع�ضها ُب ِني على احلوادث ،وبع�ضها
�أتى على �سبيل ال�س�ؤال واال�ستفهام ،والبع�ض الآخر على �سبيل اجلدل مع �آخر،
عفوا وبغري مقدمة ،ف�أثبتنا اجلميع على عالتها وكيفية �صدورها.
ومنها ما هو ً
على �إثر �إعالن الد�ستور العثماين توهم كثري من �أ�صدقائي الذين يعلمون
بوجود (خاطرات جمال الدين) �أن الزمان قد حان ،و�آن �أوان ن�شر الكتاب بعد
ذلك الطي واخلفاء.
واتتني :عدة ر�سائل من �إخواين يف م�صر ،وممن ال معرفة بيني وبينهم من
�أنحاء الهند ي�ستحثونني على �سرعة طبع الكتاب ،فما كدت �أن �أبا�شر الطبع �إال
ور�أيت يف مقال جمال الدين حتت عنوان «الأحزاب يف ال�شرق» ما ينطبق على
حال رجال جمعية االحتاد والرتقي من �أثرة ،و�أنانية ،وكذب الأماين التي َم ُّنوا
منثورا.
الأمة بها وذهبت هباء ً
خطرا على الكتاب �أن ُي ْع َدم ،وعلى املنتظر �أن
فر�أى لفيف من الأ�صحاب ً
ُي ْح َرم .فر�أينا الت�أجيل للوقت الأن�سب �أوىل ،ولل�سالمة �أدعى.
مرت �سنون ونحن على طبع الكتاب بني �إقدام و�إحجام حتى كانت
الكرة ،يف مقدمتهم بع�ض �أرباب
�سنة (1912 -1329م) �إذ �أعادت الأ�صدقاء َّ
ال�صحف الأفا�ضل يطلبون ن�شر الكتاب.
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فن�شطنا لتلبية الطلب ون�شرنا فهر�ست الكتاب مطبو ًعا  -وما فرغنا من �إذاعته
�إال وجو ال�سيا�سة �أخذ يتعكر �صفا�ؤه ،وخماوف بع�ض كبار موظفي االحتاديني
�أخذت تبدو من موا�ضيع كُ َّتاب يعلمون حقيقة �أنه مل ُي ْق َ�صد به تقريع �أ�شخا�ص �أو
تقبيح �أعمال هيئات� ،أو قلب حكومة ما  -ثم �أعقب ذلك �شبوب احلرب الكونية،
أي�ضا بحكم
فاحتالل احللفاء البالد ،ثم تقطيعها �إىل دويالت� ..إلخ ،فا�ضطررنا � ً
تلك العوامل �أن نرجئ الن�شر ولكن لي�س �إىل يوم الن�شر.
وهذه هي �أهم موا�ضيع الكتاب( :املذكورة يف الفهر�ست املطبوع �سنة
1912م) .متهيد ويليه مقدمة من امل�ؤلف ُم ْز َدانَة بر�سم ال�سيد جمال الدين،
وحاوية ترجمة حياته حتى َم ْق َد ِمه الأخري للأ�ستانة ،ووفاته فيها .وت�شتمل على
�صفاته ،و�أخالقه ،وت�صرفه مع جل�سائه ،و�أو�ضاعه ،وخروجه من بالد الأفغان بعد
�أن ا�ستوزره الأمري حممد �أعظم خان ،وهبوطه مل�صر �أول مرة وجميئه للأ�ستانة
ونفيه منها ،و�سبب النفي ،وهبوطه مل�صر للمرة الثانية وما جرى له فيها من حفاوة
ونفي ،وما �أحدثه وجوده فيها .ر�أيه يف الإ�سرار والإعالن ،ورده على من �أخذ
�سرا� .سبب ت�أمله من ال�شاه وغلظته يف خماطبة امللوك
عليه ب�أنه جهري ال يكتم ًّ
والأمراء .ما خاطب به ال�سلطان عبد احلميد يف �ش�أن نا�صر الدين �شاه العجم،
وكيفية طلبه الرجوع عن بيعته لل�سلطان ،ور�أيه يف ال�سلطان عبد احلميد من حيث
الدهاء والذكاء ،وما جرى له معه من الأحاديث الهامة يف �ش�ؤون ال�سلطنة عامة،
والأخذ على ال�سلطان عبد احلميد يف �سريته اخلا�صة ،وما القاه يف بالد �إيران
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�إىل �أن ُنفي ،و�صورة نفيه الفظيعة وذهابه �إىل �أوروبا ،و�شخو�صه �إىل لندن بطلب
من اللورد �سالي�سبوري واللورد ت�شر�شل ،وا�ستقدامه من هناك �إىل الأ�ستانة وهو
َم ْق َدمه الأخري الذي انتهت فيه حياته رحمه اهلل.
وخاه من �ضربه يف
غر�ض جمال الدين الأ�سمى يف حياته وما كان َي َت َّ
خ�صو�صا .رده
م�شارق الأر�ض ومغاربها .ر�أيه يف الأحزاب ال�سيا�سية يف ال�شرق
ً
على من زعم �أن جمال الدين حكمته يف ل�سانه �أكرث مما هي من قلبه .ر�أيه يف م�صر
خ�صو�صا وال�شرق
وامل�صريني وبيانه �صورة احلكم الذي يجب �أن حتكم فيه م�صر
ً
عمو ًما .ر�أيه يف الوطن وفل�سفته فيه بالن�سبة �إىل النوع الإن�ساين واعتقاده �أن التفرد
بال�سلطة و�سوق الأمم على هوى الفرد �سيزول من العامل مع بيانه للأ�سباب .يف
ت�أثري ف�ضائل الوفود والفاحتني ،وامل�ستعمرين و�ضربه املثل يف العرب يف فتوحاتهم
وانت�شار ل�سانهم .تف�سريه ملا �أُ�شْ ِكل على امل�ؤرخ وال�شاعر الرتكي املرحوم �ضيا با�شا
من عدم ترك الأتراك � ًأثرا بعد �أن توغلوا يف �أوروبا ومل يكن لهم ما كان للعرب
يف فتوحاتهم ،وحجج ال�سيد يف ذلك مع �إ�سهاب يف الأ�سباب .يف ت�أثري �آداب
الل�سان .ا�ستنتاجه �أن ترك الأثر مع التفريط يف َ�ص ْون املُلْك وعدم حفظه �أدعى
للت�أثر ولي�س فيه �شيء من الفخر.
يف ما ا�شتهر عن جمال الدين من مزية الإقناع يف حالتي ال�سلب والإيجاب
وال�سبب يف ذلك .مثال يف ت�أثري كالم ال�سيد يف خماطبه وكيف �أنه كان يحمل
حتى اخلامل على العظائم واجلبان على اجل�سارة .يف تكليف ال�سلطان عبد احلميد
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لل�سيد جمال الدين �أن يزوجه من �إحدى جواري ق�صره وما جرى له يف هذا
البحث من �أخذ ورد وكيف �أنه �أَ َبى القبول ،وكالمه يف احلكمة الزوجية (وقد
تناول هذا البحث ر�أي ال�سيد يف �أمر م�ساواة املر�أة بالرجل و�ضجة امل�ست�شرقني
واملتفرجنني يف �إعادة حقوق املر�أة امله�ضومة) .مقابلة جمال الدين ل�سمو اخلديوي
(عبا�س حلمي) واختالق اجلوا�سي�س .فرية م�سئلة الدولة العبا�سية ،واهتمام
ال�سلطان عبد احلميد بذلك ،وما احتمل هذا الأمر الذي �أقام و�أقعد ،وما جرى
أخريا من مقابلة ال�سيد لل�سلطان وما دار بينهما من احلديث يف هذا ال�ش�أن .دعابة
� ً
املرحوم عبد اهلل ندمي لل�سيد يف بحث الدولة العبا�سية ،وتعري�ضه((( فيمن اختلقها
يف ذلك احلني� .إجالل ال�سيد و�إعظامه ملقام اخلالفة.
ر�أيه يف الإنكليز وو�صفه للإنكليزي والعربي ،وفل�سفته يف ا َحل ْجر ال�شرعي
على الفرد ال�سفيه ،وكيف �أن الغربيني �ساعون بتلك املطامع نحو ال�شرق .ر�أيه يف
كيفية الو�صول لرفع ما وقع و�سيقع على ال�شرق و�أهله من احلجر ،وخطر ما يلزم
ذلك الأمر من احلكمة والتدبري ،وبيان وعورة املطلب ،وكيفية تربية الطفل الذي
�سيكون رجل امل�ستقبل ،ويتكون من تكونه �أمة �صاحلة حتكم نف�سها وتخل�ص من
َح ْجر((( الغرب .قوله يف ال�صرب والثبات� .إنكار جمال الدين ما نراه من املدنية،
عو�ضا عن البقاء ،و�أن العلم ال�صحيح
ومغالطته با�ستبداله لفظة الفناء يف التنازع ً
((( َت ْعرِي�ضه :تلميحه( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب،
و�سوف ي�ستعمل الرمز (م) الح ًقا للإ�شارة �إىل ذلك).
((( احل َْجرَ :م ْنع الت�صرف يف الأمالك( .م).
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�إذا و�صل �إليه العامل ف�أعظم �أثر له �أمنا يكون مبنع احلروب ،التي هي من �أكرب
الأدلة و�أ�سطعها على توح�ش الإن�سان وله يف ذلك براهني و�إفا�ضة .قوله يف دعوة
الإ�سالم وكيفية انت�شاره و�أن الدين ال ينبغي وال ي�صح �أن يخالف احلقائق العلمية
ولزوم الرجوع �إىل الت�أويل .فيما ا�شتمل عليه القر�آن من تدبري املمالك و�أ�صول
احلكومة ال�شوروية ووظائف امللوك �إلخ .والإ�شارات �إىل مقدمات العلوم والفنون
احلديثة .فيما �سبق �إليه العرب من العلوم والفنون� .أدلة جمال الدين على �أن
الكيمياء تتم بال�صناعة و�أنها ثمرة احلكمة ويقت�ضي لها حتقيق ور�سوخ يف عمادات
تلك ال�صناعة وتفنيده((( لأدلة ابن خلدون� .إنكار جمال الدين على من يقول
ب�سد باب االجتهاد .نفور ال�سيد من قول �سني و�شيعي و�أن ال موجب لهذه
التفرقة التي �أحدثتها مطامع امللوك وجهل الأمة.
ر�أيه يف مذهب الن�شوء واالرتقاء و�أن العرب �سبقوا فحققوا هذا املذهب
وقالوا فيه �صراحة ،وذكره (داروين) والدكتور �شميل ا�ستطرا ًدا يف هذا البحث.
ر�أيه يف اال�شرتاكية (�سو�سيالي�ست) و�أنها ال تخالف الدين بل الأديان تقول بها.
قوله حقائق الأ�شياء ثابتة والإحاطة بها لفرد متعذر والعلم ب�أ�سبابها متوزع .قوله
�أن احلق ال يكون مع الأكرثية على الغالب و�أدلته على ذلك .ر�أيه يف الأديان
الثالثة و�أنها متفقة يف املق�صد والغاية .رده على من �أخذ عليه قوله �أن �أ�صول
الأديان واحدة و�أنها من املتناق�ضات يف مباحثه ..بحث ت�صويف .ر�أيه يف امل�س�ألة
((( َت ْف ِنيدهُ :م َع َار َ�ض ِته لق�ضية ما بذكر ا ُحل َجج التي ت�ؤيد عدم الأخذ بها( .م).
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ال�شرقية واخت�صاره �أمرها وتبجيله لفكرة ال�سلطان حممد الفاحت وال�سلطان �سليم
ر�سميا والأخذ بتعميمه ،وبراهينه على ا�ستحالة
باتخاذ الل�سان العربي ل�سانًا ًّ
خ�صو�صا و�أن �شواهد التاريخ من الأدلة القاطعة �إذ تربهن
مطلب ترتيك العرب
ً
عربيا ا�ستعجم ،وبالإجمال نتيجة
�أن ً
كثريا من الأعاجم ا�ستعربوا ومل ي�سمع �أن ًّ
ُم ْر َتئاه((( يف حل امل�س�ألة ال�شرقية على تو�سع يف املو�ضوع وتناوله حاالت العنا�صر
يف اململكة العثمانية من حيث روحها وذكره الأ�س�س الثابتة للأقوام من مدنية
ول�سان وتاريخ ،وما لذلك من الت�أثري وفيه �إفا�ضة.
ذكره الفرق بني عدل ي�أتيه الفاحت عن علم وحب ب�إجراء العدل والأخذ به،
عر�ضا .ر�أيه يف الدول
وبني ما ي�أتي من ذلك عن غرور وعزة و�إتيان العدل �إذ ذاك ً
الإ�سالمية وحماكمته ملا �أتوه من اخلط�أ وال�صواب ،و�أ�سباب ما نراه يف الأ�شياع
والأتباع من التقهقر واالنحطاط .حديث له عن الهند وم�ستقبلها و�شيء عن
�سرية ال�سلطان حممود الغزنوي بفتحه تلك الأقطار .ا�ستغرابه ميل ال�شرقيني يف
هذا الع�صر �إىل حب التطويل يف املقال والت�سويف واملماطلة يف الأفعال على
عك�س ما كان عليه ال�سلف و�أمثلته على ذلك .ر�أيه يف امل�ستعمرات وامل�ستعمرين
واقتدارا فم�ستعمراتها �إن هي �إال
و�أن اال�ستعمار لأي دولة مهما تعاظمت قوة
ً
ثوب عارية قابل لال�سرتداد و�أدلته على ذلك .قوله يف �أن امل�سلم �سواء فيه
العربي والأعجمي �إمنا يعجب مبا�ضيه وهو يف �أ�شد الغفلة عن حا�ضره وم�ستقبله،
((( ُم ْرتئاهُ :م ْع َت َق ِده وما َنا َدى به( .م).
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وكيف �أنه يجب �أن يكون مع ما هو عليه من دواعي وم�ستلزمات التقهقر مثل
�سلفه ال�ساهر اليقظ وال�صالح امل�صلح واحلاكم العادل .قوله يف النا�شئة ال�شرقية
ا�ستح�سانًا وا�ستهجانًا� .أمثلته يف التقليد النافع و�ضربه املثل دلي ًال بدولة اليابان
ال�شرقية .قوله �إن �أ�ضعف ما يف هذا الع�صر حق �ضعيف ال قوة له و�أقوى �شيء
باطل مبطل قوي يعطل احلق بقوته .نظرته العامة يف الإ�سالم وامل�سلمني و�أ�سباب
ما �أَلمَ َّ بهم من االنحطاط مع توفر ما يف الدين من النهو�ض و�أ�سباب الرقي على
عك�س من نه�ض من الأمم ولي�س يف دينهم ما يحملهم على ما هم عليه من �أخذ
العدة و�أ�سباب النه�ضة امل�شهودة فيهم وفل�سفته يف ذلك .ر�أيه يف الق�ضاء والقدر
واجلرب و�إفا�ضته يف ذلك جمل خمت�صرة و�أمثال حكمية.
هذه هي �أهم موا�ضيع كتاب خاطرات جمال الدين التي �سبق ن�شر
فهر�ستها املتقدم ذكره والتي �سبق القول �أنها كتبت قبل �أكرث من ثلث ع�صر،
وال�سبب الذي حمل على تدوينها هو �أن املرحوم ال�سيد جمال الدين بعد َم ْق َدمه
الأخري للأ�ستانة �أو ا�ستقدامه �إليها من عا�صمة الإنكليز �أوائل عام 1310هـ.
ومكثه فيها �إىل �أن توفاه اهلل مل يكن له من الآثار مطبو ًعا �أو غري مطبوع يجمع ما
كان يجول يف نف�سه من تلك املخدرات من معاين احلكمة التي نزلت عليها �آية
احلجاب يف تلك الديار ،وما القاه مع �شدة عار�ضته وقوة عزمه ،وعدم مباالته يف
القهر ،ومناه�ضته املتغلبة من احلكام ،وتحَ َُّمل اجلور منهم يف �سبيل نه�ضة ال�شرق،
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وما كان يرمي �إليه من �سامي الغر�ض يف طلب احلرية احلقيقية و�إعطاء العدل حقه
بالتوزيع بني طبقات النوع الإن�ساين.
فكنت من يوم وفد على الق�سطنطينية �ألزم له من الظل يف عزلته �سهل
علي ميله رحمة اهلل عليه ،وقرب الدار واجلوار (يف حملة ني�شانطا�ش)
ذلك ّ
فكا�شفته بلزوم تدوين ما عمله ،وما تكنه �سرائره من احلكمة ،ونافذ النظر وثاقب
الر�أي لنفع النوع.
كثريا ،وال يتلقاها لقاء
فكانت تلك الرغبة مني يف بداية الأمر ال يبايل بها ً
ح�س ًنا ،ولكن يف الأخري َر�أَى يف طلبه ح ًّقا ،وملح منه لل�شرق و�أهله نف ًعا ف َق ِبل �أن
ُي� َؤخذ عنه و�أجاز بقوله�َ :س ْل ما تريد يا �شيخ بني خمزوم واكتب ما ت�سمع واحفظ
ما تراه  -وقبل كل �شيء �أَ ْل ِفت نظرك لأمر رمبا �أنت مالقيه فخذ له من احلذر
(((
عدة ،ومن التحمل در ًعا � -إذا �سلمت يف كتابة خاطراتي من خطر الطاغية
وطواغيته  -يعني جوا�سي�س ال�سلطان عبد احلميد  -ف�ست�صادف من �أهل اجلمود
وقلبا للحقائق فال تبال بهم  -فما خال الكون منهم يو ًما ليخلو
عن ًتا
ً
وتخر�صاً ،
زمنك ،وال جنا منهم خمل�ص لتنجو �أنت  -ول�سوف تعرث ب�أنا�س َد ْي َدنَهم((( التنقيد
حبا بتمحي�ص احلقيقة وا�ستجالئها ،و�إمنا د�أبهم وما يرمون �إليه �أن يقال :قام
ال ًّ
فقال ،وانتقد واعرت�ض .فمثل ه�ؤالء رمبا يخدمون احلق ،وين�شرون الف�ضيلة من
((( وهو لقب ملك الروم.
((( َد ْي َد َنهمَ :د� َأبهم وعادتهم( .م).
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حيث ال يريدون وال ي�شعرون ،ف�أعر�ض ..عنهم وقل لهم �سال ًما ..انتهى قوله
باحلرف.

مقدمة امل�ؤلف

قبل الدخول يف ترجمة حياة جمال الدين املدونة يف متفرق املطبوعات:
�أقول ما اختربته بالذات� :إنه رحمة اهلل عليه كان غري مغرور بنف�سه ،كثري
اال�ستخفاف بكل من كان يخاطبه ،بدولتكم� ،أو �سماحتكم� ،أو كان يطريه
بالفل�سفة ،والتربيز باحلكمة ،والتفرد باخلطابة واحتقار املوت وغري ذلك مما هو
مت�صف به حقيقة من املزايا وال�صفات العالية ،وكان يقول :يهمني �أن �أ�صل من
كل هذه ال�صفات للطم�أنينة القلبية ،فقط �أنني ا�ستطعت يف حياتي �أن قلت احلق
ومل �أكتمه ال رغبة وال رهبة بل جاهرت به ،و�أين بلغت من ال�شجاعة مرتبة فعلت
معها بع�ض ما �أقول.
وقد ذكرت له يو ًما �أن بع�ض �أ�صدقائي((( من حمبيه على البعد يرغبون
يف احل�صول على ترجمة حاله ليزينوا  -على ا�صطالح �أرباب ال�صحف � -أعمدة
جرائدهم بها.
((( وهو امل�أ�سوف عليه �صديقنا جرجي زيدان �صاحب جملة الهالل ،وكان طلبه هذا على خالف ما اعتادته جملته
�إذ كانت ال تن�شر �إال تراجم م�شاهري الرجال بعد وفاتهم ،وهكذا جرى وقد بعثت له برتجمة جمال الدين بعد=
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فابت�سم ال�سيد وقال:
�إن ال ِع َيان((( ال يحتاج �إىل َت ْر ُج َمان((( .قل لهم ما قاله فالن عني .وكان داء
خ�صو�صا بعد �إقبال جاللة ال�سلطان عبد احلميد
احل�سد من املعا�صرين قد تف�شى،
ً
عليه ،واحتفائه به ،ف�أحبوا �أن ي�ضعوا من قدر جمال الدين فقالوا عنه �أنه «�سر�سري»
يعني مت�شرد (تائه يف الأر�ض) وهذا ما يعنيه بالقول عنه.
فقلت ال ينبغي للأ�ستاذ احلكيم �أن ي�ضن على �أهل ع�صره مبا ينفعهم وال
ي�ضره .قال:
و�أي نفع ملن يذكر �أنني ولدت �سنة 1254هـ ،وعمرت �أكرث من ن�صف
ع�صر ،وا�ضطررت لرتك بالدي «الأفغان» م�ضطربة تتالعب بها الأهواء والأغرا�ض،
و�أُ ْكرِهت على ُم َب َار َحة((( الهند ،و�أُجْبرِ ت على االبتعاد عن م�صر� ،أو �إن �شئت
قل ُن ِفيت منها ،ومن الأ�ستانة ،ومن �أكرث عوا�صم الأر�ض .كل هذه الأحوال
خاطرات((( ال ت�سرين ولي�س فيها �أدنى فائدة للقوم.
(((
(((
(((
(((

=وفاته كما �سي�أتي ذلك �إذ مل يتي�سر يل �إر�سالها وهو حي� ،أما الهالل فلم ين�شر الرتجمة كما بعثتها بل ن�شر
ق�سما وقد �أتينا على ال�سرية بتمامها.
ق�سما و�أغفل ً
ً
ال ِعيان :الر�ؤية بالعني( .م).
َت ْر ُج َمانُ :م َف ِّ�سر( .م).
ُم َب َار َحةُ :م َغا َد َرة( .م).
كنت �سميت هذا الكتاب بعد �أن �أخذت بتحريره ( -جمال الدين الأفغاين يف البالط ال�سلطاين) فلما �سمع
مني هذا و�أنه عنوان للكتاب نفر قائالً� :إن هذا العنوان لي�س لهذا املقال بطبيق .قل خاطرات وال تزد .ف�أجبت
�أين �أفعل .ولكن نبهني �إىل كلمة (خاطرات) �أحد الأ�صدقاء  -وهو من املنهمكني يف قوامي�س اللغة � -إذ قال
ال ي�صح �أن جتعل عنوان ذلك الأثر املفيد مما تنتقده �أهل اللغة لأن خاطرات مل ترد باملعنى الذي تريده من=
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�أما القول ب�أنها ال ت�سرين  -ال مبعنى �أين نفيت من البالد �أو �سجنت َك َّال -لأين
�أعتقد �أن ال�سجن بطلب احلق من الظاملني العتاة «ريا�ضة» ،والنفي يف ذلك
ال�سبيل «�سياحة»  ،والقتل «�شهادة» وهي �أ�سمى املراتب.
ف�أنا عن نف�سي غري را�ض ذلك لأن اخلمول قد قعد بي فلم يو�صلني
وحطَّ ِني يف م�صاف املنفيني من �أر�ض
�إىل �أ�سمى مرتبة وهي «مرتبة ال�شهداء»َ ،
�إىل �أر�ض وامل�سجونني فيها .فما �أبعدين يف كل هذا عن �أويل الهمم ،ومن قام
بالأعمال اخلطرية «�أو املطلب ا َجللَل(((».
مع �أن جمال الدين رحمة اهلل عليه مل يرتك عم ًال من الأعمال اخلطرية
خ�صو�صا� ،إال واقتحمه بب�سالة كادت �أن
خلري النوع الإن�ساين عمو ًما ،وال�شرقيني
ً
تخرجه عن الهيئة املتو�سطة ،وتتجاوز به ف�ضيلة ال�شجاعة �إىل نقي�صة التهور ،وكان
=جمع ،وكتابة �آراء و�أفكار جمال الدين والأقرب لل�صواب �أن تقول (خواطر) وال �أن تقول خطرات لأنها
تفيد الو�ساو�س .فلما كا�شفت جمال الدين بذلك تب�سم وقال  -رحم ا هلل الفريوز �آبادي حيث قال (خذوا
لغتكم من �أعجمي)  -ورحم اهلل الفرزدق ،وجرير ،واحلطيئة ،حيث قالوا :للمتهو�سني باملتعامل امل�شهور،
القائم مقام �ضوابط ،وقواعد اللغة ،و�آالتها من �صرف ونحو اليوم ( -علينا �أن نقول وعليكم �أن تتقولوا) .قال:
ويعجبني �أحدهم �إذ م�ضى ب�إن�شاد ق�صيدته على م�سمع من معار�ضه ،ومهاجيه  -ف�أورد ذكر اجلمل مكان الناقة
فقال معار�ضه «ا�ستنوق اجلمل» ثم ذهب مهروالً .ذلك �ش�أن �أ�ساطني اللغة يف �إ َِّبان �شبابها ،وزهوها ،ون�ضارة
بالغتها  -فقل (خاطرات) وال تبايل مبن ف�سد ل�سانهم وال ي�صلحون �إال �إىل الأجوف ،واملهموز .وال يح�سنون
جملة تنقر َح َّبة القلب �أو تطرب ال�سمع .انتهى .فعملنا بقوله رحمه اهلل وعنو َّنا الكتاب كما ترى «بخاطرات».
وقد ُعرِف جمال الدين بكرثة �أخذه بالقيا�سي ونفوره من التقيد بال�سماعي و�سي�أتي يف غري هذا املو�ضع «قوله يو ًما:
�سيا�سة بقروتية يف مملكة فرعونية» .وملا قيل له يف ذلك قال :كيف �صح قولهم ملكوت وجربوت هكذا ي�صح
عندي «بقروت» وال�سالم.
((( ا َجللَل :ال َع ِظيم( .م).
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(((
خطيبا ،قوي الذاكرة ،وكان يف ذاكرته �سريع احلفظ� ،سريع
على ِعالَّته
ً
حكيما ً
اال� ،أو مق ً
الذكر ،بطيء الن�سيان .و�إنه ليذكر خطابًا �ألقاه ارجت ً
اال �أماله� ،أو كتبه من
نفورا
�سنني باحلرف الواحد ،وك�أمنا يتلوه من كتاب� .شديد البعد عن التع�صبً ،
منه و�إن ذكر امل�سلمني يف �أكرث مقاله.

ذلك لأنهم العن�صر الغالب ب�أكرثيته يف ال�شرق ،وامللة امل�سلوبة ممالكها
ومقاطعاتها  -ولهذا �أكرث من �إيقاظهم ،وتنبيههم وتقريعهم  -و�إال فهو �أكرث
خ�صو�صا
الفال�سفة تو�س ًعا مبعنى امل�ساواة ،ومي ًال للعمل بها فع ًال بني نوع الإن�سان،
ً
يف احلقوق العمومية التي ال ي�صح لها معنى �إال باحلرية املعقولة .يهمه ال�شرق
وال�شرقيني على ال�سواء ،وبدون ا�ستثناء ،مهابًا �أكرث مما هو حمبوب لأول نظرة،
�شجا ًعا ،جري ًئا ،كرميًا حلد الإ�سراف ،متوا�ض ًعا مع الو�سط و َمن دونهم لدرجة الذل،
متكربا على امللوك والعظماء حلد التجرب ،حاد الذهن ،قوي احلجة ،نافذ النظر،
ً
يجذب خماطبه �إليه ،وير�ضخه لربهانه  -ولو مل يكن �ساط ًعا  -له �أ�سلوب خا�ص
يف املقدمات ت�أتي نتائجها بطبعها ،عظيم النف�س ،كبري الهمة ،حمب خلري الب�شر،
يحمل كل من خاطبه على العظائم ،ويذلل لديه امل�صاعب� .صحيح العقيدة،
نفورا من التقليد يف املذهب،
م�ؤم ًنا بالألوهية� ،شديد التم�سك بحكمة الدينً ،
«جمته ًدا» وله يف اجتهاده بع�ض الغرابة ملخالفته امل�ألوف ،من وجهة التف�سري -
يقدم حيث َي ْح ُجم((( النا�س ،ويتكلم حيث ي�سكتون رغبة �أو رهبة ،مت�سر ًعا
((( ِع َّال ِته� :أَ ْم َر ِا�ضه( .م).
((( َي ْح ُجمَ :ي َت� َّأخر( .م).
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غالبا �إقناعه جد ًال ،لأ�سلوبه اخلا�ص يف �إبطال
ببادرات ذهنه ،و�أكرث �آرائه ،يتعذر ً
وكثريا ما �أعطى خ�صمه احلق،
احلجة عليه �أو التخل�ص منها غري مكابر بالإجمالً ،
بعد �أن ُي ْف ِح ُمه((( ،وينبهه ويدله على ما �أغفله من احلجج �أثناء اجلدل ،ولكن كان
ال يخلو من احلدة ملزاجه الع�صبي.

((( ُي ْف ِح ُمهُ :ي ْ�س ِك ُته( .م).

�سرية جمال الدين

هذا هو ال�سيد حممد جمال الدين ابن ال�سيد �صفرت من بيت عظيم يف
بالد الأفغان َي ْن ِمي((( ن�سبه �إىل ال�سيد علي الرتمذي املحدث امل�شهور ،ويرتقي �إىل
�سيدنا احل�سني بن علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه .و�آل هذا البيت ع�شرية وافرة
العدد تقيم يف خطة (كرن) من �أعمال كابل تبعد عنها م�سرية ثالثة �أيام ،ولهذه
الع�شرية منزلة علية يف قلوب الأفغانيني ،يجلونها رعاية حلرمة ن�سبها ال�شريف.
وكانت لها �سيادة على جزء من الأرا�ضي الأفغانية ،ت�ستقل يف احلكم فيه ،و�إمنا
�سلب الإمارة من �أيديها ،دو�ست حممد خان ،و�أمر بنقل �أبي ال�سيد جمال الدين
وبع�ض �أعمامه �إىل مدينة كابل.
�أما ترجمة حياته ،ف�أ�صدق من �أحاط بها ،عن طول خربة وح�سن �صحبة
فهو الأ�ستاذ املحقق املرحوم ال�شيخ حممد عبده ،و�سنذكر ما قاله ون�ضيف �إليه ما
علمناه و�أغفله هو وغريه من املرتجمني� .إما رعاية للزمن �أو حلكم ال�سيا�سة.
((( َي ْن ِمي :يرتفع( .م).
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فمما قاله:
يحملنا على ذكر �شيء من �سرية هذا الرجل الفا�ضل ما ر�أيناه من تخالف
النا�س يف �أمره ،وتباعد ما بينهم يف معرفة حاله ،وتباين �صوره يف خميالت ا ّلال ِق ِفني
َخلبرَ ِه((( حتى ك�أنه حقيقة كلية جتلت يف كل ذهن مبا يالئمه� ،أو قوة روحية قامت
لكل نظر ب�شكل ي�شاكله ،والرجل يف �صفاء جوهره ،وذكاء خمربه مل ي�صبه وهم
الواهمني ومل مي�س�سه َح ْزر ا َخل َّر ِا�صني(((.
ُو ِلد ال�سيد جمال الدين يف قرية (�سعد �آباد) من قرى كرن �سنة 1254هـ
1839م ،وانتقل بانتقال �أبيه �إىل مدينة كابل ،ويف ال�سنة الثامنة من عمره �أجل�س
ِيح ِته(((،
للتعليم وعني والده برتبيته ،ف� َّأيد العناية به ،قوة يف فطرته ،و�إ�شراق يف َقر َ
وذكاء يف مداركه ،ف�أخذ من بدايات العلوم ومل يقف دون نهاياتها.
تلقى علو ًما َج َّمة((( برع يف جميعها ،فمنها :العلوم العربية من نحو
و�صرف ،ومعان ،وبيان ،وكتابة ،وتاريخ عام وخا�ص ،ومنها علوم ال�شريعة من
تف�سري ،وحديث ،وفقه ،و�أ�صول فقه ،وكالم ،وت�صوف .ومنها علوم عقلية من
منطق وحكمة عملية �سيا�سية ،ومنزلية ،وتهذيبية ،وحكمة نظرية طبيعية و�إلهية.
(((
(((
(((
(((

الال ِق ِفني لخِ َ ربِه :املتناولني للخرب ب�سرعة( .م).
َح ْزر اخل ََّرا�صني :تخمني الكذابني( .م).
ِيح ِتهَ :مل ََك ِته التي ي�ستطيع بها ابتداع الكالم و�إبداء الر�أي( .م).
َقر َ
َج َّمة :كثرية( .م).
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ومنها علوم ريا�ضية ،من ح�ساب وهند�سة وجرب وهيئة �أفالك .ومنها نظريات الطب
والت�شريح.
�أخذ جميع تلك الفنون عن �أ�ساتذة ماهرين على الطريقة املعروفة يف تلك
البالد وعلى ما يف الكتب الإ�سالمية امل�شهورة ،وا�ستكمل الغاية من درو�سه يف
الثامنة ع�شرة من عمره.
ثم عر�ض له �سفر �إىل البالد الهندية ف�أقام بها �سنة وب�ضعة �أ�شهر ينظر يف
بع�ض العلوم الريا�ضية على الطريقة الأوروبية اجلديدة ،و�أتى بعد ذلك �إىل الأقطار
احلجازية لأداء فري�ضة احلج ،وطالت مدة �سفره �إليها نحو �سنة وهو ينتقل من بلد
�إىل بلد ومن قطر �إىل قطر حتى وافى مكة املكرمة يف �سنة 1273هـ فوقف على
كثري من عادات الأمم التي مر بها يف �سياحته ،واكتنه �أخالقهم ((( و�أ�صاب من
ذلك فوائد غزيرة ،ثم رجع بعد �أداء الفري�ضة �إىل بالده ودخل يف �سلك رجال
احلكومة على عهد الأمري دو�ست حممد خان املتقدم ذكره.
وملا زحف هذا الأمري �إىل (هراة) ليفتحها وميلكها على �سلطان �أحمد �شاه
�صهره وابن عمه � -سار ال�سيد جمال الدين معه يف جي�شه ،والزمه مدة احل�صار،
�إىل �أن ُتويف الأمري وفتحت املدينة بعد معاناة احل�صر زم ًنا طويالً .وتقلد الإمارة
ويل عهده �شري علي خان �سنة (1280هـ1864/م) و�أ�شار عليه وزيره حممد
((( اكتنه �أخالقهم� :أدرك حقيقتها( .م).
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خ�صو�صا من هو �أكرب �س ًّنا منهم ويعتقلهم ،ف�إن
رفيق خان �أن يقب�ض على �إخوته،
ً
(((
طلبا لال�ستبداد بالإمارة.
مل يفعل �سعوا بالنا�س �إىل الفتنة ،و�أَل َُّبوهم للف�ساد ً
وكان يف جي�ش هراة من �إخوة الأمري ثالثة ،حممد �أعظم ،وحممد �أ�سلم ،وحممد
�أمني ،فانت�صر ال�سيد جمال الدين ملحمد �أعظم فلما �أح�سوا بتدبري الأمري وم�شورة
الوزير �أ�سرعوا �إىل الفرار ،وتفرقوا �إىل الواليات كل منهم ذهب �إىل واليته التي
كان يليها من قبل �أبيه ليعت�صم مبَ َن َع ِته((( فيها ،وطا�شت بهم الفنت ،وا�شتعلت
نريان احلروب الداخلية .وبعد جمادالت عنيفة ،عظم �أمر حممد �أعظم وابن
�أخيه الأمري عبد الرحمن وتغلب على عا�صمة اململكة ،و�أنقذا حممد �أف�ضل
والد عبد الرحمن من �سجن (قزنة) و�سمياه على �أفغان�ستان ،ثم �أدركه املوت بعد
�سنة ،وقام على الإمارة بعده �شقيقه حممد �أعظم خان ،وارتفعت منزلة ال�سيد
جمال الدين عنده ف�أحله حمل الوزير الأول وعظمت ثقته به ،فكان يلج�أ لر�أيه يف
تعوده �أمراء تلك البالد من اال�ستبداد املطلق
العظائم وما دونها (على خالف ما َّ
وعدم التعويل على رجال حكوماتهم) وكادت تخل�ص حكومة الأفغان ملحمد
�أعظم بتدبري ال�سيد جمال الدين لوال �سوء ظن الأمري ،بالأغلب من ذوي قرابته،
ذلك ما حمله على تفوي�ض مهمات من الأعمال �إىل �أبنائه الأحداث وهم ِخل ٌْو
من التجربة ،عراة من ا ِحل ْن َكة((( ،ف�ساق الطي�ش �أحدهم ،وكان حاكما يف (قندهار)
على منازلة عمه �شري علي يف هراة ،ومل يكن له من امللك �سواها  -فظن الفتى
((( �أَل َُّبوهمَ :ح َّر�ضوهم( .م).
((( مبَ َن َع ِته :ب�أَ ْو ِل َيا ِئه( .م).
والب َ�صر بالأمور( .م).
((( ا ِحل ْن َكة :التجربة َ
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�أنه يظفر ،فينال عند �أبيه َحظْ َوة((( فريفعه على �سائر �إخوته ،فلما تالقى مع جي�ش
عمه ،دفعته اجلر�أة على االنفراد عن جي�شه يف مائتي جندي ،واخرتق بها �صفوف
�أعدائه ،ف�أوقع الرعب يف قلوبهم وكادوا ينهزمون ،لوال ما التفت يعقوب خان
قائد �شري علي فوجد ذلك ال ِغ ّر((( املتهور منقط ًعا عن جي�شهَ ،فك َّر عليه و�أخذه
أ�سريا ،فت�شتت جند قندهار ،وقوي جند �شري علي ،فحمل على قندهار وا�ستوىل
� ً
عليها ،وعادت احلرب �إىل �شبابها و َع َّ�ضد((( الإنكليز �شري علي ،وبذلوا له قناطري
من الذهب ففرقها يف الر�ؤ�ساء والعاملني ملحمد �أعظم  -فبيعت �أمانات ونق�ضت
عهود ،وجددت خيانات  -وبعد حروب هائلة تغلب �شري علي ،وانهزم حممد
�أعظم وابن �أخيه عبد الرحمن ،فذهب عبد الرحمن �إىل بخارى ،وذهب حممد
�أعظم �إىل بالد �إيران ،ومات بعد �أ�شهر يف مدينة (ني�سابور) وبقي ال�سيد جمال
الدين يف كابل مل مي�س�سه الأمري ب�سوء ،احرتا ًما لع�شريته وخوف انتقا�ض العامة
عليه ،حمية لآل البيت النبوي � -إال �أنه مل ين�صرف عن االحتيال للغدر به،
واالنتقام منه بوجه يلتب�س على النا�س حقه بباطله .ولهذا ر�أى ال�سيد جمال
خريا له �أن يفارق بالد الأفغان فا�ست�أذن للحج ،ف�أذن له على �شرط �أن ال
الدين ً
مير ببالد �إيران كي ال يلتقي فيها مبحمد �أعظم وكان مل ميت  -فارحتل على طريق
الهند �سنة (1285هـ1869 /م) بعد هزمية حممد �أعظم بثالثة �أ�شهر ،وكان �شديد
((( َحظْ َوة :مكانة ومنزلة( .م).
((( ال ِغ ّر :قليل الفطنة( .م).
((( َع َّ�ضد� :أَ َعانَ ونَ�صر( .م).
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الرغبة يف الإقامة يف الهند بغري ظهور ،فرا�سل �أحد �أ�صحابه من جتار الأفغان هناك
�أن يكون �ضيفه على �أب�سط حاالت ال�ضيف وامل�ضيف.
خ�صو�صا يف الأفغان �إذ
ولكن �شدة تيقظ رجال الإنكليز ،لكل حادثة حتدث
ً
ذاك ،حالت دون رغبة جمال الدين يف �أن ي�أتي �إىل الهند على ما يرومه من �شكل
عظيما� ،إذ
الب�ساطة ،وخمالطة طبقات الهنود؛ لذلك كان اندها�ش جمال الدين ً
ر�أى �أن احلكومة الهندية ت�ستقبله على احلدود ا�ستقب ً
ر�سميا  -ولي�س عليه
اال ً
فخما ًّ
خ�صو�صا و�أنه مل ير بني ذلك اجلمهور
�أدنى �صفة ت�ستلزم ذلك املظهر الر�سمي -
ً
�أح ًدا من معارفه ،وال من ا�ست�ضافه وهو ذلك التاجر الب�سيط الأفغاين ،فقابل
تلك احلفاوة بقوله« :م�أرب ال حفاوة من كرمي».
ومل ي�سع جمال الدين يف ذلك املوقف �إال �أن ي�شكر رجال احلكومة الهندية
على احتفائهم به ،وطلب �أن يذهب �إىل بيت �صديقه التاجر ف�أجابوه�« :أن احلكومة
قد �أعدت له نز ًال ال ميكن �أن يتخلف عنه ل�سواه» فر�ضخ �إىل ذلك اللطف �إذ علم
�أن العنف ال يجدي نف ًعا مع ال�ضعف.
و�أول �س�ؤال �ألقي على جمال الدين من احلكومة :ما هو الزمن الذي يريد
�أن يقيم فيه يف الهند؟ قال :ال �أكرث من �شهرين ،فقبلت ذلك احلكومة ،وو�ضعت
أ�شخا�صا ي�س�ألون كل زائر عن غر�ض زيارته وما يريد �أن يقوله.
من موظفيها � ً
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فجاء يف اليوم الأول ع�شرات متكن املراقبون من �أن ي�سمعوا ما قالوه وما
�أجاب به جمال الدين ،ويف اليوم الثاين� ،أ�صبحت الع�شرات مئات ،ويف الثالث
(((
والرابع وفدوا جماهري ،وما �أمت الأ�سبوع حتى ارجتت �أقطار الهند ،و َه َر َعت
�أكابر علما�ؤها ،وراجاتها ،وغ ََّ�صت ال�ساحات بالوفود ،وبينهم من لي�س با�ستطاعة
احلكومة الهندية �أن متنعه من االجتماع مع جمال الدين ،وال ميكنها بذات الوقت
�أن تر�صد مئات من املراقبني يح�ضرون وي�سمعون ما يدور بني الزائر واملزور.
وملا �ضاقت احلكومة الهندية بذلك ذ َْر ًعا((( ،جاء عظيم من م�أموريها �إىل
الر َاجات((( والعلماء ،فخاطب جمال الدين قائالً:
جمال الدين ،وعنده �أكابر من َّ
�إن احلكومة الهندية كانت ت�ساهلت معكم للإقامة نحو ال�شهرين ،ولكنها
ارت�أت �أن تتقدم �إليكم اليوم ب�أن حالة البالد ال ت�ساعد على بقائكم �أكرث مما
مكثتم.
ف�أراد احلا�ضرون �أن يحتجوا على هذا الإنذار ،وعلت وجوههم �أَ َ�سا ِرير
(((
طالبا �سكوتهم وحال بينهم وبني رجل
الغ�ضبَ ،ف َ�أ ْو َم�أ جمال الدين بيده �إليهمً ،
احلكومة قائالً:
(((

(((
(((
(((
(((
(((

َه َرعت� :أَ ْ�س َرعت( .م).
ذ َْر ًعا :ق َُّوة واحتماالً( .م).
الر َاجات :كلمة هندية تعني احلكام �أو الأمراء ،وهي جمع الراجا( .م).
َّ
�أَ َ�سارِيرَ :مال ِمح( .م).
َف�أَ ْو َم�أَ :ف�أَ َ�شار( .م).
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�إنني ما �أتيت �إىل الهند لأخيف حكومة بريطانيا العظمى ،وال �أنا على
�شغبا عليها ،وال لأنتقد �شي ًئا من �أعمالها  -ولكن تخوفها
ا�ستعداد اليوم لأحدث ً
من زائر �أعزل مثلي ،وم�صادرتها لزائرين هم �أ�ضعف مني ي�سجل على حكومة
بريطانيا وهن عزميتها ،و�ضعف �شوكتها ،وقلة عدلها ،وعدم �أمنها من حكمها ،و�أنها
يف حقيقة حكمها لهذه الأقطار ال�شا�سعة الوا�سعة �أ�ضعف بكثري من �شعوبها.
ثم التفت �إىل زائريه وقال :يا �أهل الهند وعزة احلق ،و�سر العدل ،لو
كنتم و�أنتم تعدون مبئات من املاليني «ذبابًا» مع حاميتكم الربيطانيني ،ومن
ا�ستخدمتهم من �أبنائكم فحملتهم �سالحها لقتل ا�ستقاللكم ،وا�ستنفاد ثروتكم
وهم مبجموعهم ال يتجاوزون ع�شرات الألوف  -لو كنتم �أنتم مئات املاليني كما
قلت ذبابًا!! لكان طنينكم ي�صم �آذان بريطانيا العظمى ،ويجعل يف �آذان كبريهم
امل�سرت (غالد�ستون) َو ْق ًرا(((.
ولو كنتم �أنتم مئات املاليني من الهنود وقد َم َ�س َخ ُكم((( اهلل فجعل ك ًّال
منكم �سلحفة (�سلحفاة) وخ�ضتم البحر ،و�أحطتم بجزيرة بريطانيا العظمى ،جلرر
أحرارا.
متوها �إىل القعر وعدمت �إىل هندكم � ً

((( َو ْق ًراِ :ث َق ًال ي�ضعف ال�سمع( .م).
((( َم َ�س ُ
خكم :ق ََّبحكم( .م).
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فما �أمت جمال الدين كالمه حتى �أذرف احلا�ضرون الدموع ،فقال �إذ ذاك
ب�صوت ٍ
عال :اعلموا �أن البكاء للن�ساء ،وال�سلطان حممود الغزنوي ما �أتى �إىل
باكيا ،بل �أتى �شاكًّ ا لل�سالح ،وال حياة لقوم ال ي�ستقبلون املوت يف �سبيل
الهند ً
اال�ستقالل بثغر با�سم.
ونه�ض م�سر ًعا مع رجل احلكومة ،لكي يذهب معه حيث �شاء فقال له:
مه ًال الآن فموعد ال�سفر غ ًدا.
قال جمال الدين� :إىل �أين تريدون �أن �أذهب  -قال� :إىل حيث ت�شاء بعد
�أن ُت َبا ِرح((( الهند.
ويف ال�صباح �سيرَّ ته من هناك يف �أحد مراكبها ،على نفقتها �إىل ال�سوي�س،
فجاء �إىل م�صر و�أقام بها نحو �أربعني يو ًما ،تردد فيها على اجلامع الأزهر وخالطه
كثري من طلبة العلم ال�سوريني ،ومالوا �إليه كل امليل كما مال �إليهم و�س�ألوه �أن يقر�أ
بع�ضا منه يف بيته ،ثم حتول عن احلجاز عزمه وتعجل
لهم �شرح الإظهار ،فقر�أ لهم ً
بال�سفر �إىل الأ�ستانة.
و�صل الأ�ستانة وبعد �أيام من و�صوله �أمكنته مالقاة ال�صدر الأعظم عايل
با�شا ،فنزل منه منزل الكرامة ،وعرف له ال�صدر ف�ضله و�أقبل عليه مبا مل ي�سبق
((( ُت َبارِحُ :ت َفارِق( .م).
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(((
وح َّو َمت
ملثله وهو مع ذلك بزيه الأفغاين -قباء ،وك�ساءِ ،وع َما َمة َع ْج َراء َ -
عليه لف�ضله قلوب الأمراء والوزراء وعال ذكره بينهم وتناقلوا الثناء على علمه،
ودينه و�أدبه وهو غريب عن �أزيائهم ،ولغتهم ،وعاداتهم.
(((

ع�ضوا يف جمل�س املعارف ،ف�أدى حق اال�ستقامة يف �آرائه،
وبعد �ستة �أ�شهر �سمي ً
(((
و�أ�شار �إىل طرق لتعميم املعارف مل يوافقه على الذهاب �إليها رفقا�ؤه ومنها ما �أَ ْح َفظ
عليه قلب �شيخ الإ�سالم لتلك الأوقات« ،ح�سن فهمي �أفندي» لأنها كانت مت�س
�شي ًئا من رزقه ،ف�أر�صد له العنت حتى كان رم�ضان �سنة (1287هـ 1871 -م) فرغب
�إليه مدير دار الفنون «حت�سني �أفندي» �أن يلقي فيها خطابًا ،للحث على ال�صناعات
فاعتذر �إليه ب�ضعفه يف اللغة الرتكية ،ف�ألح عليه ،ف�أن�ش�أ خطابًا طوي ًال كتبه قبل �إلقائه،
وعر�ضه على وزير املعارف �صفوت با�شا ،وعلى م�شري ال�ضابطة «�شرواين زاده» وعلى
وع�ضوا يف جمل�س املعارف ،فا�ستح�سنه كل
«منيف با�شا» وكان من �أركان الدولة ً
منهم و�أَطْ َنب((( يف مدحته.

(((
(((
(((
(((

ِع َما َمة َع ْج َراء :االعتجار بالعمامة �أن يلفها على ر�أ�سه ويرد طرفها على وجهه وال يعمل منها �شي ًئا حتت ذقنه( .م).
َح َّو َمتْ :ا�س َت َدا َمت( .م).
�أَ ْح َفظ� :أَغ َْ�ضب( .م).
�أَ ْط َنب� :أَكْثرَ ( .م).
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فلما كان اليوم املعني ال�ستماع اخلطاب ،ت�سارع النا�س �إىل دار الفنون
واحتفل له جم غفري من رجال احلكومة ،و�أعيان �أهل العلم ،و�أرباب اجلرائد
وح�ضر يف اجلمع معظم الوزراء.
ف�صعد ال�سيد جمال الدين على منرب اخلطابة ،و�ألقى ما كان �أعده ببالغة
�سحرت عقول ال�سامعني ف�أر�سل ح�سن فهمي �أفندي «�شيخ الإ�سالم» �أ�شعة نظره
يف َت َ�ض ِاعيف الكالم((( لي�صيب منه حجة متكنه من التمثيل به وما كان يجدها
لو طلب ح ًّقا ،ولكن كان اخلطاب يف ت�شبيه املعي�شة الإن�سانية ببدن حي ،و�أن كل
�صناعة مبنزلة ع�ضو من ذلك البدن ،ت�أتي من املنفعة يف املعي�شة ما ي�ؤديه الع�ضو
يف البدن.
ف�شبه امللك مث ًال باملخ الذي هو مركز التدبري والإرادة  -واحلدادة بال َع ُ�ضد -
والزراعة بالكبد  -واملالحة بالرجلني ،وم�ضى يف �سائر ال�صناعات والأع�ضاء حتى
�أتى على جميعها ببيان َ�ض ٍاف((( واف.
ثم قال :هذا ما يت�ألف منه ج�سم ال�سعادة الإن�سانية ،وال حياة جل�سم �إال
بروح ،وروح هذا اجل�سم �إما «النبوة» و�إما «احلكمة» ولكن يفرق بينهما ب�أن النبوة
منحة �إلهية ال تنالها يد الكا�سب بل يخت�ص اهلل بها من ي�شاء من عباده واهلل �أعلم
ولغويا هو ثناياه وحوا�شيه( .م).
((( َت َ�ض ِاعيف الكالم :املراد ما بني الألفاظ الظاهرة من خفي املعاينًّ ،
ف�صل( .م).
((( َ�ض ٍافُ :م ّ
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حيث يجعل ر�ساالته� .أما احلكمة فمما ُيكْ َت�سب بالفكر ،والنظر باملعلومات ،وب�أن
النبي مع�صوم من اخلط�أ  -واحلكيم يجوز عليه اخلط�أ بل يقع فيه ،و�أن �أحكام
النبوات �آتية على ما يف علم اهلل ،ال ي�أتيها الباطل من بني �أيديها وال من خلفها
فالأخذ بها من فرو�ض الإميان� .أما �آراء احلكماء فلي�س على ِّ
الذم((( فر�ض اتباعها،
�إال من باب ما هو الأوىل والأف�ضل على �شرط �أن ال يخالف ال�شرع الإلهي.
هذا ما ذكره متعل ًقا بالنبوة ،وهو منطبق على ما �أجمع عليه علماء ال�شريعة
الإ�سالمية� ،إال �أن ح�سن فهمي �أفندي� ،أقام من احلق باطالً ،لي�صيب غر�ضه من
االنتقام ف�أ�شاع �أن ال�سيد جمال الدين زعم �أن النبوة «�صنعة» واحتج لتثبيت
الإ�شاعة ب�أنه ذكر النبوة يف خطاب يتعلق بال�صناعة (وهكذا تكون حجج طالب
العنت) ثم �أَ ْو َعز((( �إىل الوعاظ يف امل�ساجد �أن يذكروا ذلك حمفوفًا بال َّت ْف ِنيد،
وال َّت ْن ِديد(((.
فاهتم ال�سيد جمال الدين للمدافعة عن نف�سه و�إثبات براءته مما ُر ِمي به -
ور�أى �أن ذلك ال يكون �إال مبحاكمة �شيخ الإ�سالم (وكيف يكون ذلك؟!) وا�شتد
يف طلب املحاكمة ،و�أخذت منه احلدة مبلغها ،و�أكرثت اجلرائد من القول يف
امل�س�ألة  -فمنها ن�صراء لل�سيد جمال الدين  -ومنها �أعوان ل�شيخ الإ�سالم -
((( الذِّ مم :ال�ضمائر( .م).
((( �أَ ْو َعز� :أ�شار �إىل( .م).
((( ال َّت ْن ِديد :الت�صريح بالعيوب( .م).
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ف�أ�شار بع�ض �أ�صحاب ال�سيد عليه� ،أن يلزم ال�سكون ،ويغ�ضي على الكريهة  -و�أن
طول الزمن ،يتكفل ِبا�ضْ ِم ْحالَل((( الإ�شاعات و�ضعف �أثرها  -فلم يقبل ،و�ألح
يف طلب املخا�صمة ،فعظم الأمر لدرجة خ�شي معها ال�صدر الأعظم على حياته
وحياة جمال الدين م ًعا ف�أ�صدر �أمره �إليه «مكر ًها» باجلالء عن الأ�ستانة ب�ضعة
�أ�شهر حتى ت�سكن اخلواطر ويهد�أ اال�ضطراب ،ثم يعود �إن �شاء  -معرتفًا عايل
با�شا له بف�ضله� ،آ�س ًفا على انحطاط �أهل اجلمود عن فهم احلقائق ،عاملًا �أن حركة
ح�سن فهمي �أفندي يف مقاومة جمال الدين �إن هي �إال مقاومة لعايل با�شا الذي
نظر جلمال الدين نظرة كان يرجو معها �أن يحله حمل �شيخ الإ�سالم لو �سمح
ا�ستعداد املحيط ،وقابلية القوم �إذ ذاك  -ولكن دهاء ح�سن فهمي �أفندي �أحبط
م�سعى عايل با�شا ،ف�أهاج ر�أي «ال�سفطاء» طلبة العلم وا�ستهوى العوام من �أهل
اجلمود  -حتى �أكره ال�صدر الأعظم على �إ�صدار �أمر جالء جمال الدين عن
الأ�ستانة كما �سبق.
منفيا� ،أتاه عدة �أفراد
�أما ال�سيد ففي �آخر يوم ا�ضطر فيه �أن يبارح الأ�ستانة ًّ
من العلماء املتنورين يعلنون له �أ�سفهم ،وعدم ر�ضاهم عن خطة �شيخ الإ�سالم،
حتى �أن �أحدهم وهو من كبار املدر�سني ا�شتط يف خطابه ،وجتاوز يف الطعن على
((( ِبا�ضْ ِم ْحالل :بِذَ َهاب( .م).
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ح�سن فهمي �أفندي و�أعوانه �إىل ما م�س كرامة الدين .فوقف عند ذلك جمال
الدين غ�ضبان وقال(((:
لي�س من خط�أ �أراه �أكرب من م�س كرامة دين ملجرد عمل ي�أتيه فرد من تابعي
ذلك الدين ،و�أعتقد �أن الهيئة الب�شرية ال ميكنها �أن ت�ستغني عن �سلطتني زمنية،
وروحية.
كلتا ال�سلطتني ترمي �إىل غاية واحدة يف اجلوهر ،والأ�صل .نعم ميكن �أن
يطر�أ على �إحداهما خلل لي�س يف �أ�صل الو�ضع  -فهذا اخللل يجب العمل على
�إ�صالحه ،والوقوف بوجه من �أخل ،و�إرغامه على الرجوع �إىل الأ�صل ثم قال:
ال�سلطة الزمنية مبليكها �أو �سلطانها �إمنا ا�ستمدت قوتها من الأمة لأجل قمع
�أهل ال�شر ،و�صيانة حقوق العامة واخلا�صة ،وتوفري الراحة للمجموع بال�سهر على
الأمن ،وتوزيع العدالة املطلقة �إىل �آخر ما يف الوازع ،وال�سلطان من املنافع العامة.

((( هذه ال�شذرة من هذا الكتاب «خاطرات جمال الدين» ن�شرت يف جريدة ل�سان احلال حتت عنوان «جمال
الدين و�أهل الدين» وتناقلتها بقية ال�صحف.
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�أما �إذا �أودعت هذه ال�سلطة بيد رجل ِغ ٍّر ،جاهلٍ َ ،ع ٍات((( ا ْك َت َن َفه((( قوم
من فا�سدي الأخالق ،جمهويل الأَ ْع َراق((( ،يلعبون باملُ َ�سلَّط كيف ي�شا�ؤون ،ثم
يحتجون على ال�شعب بقولهم:
«م�شيئة امللك قانون اململكة!».
هذا القول على تلك احلالة مما يجب على الأمة وقوفها جتاهه ،و�أن تقاومه
بكل ما لديها من قوة.
لأن احلق يف هذا � -أن �إرادة ال�شعب الغري املكره ،والغري امل�سلوب حريته -
قو ًال وعمالً ،هي قانون ذلك ال�شعب املتبع ،والقانون الذي يجب على كل حاكم
�أن يكون خاد ًما له� ،أمي ًنا على تنفيذه.
وكل �شعب تلعب به الأهواء ،ويتفرق �شي ًعا وطوائف ،وت�ستحكم من �أفراده
حمبة الذات ،والأنانية فيتجرون با�سم الأمة جتاه الفرد امل�سلط ،وي�ستنزفون ثروة
املجموع �إر�ضاء له لينالوا ُب ْل َغة((( من عي�ش.

(((
(((
(((
(((

َع ٍات� :شديد الف�ساد( .م).
اك َت َن َفه� :أَ َحاط به( .م).
الأَ ْع َراق :الأُ ُ�صول �أو الأن�ساب( .م).
ُب ْل َغة :ما ُيكْ َت َفى به من العي�ش( .م).
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ال�سا ِئ َمة(((� ،أو �أ�ضل �سبيالً .ومثل هذا
فمثل هذا ال�شعب يكون كالأنعام َّ
ال�شعب ي�صدق عليه قاعدة جور �أوجدها امل�ستبدون وهي القول ال�سابق:
«م�شيئة امللك قانون اململكة».
ثم قال:
كذلك القول يف ال�سلطة الروحية  -و�أعني بها ما لكل دين من النفوذ
املعنوي ،على من يدينون به  -وهي يف بع�ض مواقفها� ،أنفذ من قوة ال�سالطني،
ويقظة ال�شرطة ،وعدل احلاكم على من�صة ق�ضائه ،و�أفعل مما ينفذه يف بع�ض
الأحيان من الق�صا�ص على بينات قد تكون �أخط�أت جمر ًما ،و�أ�صابت بري ًئا.
�إذا متكن الدين بحقيقته من نف�س ،وخلت عن مراقبة ال�سلطان الزمني،
فهناك يفعل �سلطان الروح ويردعه عن �سرقة مال لو �سرقه ملا �شهد عليه �أحد ،وعن
نف�س لو قتلها ملا متكن احلاكم الزمني �أن يقت�ص منه.
هذه بع�ض منافع الروح الدينية ،وال ترى يف الأديان الثالثة ما يخالف نفع
املجموع الب�شري ،بل بالعك�س حت�ضه على �أن يعمل اخلري املطلق مع �أخيه وقريبه،
وحتظر عليه عمل ال�شر مع �أي كان.

الر ِاع َية( .م).
((( َّ
ال�سا ِئ َمةَّ :
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�أما و�إذا انحرفت وحترفت هذه ال�سلطة املعنوية عن موا�ضعها ،واختل
جوهر و�ضعها الأ�صلي ،وجب عندئذ الوقوف جتاهها ،والعمل بكل قوة لإرجاعها
لأ�صلها.
ثم قال� :إذا �سار الدين يف غايته ال�شريفة حمدته ال�سلطة الزمنية بال �شك،
و�إذا �سارت ال�سلطة الزمنية يف الغاية املق�صودة منها وهي «العدل املطلق» فال�سلطة
الروحية حمدتها و�شكرتها بال ريب .وال تتنافر هاتان ال�سلطتان �إال �إذا خرجتا عن
املحور الالزم لها واملو�ضوعة لأجله.
هذه �آخر كلمات قالها جمال الدين وفارق على �أثرها الأ�ستانة فحمله بع�ض
من كان معه على التحول �إىل م�صر ،فجاء �إليها يف �أول حمرم �سنة 1288هـ/
 22مار�س 1871م.
مال ال�سيد جمال الدين �إىل م�صر على ق�صد التفرج مبا يراه من مناظرها
ومظاهرها ،ومل تكن له عزمية على الإقامة بها حتى القى �صاحب الدولة ريا�ض
راتبا مقداره �ألف قر�ش
با�شا ،فا�ستمالته م�ساعيه �إىل املقام ،و�أجرت عليه احلكومة ً
م�صري كل �شهر ،نز ًال �أكرمته به ،ال يف مقابلة عمل .واهتدى �إليه بعد الإقامة
وا�س َت َو ُروا َزنْ َده ف�أَ ْو َرى((( ،وا�ستفا�ضوا بحره ف�أفا�ض ُد ًّرا،
كثري من طلبة العلمْ ،
وحملوه على التدري�س فقر�أ من الكتب العلمية يف فنون الكالم الأعلى ،واحلكمة
طلبا للعلم ف�أفا�ض عليهم من علمه الوا�سع( .م).
((( ا�س َت َو ُروا َزنْ َده ف�أَ ْو َرى� :أحاطوا به ً
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النظرية ،طبيعية وعقلية ،ويف علم الهيئة الفلكية وعلم الت�صرف ،وعلم �أ�صول
الفقه الإ�سالمي .وكانت مدر�سته بيته  -من �أول ما ابتد�أ �إىل �آخر ما اختتم -
زائرا و�أغلب
ومل يذهب �إىل الأزهر ً
مدر�سا وال يو ًما واح ًدا ،نعم كان يذهب �إليه ً
ما كان يزوره يوم اجلمعة.
عظم �أمر الرجل يف نفو�س طالب العلوم ،وا�ستجزلوا((( فوائد الأخذ عنه،
و�أعجبوا بدينه و�أدبه ،وانطلقت الأل�سن بالثناء عليه ،وانت�شر �صيته يف الديار امل�صرية،
ثم وجه عنايته حلل َع ْقل((( الأوهام عن قوائم العقول ،فن�شطت لذلك الباب
وا�ست�ضاءت ب�صائر ،وحمل تالمذته على العمل يف الكتابة ،و�إن�شاء الف�صول الأدبية
واحلكمية والدينية ،فا�شتغلوا على نظره وبرعوا ،وتقدم فن الكتابة يف م�صر ب�سعيه،
وكان القادرون على الإجادة يف املوا�ضيع املختلفة منح�صرين يف عدد قليل.
فنبغ يف القطر امل�صري من تالمذته ،كتبة ال ُي َ�ش ّق َغُب ُارهم((( ،وال ُيوطَ أ�
ِم ضْ� َم ُارهم((( ،و�أغلبهم �أحداث يف ال�سن �شيوخ يف ال�صناعة ،وما منهم �إال من �أخذ
عنه� ،أو عن �أحد تالمذته �أو َقلَّد املت�صلني به ،ومنكر ذلك مكابر ،وللحق مدابر.

(((
(((
(((
(((

ا�ستجزلوا :ا�ستعظموا( .م).
َع ْقلَ :ح ْب�س و َم ْنع( .م).
ال ُي َ�ش ّق غُ َبارهم :ال ُي ْد َركُ وا( .م).
غاي ُتهم( .م).
ال ُيوطَ �أ ِم�ضْ َمارهم :ال ُت ْبلَغ َ
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هذا ما ح�سده عليه �أقوام واتخذوا �سبي ًال للطعن عليه من قراءته بع�ض
الكتب الفل�سفية �أخذًا بقول جماعة من املت�أخرين يف حترمي النظر فيها ،على �أن
القائلني بهذا القول مل يطلقوه ،بل قيدوه ب�ضعفاء العقول ،ق�صار النظر خ�شية
على عقائدهم من ال َّز ْيغ(((.
�أما الثابتون يف �إميانهم فلهم النظر يف علوم الأولني والآخرين ،من موافقني
ملذهبهم �أو خمالفني ،فال يزيدهم ذلك �إال ب�صرية يف دينهم وقوة يف يقينهم ،ولنا
يف �أئمة امللة الإ�سالمية �ألف حجة تقوم على ما نقول.
ولكن متكن احلا�سدون من ن�سبة ما �أودعته كتب الفال�سفة �إىل ر�أي هذا
الرجل ،و�أذاعوا ذلك بني العامة ،ثم �أيده �أَ ْخالَط((( من النا�س  -من مذاهب
خمتلفة  -كانوا يطرقون جمل�سه ،في�سمعون ما ال يفهمون ،ثم يحرفون يف النقل
عنه وال ي�شعرون ،غري �أن هذا كله مل ي�ؤثر يف مقام الرجل من نفو�س العقالء
العارفني بحاله.
ومل يزل �ش�أنه يف ارتفاع ،والقلوب عليه يف اجتماع� ،إىل �أن تولىَّ خديوية
م�صر املرحوم (توفيق با�شا) وكان ال�سيد من امل�ؤيدين ملقا�صده ،النا�شرين ملحامده،
وال�ساعني لت�أليف القلوب عليه.
((( ال َّز ْيغ :امل َْيل عن الق�صد( .م).
((( �أَ ْخالَط� :أَ ْو َبا�ش( .م).
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وملا كان جمال الدين مي ً
اال بفطرته �إىل ال�سيا�سة ،عاملًا يف دقائقها .فقد نظر
�إىل حال م�صر نظر احلكيم املدقق ،ور�أى ما �آلت �إليه من تدخل الأجنبي وتفاقم
�أمره يو ًما فيوم ،فعلم �أن البد من تغري �أحوالها ،وكان قد انتظم يف �سلك اجلمعية
املا�سونية ،وتبني يف املحفل اال�سكتلندي.
�أما انخراط جمال الدين يف املا�سونية ،وما �أحدثه وجوده فيها� ،إذ كان عام ًال
يف بدء �أمره  -وقبل �أن ي�صري من الر�ؤ�ساء  -فنخت�صره على قدر ما ت�سمح به
الطريقة املا�سونية  -و�إن كان جمال الدين ال يرى يف التكتم ف�ضيلة ،بل يرى فيه
(((
ونق�صا يف الهمم.
َم َع َّرة ً ،
�أول انتقاد انتقده جمال الدين يف املحفل ،رده على قول �أحد الإخوان
القائل «�إن املا�سونية ال دخل لها يف ال�سيا�سة ،و�إِ َّنا لنخ�شى على حمفلنا هذا من
ب�أ�س احلكومة وبط�شها» فنه�ض جمال الدين وقال:
كنت �أنتظر �أن �أ�سمع و�أرى يف م�صر كل غريبة وعجيبة ،ولكن ما كنت
لأتخيل �أن اجلنب ميكنه �أن يدخل من بني �أ�سطوانتي املحافل املا�سونية.
�إذا مل تدخل املا�سونية يف �سيا�سة الكون ،وفيها كل بناء حر ،و�إذا �آالت
البناء التي بيدها ،مل ت�ستعمل لهدم القدمي ،ولت�شييد معامل حرية �صحيحة
((( َم َع َّرة� :أَذَى( .م).
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و�إخاء ،وم�ساواة ،وتدك �صروح الظلم ،وال ُع ُت ّو((( واجلور ،فال حملت يد الأحرار
مطرقة حجارة ،وال قامت لبنايتهم زاوية قائمة.
ثم قال يف بحث �إجمايل عن املا�سونية يف ذلك املحفل �أي اال�سكتلندي
ما ي�أتي:
ال تتم ال�صورة يف الذهن �إال بعد التعريف والو�صف ،فالإن�سان حيوان
(((
ناطق ،ولكي يتم له التعريف املطلوب ،املانع له من ا�شرتاك بع�ض ال َع ْج َماوات
الناطقة  -عرفوه ب�صفات �أخرى  -فقالوا مميز� ،ضحاك بالطبع �إلخ .فت�سنى من
التعريفات وال�صفات ما جعل له �صورة خم�صو�صة يف الذهن يعرف بها �أنه
«�إن�سان».
�أما نحن مع�شر املا�سون ،في�ؤملني �أنني للآن ما عرفت لنف�سي ب�صفتي
ما�سونيا وال ملطلق املا�سونية تعري ًفا يجعل لها �صورة يف الذهن� ،أو و�ص ًفا ينطبق
ًّ
على من ينخرط يف تلك الع�شرية.
�أول ما �شوقني للعمل يف بناية الأحرار ،عنوان كبري خطري  -حرية ،م�ساواة،
�إخاء  -غر�ض «منفعة الإن�سان� ،سعي وراء دك �صروح الظلم ،ت�شييد معامل العدل
((( ال ُع ُت ّو :اال�ستكبار( .م).
((( ال َع ْج َماوات ، :الالتي ال تف�صح وال تبني يف كالمها ،و�إن كانت عربية ،جمع العجماء( .م).
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املطلق» فح�صل يل من كل هذا و�صف للما�سونية  -وهو ،همة للعمل ،وعزة نف�س
و�ش َمم((( ،واحتقار احلياة يف �سبيل مقاومة من ظلم.
َ
ثم قال :هذا ما ر�ضيته من الو�صف للما�سونية ،وارت�ضيته لها ،ولكن مع
الأ�سف �أرى �أن جراثيم الأَ َثرة((( ،والأنانية ،وحب الريا�سة ،والعمل من جماعات
مبقت�ضى �أهوائهم ،وخ�ضو ًعا ل�شرق عن بعد �سحيقَ ،ي ْع َتو ُِره((( تهديد ووعيد وغري
ذلك من الأمور التي ما ت�أ�س�ست املا�سونية احلرة �إال ملُال ََ�شاتها((( ،واعتربت من
ي�صدع ويعمل بها من جبابرة امللوك ،واحلكام �أنهم من «اخلوارج» ،وما يجرون
من الأحكام الكيفية «خارجة» و�أن �أولئك اخلوارج فيما يتخبطون فيه من تلك
الأعمال هم يف الظلمات ،وب�أ�شد احلاجة �إىل النور.
ثم ذكر �أ�شياء تتعلق يف املحفل اال�سكتلندي ،جاءت ح�سب �أهواء
خماطبا ومود ًعا من ترك
معار�ضي جمال الدين فال حاجة �إىل ذكرها هنا .ومما قاله ً
يف املحفل اال�سكتلندي :اعتقدوا �أيها الإخوان� ،أن جمال الدين ينكر على نف�سه
حب الريا�سة ،ويقول� :إن املا�سونية �أ�شرف و�أرفع من �أن تعمل على �إيجاد �سلطة
لرئي�س تخدم له بها غاية �شخ�صية� ،أو منفعة مادية كانت �أم �أدبية.
(((
(((
(((
(((

َ�ش َممُ :عل ُّو وارتفاع( .م).
الأَ َثرة :اال�ستئثار والتفرد( .م).
َي ْع َتو ُِرهُ :ي ِ�ص ُيبه �أو ُي ِل ّم به( .م).
ملُال ََ�شاتها :ال�ضْ ِم ْحالَلها و�صريورتها �إىل العدم( .م).
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حر�صا على
دعوين �أكون عام ًال
متجنبا للرذائل� ،إذ مل يكن ً
ما�سونيا نزي ًهاً ،
ًّ
َ (((
�سهما
�شرف �شخ�صيتي؛ فخوفًا من �أن تعاب املا�سونية بي ،فيتخذين الأ ْغ َيار
ً
للطعن بها وهي براء منه .وما ذنب املا�سونية� ،إال �أنها قبلتني بني �أفرادها دون
علي من غري تن�صر.
اختبار �صحيح ،و�أبقت ّ
ومن كلمات جمال الدين يف ذلك املحفل �أن �أحد الإخوان قال يف خطاب
(((
أع�صرا
�ألقاه عبارة على طريق املُ َبا َهاة «�أن املا�سونية تفاخر بقدم عهدها ،وثباتها � ً
على �شكلها وتقاليدها» .فرد عليه جمال الدين قائالً:
«ال �أرى �أبعد عن احلق من هذا القول ،فاملا�سونية على �شكلها هذا
وتقاليدها ،لي�ست فقط قدمية العهد بل هي مل تزل يف املهد ،ول�سوف �إذا �أ�صرت،
و�أ�صر �أبنا�ؤها على الوقوف عند حد رموز �أكرثنا ال يفقه مغزاها ،وال املراد من
و�ضعها� ،أنها �ستختنق يف املهد وال تدرج منه» .ما�سونيتكم �أيها الإخوان اليوم ال
تتجاوز «كي�س �أعمال ،وقبول �أخ» يتلى عليه من �أ�ساطري الأولني ما ميل و ُي ِخل يف
عقيدة الداخل ،وي�سقط مكانة املا�سونية من عينيه.
�أنتم اليوم بني رئي�س ومر�ؤو�س ،تابع ومتبوع� ،شرق ي�أمر وم�ست�شرق ير�ضخ،
مال ُيجمع ،وجزية لل�شرق ُت�ؤ َّدى  -ولي�س من عمل يدل على �أدنى �أثر من احلياة
للما�سونية يف ال�شرق.
((( الأَغ َْيار :املراد الآخرون ممن يناف�سونه �أو ينا�صبونه العداء ،جمع ال ِغيرَ  ،وهو :ا�سم الواحد للمذكر( .م).
((( امل َُبا َهاة :املُ َف َاخرة( .م).
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ومما ا�ستغربه الإخوان املا�سون من �أقوال جمال الدين� ،أنه طلب يف املحفل
�إ�سعاف لأحد الإخوان فقال :هل الأخ مري�ض؟ قالوا :ال .قال :هل هو �صحيح
البنية؟ قالوا :نعم ،ولكنه فقري معوز.
قال� :صحة البدن وذُلُّ ال�س�ؤال ،ال ي�صح �أن يجتمعا ب�إن�سان .املا�سونية
ت�سعف �أخاها �إذا �سقط يف العلل� ،أو اعرتى بع�ض �أع�ضائه �شلل ،وتقدمه على
فقريا ،وحت�سن العناية يف
َمن �سواه من الإخوان يف الب�شرية ،فرتبي �أبناءه �إذا مات ً
تربيتهم.
وفيما عدا ذلك يجب �أن ترى �أن يف الإح�سان �إ�ساءة ،ملن يحب �أن يكون
يف احلقيقة �إن�سانًا.
هذا بع�ض ما كان ينتقده ،ويقوله جمال الدين يف املحفل اال�سكتلندي
وقد �ضاق ب�آرائه و�أفكاره ذر ًعا.
وعلم جمال الدين �أنه ال ميكنه العمل مع �أولئك الإخوان وهم على ذلك
وطنيا ،تاب ًعا لل�شرق الفرن�ساوي ،ويف برهة
اخلمول ،والتخوف �أو اجلنب ،ف�أن�ش�أ حمف ًال ًّ
وجيزة بلغ عدد �أع�ضائه العاملني �أكرث من ثالثماية من نخبة املفكرين ،والناه�ضني
من امل�صريني من مريدي جمال الدين من العلماء والوجهاء ،وتكر�س حمرت ًما
�شعبا� ،شعبة �أناط
�صي من الإخوان العاملني يف املحفل ً
له ،و�أول عمل عمله� ،أن رَّ
بها �إنذار ناظر «اجلهادية» كي ينظر بعني العدل والإن�صاف �إىل ال�ضباط الوطنيني
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الذين متادى زمان مكثهم يف ال�سودان �أكرث مما ت�ستوجبه القوانني امل�سنونة لل�ضباط
(وكان القانون الع�سكري �إذ ذاك �أن تتناوب اخلدمة �صنوف ال�ضباط وطنيني،
و�شراك�سة متم�صرين) فكان �أكرث ال�ضباط امل�صريني الذين يقت�ضي ا�ستبدالهم
«ن�سبا» كانوا يق�ضون
بعد �سنتني مث ًال يف ال�سودان ،ب�آخرين من ال�ضباط ال�شراك�سة ً
�أربع �سنوات ف�أكرث وال ي�ستبدلون ،و�إن ا�ستبدلوا ف�إمنا ير�سل مكانهم م�صريني ممن
ال َع ُ�ضد((( لهم �أو جمري من �أمري �أو وزير.
و�شعبة �أخرى لإنذار ناظر احلقانية ،و�أخرى للمالية .فنظارة الأ�شغال وبقية
النظارات وامل�صالح الأمريية ،تلفتهم �إىل �إحقاق احلق وعمل العدل والإن�صاف مع
م�ستخدميهم من الوطنيني (�إذ كان املوظف امل�صري يف وظيفة ما �إذا تناول خم�س
�شهريا كان غريه من غري امل�صريني مبثل ذاك العمل والوظيفة،
راتبا ًّ
جنيهات ً
يتناول خم�سة ع�شر �أو ع�شرين جني ًها).
ذهبت كل �شعبة للوجهة التي ُع ِّي َنت لها ،و�أدت للنظار ما �أُ ِم َرت به من
املحفل بلهجة ،و�أ�سلوب ،ا�ستهجنهما ،وا�ستغربهما ال�سامعون ،فح�صل من جراء
ذلك هزة يف الأندية ،والدواوين ،انتهت متوجاتها �إىل �سراي عابدين واخلديوي
�إذ ذاك املرحوم توفيق با�شا ،فهاله الأمر ،وكان قليل املباالة باملا�سونية ،حتى �إنه
ا�ستنكر تكليفه �أن يكون �أ�ستاذًا �أعظم للمحافل املا�سونية امل�صرية الوطنية  -وتردد
((( َع ُ�ضدُ :م ِعني( .م).
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زائرا ،ولكن بعد تلك احلركة �أ�سرع يف ا�ستزارة جمال
يف قبول جمال الدين ً
الدين ،فذهب بعد مماطلة �أيام ،ومتثل لدى احل�ضرة اخلديوية وبعد تلطيف وجتمل
من اخلديوي قال جلمال الدين ما معناه «�إنني �أحب كل خري للم�صريني ،وي�سرين
�أن �أرى بالدي و�أبناءها يف �أعلى درجات الرقي والفالح ،ولكن مع الأ�سف �إن
�أكرث ال�شعب خامل ،جاهل ،ال ي�صلح �أن يلقى عليه ما تلقونه من الدرو�س
والأقوال املهيجة ،فيلقون �أنف�سهم والبالد يف تهلكة».
قال جمال الدين جماوبًا «لي�سمح يل �سمو �أمري البالد �أن �أقول بحرية
ِ (((
و�إخال�ص� ،أن ال�شعب امل�صري ك�سائر ال�شعوب ال يخلو من وجود ا َخلامل
واجلاهل بني �أفراده ،ولكن غري حمروم من وجود العامل والعاقل ،فبالنظر الذي
تنظرون به �إىل ال�شعب امل�صري و�أفراده ،ينظرون به ل�سموكم ،و�إن قبلتم ن�صح هذا
املخل�ص و�أ�سرعتم يف �إ�شراك الأمة يف حكم البالد على طريق ال�شورى ،فت�أمرون
ب�إجراء انتخاب نواب عن الأمة ت�سن القوانني ،وتنفذ با�سمكم وب�إرادتكم ،يكون
ذلك �أثبت لعر�شكم و�أدوم ل�سلطانكم».
هذا �أهم ما جرى يف هذه املقابلة التي كان فيها �سمو اخلديوي غري را�ض
و�أ�سر يف نف�سه البط�ش يف جمال الدين ولكن مل يظهر له �شي ًئا من ذلك.

((( اخلَا ِمل :ا َخل ِف ّي ال�ساقط الذي ال نباهة له( .م).
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خرج جمال الدين من جمل�س �سمو اخلديوي وم�ضى �إىل تنفيذ خطته يف
خطبا ت�ستفز اخلامل وتوقظ الغافل وت�صري اجلبان
املحفل املا�سوين ،و�أخذ يخطب ً
ِ (((
�ضاريا ،و�أ�شار على تالمذته ومريديه بن�شر الف�صول
والر
عديد �أ�س ًدا ً
�شجا ًعاِّ ،
الناطقة باحلقوق امله�ضومة لأهل البالد من امل�صريني ،وكان يف مقدمة من كتب
الأدباء ال�سوريني ويف مقدمتهم (امل�أ�سوف عليه �أديب بك �إ�سحق)(((.
وعلى �أثر ذلك بد�أت احلركة الفكرية الوطنية يف الظهور ،و�أخذت احلكومة
حتتاط لتلك احلركة ،وجتامل الوطنيني ،وتتقرب من ال�شعب باملواعيد احل�سنة،
نيابيا � -إذا هم حافظوا على ال�سكينة ومل يفرطوا
وح�سن النية ،من �إنالتهم ً
جمل�سا ًّ
يف املطالب الوطنية.
فطلب الأحرار من جمال الدين �أن ي�ضع خطة للمجل�س النيابي امل�صري
وا�ضحا لل�شعب كي ي�سري مبقت�ضاه نحو انتخاب نوابه فقال:
العتيد ،وبيانًا ً
�أيها الإخوان� :إن القوة النيابية لأي �أمة كانت ال ميكن �أن حتوز املعنى
احلقيقي �إال �إذا كانت من نف�س الأمة ،و�أي جمل�س نيابي ي�أمر بت�شكيله ملك
�أو �أمري �أو قوة �أجنبية حمركة لهما فاعلموا �أن حياة تلك القوة النيابية ،املوهومة،
موقوفة على �إرادة من �أحدثها.
الر ْع ِديد :اجل ََبان( .م).
((( ِّ
((( كان جمال الدين لآخر ن�سمة من حياته عند ذكر �أديب بك �إ�سحق ي�سرتجع ويقول :كان طراز العرب وزهرة
الأدب ،ق�ضى نحبه يف �شرخ ال�شبوبية وعنفوان الفتوة ،وترك لنا قلوبًا �آ�سفة و�شجونًا فائ�ضة� .إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون.
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خ�صو�صا �إذا هو �صادم �إرادة
فعزة امللك ينغ�صها نه�ضة ال�شعب اململوك،
ً
مالكه �أو �أمريه  -والتاريخ مل ينقل لنا �أن ً
أمريا� ،أو دخي ًال بقوته على
ملكا� ،أو � ً
�شعب ير�ضى عن طيب خاطر �أن يبقى ً
ا�سما ،و�أمته هي املالكة فعالً ،لإدارة
مالكا ً
�ش�ؤونها ،وزمام �أمورها على مطلق املعنى  -و�أعظم �أماين ال�شعوب اململوكة،
ال َّت َملُّ�ص((( من ِر ْب َقة((( الأجنبي وحتكمه.
ثم قال� :سرتون عما قريب �إذا ت�شكل املجل�س النيابي امل�صري� ،سيكون
وال� شك بهيكله الظاهري م�شاب ًها للمجال�س النيابية الأوروبية ،مبعنى �أن �أقل ما
�سيوجد فيه من الأحزاب  -حزب لل�شمال وحزب لليمني  -ول�سوف ترون �إذا
ت�شكل جمل�سكم� ،أن حزب ال�شمال ال �أثر له يف ذلك املجل�س ،لأن �أقل مبادئه
معار�ضا للحكومة ،وحزب اليمني �أن يكون من �أعوانها.
�أن يكون ً
قال :ت�ستغربون قويل هذا اليوم ،لأن ما نبحث فيه هو �أمر ت�صوري مل
يخرج حليز العمل بعد ،ولكن متى ر�أيتم املجل�س النيابي املوهوم ت�شكل ،ور�أيتم
كل ع�ضو يفر من �أن يكون يف حزب ال�شمال (الناه�ض واملعار�ض للحكومة)
فراره من الأ�سد �إىل حزب اليمني «�إذ ذاك تقولون �صدق جمال الدين».

((( ال َّتملُّ�ص :ال َّت َخلُّ�ص( .م).
((( ر ِْب َقة :ق َْيد( .م).

�سرية جمال الدين

51

51

نعم �أكون �صدقت ،ولكن لي�س يل يف هذه الفرا�سة ،ويف �صدق الت�صور
الت�صديقي �أدنى ف�ضيلة� ،إذا رجعتم ،وعلمتم� ،أن املقدمات ال�صحيحة هي التي
تنتج النتائج ال�صادقة.
فمقدمات جمل�س نيابي قوته املحدثة له ،خارجة عن حميط الأمة ،واملحدث
له قوة خارجة عن الأمة وجمل�سها ،يعار�ضها ،منافع مت�ضادة ،وهدفان خمتلفان.فمثل
هذا املجل�س ال قيمة له ،وكما �أنه ال يعي�ش طوي ًال كذلك ال يغني عن الأمة فتيالً.
ً
نائبا عن �شعب ال
ثم قال
�ضاحكا �ضحكة مت�أمل� ،سرتون �أن الذي �سيكون ً
�أعدد م�صائبه وال �أنواع َر َز َاياه((( ،لفقدان حريته بكل معناها  -هو الذي كان �آله
�صماء ،بيد تلك القوة التي عملت على و�صول وطنه ومواطنيه� ،إىل ما و�صلوا �إليه.
تعرفونه �إذا �شئتم �أن تتفكروا قليالً ،و�إن �شئتم و�صفه ف�أنا �أقول لكم:
نائبكم �سيكون على مقت�ضى ما مر من مهيئات م�صركم يف زمانكم هو ذلك
الوجيه الذي امت�ص مال الفالح بكل م�ساعيه ،ذلك اجلبان البعيد عن مناه�ضة
احلكام الذين هم �أ�سقط منه همة ،ذلك الرجل الذي ال يعرف لإيراد احلجة جتاه
احلاكم الظامل معنى ولو كانت من احلجج ال�ساطعة ،ذلك الرجل الذي يرى يف
�إرادة القوة اجلائرة (كل خري وحكمة!) ويرى يف كل دفاع عن وطنه ،ومناق�شة
((( َر َز َاياهَ :م َ�صا ِئ ُبه( .م).
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للح�ساب قلة �أدب ،و�سوء تدبري!! وعدم ِح ْن َكة! وتهور! وبالتايل ،يرى �أن كل
�صفات العزة النف�سية ،واملقومات الأهلية القومية ،م�آلها الويل وال ُّث ُبور(((.
وكل ما يدعو �إىل الذل ،واحتقار القومية ،و�سحق ما تنمو به حرية الأمة هو
من جمايل حكمته الع�صرية!
هذا مع الأ�سف الذي �أراه �سيتكون منه جمل�سكم النيابي املوهوم (�إذا
�صحت الأحالم) والذي �سيخالف قاعدة كلية ،لقواعد فل�سفة� ،أقرت على �أن
الوجود خري من العدم  -فعدم مثل هذا املجل�س خري من وجوده.
ثم �أخذت الأفكار تتنبه من الوطنيني من تلك الأقوال ،واخلطب ،والف�صول
التي يبثها جمال الدين ومريديه ،ويف كلها ما يدل على نفرة جمال الدين من
�سيا�سة بريطانيا العظمى ،وانتقاده لها وقد ترجمت و�أر�سلت �إىل جرائد �إنكلرتا،
كثريا حتى توىل امل�سرت غالد�ستون نف�سه �أمر اجلدال يف مو�ضوعها
واهتموا بها ً
فلما بلغ حمفل جمال الدين �إىل هذه الدرجة من الأهمية والت�أثري داخل اخلوف،
امل�سرت (فافياين) قن�صل �إنكلرتا اجلرنال �إذ ذاك ،وجمع بوا�سطة ما بثه من الرقباء
يف املحفل ،واجلوا�سي�س ،ما �أخاف به احلكومة ،و�أرهب اخلديوي ،وكان يف نف�سه
�أ�شياء حتذره من وجود جمال الدين يف م�صر كما �سبق يف حمادثته له.

((( ال ُّث ُبور :ال َهالَك وا ُخل ْ�س َران( .م).
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ف�أ�صدر �أمره ب�إخراج ال�سيد من القطر امل�صري مع تابعه عارف �أفندي
�أبي تراب ،ففارق م�صر �سنة 1296هـ1879/م ،قا�ص ًدا البالد الهندية ،وملا و�صل
�إىل ال�سوي�س �أتاه بع�ض مريديه ،وقن�صل �إيران ،وبع�ض التجار ،وكل منهم يحمل
قر�ضا.
مقدارا من املال ،عر�ضوه على ال�سيد جمال الدين و�أحلوا عليه �أن يقبله ً
ً
ف�أجابهم�« :أنتم �إىل هذا املال �أحوج ،والليث ال يعدم فري�سة حيثما ذهب» .ثم
�أبحر �إىل البالد الهندية و�أقام بحيدر �آباد الدكن ،وفيها كتب ر�سالته يف �إبطال
الدهريني(((.
ونفي مذهب َّ
وملا كانت الفتنة الأخرية مب�صر «احلوادث العرابية» ُد ِعي من حيدر �آباد �إىل
«كلكتا» و�ألزمته حكومة الهند بالإقامة فيها حتى انق�ضى �أمر م�صر  ،وخمدت
احلرب الإنكليزية ،ثم �أبيح له الذهاب �إىل �أي بلد �شاء ،فاختار الذهاب �إىل �أوروبا،
و�أول مدينة �صعد �إليها مدينة لندرا� ،أقام بها �أيا ًما قالئل ،ثم انتقل �إىل باريز ،و�أقام
بها ما يزيد على ثالث �سنوات ،طلب فوافاه يف �أثنائها� ،صديقه الأ�ستاذ العالمة
ال�شيخ حممد عبده ،وكانت يف م�صر جمعية وطنية ت�ألفت من خيار القوم ،ا�سمها
«جمعية العروة الوثقى» فكلفته �أن ين�شئ جريدة تدعو امل�سلمني �إىل الوحدة
الإ�سالمية حتت لواء اخلالفة العظمى ،وكلف �صديقه الأ�ستاذ امل�شار �إليه� ،أن
يقوم على حتريرها ففعل ،ون�شر من اجلريدة ثمانية ع�شر عد ًدا ،وقد �أخذت من
خ�صو�صا ما مل ي�أخذه قبلها وعظ واعظ ،وال
قلوب ال�شرقيني عمو ًما وامل�سلمني
ً
الدهريني :هو مذهب كل من اعتقد يف ِق َدم الزمان واملادة والكون ،و�أنكر الألوهية واخللق والعناية
((( َمذْ َهب َّ
والبعث واحل�ساب( .م).
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تنبيه منبه ذلك خللو�ص النية يف حتريرها ،و�صحة املق�صد من مدير �سيا�ستها يف
تحَْ ِب ِري َها((( ثم قامت املوانع دون اال�ستمرار يف �إ�صدارها ،حيث �أقفلت �أبواب الهند
عنها ،وا�شتدت احلكومة الإنكليزية يف �إِ ْع َنات((( ،و�أذية من ت�صل �إليهم حتى يف
«نوباريا» وهو م�سطور يف العروة الوثقى ون�صه:
وزاريا ًّ
م�صر ف�إنها �أ�صدرت � ًأمرا ًّ
انعقد جمل�س النظار امل�صري يف القاهرة ،واهتم يف البحث يف �ش�أن «العروة
قا�ضيا عليها ب�أن ت�شتد يف منع
الوثقى» ثم �أ�صدر قراره �إىل نظارة الداخلية امل�صرية ً
هذه اجلريدة عن دخول الأقطار امل�صرية وتراقب جوالنها يف تلك الديار ،ف�صدر
�أمر الداخلية �إىل �إدارة عموم البو�سطة ،يلزمها بالدقة يف ذلك ،وبلغنا �أن اجلريدة
الر�سمية بعد ن�شرها �صورة الأوامر �أعلنت� ،أن كل من توجد عنده «العروة الوثقى»
يغرم مبل ًغا من خم�سة جنيهات م�صرية �إىل خم�سة وع�شرين جني ًها « -وهي غرامة
ج�سيمة رمبا دعا �إليها ،ع�سر املالية امل�صرية ،بربكة ت�صرف الإنكليز يف م�صر.
�أما نحن فال نظن �أح ًدا من النظار امل�صريني له ر�أي اختياري يف هذا القرار،
بل ال نتوهم يف امل�ستوى ،واجلال�س على كر�سي اخلديوية مي ًال �إىل مثل هذا احلكم،
م�صريا من �أي م�شرب كان �سواء فيه امل�سلم وغري امل�سلم،
وال يختلج يف �صدرنا �أن ًّ
�شرقيا ،ممن ي�سكن تلك البالد يرى فيه م�سحة من العدل .هذه جريدة
بل وال ًّ
قامت بالدفاع عن امل�صريني واال�ستنجاد لهم ،ولها �سعي بل كل ال�سعي خليبة
((( تحَْ ِبريِهاِ :
تحَْ�سي ِنها( .م).
((( �إِ ْع َنات� :إِ ْد َخال امل�شقة( .م).
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�آمال �أعدائهم ،وال ترى من َم�شْ َر ِب َها((( مدح زيد وال ال َق ْدح((( يف عمر ف�إن املق�صد
�أعلى و�أرفع من هذا ،و�إمنا عملها� ،سكب مياه الن�صح على لهب ال�ضغائن لتتالقى
قلوب ال�شرقيني عمو ًما على ال�صفاء والوداد.
تلتم�س من �أبناء الأمم ال�شرقية� ،أن يلقوا �سالح التنازع بينهم وي�أخذوا
ال�ض َوا ِري((( التي َف َغ َرت �أفواهها((( اللتهامهم ،ومن ر�أيها
حذرهم و�أ�سلحتهم لدفع َّ
�أن اال�شتغال بداخل البيت �إمنا يكون بعد الأمن من ُط ُروق ال َّن ِاهب(((.
هذا منهاج العروة الوثقى ،علمه كل مطلع على ما ن�شر فيها من يوم ن�ش�أتها،
م�سلما كان �أو غري م�سلم مييل حلجبها عن دياره،
�شرقيا ً
فكيف يخطر ببال عاقل �أن ًّ
ولكننا نعلم �أن حركات الآمرين يف القطر امل�صري هذه الأيام قهرية ،ال يخالطها
�شيء من االختيار ،واملدير َلر َحى القهر عليهم «هم عمال الإنكليز.
وال نريد �أن نقول للإنكليز �أنهم ظلموا يف هذا احلكم ،ف�إن اجلريدة مل يوجد
فيها ما يزيد على ما تن�شره اجلرائد الوطنية والأجنبية من ك�شف م�ساتريهم ،وبيان
الرزايا التي �أ�صيبت بها الديار امل�صرية من حلولهم؛ لأنهم «الإنكليز» وهم الذين
�إذا �أح�سوا ب�شهرة عامل من علماء امل�سلمني يف الهند و�إقبال النا�س عليه باالعتبار،
(((
(((
(((
(((
(((

َم�شْ َربهاَ :م ْيلَها و َه َوا َها( .م).
ال َق ْدح :الطَّ ْعن( .م).
ولغويا :الوحو�ش املفرت�سة( .م).
ال�شعوب،
ثروات
يغت�صبون
الذين
امل�ستعمرين
ال�ض َواري :كناية عن
َّ
ًّ
َف َغ َرت �أفواهها :فتحت �أفواهها ا�ستعدا ًدا لاللتهام( .م).
طُ ُروق ال َّن ِاهب :الإتيان لي ًال لل�سلب وال�سرقة( .م).

56

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

56

�أ�سرعوا بجلبه �إىل ديوان ال�شرطة «ال�ضبطية» وعند و�صوله �إليها ،يفتح له ال�ضابط
م�صحف قر�آن� ،أو كتاب حديث من الكتب امل�شهورة ،ثم ي�شري �إىل �آية من �آيات
اجلهاد� ،أو حديث مما يدعو �إليه ،وي�س�أله :هل �أنت معتقد بهذه الآية �أو احلديث؟
ف�إذا قال :نعم ،قال له :فبناء على ذلك يكون من ر�أيك وجوب اجلهاد فينا -
ف�إذا �أجابه ب�أنني دروي�ش مالزم العزلة عن النا�س ،ولي�س اعتقادي بهذا �إال لأنه
كتاب ديني� ،ضرب له ال�ضابط �أجل �أربعة �أيام �أو �أقل ،يبني فيها ر�أيه يف الآية �أو
احلديث ،ف�إن م�ضى الأجل ومل يحرف العامل دينه ،ومل يبدل عقيدته ،ومل يبادر
ب�إر�سال حتريفه وتبديله ،وخروجه عن دينه� ،إىل مطبعة من املطابع ليطبع وين�شر،
نفيا م�ؤب ًدا.
بعثت به احلكومة �إىل جزيرة «�أندومان» ً
َا�صة((( ،ب�أمثال ه�ؤالء املظلومني ،فدولة
ولو ر�أيت تلك اجلزيرة لر�أيتها غ َّ
الإنكليز التي حتا�سب رعاياها امل�سلمني على خطرات قلوبهم ،وما ميكن �أن يهج�س
كافيا ملنعها
يف حديث نفو�سهم ،ال ريب �أنها تعد وجود لفظ «الإ�سالم» يف جريدة ً
عن الدخول �إىل بالد لها فيها قدم ثابت� ،أو ت�سعى يف تثبيته ،بل حت�سب �أن من
�شخ�صا علق عليه هذا اال�سم من �أي جن�س كان.
�ألد �أعدائها ً
«فال غرابة يف �صدور مثل هذا اجلور منها غري �أننا نعلن لها �أن همم الرجال
ال تقعدها �أمثال هذه املظامل ،ولي�س يعجزنا �إدخال العروة الوثقى يف كل بقعة
حتوطها ال�سلطة الإنكليزية الظاملة وذلك بعزائم �أويل العزم ،والإباء والنه�ضة».
َا�صة :ممتلئة( .م).
((( غ ّ
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ثم ظهرت حادثة املهدي ال�سوداين حممد �أحمد و�أخذ �أمره يف اال�ستفحال
وات�سع منه لإنكلرتا جمال املداخلة يف �ش�ؤون م�صر ،بحجة قمع ثورة املهدي ال�سوداين.
فكتب جمال الدين يف العروة مقاالت يحذر بها الإنكليز ،ويلفت نظر كبري
وزرائهم �إذ ذاك (امل�سرت غالد�ستون) �إىل �سوء م�صري اجلرنال غوردون ،وا�ستحالة
جناح مق�صد الإنكليز بتلك الو�سيلة و�أمثالها ،و�أثبت ذلك بحجج قاطعة وبراهني
�ساطعة .و�سي�أتي ذكر ذلك حتت عنوان «عربة وذكرى».
وقد ثابر جمال الدين على الكتابة يف م�س�ألة ال�سودان معد ًدا خطيئات
بريطانيا ووزرائها ،مفن ًدا لأقوال اللورد (غرانفيل) وحجج امل�سرت غالد�ستون ومبي ًنا
م�سيء امل�صري ،من انتهاج تلك ال�سيا�سة يف م�صر وال�سودان ،كا�ش ًفا م�ساتري
ال�سيا�سة ،مما �أقام �أكابر رجال ال�سيا�سة يف العامل و�أقعدهم ،وا�ضطربت لها �أندية
لندرا خا�صة.
فا�ضطر اللورد (�سالي�سبوري) و(�شر�شل) �أن ي�ستدعيا جمال الدين
لي�س�أاله ر�أيه يف املهدي وظهوره �إذ ذاك ،ف�شخ�ص �إىل لندن واجتمع بهما وهناك
خ�صو�صا
�أفا�ض بتو�ضيح الغوام�ض و�أطلعهما على مواقع اخلط�أ يف �سيا�سة �إنكلرتا
ً
نحو دول الإ�سالم يف ال�شرق وما تتبعه يف م�صر  ،كل ذلك بحجج قاطعة ،ولهجة
�شديدة مل�ؤها الإخال�ص.
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وبعد �أخذ ورد ،اخت�صر اللورد �سالي�سبوري احلديث ،ورام تقريب البعيد،
فقال جلمال الدين:
«�إن بريطانيا تعلم مقدرتك ،ونحن نقدر ر�أيك قدره ونحب �أن ن�سري مع
حكومات الإ�سالم ،مبودة ووالء ،على قدر ما ت�سمح لنا به الظروف والأحوال،
لذلك ت�صورنا �أن نر�سلك �إىل ال�سودان ب�صفة �سلطان عليه ،فت�ست�أ�صل جذور فتنة
املهدي ومتهد ال�سبيل لإ�صالحات بريطانيا فيه� .إلخ».
فقال جمال الدين :تكليف غريب ،و�سفه يف ال�سيا�سة ما بعده ،ا�سمح يل
يا ح�ضرة اللورد �أن �أ�س�ألك :هل متلكون ال�سودان ،حتى تريدون �أن تبعثوا �إليه
ب�سلطان؟
«م�صر للم�صريني ،وال�سودان جزء متمم لها ،و�صاحب احلق ،اخلليفة
الأعظم جاللة ال�سلطان حي يرزق ،ولديه من اجلي�ش املادي واملعنوي ،ما يتذلل
معهما كل �صعب وفتنة يف الكون الإ�سالمي و�أجزاء ممالكه!».
«�إن الإ�صالح وما تنويه بريطانيا من عمله وطرق �إدخاله وما تبحث له من
الو�سائل ،فعلى �سبيل اال�ستطراد((( ،وال َّتطَ ُّفل(((� ،ألفت نظرها ،ونظر كبري رجالها
ح�ضرة اللورد �إىل �أيرلندا ،وما تعانيه من �ضروب البالء فيما تن�شده لنف�سها من طلب
اال�ستقالل ،ليت�سنى لها معه الإ�صالح احلقيقي لبالدهم ،فلماذا ال جتيبون �س�ؤالهم،
((( اال�ستطراد� :أخذ املتكلم يف معنى ،ثم االنتقال منه �إىل معنى �آخر قبل �إمتام الأول( .م).
((( ال َّتط ُّفل :التدخل يف �شئون الآخرين( .م).
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وت�صلحون �أمرهم ،وهم �أقرب �إليكم من حبل الوريد ،وبينكم وبينهم من اجلامعات
ما هو معدوم لكم يف م�صر ،وال�سودان ،وغريهما من ممالك ال�شرق �إلخ».

فبهت عند ذلك اللورد �سالي�سبوري ،بهتة رجل فوجئ ب�صدمة مل تكن
يف ح�سبانه ،ومل ُي ِح ْر((( جوابًا� ،إذ كان ينتظر من جمال الدين �سجود ال�شكر
ل�سلطان �أتاه بدون تعب ،ومن�صب انت�صب له بال ن�صب ،فقال لل�سيد كلمات
معناها �سننظر يف الأمر ،وودعه بقوله :م�صحوب بال�سالمة.
خرج جمال الدين من تلك املالقاة ،و�أكرب رجال وزارة �إنكلرتا -
�سالي�سبوري  -على غاية النفرة من �سيا�سته � -أما اجلرائد الإنكليزية ف�أكرثها اهتم
مواليا لق�ضية الأرلنديني من
لنظرية جمال الدين ومباحثه
ً
خ�صو�صا من كان ً
الإنكليز الأحرار ،وبالإجمال ما خرج من لندرا �إال و�أنديتها ال�سيا�سية يف �شيء
من الهرج.
ثم عاد �إىل فرن�سا وكانت العقبات التي �أقامتها احلكومة الإنكليزية �ضد
العروة الوثقى ،قد بلغت مبلغها من ال�شدة ف�سدت يف وجهها الأبواب وا�شتدت
يف عقاب من يذكرها ،وبالإجمال فقد ظفرت بريطانيا العظمى بعد �أن �صرفت
كل همها ،وهممها يف تعطيلها� ،أن انحجبت «العروة الوثقى» عن الظهور ،ولكنها
((( املق�صود باجلامعات هنا :الروابط.
((( ُي ِح ْرَ :ي ُر ّد( .م).
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حفظت يف ال�صدور ،وما غر�سته يف الأذهان �أخذ ينمو على مهل يف معظم بالد
ال�شرق ،وتبدو ثماره على التدريج.
كانت مدة �إقامة جمال الدين يف باريز ،ثالث �سنوات ونيف .منها ما ق�ضاه
يف ن�شر العروة الوثقى ،ومنها ما ن�شر فيها تلك املقاالت الرائعة يف �أمهات جرائدها
باحثة عن �سيا�سة رو�سيا و�إنكلرتا ،والدولة العلية وم�صر.
ومن �أبحاثه تلك الأبحاث الفل�سفية و�أهمها  ،ما جرى له من املباحث مع
الفيل�سوف الفرن�ساوي  -رينان  -يف «العلم والإ�سالم وحقيقة القر�آن والعمران»
(و�ست�أتي براهني تلك املباحث يف �أقوال جمال الدين الآتية) �أما رينان فقد �شهد
له ب�صحة العلم وقوة احلجة ،ورجع عن كثري من �آرائه يف �أن الإ�سالم والقر�آن
مانعان للح�ضارة والعمران ،و�أن ما يرى يف امل�سلمني من االنحطاط ،والتقهقر� ،إن
هو �إال من �سوء فهم �أهل اجلمود من ر�ؤ�ساء �أهل الدين حلكمته.
كانت مدة �إقامة جمال الدين يف فرن�سا حمفوفة بالتجلي والإعظام ،من
عليا.
�أكرث علمائها ،وفال�سفتها ،وقد �أحلوه من مقاليد العلم واحلكمة مكانًا ًّ

كيفية ا�ستقدام جمال الدين �إىل طهران وت�أمله
من ال�شاه نا�صر الدين وغلظته يف خماطبة امللوك
والعظماء
بعد �أن علم جمال الدين �أن ال مقام له يف باريز مع كرثة احلفاوة واالحتفاء،
عزم على ال�سياحة يف البالد العربية من جند ،فاحلجاز ،فالعراق .وبينما هو على
هذه الأهبة ،ا�ستقدمه نا�صر الدين �شاه الفر�س على ل�سان الربق ف�سار قا�ص ًدا
طهران تاركًا �سياحته .ويف �أ�صفهان التقى بالأمري ظل ال�سلطان ،ف�أجلّ جمال
الدين ،و�أعظم قدره ،وكان هذا الأمري على جانب عظيم من الذكاء والدهاء،
فر�أى يف ال�سيد خري مر�شد لل�شاه وململكة الفر�س ،حتى �إذا و�صل �إىل طهران
ا�ستقبله ال�شاه ب�صدر رحب واحتفاء كبري مع ثناء و�إطراء على ف�ضله ونبله ،وفو�ض
ر�سميا مع �صفة م�ست�شار خا�ص لل�شاه� ،إذ كان ال يقطع
�إليه يف احلال نظارة احلربية ًّ
� ًأمرا يف اململكة� ،إ ّال بر�أي جمال الدين ،فقام ب�أعباء الإر�شاد ،والنظارة خري قيام،
ويف نف�س الوقت كانت لهجته �شديدة و�صريحة بلزوم تغيري كل قدمي َب ٍال((( من
�إدارة احلكومة الفار�سية ،وب�ضرورة الأخذ ب�إنها�ض الأمة ،وم�شاركتها يف حكم
ذاتها.
((( َب ٍال :متخلف ع َّفى عليه الزمن( .م).
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فالتف �أمراء الفر�س ،وعلما�ؤها ،حول جمال الدين و�أق�سموا له �أنهم
ّ
َي�صْ َدعون((( مبا ي�أمر به ،ف�أ�شار بعدم الت�سرع ولزوم الأخذ ب�سنن التدريج ،غري
�أن ال�شاه َّلمَـا ر�أى ما ناله جمال الدين ،من علو املنزلة ،ونفوذ الكلمة يف مملكته،
وما �سخره من قلوب الأمراء والعلماء � -أَ ْو َج�س((( خيفة ،و َد َاخلَه َر ْيب((( عظيم
وا�ضطرب متخوفًا على �سلطانه ،فتنكر جلمال الدين ،وتغري �سري ال�شاه معه ،ف�أدرك
ال�سيد ما يف نف�سه فا�ست�أذنه يف ال�سفر لتبديل الهواء ف�أذن له ،ف�سار �إىل رو�سيا،
وزار عوا�صمها ،من مو�سكو ،فبطر�سربج ،فالقاه �أهلها بال َّت ِجلَّة((( والإكرام ملا �سبق
�إىل م�سامعهم ،من �شهرته ،واجتمع يف بطر�سربج ب�أعاظم رجالها من العلماء
وزيرا �أَ ّو ًال حلكومة الأفغان
وال�سيا�سيني ،وهم يعلمون منزلة جمال الدين� ،إذ كان ً
يف عهد الأمري حممد �أعظم خان ،ون�شر يف جرائدها مقاالت �ضافية يف �سيا�سة
الأفغان ،والفر�س والدولة العلية ،والرو�سية ،والإنكليزية ،كان لها َد ِو ّي((( �شديد
يف جو ال�سيا�سة � -أما ُن َفرة ال�سيد من �سيا�سة الإنكليز ،و َت ْن ِقيده((( لها بالرباهني
القاطعة فقد �أو�سع له يف اململكة الرو�سية جم ً
اال ف�أولوه غاية الإجالل والتكرمي
والإ�صغاء لأحاديثه ،واالنت�صار ل�سيا�سته ،حتى �أن القي�صر دعاه لق�صره ،وحتادث
معه طوي ًال وكان كثري احلفاوة بهُ ،م ْع ِظ ًما لهُ ،م�صْ ِغ ًيا ملا يقوله.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

هارا( .م).
َي�صْ َد ُعون :يتكلمون به َج ً
� ْأو َج�س� :أَ�ضْ َمر خوفًا( .م).
َر ْيب�َ :ش ّك( .م).
بال َّت ِجلّة :با َجلالَلة والإعظام( .م).
وي� :صوت( .م).
َد ّ
َت ْن ِقيده :متييزه اجليد من الرديء( .م).
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بعد تلك الأحاديث الطويلة� ،س�أل القي�صر جمال الدين عن �سبب اختالفه
مع ال�شاه ،فذكر له ر�أيه يف احلكومة ال�شورية و�ضرورة اتباعها ،و�أن ال�شاه ينفر من
ذلك ،وال يحب �أن ُي ِق ّر((( به.
قال القي�صر�« :إين �أرى احلق يف جانب ال�شاه �إذ كيف ير�ضى ملك من
امللوك �أن يحكم به فالحو مملكته».
ف�أجاب جمال الدين بجر�أة وف�صاحة� :أعتقد يا جاللة القي�صر �أن عر�ش
خريا من �أن تكون �أعداء
امللك� ،إذا كانت املاليني من الرعية� ،أ�صدقاء لهً ،
يرتقبون الفر�ص ،ويكمنون يف ال�صدور �سموم احلقد ونريان االنتقام ،ف َعلَت عند
ذلك  -وجه القي�صر عالمة غ�ضب ف َقطَّ ب حاجبيه((( ،ومل يطل احلديث بعد
ذلك مع جمال الدين ،بل قام من جمل�سه ،وودع جمال الدين بغري ال�شكل
الذي ا�ستقبله به� ،إذ كان ودا ًعا بار ًدا ،ثم �أوعز القي�صر �إىل �أكرب رجال بالطه �أن
ي�سرعوا متلطفني ب�إخراجه من رو�سيا.
ترك جمال الدين رو�سيا ،و�أخذ يجول يف �أوروبا ،و�أقام يف لندرا �أيا ًما
تل َّقته رجال ال�سيا�سة فيها ،كما تل ّقوه يف غريها من العوا�صم بالإكرام والإجالل،
ودعوه �إىل جمتمعاتهم ال�سيا�سية و�أنديتهم العلمية ،لريوه وي�سمعوا حديثه ،وكان
�أكرب همه و�أكرث كالمه ،يف بيان �سوء ت�صرف ال�شاه يف اململكة ،وا�ستبداده ،وما
((( ُي ِق ّرُ :يذْ ِعن( .م).
((( قَطَّ ب حاجبيهَ :ع َب�س( .م).
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�آلت �إليه حالها يف عهده ،يريد يف كل ذلك متهيد ال�سبيل ،لأحرار �إيران ،وعدم
معار�ضة الإنكليز لهم �إذا هم نه�ضوا لقلب حكومة اال�ستبداد بحكومة د�ستورية.
�صادف وجود جمال الدين متجو ًال يف �أوروبا فتح معر�ض باريز �سنة
1889م ف�شخ�ص �إليها ،والتقى بال�شاه يف (منيخ) عا�صمة (باواريا) عائ ًدا من باريز،
أخريا دعاه
فا�ستزاره واعتذر له عما فرط ،وعتب عليه بعدم عودته �إىل طهران ،و� ً
�إىل مرافقته ،ف�أجاب جمال الدين الدعوة و�سار مع ال�شاه �إىل بالد فار�س ،فلم يكد
ي�صل �إىل طهران ،حتى عاد النا�س ،ويف مقدمتهم الأمراء والعلماء� ،إىل االجتماع
به واالنتفاع بعلمه ،وال�شاه ال يرتاب من �أمره و�أول ما كلَّفه به� ،أن ُي ِ�س ّن((( ما يراه
مواف ًقا لروح الع�صر من القوانني (رمبا كان ذلك من ال�شاه بت�أثري �سياحته يف �أوروبا)
فعمل جمال الدين بهمته املعهودةَ ،ف�س َّن القانون الأ�سا�سي ململكة فار�س ،لتكون
حكومة ،ملكية� ،شوروية ،فما �أمت قواعد الد�ستور الكلية ،ومواده ،واطلع عليه ال�شاه
نا�صر الدين� ،إال و�أعظم الأمر� ،إذ ر�أى �أن حكمه �سيكون مقي ًدا ،و�أن �أهل فار�س
�سيكونون �أو�سع �سلطة من ال�شاه مبجل�سهم النيابي.
فقال جلمال الدين:
«�أي�صح �أن �أكون يا ح�ضرة ال�سيد ،و�أنا ملك ملوك الفر�س (�شهن�شاه) ك�أحد
�أفراد الفالحني»؟
((( ُي ِ�س ّنَ :ي َ�ضع( .م).
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فقال جمال الدين:
اعلم يا ح�ضرة ال�شاه� ،أن تاجك ،وعظمة �سلطانك ،وقوائم عر�شك
�سيكونون باحلكم الد�ستوري �أعظم ،و�أنفذ ،و�أثبت مما هم الآن.
والفالح ،والعامل ،وال�صانع يف اململكة يا ح�ضرة ال�شاه �أنفع من عظمتك،
�صريحا قبل فوات وقته.
ومن �أمرائك .وا�سمح لإخال�صي �أن �أ�ؤديه ً
ال �شك يا عظمة ال�شاه �أنك ر�أيت ،وقر�أت عن �أمة ا�ستطاعت �أن تعي�ش
بدون �أن يكون على ر�أ�سها ملك ،ولكن هل ر�أيت ً
ملكا عا�ش بدون �أمة ورعية؟
هذا احلديث ال�صريح من جمال الدين لل�شاه نا�صر الدين جاء م�صدقًا ملا
وخوف ال�شاه منه بقوله�« :إن ما ُي ِ�س ّنه جمال الدين من
و�شى به ال�صدر الأعظم َّ
(((
ال�سوقَة
القوانني ال يفيد البالد �شي ًئا ،ولكنه ينزع �سلطان ال�شاه منه ،ويعطيه �إىل ُّ
والفالحني» وغري ذلك من الو�شايات.
نفورا بي ًنا من جمال الدين ،و�أعر�ض عنه ،ف�أح�س بهذا التغيري
فنفر ال�شاه ً
والنفور ،فا�ست�أذن بالذهاب �إىل بلدة �شاه عبد العظيم على بعد ع�شرين كيلو م ًرتا من
طهران ،ف�أذن له ف�سار �إليها وتبعه جمع غفري من العظماء ،والعلماء ،والوجهاء ،الذين
كان يخطب فيهم ،وي�ستحثهم على �إ�صالح حكومتهم ،وما منهم �إال وقد انفعل
الر ِع ّية من دون املَ ِلك( .م).
((( ُّ
ال�سوقَةَّ :
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بخطب جمال الدين احلما�سية ،وقبلت نفو�سهم نزعة اال�ستقالل ،و�سرت تلك الروح
وعر�ضا ،وذاع فيها عزم جمال الدين على �إ�صالح �إيران ،فخاف نا�صر
يف البالد طو ًال ً
الدين �شاه عاقبة ذلك ،ف�أنفذ �إىل بلدة �شاه عبد العظيم خم�سماية فار�س ،قب�ضوا على
مري�ضا فحملوه من فرا�شه على برذون((( ،و�ساقوه ب�صورة فظيعة
جمال الدين وكان ً
وعليه دور من احلمى ،درجة حرارتها �أربعني ،ومل ي�سمحوا له با�سرتاحة دقائق ،حتى
�أو�صلوه �إىل حدود اململكة العثمانية يف والية الب�صرة.
فما �شاع خرب نفي جمال الدين على تلك ال�صورة يف �إيران حتى قامت
قيامة حمبيه ومريديه ،وثاروا يف وجه حكومة ال�شاه حتى كادت الدماء جتري
أنهارا ،والثورة تثور ،ولكنها خمدت حتت الرماد ،ل�شدة ما خامر ال�شاه من اخلوف
� ً
على حياته ،واتخذه من احليطة (كل ذلك مل يغن عن ال�شاه فتيالً ،لأنه بعد مدة
قتل بيد رجل من الفر�س قال عند طعنه لل�شاه  -يا لثارات جمال الدين).
(((

�أما جمال الدين ،فمكث يف الب�صرة ،حتى عادت �إليه �صحتهَ ،ف�ش َخ َ�ص
منها �إىل لندرا ،وبينما هو مع كبار رجال الإنكليز ،يف ِح َجاج((( ولجِ َ اج((( ،يف
�أحوال مملكة الفر�س ،و�سوء ت�صرف ال�شاه نا�صر الدين ،و�إنذار الإنكليز ،ب�سوء
عقبي �إمدادهم ال�شاه و�إعانته على َع ْ�س ِفه((( يف اململكة الفار�سية ،ورد عليه كتاب
(((
(((
(((
(((
(((

ِب ْرذ َْون :دابة( .م).
َ�ش َخ َ�صَ :ذ َه َب( .م).
ِح َجاج� :أدلة وبراهني( .م).
لجِ َاجُ :خ ُ�صومة( .م).
َع ْ�س ِفه :ظُ ل ِْمه( .م).
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من املابني الهمايوين ،بوا�سطة ال�سفري الكبري ر�ستم با�شا يف لندرا �إذ ذاك� ،أن
يقدم �إىل الأ�ستانة ،فاعتذر ب�أنه يف �شاغل وقتي لإ�صالح بالده ومل ينجح ر�ستم
با�شا بكل ما بذله مع جمال الدين ،ليذهب �إىل الأ�ستانة ،وبعد �أيام ورد كتابان،
الواحد �إىل ال�سفري ر�ستم با�شا ،والآخر جلمال الدين وفيهما من الثناء والتحري�ض،
ما جعل جمال الدين �أن يرتك الرف�ض ويجيب الدعوة.
�أما الكتاب �إىل ر�ستم با�شا فكان فيه من ال�شدة والإحلاح من جاللة ال�سلطان
عذرا �إذا ما �أقنعتم جمال الدين
عبد احلميد ،هذه العبارة «ال يقبل جاللته لكم ً
تلغرافيا».
باملجيء �إىل الأ�ستانة ،ليقابله ثم يعود �إذا �شاء ،منتظرين �إ�شعاركم
ًّ
فرتك لندرا وقدم الأ�ستانة �سنة 1310هـ و�أواخر عام 1892م.
و�صل جمال الدين �إىل الأ�ستانة ،وكان يف انتظاره ،الياور ال�سلطاين ،الذي
كان �أوفد من املابني ال�ستقباله ،ف�س�أله �أين ال�صناديق يا ح�ضرة ال�سيد؟ فقال لي�س
معي غري �صناديق الثياب و�صناديق الكتب ،قال الياور ح�س ًنا ُد َّل ِني �إذا �أمرت
على مكانهم ،ف�أ�شار ال�سيد قائالً� :صناديق الكتب ههنا (و�أوم�أ بيده �إىل �صدره)
و�صناديق الثياب هذه (و�أ�شار �إىل جبته).
(((

وقد قال لنا �أكرث من مرة «كنت �أول عهدي بالنفي �أ�ست�صحب ُج َّبة
ثانية ،و�سراويل .ولكن َل َّـما تواىل النفي �صرت �أ�ستثقل اجلبة الثانية ف�أترك التي
َعل ََّي �إىل �أن َت ْخلَق((( ،ف�أ�ستبدلها بغريها».
((( ُج َّبة :نوع من الثياب( .م).
((( َت ْخلَقَ :ت ْبلَى( .م).

ما خاطب به ال�سلطان عبد احلميد ب�ش�أن ال�شاه
نا�صر الدين

ذهب جمال الدين ًّتوا �إىل املابني وحظي مبقابلة جاللة ال�سلطان عبد احلميد
فا�ستقبله �أح�سن ا�ستقبال ،و�أكرث من االحتفاء واالحتفال به ،و�أدناه منه ،و�أجل�سه
و�سيه �إليه بعربة
بقربه ،وكان قد �أمر ب�إعداد وتهيئة ق�صر له يف حملة ني�شانطا�ش رَّ
خا�صة.
�أما جمال الدين فكان كما �سبق ذكره على غاية من الغيظ من نا�صر
ناقما عليه ،وعلى حكومته اال�ستبدادية ي�شغل كل جمل�س حل فيه،
الدين �شاهً ،
بالطعن ال�شديد ،و�أقبح التنديد ،فتقدم �سفري �إيران بر�سالة خا�صة �إىل ال�سلطان
عبد احلميد ،لريدع جمال الدين عن ذلك الطعن ،ويف ذات يوم وجمال الدين
يف ح�ضرة ال�سلطان رغب �إليه بلزوم كف ل�سانه عن ال�شاه ،و�أن يتنا�سى ما م�ضى
«بعبارة غاية يف اللطف وكمال الدعة» وكان يف يد جمال الدين �سبحة ،فجمعها
لكفه وقال ب�صوت جهوري:
«امتث ً
اال لإ�شارة �أمري امل�ؤمنني ،ف�إين من الآن قد عفوت عن ال�شاه نا�صر
الدين».
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ف�أعظم احلا�ضرون هذا القول ،يف هذه اللهجة ،ولكن جمال الدين مل يبال
تقولوه ،العتقاده �أنه يحق له �أن يعفو ،و�أنه قد عفا عن ال�شاه.
ب�إعظامهم ،وال مبا َّ
خرج جمال الدين على عادته من ح�ضرة ال�سلطان �إىل حجرة رئي�س
القرناء ،فقال له بلطف :يا ح�ضرة ال�سيد� ،إن �إجالل ال�سلطان حل�ضرتك مل ي�سبق
له مثيل ،واليوم ر�أيناك تخاطبه بلهجة غريبة ،و�أنت تلعب يف ال�سبحة يف ح�ضرته.
فقال جمال الدين�« :سبحان اهلل� ،إن جاللة ال�سلطان يلعب مبقدرات
املاليني من الأمة على هواه ،ولي�س من يعرت�ضه منهم� ،أفال يكون جلمال الدين
حق �أن يلعب يف �سبحته كيف ي�شاء!».
�أما رئي�س القرناء فرتك حجرته مهرو ًال خائ ًفا يرتقب من هذا الكالم بهذه
اللهجة� ،أن يو�شى به �إىل ال�سلطان.
�أما الإكرام جلمال الدين واالحتفاء به ،والإقبال عليه ،من قبل جاللة
عظيما ،وقد �أكرث من االجتماع به �إثر و�صوله �ساعات
ال�سلطان عبد احلميد فكان ً
يف كل يوم وليلة ،فلخ�ص تلك االجتماعات ،وما دار فيها من الأحاديث بقوله:
«�إن ال�سلطان عبد احلميد ،لو وزن مع �أربعة من نوابغ رجال الع�صر لرجحهم ذكاء،
خ�صو�صا يف ت�سخري جلي�سه».
ودهاء ،و�سيا�سة
ً
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وال عجب �إذا ر�أيناه يذلل ما يقام مللكه من ال�صعاب من دول الغرب
(((
را�ضيا عنه ،وعن �سريته ،و�سريه ،مقتن ًعا بحجته،
ويخرج املُ َنا ِوئ له ،من ح�ضرته ً
�سواء يف ذلك ،امللك ،والأمري ،والوزير ،وال�سفري ،ولكن يا للأ�سف �أن عيب
الكبري كبري ،واجلنب من �أكرب عيوب امللوك.
ارتياحا لقبول كل ما ذكرته له من حما�سن
ثم قال« :ر�أيت من ال�سلطان ً
احلكم الد�ستوري ،و�أن الإ�سالم �أول من عمل به يف �سلطانه (�أي احلكم ال�شوروي
وذلك عم ًال بحكم الن�ص  -و�أمرهم �شورى.»....
قال« :ور�أيته يعلم دقائق الأمور ال�سيا�سية ،و َم َرا ِمي((( الدول الغربية ،وهو
و�سلما».
ُم ِع ّد لكل ُه َّوة تطر�أ على امللكً ،
خمرجا ً
و�أعظم ما �أده�شني  -ما �أعده من خفي الو�سائل ،و�أم�ضى العوامل ،كي
حم�سو�سا � -أن
ال تتفق �أوروبا على عمل خطري يف املمالك العثمانية ،ويريها عيانًا
ً
جتزئة ال�سلطنة العثمانية ،ال ميكن �إال بخراب يعم املمالك الأوروبية ب�أ�سرها.
وهكذا كانت يقظته لدول البلقان ال�صغرية التي �أحدثتها �أوروبا� ،أُ ْح ُبو َلة
ل ُت َ�ض ْع ِ�ضع((( بها ال�سلطنة العثمانية ،و َت َتذَ َّرع((( بها للتدخل يف ال�ش�ؤون لتقتطع من

(((

(((
(((
(((
(((
(((

املُ َناوئ :املُ َعا ِدي( .م).
َم َرا ِميَ :م َق ِا�صد( .م).
�أُ ْح ُبولةَ :م�صْ َيدة( .م).
ل ُت َ�ض ْع ِ�ضع :ل ُت ْخ ِ�ضع( .م).
و�سل( .م).
َت َتذَ َّرعَ :ت َت َّ
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جزءا بعد �آخر ،وكلما حاولت �أوروبا �أن جتمع كلمة دول البلقان،
�أجزاء اململكةً ،
للخروج على الدولة بحرب ،كان ال�سلطان ي�سارع بدهائه العجيب حلل عقد ما
ربطوه ،وتفريق ما جمعوه من كلم ٍة وك َْيد.
فالبلغار مع �شدة َ�ش ِك َيم ِتهم((( ،ودهاء �أمريهم الربن�س فرديناند ،ر�ضخ طائ ًعا
لأمر عبد احلميد ،ولب�س ال�شعار العثماين (الطربو�ش) وافتخر برتبة امل�شريية،
وانتظم مع م�شريي الدولة يف حفلة �صالة اجلمعة «ال�سالملك».
�أما �أمري جبل الأ�سود نقو ًال ،فكان �أمره مع ال�سلطان عبد احلميد كولد ال
يرى الفرج �إال من �أبيه.
كان كلما �شكا قلة ذات اليد ،وطلب كفالة على ا�ستقرا�ض زهيد ،ير�سله له
دون عو�ض وال �سند.
�أكرث جهاز ابنته التي زفها على ويل عهد �إيطاليا ،كان من جيب ال�سلطان
عبد احلميد ،وهكذا بقية دول البلقان مع ذلك ال�سلطان العظيم ال�ش�أن.
وح ْيطَ ِته((( ،ويئ�ست من
�ضاقت �أوروبا ذر ًعا ب�سيا�سة ال�سلطان عبد احلميدَ ،
(((
باال�ستغواء
الد�سائ�س((( ،و�صرفت همتها
�أكرث دول البلقان ،فحولت كيدها َبد ّ�س َّ
َ
(((
(((
(((
(((

َ�ش ِك َيم ِتهم� :أَنَ َف ْت ُهم وقوة نفو�سهم( .م).
َح ْيطَ تهَ :حذَ رِه َو ْاح َت ِي ِاطه( .م).
الد َ�سائ�س :تدبري املكائد( .م).
َد ّ�س َّ
باال�ستغواء :بالإ�ضالل والإغراء بالف�ساد( .م).
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وطي�شا ،وهي دولة «اليونان» فقد بد�أت
غرورا ً
�إىل �أخف الدويالت حلو ًما و�أكرثهم ً
تتحر�ش بالدولة العثمانية ،لتتدهور باحلرب مع ال�سلطان عبد احلميد(((.
قال جمال الدين:
«�أما ما ر�أيته من يقظة ال�سلطان و�شدة حذره ،و�إعداده العدة الالزمة
لإبطال مكايد �أوروبا ،وح�سن نواياه ،وا�ستعداده للنهو�ض بالدولة (الذي فيه
نه�ضة امل�سلمني عمو ًما) فقد دفعني �إىل مد يدي له ،فبايعته باخلالفة وامللك عاملًا
((( بعد �أن نظر جمال الدين بعني الب�صرية ،ووقف على جريان ال�سيا�سة وما هنالك من الد�سائ�س ،جزم بوقوع
احلرب اليونانية العثمانية ،وقد ح�صل ذلك ،وجمال الدين على فرا�ش املر�ض ،وح�صلت النتيجة التي كان
ينتظرها من تلك احلرب ،و�أن �أوروبا وما تعمله من املكايد مع ال�سلطان عبد احلميد والدولة العثمانية �ستكون
نتيجته  -رد الكيد يف النحر  -هذا ما كان من اليونان وما �أمدتها به �أوروبا من املدد وما �أ�سعفوها به من
املال والعدد ،فقد ذهب �سدى� ،إذ مل مي�ض على احلرب �إال �شهران �أو �أكرث حتى اكت�سحت جنود ال�سلطان
عبد احلميد �سهول ،ووهاد ،وجبال .ومعاقل «ت�ساليا» و«الري�سا» وفرت طيور �أووز اليونان من عقبان اجلي�ش
العثماين .فا�ستجار اليونان بالقي�صر �إذ ذاك� ،أن ينقذ �آثينا بتوقيف احلرب فا�ستحقوا خطاب ال�شاعر لهم:
ـــرب بِالأَ ْمـــ ِر ا ّل ِ
ا�س َت ْه َوت ُعقُو َل ُكم ا َ
ف ََمـــا ا َ
خل ْم ُر
حل ُ
ــذي حَ ْت َ�س ُبونَه			 ُه َو ْي َنا �إذا ْ

لقد �أجاد ال�سيد توفيق البكري� ،إذ هن�أ ال�سلطان عبد احلميد بظفره هذا حيث قال« :وهي �أول ق�صيدة جاءت
للأ�ستانة تهنئة بالن�صر»:
ويِــــــني ا ِ
�لا ِم عن ُك ِّ
هلل حلفـــــة ُمق ِْ�ســـــم			 َلقَد ق ُْم َت بِ��ال ْإ���س َ
��ل ُم ْ�س ِلم
�أمــــا مَ
ـــاره			 ِب���أَ ْي ِ
ـــــد ا ِ
��دي الأَ َع����ا ِدي ِم�� ْث َ
��ل نَ�� ْه ٍ
��ب ُمق ََّ�س ِم
ـــــو َال َك َب ْع َ
هلل �أَ ْم َ�ســـت ِد َي ُ
و َل ْ
حل ِ
َ���وى َب�ْي�ننْ ا َ
��ي��م و َز ْم���� َز ِم
��ط ِ
ـــــر هذا ال َّن ْ�صــــر ق َْب ًـرا ب ِِط َيبة			 َ
وب ْ��ي�� ًت��ا ث َ
َلقَـــــد َ�س َّ

ومنها

�آ َم ُ
���ش َ
ِالدم
��ن ف َْر َ�سا َل ِة ا َلأ ْر ِ
ــــال «بالري�ســــا» ُع ُرو�ش عــ ِـ َدا ِتـــه			 و َ�أ ْ
����ض ب َّ
��رق ِم ْ
��و ِاع��ق رجم
��م�� ٍر َك���أَ ْ
��ب��اه َّ
ــــي كالأَ َكــــا ِم َد َوا ِفـــــع			 ب ُ
ال�����ص َ
ِ��ح ْ
���ش َ
َي ُ�ســـــود ِج ِث ّ
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علم اليقني� ،أن املمالك الإ�سالمية يف ال�شرق ال ت�سلم من ِ�ش َراك((( �أوروبا ،وال
من ال�سعي وراء �إ�ضعافها وجتز�أتها ،ويف الأخري ا ْز ِد َرا ِدها((( ،واحدة بعد الأخرى،
�إال بيقظة وانتباه عمومي ،وانْ ِ�ض َواء((( حتت راية اخلليفة الأعظم».
بقي ال�سلطان
م�ستمرا على �إقباله و�إكرامه جلمال الدين ،والد�سائ�س
ًّ
خف جمال الدين يو ًما وطلب من ال�سلطان لأحد
واملفا�سد ال ت�ؤثر �شي ًئا ،حتى ّ
الإخوان امل�صريني املوجودين يف الأ�ستانة (ممن كان يرتدد على ال�سيد) رتبة وزيادة
راتب ،فوعده ال�سلطان ب�إم�ضاء ذلك ف�أتى جمال الدين وب�شر الرجل بح�صول
مطلبه.
م�ضت �أيام ومل ت�صدر الإرادة ال�سنية مبا طلبه ،فكتب لل�سلطان يذكّ ره
وي�ستنجزه وعده.
ولكن عب ًثا انتظر ،ف َْاح َت َدم((( جمال الدين غيظًا و�أكرب الأمر ،وطلب خطًّ ا
�أن ي�ؤذن له ِباملُ ُثول((( (هذه �أول مرة طلب بها الإذن للمقابلة) �إذ كان ال�سلطان هو
الذي يدعو جمال الدين �إليه.
(((
(((
(((
(((
(((

ِ�ش َراكَ :م َكا ِئد( .م).
از ِد َرا ِدها :ال ِت َها ِم َها( .م).
ا ْن ِ�ض َواء :ا ْن ِ�ض َمام( .م).
ْاح َت َدم :ا�شْ َت َعل( .م).
باملُ ُثول :بالقيام بني يديه للتحقيق �أو غريه( .م).
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فما و�صل الطلب باال�ستئذان حتى �أ�سرع احلاجب (القرنا) يدعو ال�سيد
للح�ضور ،ف�سار وهو يكاد َي َت َّميز من الغيظ((( ،وخ�شينا �سوء العاقبة ،من تهور
جمال الدين مع ال�سلطان ملطلب تافه.
دخل على ال�سلطان فا�ستقبله ح�سب عادته ،بوجه طلق ب�شو�ش ،وجمال
الدين بوجه عبو�س ق َْمطَ رِير(((.
«خريا �إن �شاء اهلل! ماذا حدث مع ح�ضرة ال�سيد؟
فا�ستجوبه ال�سلطان قائالًً :
قال« :ال �شيء �إمنا �أتيت لأ�ستميح جاللتك �أن تقيلني من بيعتي لك لأين
رجعت عنها».
فانتف�ض ال�سلطان واهتز لهذا النب�أ وقال« :يا �سيد! هل افتكرت مبا تقول»؟
قال« :نعم بايعتك باخلالفة .واخلليفة ال ي�صلح �أن يكون غري �صادق الوعد
بيد جاللتك احلل والعقد ،وب�إمكانك �أن ال تعد ،و�إذا وعدت وجب عليك الوفاء،
وقد رجوتك بالأمر الفالين ووعدت ب�أنك تمُ ِ�ضيه((( ومل تفعل».
((( ي َت َم َّيز من الغيظَ :ي َتقطَّ ع( .م).
((( ق َْمطَ ر ِير :غليظ( .م).
((( تمُْ ِ�ضيهُ :ت َن ِّفذه( .م).
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عند ذلك �سكن غيظ ال�سلطان ،وبهت برهة مطرقًا يهز بر�أ�سه ،ميي ًنا و�شم ً
اال،
ثم قال� :سبحان اهلل يا ح�ضرة ال�سيد� ،إن � ًأمرا طفي ًفا مثل هذا ،يحملك �أن تهجم
عذرا بكرثة
على نق�ض بيعتي لأجله � -أما كان يح�سن بف�ضلك� ،أن تلتم�س يل ً
م�شاغل ال�سلطنة وتذكرين قبل نق�ض البيعة � -ساحمك اهلل و�أح�سن جزاءك.
ثم �أ�صدر �إرادته ح ً
كثريا وبا�سطه.
اال مبا طلب جمال الدين و�آن�سه ً
قال جمال الدين« :احلق يقال �أنني �شعرت بت�سرعي ،وعرفت خطاي كما
�أنني عرفت للرجل كبري ف�ضله و�سعة �صدره».
(((

كي�سا من املُ ْخ َمل
وعند خروجه تقدم احلاجب من جمال الدين ،وناوله ً
الأحمر ،فيه دنانري ،فرتدد جمال الدين وقال« :يا ح�ضرة البيك� ،إن نعم ال�سلطان
من ق�صر وفر�ش ،وخدم وح�شم ،ومركبة مل ترتك جم ً
اال ملثل هذا املال».
قال القرين «يا ح�ضرة ال�سيد ،عطاء ال�سلطان ال يرده �إن�سان».
ف�أتانا جمال الدين وبيده الكي�س وق�ص علينا ما جرى ،وقال«ِ :ع ّد هذه
الدنانري يا �شيخ بني خمزوم» ف�إذا هي خم�سماية ذهب عثماين ،قال :ماذا ن�صنع
بها؟ قلتُ :ج َّبتان ،والباقي تر�صده لل�سيغار.

((( امل ُْخ َمل :القطيفة( .م).
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كثريا� ،سوف يظهر
راتبا ًّ
قال :ملا ذكرت ً
�شهريا ،وال ينبغي �أن نهتم بالأمر ً
الأكفاء لهذه الدنانري فتوزع عليهم .ويف احلقيقة مل مي�ض �شهر حتى وزع املال على
�أهل الف�ضل والأدب املُ ْع َو ِزين(((.
هكذا دام �إقبال ال�سلطان عبد احلميد على جمال الدين ،وهو ال يدخر
ن�صحا وتنوي ًها باخلائنني ،وال�سلطان يعلم من خيانتهم �أكرث منه ،طاملا �شكا له
ً
�أعمالهم ،حتى قال يو ًما :يا جاللة ال�سلطانَ ،م َللْت من َت َع ِاطي َنا((( ال�شكاية  -ومن
غريك �صاحب الأمر؟
خذ بحزم جدك حممودِ ،
واق�ص اخلائنني من خا�صتك (الذين يبعدون عن
بالطك ،حقائق تخريب الوزراء هنا والعمال يف الواليات ،وهم �صنائعهم وجباة
ظهورا ،يقطع من اخلائنني
جيوبهم اخلا�صة) َخ ِّفف ا ُحل َّجاب عنك ،واظهر للملأ ً
الظهور ،واعتقد �أن نعم احلار�س الأجل ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪﮊ[الأعراف.]34 /
ال�ص َع َداء((( وقال« :ذكرتني يف عهد جدي
قال :عند ذلك تنف�س ال�سلطان ُّ
حممود ،وما �أبعد الفرق بني حميطي وحميطه ،بني حالة �أوروبا يف زمانه ،وحالتها
اليوم ،بني رعيته والرعية اليوم».
((( املُ َعوزِين :امل َُح َت ِاجني( .م).
((( َت َع ِاطي َناَ :ت َنا ُو ُلنا لل�شيء مرة بعد مرة( .م).
ال�ص َعداءَ :ن َف�س طويل يريح ال َّن ْف�س من الهم والتعب( .م).
((( ُّ
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منح�صرا يف فيئة الع�ساكر (االنك�شارية) (يكي
كان الف�ساد يف ع�صره،
ً
جري) فطهرها بال�سيف وا�ستبدلها بخري منها ،وكان املجموع �صا ًحلا ،بعك�س ما �أنا
فيه يا جمال الدين.
وزيرا ب�آخر �إِ ّال ور�أيت من م�ساوي اخللف ،ما �أَ ِ�سفت معه على
ما ا�ستبدلت ً
ال�سلَف  -كلما دخلت �أمة لعنت �أختها  -وال منا�ص من ال�صرب ،و�س�أفعل �إن �شاء
َّ
اهلل على التدريج (وكان �أمر اهلل مفعوال).
كلفتك يا ح�ضرة ال�سيد� ،أن تقبل م�شيخة الإ�سالم فت�صلحها ،ف�أبيت
أ�سا�سيا ،فتغري معه ال�شكل احلا�ضر ،وهذا مما
واعتذرت� ،إذ طلبت �أن تعمل عم ًال � ًّ
ال ي�سمح به الزمن مع غوائله ،فعذرتك بعدم القبول ،فاعذرين �إذا مل �أقدم على
التغيري ب�سرعة ،ال تتنا�سب مع الزمان واملكان».
والبد من كارثة حتدث فت�شغل �أوروبا ع َّنا ،ونغتنم بها فر�صة ن�صلح فيها
�أمرنا ،ونلم َ�ش َع َثنا((( �إن �شاء اهلل.
يف احلقيقة �أن جمال الدين ،مل يقبل ما كلفه جاللة ال�سلطان به من
معتذرا بقوله:
الوظائف والرتب والنيا�شنيً ،
((( َ�ش َع َثنا�َ :ش َتاتنا( .م).
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«�إن وظيفة العامل لي�ست مبن�صب ذا راتب ،بل ب�صحيح الإر�شاد والتعليم
ورتبته ما يح�سن من العلوم ،مع ح�سن العمل بالعلم».
�أما ما دار من الأحاديث املهمة بني جاللة ال�سلطان وجمال الدين ف�ست�أتي
يف ف�صول هذا الكتاب.
مكث جمال الدين يف الأ�ستانة ،زهاء �أربعة �أعوام ،مل متر منها دقيقة� ،إال
و�أفاد فيها و�أر�شد ،ووعظ ،وحذر ،و�أنذر ،و�أدى الأمانة حقها ،حتى داهمه داء
ال�سرطان يف فكه الأ�سفل ،وعملت له ثالث عمليات جراحية ،بيد �أ�شهر الأطباء
ومل تنجح ،فمات رحمه اهلل يف � 7شوال �سنة 1314هـ 9/مار�س 1897م.
نعم كان لفقد جمال الدين يف الأ�ستانة رنة حزن و�أ�سف يف قلب كل
فا�ضل ،وقد م�شى يف جنازته العلماء ،والوزراء ،والأكابر ،والأفا�ضل ،ودفن يف
مقربة يف حملة ما�شقة(((.
وقد رثاه �شقيقي املرحوم م�صطفى املخزومي بهذه الأبيات ارجت ً
اال:
((( وحملة «ما�شقة» هذه هي يف �آخر ن�شانطا�ش وفيها ق�شالقها امل�شهور (ق�شله) ويف �أول املنحدر ملحلة «ب�شكطا�ش»
أخريا �أن الفا�ضل الأمريكي ال�شهري امل�سرت كراين قد عمر ال�ضريح ودفع �أكالف القرب البالغة على
وقد بلغني � ً
ما يقال ع�شرة �آالف دوالر .هكذا تكون الهمم وعلى ن�سبتها يكون الأمل لفقدها منا نحن �أهل ال�شرق �إذ
ل�سنا للأحياء من علمائنا وحكمائنا ،وال للأموات منهم.
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�صفات جمال الدين ،ومذهبه،و�آماله ومقا�صده
ومناقبه ،و�أخالقه ،ومنزلته من العلم

حم�ضا ،من �أهايل احلرمني،
عربيا ً
«�أما �صفاته ال�شخ�صية» فهو ميثل لناظره ًّ
فك�أمنا قد ُح ِفظَ ت له �صورة �آبائه الأولني ،من �سكنة احلجاز ،ربعة يف طوله .و�سط
يف ِب ْن َيته .قمحي يف لونه .ع�صبي دموي يف مزاجه .عظيم الر�أ�س يف اعتدال.
(((
الو َج َنات(((.
عري�ض اجلبهة يف تنا�سب .وا�سع العينني .عظيم الأَ ْح َداق � .ضخم َ
رحب ال�صدر جليل يف النظرَ .ه ّ�ش َب ّ�ش((( عند اللقاء ،قد َوفَّاه اهلل من كمال
َخ ْل ِقه ما ينطبق على كمال ُخ ُل ِقه .نافذ ال َّْلحظ((( جذاب النظر .مع ق�صر فيه ف�إذا
قر�أ �أدنى الكتاب من عينيه ،ولكنه مل ي�ستعمل النظارات .خفيف ال َعا ِر َ�ضي(((.
م�سرت�سل ال�شعرَ ،ي َت َ�س ْر َول((( جبة �سوداء تنطبق على الكاحلني ،وعمامة �صغرية
بي�ضاء.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الأَ ْح َداق :جمع َح َدقة ،وهي �سواد م�ستدير و�سط العني( .م).
الو َج َنات :اخلدود( .م).
َ
َه ّ�ش َب ّ�شَ :فرِح م�سرور( .م).
نَا ِفذ اللَّحظ :عميق النظر( .م).
َخ ِفيف ال َعارِ�ضني :قليل �شعر الوجه( .م).
ال�س َّرة والركبتني وما بينهما( .م).
َي َت َ�س ْر َول :يلب�س ِل َب ًا�سا يغطي ُّ
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�أما مذهبه فحنيفي  -حنفي املذهب ،وهو و�إن مل يكن يف عقيدته مقل ًدا
كما �سبق القول لكنه مل يفارق ال�سنة ال�صحيحة ،مع ميل �إىل مذهب ال�سادة
ال�صوفية� .شديد احلر�ص واملثابرة على �أداء الفرائ�ض يف مذهبه ،حمافظًا على
�أ�صوله وفروعه� .أما َح ِم َّي ُته((( الدينية فهي مما ال ي�ساويه فيها �أحد ،يكاد يلتهب
غرية على حكمة الدين ووقاية القائمني بها بحق والأخذ بنا�صرهم.
«�أما �آماله ومقا�صده»  -في�صح القول ب�أنها انح�صرت يف مطلب رئي�سي،
و�إليه َو َّجه كُ ِّل َيته((( ،و�صرف �أفكاره ،و�أخذ على نف�سه ال�سعي مدة حياته .وال
نغايل �إذا قلنا �إن كل ما �أ�صابه من البالء �إمنا �أ�صابه يف �سبيله ،وهو �إنها�ض دولة
�إ�سالمية من �ضعفها وتنبيهها للقيام على �ش�ؤونها حتى تلحق الأمة بالأمم الراقية،
والدولة بالدول القوية ،وحلّ العقول من قيود الأوهام ،وتوحيد وجهة ال�شرقيني
فيعود لهم جمدهم ،وله حمالت هائلة على �سيا�سة بريطانيا العظمى يف الأقطار
ال�شرقية .ويف هذا املطلب وامل�سعى من ق�صد و�آمال ،قد انقطع جمال الدين عن
ك�سبا.
امل�ألوف يف العامل ،فلم يتخذ زوجة ،وال التم�س ً
نعم� ،إنه مل يتوفق �إىل كل ما �أراده ،ولكنه بث يف نفو�س الأ�صدقاء واملريدين
بذورا طيبة ،انتفع منها ال�شرق يف عاجل ثمراتها ،ول�سوف ينتفع
ً
روحا حية ،وبذر ً
بالآجل من الغر�س �إن �شاء اهلل.
((( َح ِم َّيته :غ ََ�ضبه و�أَنَ َف ُته( .م).
((( كُ ل َِّيته� :أَ ْج َم ُعه( .م).
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«مناقبه»  -كانت جمال�سه ال تخلو من الفوائد العلمية � ًّأيا كانت ،بعيدة من
ا ّلل ْغو((( ،منزهة عن اللهو ،كثري االحتفاء بزائريه على اختالف طبقاتهم ،ينه�ض
ال�ستقبالهم ويخرج لوداعهم ،وال َي ْ�س َت ْن ِكف((( من زيارة �أ�صغرهم على امتناعه
من زيارة �أكربهم �إذا ظن يف زيارته َت َز ُّل ًفا((( .وكان ذا َعا ِر َ�ضة((( وبالغة ال يتكلم �إال
التبا�سا ب�سط مراده
اللغة الف�صحى بعبارات وا�ضحة جلية ،و�إذا �آن�س من �سامعه ً
خطيبا
عاميا تنازل �إىل خماطبته باللغة العامةً ،
بعبارة �أو�ضح ،ف�إذا كان ال�سامع ًّ
ِم�صْ َق ًعا((( مل يقم يف ال�شرق �أخطب منه ،قليل املزاح ،رزي ًنا ،كتو ًما ملن ا�ستكتمه.
كان قان ًتا ،قليل الطعام ال يتناوله �إِ َّال مرة يف النهارَ ،وي ْع َتا�ض((( عما يفوته من
مرارا يف اليوم .يدخن نو ًعا من ال�سيكار الإفرجني
ذلك بال�شاي في�شرب منه ً
اجليد .ول�شدة ولعه يف التدخني وعنايته يف انتقاء نوع ال�سيغار مل يكن يركن �إىل
�أحد من خدمه يف ابتياعه ،فيبتاعه هو بنف�سه (قال طبيبه اخلا�ص� :إن �شدة ولع
جمال الدين بال�سيغار الإفرجني وكرثة �شربه لل�شاي وتناوله الطعام ما ًحلا ،كان من
م�سببات ال�سرطان ،وال �أدري مبلغ هذا القول من ال�صحة).

(((
(((
(((
(((
(((
(((

ال َّل ْغو :الكالم التافه( .م).
َي ْ�س َت ْن ِكف :ميتنع( .م).
َت َز ُّل ًقا :نفاقًا( .م).
َعار َِ�ضة :ف�صاحة( .م).
ِم�صْ َق ًعا :بلي ًغا متفن ًنا يف القول( .م).
َي ْع َتا�ضُ :ي َع َّو�ض عما فقد( .م).
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«�أخالقه» � -أما �أخالقه ف�سالمة القلب �سائدة يف �صفاته .حر ال�ضمري،
�صادق اللهجة ،عفيف النف�س ،رقيق اجلانب ،وديع مع ِحلْم عظيم ي�سع ما �شاء
ليم�س �شرفه �أو دينه ،فينقلب ا ِحللْم �إىل غ�ضب
اهلل �أن ي�سع� ،إىل �أن يدنو منه �أحد ّ
تنق�ض منه ال�شهب فبينما هو حليم �أَ َّواب(((� ،إذا هو �أ�سد َو َّثاب كرمي يبذل ما بيده،
قوي االعتماد على اهلل ال يبايل ما ت�أتي به �صروف الدهر .عظيم الأمانة� .سهل
ملن َال َي َنه� .صعب على من خا�شنه .طموح �إىل مق�صده ال�سيا�سي الذي �سبق
(وكثريا ما كان التعجل
تعجل ال�سري بالو�صول �إليه
ذكره �إذا الحت له بارقة منهَّ ،
ً
علة احلرمان) .قليل احلر�ص على الدنيا .بعيد عن الغرور بزخارفها .ولوع بعظائم
الأمور ُم ْعرِ�ض عن �صغارها .ثابت ا َجل�أ�ش(((� .شجاع ،مقدام ال يهاب املوت ك�أنه
ال يعرفه .قد ُي َ�ساق �إىل القتل في�سري �إليه �سري ال�شجاع �إىل الظَّ َفر(((.
وكثريا ما هدمت ا ِحل َّدة ما رفعته الفطنة ،ولكنه يف �آخر
�إال �أنه حديد املزاج ً
طْواد(((.
�سني حياته �صار يف ر�سوخ الأَ َ
فخور بن�سبه �إىل �سيد املر�سلني  ال يعد لنف�سه مزية �أرفع وال ع ًّزا �أمنع،
من كونه �ساللة ذلك البيت الطاهر ،وباجلملة فف�ضله كعلمه ،والكمال هلل وحده.
(((	�أَ َّواب :كثري الرجوع �إىل اهلل( .م).
((( َثا ِبت ا َجل�أ�شَ :ثا ِبت القلب( .م).
((( الظَّ فر :ال َغلَب( .م).
((( الأَط َْواد :اجلبال( .م).
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«علومه» � -أما منزلته من العلم وغزارة املعارف ،فلي�س يحدها بليغ� ،إال
بنوع من الإ�شارة �إليها .لهذا الرجل �سلطة على دقائق املعاين وحتديدها و�إبرازها
(((
يف �صورها الالئقة بها ،ك�أن كل معنى قد ُخ ِلق له .وله قوة على حل ما َي ْع ُ�ضل
منها ،ك�أنه �سلطان �شديد البط�ش ،فنظرة منه تفكك عقدها ،كل مو�ضوع ُي ْل َقى
�إليه ويدخل للبحث فيه ك�أنه �صنع يديه في�أتي على �أطرافه ويحيط بجميع �أكنافه،
ويك�شف �سرت الغمو�ض عنه فتظهر امل�ستور منه.
�إذا تكلم يف الفنون حكم فيها حكم الوا�ضعني لها ،ثم له يف باب الت�صور
واخليال قدرة على االخرتاع ك�أن ذهنه عامل ال�صنع والإبداع .له َل َ�سن((( يف
اجلدلِ ،
وحذْ ق((( يف �صناعة احلجة ،ال يلحقه فيها �أحد �إال �أن يكون يف النا�س
من ال نعرفه ،وكفاك �شاه ًدا على ذلك �أنه ما َخ َا�صم((( �أح ًدا �إال َخ َ�ص َمه((( ،وال
جادله عامل �إال �ألزمه ،وقد اعرتف له الأوروبيون بذلك ،بعد ما �أقر له ال�شرقيون،
وباجلملة ف�إين لو قلت �أن ما �آتاه اهلل من قوة الذهن ،و�سعة العقل ،ونفوذ الب�صرية
هو �أق�صى ما قدر لغري الأنبياء ،لكنت غري مبالغ ،ذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء
واهلل ذو الف�ضل العظيم.
(((
(((
(((
(((
(((

َي ْع ُ�ضلُ :ي ْ�س َت ْغلق( .م).
ل ََ�سن :بيان وف�صاحة( .م).
ِحذْ ق :مهارة( .م).
َخ َا�صمَ :جا َدل( .م).
َخ َ�ص َمهَ :غلَبه با ُحل َّجة( .م).
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�أما قوة ذاكرته ،فال �أدلّ عليها ،من تعلمه اللغة الفرن�ساوية يف �أقل من ثالثة
قادرا على الرتجمة منها،
كثريا من مفرداتها ،و�صار ً
�أ�شهر ،حفظ يف خاللها �شي ًئا ً
و�إفادة مراده بها ،بال �أ�ستاذ �إال من علمه حروف هجائها بيومني.
وخ�صو�صا الفل�سفة القدمية
وا�سع االطالع يف العلوم العقلية ،والنقلية،
ً
فل�سفة تاريخ الإ�سالم ،والتمدن الإ�سالمي ،و�سائر �أحوال الإ�سالم وامل�سلمني،
كان يعرف اللغات الأفغانية والفار�سية ،والعربية ،والرتكية ،والفرن�ساوية جي ًدا ،مع
�إملام باللغتني الإنكليزية والرو�سية .كثري املطالعة ،مل يفته كتاب كتب يف �آداب
الأمم وفل�سفة �أخالقهم �إال طَا َل َعه.
نعم مل يتوفق �إىل كل ما �أراد ،وق�ضى ومل يدون �إال ر�سالة يف �إبطال مذهب
روحا حية انتفع ال�شرق و�أهله ببع�ضها ،و�سوف
الدهريني ،ولكنه بث يف النفو�س ً
ينتفع ب�أجمعها.
وقبل �أن نختتم �سرية جمال الدين ،ن�أتي على ما ذكره �أدباء الع�صر ممن
عا�صره (يف مقدمتهم فقيد الأدب �أديب بك �إ�سحق) ونقلته جملة الهالل مع
ت�صرف حيث قال:
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قد متر القرون وتتواىل الأجيال ،والنا�س على ما �ساقتهم �إليه احلاجة،
من �ش�ؤون معائ�شهم ،ال يفقهون َغ َّثها((( من َ�س ِمي ِن َها((( ،وال يدركون مبد�أها وال
م�صريها ،حتى َت َت َم َّخ�ض((( الطبيعة ،فتلد من �أبنائها �أفرا ًدا يمَ ِ ُيطون عن �أ�سرارها
ال ِّلثام((( ،فريى النا�س من ورائه �شرائع ونوامي�س كانوا عنها غافلني� -أولئك
هم �أقطاب العلم و�أنوار العامل .ومنهم الفال�سفة الطبيعيون ،الذين مزقوا �أ�ستار
اجلهل ،وك�شفوا غوام�ض الطبيعة ،فمهدوا �سبل االخرتاع واالكت�شاف .ومنهم
الفال�سفة العقليون ،الذين ا�ستطلعوا �أ�سرار احلكمة امل�سترتة وراء تلك النوامي�س،
وبينوا ما �أودعه اخلالق يف خليقته ،من املواهب العقلية ،واملكت�سبات الأدبية،
ولكن الطبيعة ال جتود بواحد من �أولئك الأفراد� ،إال كل ب�ضعة �أع�صر ،في�سري
النا�س على خطواته �أجي ً
اال ،حتى �إذا كادوا يرجعون �إىل غ َِّي ِهم((( ،جادت عليهم
فيهبون من رقادهم ،ويعودون �إىل ر�شدهم ،ريثما
ب�آخر ،ينفث فيهم ً
روحا حيةّ ،
ي�أتيهم ثالث.

((( َغ َّثهاَ :ر ِديئ َها( .م).
((( َ�س ِمي ِن َهاَ :ج ّيدها( .م).
((( َت َت َم َّخ�ض :تتهي�أ للوالدة( .م).
(((	يمَ ِيطُ ون عن �أ�سرارها اللِّثام :يك�شفون الأمر ويظهرونه( .م).
((( غ َِّيهم�َ :ض َال ِلهم( .م).
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هكذا كان �ش�أن العامل ،من بدء عمرانه ،ومن �أولئك الفال�سفة� ،سوقراط
(((
و�أفالطون وغريهما من فال�سفة الفر�س والعرب من علماء املعقول((( واملنقول
ممن ال نزال ن�ست�ضيء بنربا�سهم.
ولكن هلل يف خلقه حكمة ال تدركها العقول ،فقد ينبغ يف بع�ض الأجيال
�أفراد ،توفرت فيهم ق َُوى الفال�سفة ،ومواهب رجال الأعمال ،فتحيط بهم �آفات
حتول دون منو ما يغر�سون ،فيكمن يف الأر�ض مدفونًا �إىل الوقت املرهون.
وملا كان الإن�سان ال يقدر العمل �إال بن�سبة ما يرتتب عليه من الفائدة كان
ن�صيب كثريين من عظماء الأر�ض ،جهل النا�س حق قدرهم ،كما هو ال�ش�أن
قطبا من �أقطاب
بفيل�سوف ال�شرق وخطيبه ،ال�سيد جمال الدين الأفغاين� ،إذ ن�ش�أ ً
الفل�سفة ،وعا�ش رك ًنا من �أركان ال�سيا�سة ،ولكنه مل يتم عمالً ،وال �أَلَّف كتابًا غري
تلك الر�سالة .على �أن ذلك ال يحطّ من مقامه وقد ر�أينا �أعظم الفال�سفة (�سقراط)
مات ومل يدون �شي ًئا من كالمه ،ولكن تالمذته حفظوا فل�سفته ود َّونوها ،فتوارثتها
الأجيال خل ًفا عن �سلف ،فع�سى �أن ال ُن ْح َرم ،من مريدي الأ�ستاذ جمال الدين،
وتالمذته ،من يفعل مثل ذلك .انتهى.
بقي علينا� ،أن ن�ؤدي الإن�صاف حقه بالإتيان على كل مناقب ال�سيد جمال
الدين ،فرنى له و�ص ًفا ،لو �سكتنا عنه�ُ ،س ِئ ْل َنا عن �إغفاله ،وهو �أنه كان يف �أكرث
((( املعقولِ :علْم يبحث يف ما اخت�ص العقل ب�إدراكه من املدركات( .م).
((( املنقول :ما ُع ِلم عن طريق الرواية �أو ال�سماع كاحلديث ال�شريف ونحوه( .م).
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الأم�صار ،والعوا�صم يتو�سع يف �إتيان بع�ض املباحات كاجللو�س يف املنتزهات
العامة ،والأماكن املعدة لراحة امل�سافرين ،وتفرج املحزونني ،لكن مع غاية احل�شمة
وكمال الوقار .وكان ال�سيد حيثما حل من تلك املجال�س والأماكن ،يتحول ذلك
املو�ضع �إىل حلقة علم ،ومذاكرة �أدب ،وحلقة در�س ،ي�ستفيد كل من ي�سرع �إليها،
من طالب الفوائد العلمية ،واملقدرين ملنزلة ال�سيد.
نق�صا للكمال
هذا الو�صف الوحيد الذي رمبا َع َّده عليه بع�ض حا�سديهً ،
و�أحبوا انتقا�ص قدره ،من هذا الباب ،وقد جهلوا �أن اهلل يحب �أن ُت�ؤ َتى ُر َخ ُ�صه
كما يحب �أن ُت�ؤ َتى َع َزا ِئ ُمه.
و� ّأي غ ََ�ض َا�ضة((( على امل�ؤمن يف �أن ُي َف ِّرج بع�ض َه ِّمه مبا �أباح اهلل له.
هذا جممل ما قيل ،وما علمناه من �سرية و�أحوال ال�سيد جمال الدين
الأفغاين� ،أتينا به ،دف ًعا ملا افرتاه عليه اجلاهلون حلقيقته ،املُ َت َخ ِّر ُ�صون((( تارة
ُمب ُرو ِقه((( من الدين ،و�أخرى ب�ضعف اليقني .وهذا يكفي على معتقدنا لذوي
ِ ِ (((
لل�شائنني
الل ِّّب �أن تقوم منه لهم حجة على �صفاء جوهر جمال الدين وال ترتك َّ
�أدنى جمال يجولون به على ف�ضله وما الف�ضل �إال من عند اهلل واهلل ذو الف�ضل
العظيم.
(((
(((
(((
(((

غ ََ�ض َا�ضةَ :ع ْيب و َم ْن َق�صة( .م).
املتخ ِّر ُ�صونَ :
الكذَّ ا ُبون( .م).
َ
ُم ُروقهُ :خ ُر ِوجه من الدين ب�إنكار الإميان( .م).
للم ِهينني امل َُح ِّقرِين( .م).
َّ
لل�شا ِئ ِننيُ :

ر�أيه يف الإ�سرار والإعالن

يرى املت�أمل يف �أخالق و�صفات جمال الدين� ،شي ًئا من التناق�ض  -فرياه
مث ًال كرميًا حلد الإ�سراف ،ويف بع�ض الأحيان بخي ًال لدرجة التقطري متوا�ض ًعا مع
متكربا على العظماء حلد التجرب كما
الو�سط و َمن دونهم ِمن ا َخللْق لدرجة الذلً .
جهريا ب�آرائه و�أفكاره اخلا�صة ،حتى حترينا
ذكر ،كتو ًما لمِ َن ا�ستكتمه قيا ًما بالأمانةًّ .
ال�س ِج َّية((( ويف �أمر ت�أويلها.
يف �أمر هذه َّ
لأن من لوازم احلكيم واحلكمة «الكتمان» على مذهب اجلمهور .فلما
كو�شف يف هذا ال�ش�أن قال:
«ال �أرى يف هذا الكون من القول �أو الفعل ما يكون كتمانه الز ًما� ،إال ما
كان يف عالنيته َ�ش ْي ًنا((( ،و َم َع َّرة(((».
«وال يكون الكمال الن�سبي يف الب�شر �إال متى كرث �إعالنهم وقلّ كتمانهم».
ال�صفة الطبيعية يف الإن�سان( .م).
ال�س ِج َّية :ا ُخللُق �أو ِّ
((( َّ
((( َ�ش ْي ًناَ :ع ْي ًبا( .م).
((( َم َع َّرة� :أَذَى( .م).
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«فدولة تكتم عن �أمتها كل �أمورها ال خري فيها ،وال هي بالدولة الأمينة من
�أمانتها ،وح�سن ت�صرفها».
�سرا مكتو ًما ال ُي ْر َجى �إال
ورجل يرى كل �شيء يقال له� ،أو يجب �أن يقوله ًّ
فلي ْع ِلن).
نفاقه ،وما هو بالرجل الرجل ،وال ب�شبه رجل (ومن �أحب ُ
واملحبة هنا على مطلق املعنى ،لكل �شيء حق ،وم�ستح�سن بالفطرة من
�أقوال و�أفعال و�صفات وذات.
«فمن �أحب ال�صدق من القول ال يتك َّتم به ،وال يخ�شى ب� ًأ�سا من �إعالنه».
«وبالعك�س �إذا �أحب الكذب والكاذب ،فخليق به� ،أن ال يعلن ذلك».
حرجا يف �إعالن حبه له �إلخ».
«ومن �أحب فاعل اخلري ،ال يرى ً
«�أما القبيح من كل �شيء ،واخلو�ض فيه ،فال ي�سعه �إال الت�سرت والكتمان».
ثم قال:
«و�أح�سن ما �سمعت يف و�صف املروءة قولهم� :أن ال تعمل يف ال�سر ما
ت�ستحي منه يف العالنية».
فلي ْع ِلن».
«وبعد هذا ،فمن �شاء فليكتم ومن �شاء ُ
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قلنا �إذن �أيها الأ�ستاذ احلكيم :من الأ�شياء ما لي�س بالقبيح ولكنه يجب
كتمانه بدليل قوله« :ا�ستعينوا على ق�ضاء حوائجكم بالكتمان».
ثم م�س�ألة احلروب ،وتدبري �أمورها و�ضرورة كتمان الر�أي فيها� ،أمر ظاهر
لزومه.
قال�« :أما احلاجة من حيث هي حاجة فهي (ذل) والذل قبيح من حيث
جهرا ،و�أكرثهم حوائج �أكرثهم (كتمانًا) .دونكم
هو ،و�أقل النا�س حوائج �أكرثهم ً
وقوف �إ�سكندر الكبري على (ديوجينو�س) وهو يف (برميله) وح�صر مطلبه� ،أن ال
يحول بينه وبني �شم�سه».
«�أما القول يف احلروب فهي عندي من �أقبح ما عمله ويعمله الإن�سان يف
الأر�ض ،وهي وحدها �أحق الأعمال بالكتمان لفظاعتها ،و�أجدرها �أن ال تظهر
لعامل الفعل».

غر�ض جمال الدين الأ�سمى يف حياته

قال�« :أول نظرة نظرتها يف الكون وف�شلت بها� ،أنني و�ضعت الكرة الأر�ضية
بني يدي ،وق�ستها ببع�ض الأجرام ،فر�أيت منها ما يكرب الأر�ض ،مبئات املاليني
من املرات ،ثم متعنت فيما حوته من احليوان الناطق (الإن�سان) فوجدته ال يتجاوز
تقريبا ،وهو مقدار زهيد بالن�سبة ل�سطح الأر�ض».
الألف وخم�سماية مليون ً
«ثم افرت�ضت ذلك اجلرم الذي يكرب عن الأر�ض مبايتي مليون مرة ،و�أن
الرجل هناك يعي�ش �ألف �سنة ،و�أن ذلك الرجل �صاحب �أرا�ض وا�سعة فيه،
فتخيل يل �أنه ميلك من الأرا�ضي ما م�ساحتها م�ساحة الكرة الأر�ضية ،و�أن �أوالد
و�أحفاد �أحفاده ،من املمكن �أن يبلغ عددهم� ،إذا ازدوج مبئات من الن�ساء مع
طول العمر عدد �أهل الأر�ض هذه� ،أو ما يزيد .ف�إذا �صح مع هذا اخليال� ،أن تكون
الأر�ض برمتها ِمل ًْكا لرجل ،يف قرية من ِج ْرم((( املريخ مثالً ،ون�سله عدد �أهل
الأر�ض ،هل يكون بني �أهل تلك القرية الذين هم �أبناء رجل واحد ،مثل ما هم
عليه �أهل هذه الكرة من االختالفات؟!
((( ِج ْرم :كوكب( .م).

96

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

96

�أجابني اخليال :كال ،بل يكون كل �أهل القرية �آمنون مطمئنون ،ال حتا�سد
بينهم وال هم يحزنون ،يغر�سون ويزرعون ،ويجنون في�أكلون.
ال يعرفون للحرب معنى� ،إذ ال ملك عليهم ولي�س بينهم ُ�أوليِ مطامع .ملك
�شا�سع وا�سع وخريات مما ي�شتهون .يعبدون مع �أبيهم� ،صاحب القرية �إل ًها واح ًدا،
خالق الكل ومبدع الكائنات».
قال« :ثم رجعت لأهل جرم الأر�ض ،وبحثت يف �أهم ما فيه يختلفون
فوجدته (الدين) ف�أخذت الأديان الثالثة ،وبحثت فيها بح ًثا دقي ًقا جمر ًدا عن كل
تقليد ،من�صرفًا عن كل َت َق ُّيد ،مطل ًقا للعقل �سراحه.
فوجدت بعد كل بحث وتنقيب و�إمعان� ،أن الأديان الثالثة ،املو�سوية
والعي�سوية واملحمدية ،على متام االتفاق يف املبد�أ والغاية.
و�إذا نق�ص يف الواحدة �شيء من �أوامر اخلري املطلق ،ا�ستكملته الثانية.
و�إذا تقادم العهد على اخللق ،ومتادوا يف الطغيان� ،أو �ساءت الكهان فهم
ال َّنا ُمو�س(((� ،أو �أنق�صوا من جوهره� ،أتاهم ر�سول ب�أَ ْرفَاد((( وت�أييد ،ف�أكمل لهم ما
�أنق�صوه ،و�أمت بذاته ما �أهملوه».
((( ال َّنا ُمو�س :القانون �أو ال�شريعة( .م).
((( ب�أَ ْرفَاد :ب َعطَ اء ِ
و�صلَة( .م).
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وعلى هذا الح يل بارق �أمل كبري� ،أن تتحد �أهل الأديان الثالثة مثل ما
احتدت الأديان يف جوهرها و�أ�صلها وغايتها ،و�أن بهذا االحتاد يكون الب�شر قد
خطى نحو ال�سالم خطوة كبرية يف هذه احلياة الق�صرية.
أ�سطرا ،و�أُ َحب((( ر�سائل
قال :و�أخذت �أ�ضع لنظريتي هذه خططًا ،و�أخطّ � ً
للدعوة ،كل ذلك و�أنا مل �أخالط �أهل الأديان كلهم عن قرب وكثب ،وال تعمقت
يف �أ�سباب اختالف حتى �أهل الدين الواحد ،وتفرقهم فرقًا ،و�شي ًعا ،وطوائف.
ولكن ملا علمت �أن دون احتاد �أهل الأديان ،تلك ال ُه َّوات((( العميقة،
و�أولئك امل ََرا ِز َبة((( الذين جعلوا كل فرقة مبنزلة حانوت ،وكل طائفة كمنجم من
مناجم الذهب والف�ضة ،ور�أ�س مال تلك التجارات ما �أحدثوه من االختالفات
الدينية ،والطائفية ،واملذهبية ،على حد قول ال�شاعر:
ـــرء َحا ُنـو ًتا لمِ َ ْت َج ِره			 وق َْد فتحت َل َك ا َ
الدين
حلا ُنوت يف ِّ
ق ْ
َــد َي ْف َتـــح َ
الـم ْ
اب ال�شَّ َو ِاهني
َ�ص َّيـــرت ِدي َنـــك �شَ ِاهي ًنـا َت ِ�ص ُ
يد بِه			 و َل ْي َ�س َت ْف َلح َ�أ ْ�ص َح ُ

«علمت �أن �أي رجل يج�سر على مقاومة التفرقة ،ونبذ االختالف ،و�إنارة
�أفكار اخللق ،بلزوم االئتالف ،رجو ًعا �إىل �أ�صول الدين احلقة  -فذلك الرجل -
((( ُ�أ َحبرِّ � :أُ َح ِّ�سن( .م).
الهوة( .م).
((( ال ُه َّوات :امل�سافات البعيدة ،جمع َّ
الر� َؤ�ساء( .م).
((( امل ََراز َِبةُّ :
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هو هو يكون عندهم قاطع �أرزاق امل َّتجرين يف الدين ،وهو هو يف ُع ْر ِف ِهم ،الكافر،
اجلاحد ،املَا ِرق((( ،املُ َخ ْر ِدق((( ،املُ َه ْر ِطق((( ،املفرق� .إلخ».
وملا انتهى بي العلم �إىل ذلك احلد ،انقلبت �أفراحي باخليال �أَ ْت َر ًاحا(((،
ورجعت عن نظريتي ،والف�شل ملء �إِ َها ِبي((( وجبتي.
ثم جمعت ما تفرق من الفكر ،وملمت َ�ش َعث((( الت�صور ،ونظرت �إىل
ال�شرق و�أهله ،فا�ستوقفتني الأفغان ،وهي �أول �أر�ض َم ّ�س ج�سمي ترابها ،ثم
الهند وفيها تثقف عقلي ،ف�إيران بحكم اجلوار والروابط و�إليها كنت �صرفت بع�ض
همتي ،فجزيرة العرب ،من حجاز مهبط الوحي ،وم�شرق �أنوار احل�ضارة ،ومن مين
وتبابعتها ،و�أَ ْق َيال((( ِ
حميرَ فيها ،وجند ،وعراق ،وبغداد وهارونها ،وم�أمونها ،وال�شام
ودهات الأمويني فيها ،والأندل�س وحمرا�ؤها ،وهكذا كل ُ�ص ْقع((( ودولة من دول
الإ�سالم يف ال�شرق وما �آل �إليه �أمرهم فيه اليوم.
«فال�شرق ال�شرق! وقد خ�ص�صت جهاز دماغي لت�شخي�ص دائه ،وحتري
دوائه ،فوجدت �أقتل �أدوائه وما يعرت�ض يف �سبيل توحيد الكلمة فيه داء انق�سام
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املَارِق :اخلارج على الدين( .م).
امل َُخ ْردق :كلمة فار�سية معربة معناها امل َُم ِّزق( .م).
املُ َه ْر ِطق :املتزندق �أو من يتبع الديانات الوثنية( .م).
�أَ ْت َر ًاحا� :أَ ْح َزانًا( .م).
�إِ َها ِبيِ :جل ِْدي ،واملراد �أنه ا�شتد �ضيقه َّمما �أ�صيب به من ف�شل( .م).
َ�ش َعثَ :ت َف ُّرق( .م).
�أَقيْال :ملوك ِحمْيرَ  ،جمع ق َْيل( .م).
ُ�ص ْقع :ناحية( .م).
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�أهليه وت�شتت �آرائهم ،واختالفهم على االحتاد ،واحتادهم على االختالف ،فقد
اتفقوا على �أن ال يتفقوا ،وال تقوم على هذا القوم قائمة».
نعم عرف جمال الدين بغر�ضه ،و�سعيه احلثيث ،جلمع �شتات �أهل ال�شرق،
و�إيقاظ الهمم من �أهله ،والإ�شراف بهم على اخلطر الغربي ،املُ ْح ِدق((( بكيانهم،
والآخذ بخناقهم ،ليعملوا على جمع كلمتهم ،وي�أخذ كل ملك� ،أو �أمري يف ال�شرق
على ترقية �شعبه وحت�سني ملكه ،وحت�صينه باحلكم ال�شوري الد�ستوري ،ومتكينه مبا
يربط الأقرب فالأقرب ،ويقويه بالتحالف واالحتاد حتى يرجع الكل� ،إىل االن�ضواء
حتت راية اخلالفة العظمى.
هذا خمت�صر مرتئاه ،وكان ال يقنط من الو�صول �إليه ،بدليل �سعيه املتوا�صل،
وحتمله �أنواع املكاره ،وامل�صائب ،والنوائب ،يف �سبيل ذلك املطلب.
نعم كان يراه بعي ًدا ،ولكن ما كان لرياه م�ستحيالً ،بل ر�أيناه ي�ستب�شر بكل
�ضغط ،وع�سف ،وجور ،يح�صل على املمالك ال�شرقية من الدول الغربية ،ويقول:
«بال�ضغط والت�ضييق تلتحم الأجزاء املبعرثة ،والأزمة تلد الهمة» .و�سي�أتي
تف�صيل ذلك يف بحثه عن الإنكليز وم�صر.

((( امل ُْح ِدق :املحيط( .م).

ر�أيه يف الأحزاب ال�سيا�سة يف ال�شرق

()1

قال:
الأحزاب ال�سيا�سية يف ال�شرق نعم الدواء ،ولكنها مع الأ�سف ال تلبث
حتى تنقلب �إىل بئ�س الداء.
نح�سن نحن ال�شرقيون ت�أليف الأحزاب ال�سيا�سية ،لطلب احلرية،
واال�ستقالل ،وكل العامل لنا �أ�صدقاء ،ون�ضطر لرتكها والكل لنا �أعداء.
وال�سبب العامل يف ذلك عدم التكاف�ؤ يف القوى بني الأمة و�أحزابها
ال�سيا�سية.

(((1ن�شرت هذه المقالة في جرائد بيروت.
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يقوم احلزب ال�سيا�سي ،بعن�صر �ضعيف� ،أو ب�أفراد قالئل بينهم الل�سن(((،
واملحنك((( ،ويعلنون تفانيهم بخدمة الأمة لتحريرها من ربقة اال�ستعباد
واال�ستبداد ،وي�سرون خدمة �أنف�سهم.
فتت�ألف على �أهل احلزب القلوب ،وجتتمع حولهم الكلمة ،ب�سوق ال�ضرورة،
وداعي احلاجة ،وي�ستح�سن عملهم الغريب ،ويهو�سهم الدخيل� ،ش�أن احلوادث
امل�ستجدة ،يف انقالب الأمم من طور �إىل طور.
فالأمة تتخيل من وراء وعود احلزب �سعادة ،ورفا ًها ،وحرية ،وا�ستقال ًال،
وم�ساواة ،على �أو�سع �شكل ،قد ال ميكن ح�صوله يف البعيد الآجل ،ف�ض ًال عن
القريب العاجل.
�إلخ.

ُفي َوا ِز ُرون((( احلزب بكل معاين الطاعة ،واالنقياد ،والن�صرة ،والت�ضحية

ف�إذا ما مت للحزب ما طلبه من الأمة ،وا�ستحكم له الأمر ،ظهرت هنالك يف
ر�ؤ�ساء الأحزاب ،الأثرة والأنانية ،ومد حب الذات عنقه ،فتتقل�ص من القلوب
تلك الطاعة وتنكم�ش النفو�س عن ذلك االنقياد ،وحت�صل بالنتيجة النفرة العامة.
((( الل َِّ�سن :الف�صيح البليغ( .م).
((( امل َُح َّنك :احلكيم اخلبري( .م).
((( ُي َواز ُِرونُ :ي ِعي ُنون( .م).
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«فن�ضطر عندئذ لرتك احلزب ،وينفرط بالطبيعة عقده ،والكل له �أعداء».
و�ضرب لنا عدة �أمثلة ،منها ما ح�صل يف الأفغان وغريها وما ح�صل يف
حوادث عرابي وحزبه يف م�صر� .إلخ.
ثم قال :ال ينبغي �أن ي�ؤخذ من قويل هذا �أن ال فائدة من الأحزاب على
مطلق الر�أي واملعنى ،ف�إن ال�شرق بعد �أن �أَ ْخ َنى((( عليه الدهر َبكل َْك ِله((( ،ومرت
عليه زالزل الع�سف واجلور ،و�أ�شكال اال�ستعباد ،حتى ت�أ�صل يف نفو�س �أبنائه
بذور الذل واال�ستكانة لكل قوي اكت�سح بالده� ،أن هذا ال�شرق ،وهذا ال�شرقي ال
يهب يو ًما من رقاده ،وميزق ما َت َق َّنع ،و َت َ�س ْر َبل((( به هو و�أبنا�ؤه من
يلبث طوي ًال حتى ّ
لبا�س اخلوف والذل ،في�أخذ يف �إعداد عدة الأمم الطالبة ال�ستقاللها ،امل�ستنكرة
ال�ستعبادها.
على هذا الأ�سا�س االجتماعي التدريجي ،ال مانع مينع ال�شرقي من
االنخراط يف احلزب بعد احلزب ،ويقبل من املواعيد ،ما ي�صدق وما ال ي�صدق،
حتى يظهر يف ال�شرق ما ظهر يف الغرب من �أفراد يرون املوت يف حياة وطنهم
َم ْغ َن ًما((( ،واحلياة يف موت وطنهم َم ْغ َر ًما(((.
(((
(((
(((
(((
(((

�أَ ْخ َنىَ :مالَ و�أَ ْهلَك( .م).
َبكل َْك ِله :ب ِث َق ِله( .م).
قمي�صا �أو غريه( .م).
َت َ�س ْر َبلَ :ل ِب�س ً
َم ْغ ًنما :ف َْو ًزا( .م).
َم ْغ َر ًماَ :د ْي ًنا( .م).
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«حينئذ يكون ال�شرق قد َت َ�س َّنى((( له وجود احلزب الذي هو نعم الدواء من
داء ا�ستعباده ،فيجمع �شتات �أبنائه الذين كانوا �أذلة ،وي�صريهم ،بنعمة الإخاء،
واالحتاد ،والتعاون �أعزة ،بالدهم لهم وهم لبالدهم نعم الأمناء ،يعملون مت�ضامنني
على �صالح جمموعهم ون�صرة مظلومهم ،ي�أخذون ما لهم من حق ،وي�ؤدون ما
عليهم من واجب وهم ال يحزنون».

((( َت َ�س َّنىَ :ت َي َّ�سر و َت�أ َّتى( .م).

رده على من زعم �أن حكمته بل�سانه
�أكرث مما هي من قلبه

خالف جمال الدين �أهل ع�صره ،بكثري من ال�صفات ،ولو جاراهم وحاكاهم
وح ِ�سب من �أكرب
يف كل ما هم فيه من املزايا ،ملا كان له تلك امليزة ،وال ُن ِّوه بذكره ُ
حكماء هذا الع�صر.
جهريا ،مت�سر ًعا ببادرات ذهنه ،و�آرائه يجهر بها ،ولو كان
كان كما ذكرناًّ ،
بها كل خطر و�ضرر.
فزعم الكثريون من مريديه �أن حكمته بل�سانه� ،أكرث مما هي من قلبه ،وكا�شفه
اجتماعيا،
حكيما
بع�ضهم بقوله (ال �أحد ينكر �أن الأ�ستاذ مل يقم نظريه يف ع�صرنا ً
ًّ
جاب البالد ،وحتمل جفاء العباد ،ملطلبه ال�شريف ،وغر�ضه الأ�سمى ،ولكن نراه
يقول من احلكمة ما ال تنفع قائلها ،وت�ضر يف الغالب من قيلت له ،فيحمل �سامعه
مغر ًرا بنف�سه من غري جدوى ،ذلك مما دلنا ،على �أن
على العظائم ،ويقتحمها ِّ
حكمته بل�سانه �أكرث مما هي من قلبه).

106

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

106

فلم َي ُرق جلمال الدين هذا القول ،وظهرت على وجهه عالمات الغيظ
وعدم الر�ضى فقال:
ال ينفع يف ال�شرق ل�سان ،وال قلب ،طاملا خلق املالك واململوك ،الأمري
وال�صعلوك ،العامل واجلاهل� ،سواء يف العامل ال�صوري.
يرون يف احلقيقة مرارة ،ويف الوهم حالوة ،ويف الذل الهناء ،ويف طلب
العلى والعز ،ال�شقاء والعناء.
كل م�سلم مري�ض ودوا�ؤه يف القر�آن وما على طالب احلكمة �إال �أن يتدبر
معانيه ،ويعمل ب�أحكامه.
فهل امل�سلمون اليوم عاملون مبا جاءهم به حممد � أو مقتدون به كما
اقتدى به الأ�صحاب �أو التابعون.
حكيما حكمته من قلبه تلك احلجة الواهية
�أم تقولون �أن حمم ًدا مل يكن ً
ِل ُـم َر َ�ضاء القلوب ،و�ساقطي الهمم ،ومتك�أ �أهل الذل.
يا قوم �إن حمم ًدا جاء ًّنبيا مر�سالً ،وقبل النبوة كان �أَمي ًنا �صادقًا ،مل يقنع
ب�أ�سود بيته ،مثل عمه حمزة ،وابن عمه علي بن �أبي طالب ،و�أبطال قري�ش
والأن�صار� .أن يخو�ضوا وحدهم غمرات املوت يف احلروب ملن حتداهم وناه�ضهم
ال�صا ِرم
من كفار قري�ش ،بل هو هو ،بذاته الكرمية ،وقد �أفرغ عليه الدروع ،وتقلد َّ

107

رده على من زعم �أن حكمته بل�سانه �أكرث مما هي من قلبه

107

(((
انت�صارا للحق
الوغَى((( ،فتك�سرت ثناياه وتخ�ضب وجهه بالدم،
َالب َّتار  ،واقتحم َ
ً
ومقاومة للباطل .علمكم بنف�سه و�أر�شدكم بقوله وفعله.

�أين امل�سلمون اليوم ،من �شيء من هذا الإقدام وتلك الهمم؟! و�أ�سفاه!
بئ�س اخللف نحن ،ونعم ال�سلف من قد �سلف .ترتعد ف ََرا ِئ ُ�ص ُكم �إذا �سمعتم ذكر
ما �أنتم فيه من غريب الذل ،خوفًا من �أن تدعوا لنزع نَيرْ ِه((( عنكم ،فرتجعون �إىل
بارد القول ،و�سفيه الر�أي ،فتطلبون حكمة من قلب ال حكمة من ل�سان ،قتل من
كان على هذه ال�شاكلة من �إن�سان.
«فندم من حتر�ش بال�سيد وعلم �أن قوله احلق».

ال�صارم الب َّتار :ال�سيف القاطع( .م).
((( َّ
الوغَى :احلرب( .م).
((( َ
((( َنيرْ ه :ظُ لْمه وا�ستبداده( .م).

ر�أيه يف م�صر وامل�صريني و�صورة احلكم الذي يجب
خ�صو�صا وال�شرق عمو ًما
�أن حتكم فيه م�صر
ً

حمبا مل�صر وللم�صريني� ،شديد االرتباط بهم ،كثري
كان جمال الدين ًّ
البحث يف الق�ضية امل�صرية ،وما �آل الأمر من �سقوطها بني براثن بريطانيا  -ويذكر
خطيئات للدولة العثمانية  -كان بالإمكان �إذ ذاك جتنبها.
جي�شا لت�سكني فتنة عرابي من �أكرب الهفوات،
ويعد عدم �إر�سال الدولة ً
ومن �أعظم الأدلة على �سفه ال�سيا�سة والتفريط.
وكان يقول:
ك�أن القوة الفرعونية �أخذت على الدهر عه ًدا �أن ال تربح وادي النيل،
فكلما ق�ضى فرعون تقم�ص ب�آخر ،وكلما انقر�ضت عائلة فرعونية  -ادعت �إرثها
عائلة ،وجاءت ولو من وراء البحار والت�صقت بالن�سب الفرعوين ،ولو ب�أقل م�شابهة
وكثريا ما كان يردد ﮋﮟ ﮠ
من خلق الغطر�سة ،والت�أله على النا�سً ،
ﮡﮊ [الزخرف ...]54 /ويقول:
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عجيب هو ن�صيب املنت�صر مل�صر وللم�صريني� ،إذا مكث بني ظهرانيهم ،فمو�سى
متهما مو�شى به من مظلوم ن�صره على ظامله - ،وفرعون
خرج منها خائ ًفا يرتقبً ،
متهما وهو مل ي�أت الفاح�شة.
معبود فيها  -ويو�سف ال�صديق ّزج يف ال�سجن ً
«نعم يف النتيجة ح�صح�ص احلق وزهق الباطل».
ول�سوف تخل�ص م�صر لأهلها �إذا هم عملوا باحلزم ،وهيئوا ما يلزم من العزم،
وما يتطلبه حكم الذات من ال ُق َوى.
ول�سوف يفعلون ذلك بعوامل ال�ضغط ،وامل�سك باخلناق ،و�إذا ما فعلوا
واجتمعت الكلمة ،وتوحدت الأهواء نحو الغاية ح�صل الب�أ�س.
و�إذا مل ي�ضعوا هذا الب�أ�س بينهم ب�سوق التحا�سد� ،أو بفعل الد�سائ�س؛ قل
مت الأمر ،وفاز القوم ودخلوا يف دور احلياة ال�صحيحة.
ال حتيا م�صر ،وال يحيا ال�شرق ِب ُد َو ِله و�إماراته� ،إال �إذا �أتاح اهلل لكل منهم
قويا عاد ًال((( يحكمه ب�أهله على غري طريق التفرد بالقوة وال�سلطان.
رج ًال ًّ
لأن بالقوة املطلقة اال�ستبداد ،وال عدل �إال مع القوة املقيدة .وحكم م�صر
ب�أهلها� ،إمنا �أعني به ،اال�شرتاك الأهلي باحلكم الد�ستوري ال�صحيح .ثم قال:
((( قلنا �إن املتداول بني النا�س عن ل�سانك «يحتاج ال�شرق �إىل م�ستبد عادل» قال هذا من قبيل جمع الأ�ضداد
وكيف يجتمع العدل واال�ستبداد .وخري �صفات احلاكم «القوة والعدل» وال خري بال�ضعيف العادل كما �أنه ال
خري يف القوي الظامل.
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�إذا �صح �أن من الأ�شياء ما لي�س يوهب ،ف�أهم هذه الأ�شياء (احلرية)
و(اال�ستقالل)؛ لأن احلرية احلقيقية ال يهبها امللك وامل�سيطر للأمة عن طيب
خاطر ،واال�ستقالل كذلك.
بل هاتان النعمتان� ،إمنا ح�صلت وحت�صل عليهما الأمم� ،أخذًا بقوة واقتدار،
يجبل الرتاب منها بدماء �أبناء الأمة الأمناء� ،أُوليِ النفو�س الأبية ،والهمم العالية.
�أما تغيري �شكل احلكم املطلق ،بال�شكل النيابي ال�شوري ،فهو �أي�سر
مطلبا ،و�أقرب من ً
اال� ،إذ يكفي فيه �أحيانًا �إر�شاد امللك ون�صحه من عقالء مقربيه،
ً
فيفعله ،وي�شرك معه �أمته ورعيته ،ويرى بعد التجربة راحة ،وت�ضام ًنا على �سالمة
ملكه ،وعزة بالتفاف طبقات الرعية حول عر�شه ،بقلوب خال�صة خمل�صة ،وحب
�صميمي ،فيكون للملك الد�ستوري عظمة امللك.
وعلى نواب الأمة �أعباء نوائب اململكة ،ودرء املفا�سد عنها ،والذود عن
�سالمتها بالأموال والأرواح.
ولكم ر�أينا من عقالء امللوك من َّ
حكم عقله ف�أر�شده �إىل ا�ستبدال مطلق
امللك ،بامللك ال�شوري ،فا�سرتاح و�أراح.
وهذا هو ال�شكل من احلكم الذي ي�صلح مل�صر ،ولدول و�إمارات الإ�سالم
يف ال�شرق.
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وبتو�ضيح و�إف�صاح:
ال ي�سلم على الغالب ،ال�شكل الد�ستوري ال�صحيح مع ملك ذاق لذة
التفرد بال�سلطان ،ويعظم عليه الأمر ،كلما �صادمه جمل�س الأمة ب�إرادته� ،أو غلبه
على هواه.
قويا عاد ًال مل�صر ولل�شرق ،يحكمه ب�أهله).
لذلك قلت�( :إذا �أتاح اهلل رج ًال ًّ
ذلك الرجل �إما �أن يكون موجو ًدا �أو ت�أتي به الأمة ،فتملكه على �شرط
الأمانة ،واخل�ضوع لقانونها الأ�سا�سي ،وتتوجه على هذا الق�سم ،وتعلنه له يبقى
ِ (((
التاج على ر�أ�سه ،ما بقي هو حمافظًا� ،أمي ًنا على �صون الد�ستور ،و�أنه �إذا َحنث
ب َق َ�س ِمه وخان د�ستور الأمة� ،إما �أن يبقى ر�أ�سه بال تاج� ،أو تاجه بال ر�أ�س.
هذا ما يح�سن بالأمة فعله �إذا هي خ�شيت من �أمرائها وملوكها عدم
قلبا
الإخال�ص لقانونها الأ�سا�سي� ،أو عدم قابليتهم لقبول ال�شكل الد�ستوري ً
وقالبا.
ً
و�إال فالأمري ال�صالح القريب� ،أوىل من البعيد الغريب.
�أما احلكم اجلمهوري فال ي�صلح لل�شرق اليوم وال لأهله ،و�سي�أتي بيان
ذلك.
((( َح ِنث بق�سمه :مل َيبرَ ّ فيه( .م).

ر�أيه يف الوطن وفل�سفته فيه بالن�سبة �إىل النوع
الإن�ساين واعتقاده �أن التفرد بال�سلطة و�سوق الأمم
على هوى الفرد �سيزول من العامل
من ر�أي جمال الدين �أن العامل الإن�ساين ،من خ�صائ�ص هيئته االجتماعية،
وحت�ضر� ،أن ُي ْح َكم برجل من �أهله بغري قهر.
مت�صرَّ ،
�أن ال يتي�سر للإقليم متى َّ
وله على ذلك �أدلة ومقدمات ن�أتي على جمملها.
ملا �س�ألناه ،لمِ َ قال الأ�ستاذ �إذا �أُتيح لل�شرق من يحكمه ب�أهله؟ ومل يقل،
�إذا �أتيح لل�شرق �أو مل�صر رج ًال منه ،يحكمه ب�أهله على غري طريقة التفرد باحلكم
املطلق؟ قال:
خليق بالإن�سان كما �أنه نوع واحد �أن ال يكون له غري هذه الكرة الأر�ضية
ال�صغرية وط ًنا  -مبعنى �أن وحدة النوع ،تقت�ضي وحدة املكان.
فالإن�سان طاملا ال ميكنه �أن يعي�ش يف املاء ،فموطنه �إذن «الياب�سة» ونتيجة
هذه املقدمة �أن ال يخت�ص ببقعة منها ،دون الأخرى لوال �أن احلكمة ق�ضت� ،أن
خم�سا ،و�أن يكون للإقليم خوا�ص خم�س بها
تكون احلوا�س الب�شرية ،املعروفة ً
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متيزت ال�شعوب ،والقبائل التي خلقها اهلل من نف�س واحدة ،وتق�سم املعمور �إىل ما
ي�سمونه ممالك و�أوطانًا.
�أما اخلوا�ص ف�أربع منها ت�ستمد من طبيعة الإقليم ،واخلام�سة تطر�أ فت�ؤثر،
وهي «الدين» ويليها «الل�سان» و«الأخالق» و«العوائد» و«الإقليم» وت�أثريه على
املجموع.
وحتت هذه امل�ؤثرات حت�صل للأقوام ميزة ،وتت�أ�صل فيهم حمبة البقاء على
م�ألوفهم ،والذَّ ود عنه((( ،واعتبار من خالفه �أنه لي�س منهم ،بل هو غريهم مبعنى
ال َغيرْ َِّية((( املطلقة.
فمتى مت لقوم من �سكان الأر�ض� ،أو لأهل �إقليم� ،أو ِم�صْ ر تلك اجلوامع،
�أو اخلوا�ص اخلم�س املُ َم ِّيزة ،وح�صلت امل�ساواة بها ،بني العموم منهم ،وت�أثروا
مب�ؤثراتها� ،أ�صبحت دعوى الكفاءة بينهم مي�سورة ،و�أمر التميز� ،أو تعني الأف�ضلية
غري مي�سور .ف�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك الغرور ،ور�ضاء كل �إن�سان عن نف�سه ،وتعاميه عن
نق�ص ذاته ،وبالإجمال الت�أله املوجود يف الب�شر كما قال ابن خلدون.

الدفَاع عنه( .م).
((( الذَّ ْو ُد عنهِّ :
((( ال َغيرْ َِّية :كون كلٍّ من ال�شيئني خالف الآخر ،مقابل العينية( .م).
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علمنا مقدار ما يعانيه الفرد من قوم قد �ساوت بينه وبينهم الطبيعة� ،أن
يظفر بامليزة عليهم ،وير�ضخهم لالعرتاف بها بدون تو�سط القهر والغلب� ،أو بدون
التذرع بالدعوة الدينية للو�صول �إىل ذلك الغر�ض.
ف�إذا امتنع القهر ،فالبد من الوفود على القوم (فر ًدا كان �أو جماعة) ب�شيء
خريا مما �ألفوه،
غري ما تعودوا عليه من خوا�صهم الإقليمية ،على �شرط �أن يكون ً
ليكون الأخذ به �أ�سرع وللبقاء �أدعى».
ثم قال لزيادة الإي�ضاح:
انظروا �إىل العامل الغربي ترونه على تق�سيماته احلا�ضرة ،وا�ستقالل
عنا�صره مبميزاتهم القومية ،ملا ت�ساووا على الوجه الن�سبي بالف�ضيلة (و�أهمها العلم
بالواجبات �سواء كانت لهم ومعرفة وجوه املطالبة بها �أو عليهم وامل�سارعة لأدائها)
انتفى من بني ظهرانيهم �أمر التفرد بال�سلطة ،و�سوق الأمة على هوى ال�سلطان.
و�سينتفي ما بقي يف العامل الب�شري من هذا النوع من احلكم املطلق على
�سنن التدريج ،ومقت�ضيات الفطرة.
حاكما لنف�سه ،حمكو ًما
�أ�صبح الأوروبيون اليوم ،والكل يف وقت واحدً ،
منها بعامل احلكم ال�شوري ،و�صارت كل �أمة من تلك الأمم يف م�أمن من �أن
تر�ضخها القوى �أو املميزات يف جماوريها ،فت�ستهويها لالنقياد لها ،باالعتقاد �أنها
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من طبقة فوق طبقتها ،ال بفعل الغلب ،وال بالت�شبه والتقليد الأعمى؛ لأن الفرق
من حيث الف�ضائل ،و�أ�سباب الرقي نذر ي�سري ،والعمل مبا ي�ستح�سنه البع�ض من
الآخر غري ع�سري.
وخمت�صر القول �أن احلكم للعقل والعلم.
ومتى �صادفت هاتان القوتان ،حم ًقا وجهالً ،تغلبتا عليهما.
وهكذا القول يف حكم الفرد املطلق ،ف�إنه يكون ويدوم ما دامت الأمة
تتخبط يف دياجي اجلهل.
ومتى ف�شى العلم يف الأمة ف�أول ما تناه�ض ذلك ال�شكل من احلكم وتعمل
على التخل�ص منه� .سنة اهلل يف الذين خلوا من قبل ولن جتد ل�سنة اهلل تبديال.

قوله يف ت�أثري ف�ضائل الوفود والفاحتني و�ضربه املثل
يف العرب يف فتوحاتهم وانت�شار ل�سانهم

قال:
لبيان ت�أثري الوفود على قوم ب�أح�سن مما �ألفوه ،و�أنه �أفعل لو�سائل بعد القهر
للحكم فيهم ،ولرتك الأثر بينهم ،فيكفي لذلك النظر يف ظهور الإ�سالم وفتوحاته
�صلحا ،وانت�شاره يف �أقل من ع�صر يف �أعظم املعمور من الأر�ض ،فقد
حربًا كان �أم ً
عم جزيرة العرب ،فال�شام ،فم�صر ،فالعراقني ،فالهند ،ف�أق�صى ال�شرق ،حتى فروق
الأ�ستانة ،وها هو قرب خالد �أبي �أيوب الأن�صاري وجامع القعرية امل�شهور «بجامع
العرب» يف حملة «غلطة» من �أكرب ال�شواهد.
نعم �إن زحف العرب ُورفُو َدهم((( على البالد �إمنا كان لتعميم الدعوة
الدينية �أو ًال ،و�إال ف�أداء اجلزية للدخول مع القول يف حقيقة امل�ساواة ،وللقيام يف
حفظ كيان املجموع.
وكان من يقبل الإ�سالم ال �إكراه عليه يف قبول العادات وتعليم الل�سان.
((( ُرفُو َدهمَ :عطَ َاياهم ِ
و�صالتهم( .م).
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كذلك َمن �أدى اجلزية فال �إكراه عليه يف دينه ،وباقي مميزاته ،بل يبقى على
م�ألوفه ،وم�ؤثرات �إقليمه ،وخوا�صه ،وال خطر على قلب فاحت �إ�سالمي �أن يعمم
�آداب قومه ول�سانهم �أو �أن يتخذ لذلك �أقل الو�سائل.
ومع ذلك نرى �أن كل َمن دان بالإ�سالم� ،أو ر�ضي بدفع اجلزية قد �سارع
عن طيب خاطر ،وارتياح عظيم للتعرب.
وال�سبب يف ذلك� ،أن وفود العرب حملت معها �أخالقًا فا�ضلة ظهرت
�أف�ضليتها ب�أجلى املظاهر مثل الأنفة من الكذب ،والوفاء بالعهد ،ومطلق العدل،
وكمال احلرية وامل�ساواة احلقيقية بني امللك وال�سوقة ،و�إغاثة امللهوف ،والكرم،
وال�شجاعة وباقي الف�ضائل من الهيئات املتو�سطة بني اخلالل الناق�صة.
و�أمر طبيعي ما لهذه الف�ضائل وال�صفات من ال�سلطة الأدبية على من مل
يتخلق بها.
لأن الإن�سان �إمنا ينفعل بروحه و�شعوره ،واالنتخاب الطبيعي فطري يف
وو�ضوحا يف الإن�سان.
ظهورا
ً
احليوان ،و�أ�شده ً
لذلك انعطفت قلوب الأمم ،على ا�ستح�سان الوافدين من العرب لبالدهم،
(((
(((
�صلحا.
زار َها � ،أو ً
�سواء فيه البالد التي فتحت َع ْن َوة وو�ضعت فيها احلرب �أَ ْو َ
((( َع ْن َوة :ق َْ�س ًرا و َغل ََبة( .م).
((( �أَ ْو َز َارها� :أَ ْث َقالَها و�آ َال ِتها( .م).
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و�أول مقدمات العادة اال�ستح�سان ،ثم املزاولة حتى تر�سخ ملكة.
والإعجاب ب�آداب قوم ،باعث على حب التقرب منهم ،و�أعظم و�سائل
التقرب التفاهمَ ،في َت َب ُارون((( يف تعلم الل�سان.
هكذا مت للعرب ور�سخ لهم يف معظم ما فتحوه من الأم�صار والبلدان
واملمالك� ،آثار �أدبية ف�ض ًال عن الآثار العمرانية ،من ل�سان وعادة ،و�أخالق ما
�أمكن ا�ستئ�صالها ،بل بقيت رغم �أنوف من دال من بعدهم من الدول ومن
هيئات احلكومات املختلفة.
فم�صر بينما هي هرقلية رومانية ،ومقوق�سها عامل له فيها� ،أ�صبحت يف قليل
من الزمن �إ�سالمية يف الأغلبية ،عربية بال�صورة املطلقة ،يف كافة مميزات العرب.
وهكذا القول يف �سوريا والعراق ،وغريهما بدون �أن يبذل يف �سبيل ذلك
التغيري �أدنى م�سعى� ،أو ي�ستعمل له �أقل الو�سائل كما ذكرنا.
نعم �إن �أكرب حامل ،و�أفعل عامل ،على َت َع ُّرب �أولئك الأقوام هو الف�ضائل
الأخالقية ،وال�صفات العالية ،التي كانت ت�أتي بها العرب مع ب�أ�سهم و�شجاعة
�أبطالهم.

((( َي َت َب ُارون :يتناف�سون( .م).

تف�سريه ملا �أ�شكل على امل�ؤرخ وال�شاعر الرتكي �ضيا
أثرا بعد �أن توغلوا
با�شا ،من عدم ترك الأتراك � ً
يف �أوروبا ومل يكن لهم ما كان للعرب يف فتوحاتهم
وحجج جمال الدين على ذلك
قال« :جاءين يو ًما �أديب كبري من �أدباء الأتراك وبيده كتيب �صغري فيه
مفكرات �ضيا با�شا بخطه ،فقر�أت ما ترجمته باحلرف:
توغلنا يف الفتوحات حتى تو�سطنا َك ِبد((( �أوروبا ،ودخلنا (ڤي َّنا) وا�ضطررنا
للتخلي عنها ،ولي�س لنا ثمة �أدنى �أثر �أدبي �أو مادي وهكذا باال�ستدالل� ،سيكون
حالنا يف بقية تركية �أوروبا مثل بلغاريا ،والفالخ والبغدان ،وال�صرب ،واجلبل
الأ�سود ،وغريه من البدان.
�إنه ليحزن امل�ؤرخ كلما تكرر قول ال�شاعر العربي:
ُ
��د َن��ا �إِلىَ الآ َث����ا ِر
ــــــد ّل َع َل ْي َنــــــا			 َف
��ع َ
ــــار َنـــــا َت ُ
��روا َب ْ
�إِنَّ �آ َث َ
��ان��ظ ُ

�صلحا قد تركوا من
�أما العرب ففي كُ لِّ ما فتحوه من البالد ،حربًا كان �أم ً
الآثار الأدبية واملادية ،ما ال يقوى على مال�شاته الأدهار ،فامل�سلم� ،أو امل�سيحي،
واليهودي ،يف م�صر ،وال�شام ،والعراق ،يحافظ كل منهم قبل كل �شيء ،على
ن�سبته العربية ،فيقول (عربي) ثم يذكر جامعته الدينية.
((( َكبِدَ :و َ�سط( .م).

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

122

122

و�آثارهم املادية يف الأندل�س ،ال تقلّ عن �آثارهم املدنية يف باقي الأم�صار
فهي تنطق ب�أف�صح بيان على ممر الدهور �أنها حكمت من تلك الأمة.
والأغرب �أن الرتكي ،واجلرك�سي ،والأرنا�ؤوطي وغريهم من العنا�صر
ي�ستعرب متى وجد �أو �سكن يف بالد العرب ب�أقرب الأوقات ،وميتزج يف املجموع
حتى تخال �أنه (عربي قح).
(و�أما يف حكمنا فلم ن�ستطع �أن ن�سترتك �أدنى فئة ممن حكمناهم من الأمم
بكمال العدل الإ�سالمي ،وال�سماح الرتكي ،ولني اجلانب) ا هـ.
قال جمال الدين:
حيا لأزلت له ريبه من حالة قومه الأتراك».
«لو كان �ضيا با�شا ًّ
قلنا وكيف ذلك؟ قال:
�إن املرحوم �ضيا با�شا �أُ�شْ ِكل((( عليه الأمر ،ملا اعتقد �أن الأتراك قد �شابهوا
العرب متا ًما ،مبعنى �أنهم دخلوا يف دين الإ�سالم ،وجروا على �سننهم بالفتوحات،
من حيث العدل ولني اجلانب.
ولكن فاته� ،أن لكل دين ل�سانًا ،ول�سان دين الإ�سالم العربي.
(((

�أُ�شْ كِ ل :ال ُتبِ�س( .م).
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ولكل ل�سان �آداب ،ومن هذه الآداب ،حت�صل ملكة الأخالق وعلى حفظها
تتكون الع�صبية.
عظيما ،وحكمة نافعة قالها ال�سلطان حممد الفاحت
فالأتراك �أهملوا � ًأمرا ً
رحمة اهلل عليه ،و�أحب �أن يعمل بها ال�سلطان �سليم ،وهي قبول الل�سان العربي،
ل�سان الدولة ،وتعميمه بني من دان بالإ�سالم من الأعاجم ليفقهوا �أحكامه،
ومي�شوا على �سنن االرتقاء ،بعلومه ،و�آدابه ،ومكارم �أخالقه ،وحما�سن عوائد �أهله.
فالعرب ما جنحوا بفتوحاتهم ،ب�شكل الدين الظاهري فقط ،بل بفهم
�أحكامه ،والعمل ب�آدابه ،وذلك ما مت وال يتم بالل�سان وهو �أهم الأركان.
قامت ال�سالطني العظام من �آل عثمان ،بفتوحات جليلة ،وعملت خريات
ومربات جزيلة ،وقربوا �إليهم من كان يف ع�صرهم من فحول العلماء من امل�سلمني -
وقد تفردوا �إذ ذاك مبعرفة الل�سان العربي وبع�ض علومه  -وعرف �أولئك الفحول
قدر الل�سان العربي ،وغالوا يف التقدير حتى �أنهم كانوا (على ما قيل) ال يعطون
وظيفة علمية �إ ّال ملن يحفظ القامو�س العربي الفريوز �آبادي (وهذا لو �صح ،غُ ُل ّو غري
معقول) ولي�س هو من الفائدة يف �شيء.
بقيت الأتراك يف فتوحاتهم على تلك ال�صورة ويف جمموعهم بداوة �صرفة،
مل يتخذوا غري القوة املادية �آلة ،ومل ينقلوا �سواها للبالد.
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نعم �إنهم تدينوا بالإ�سالم على �أب�سط حاالته و�أ�شكاله بكمال التعبد،
ولكن على بعد �سحيق من فهم معاين القر�آن ،و�آداب الل�سان.
والعرب لو كانوا مثلهم ،ملا ا�ستطاعوا �أن يكونوا �أح�سن � ًأثرا منهم  -وملا
كان لهم ح�ضارة وال مدنية ،و َل َب َق ْوا بداوة حم�ضة ،همهم فتح البالد لال�ستغالل،
للرفَا َهة((( والرتف� ،أو البذخ وال�سرف.
وجمع الأموال َّ
الأمر الذي ق�ضى على الدول التي خلت قبل الإ�سالم وبعده ،التي ما
كان ليق�ضي عليها ب�سواه.
ال�سفه((( والرتف ،والبذخ وال�سرف من العوامل الأ�سا�سية
فاالنغما�س يف َّ
يف حالتي اال�ضمحالل واالنقرا�ض ،و�أقل نتائجه �صرف الهمم عن معايل الأمور،
وعدم االكرتاث مبا يحتاجه امللك من تعهد ب�أ�سباب دوام العمران.
و�أ�شد ما فيه من املخاطر احتقار مطالب اجلمهور التي كلما متادى امللك
املُ َح َّجب((( وعونته املرتفني امل�سرفني يف �إهمالها وال�ضغط على طالبيها حتت�شد
الأحقاد يف ال�صدور و َت ْ�س َت ْح ِكم((( منهم ال َّن ْف َرة((( ،وال يلبث كل ذلك طوي ًال حتى
((( لل َّرفا َهة :لِ�سِ َعة العي�ش( .م).
ال�سفه :ا َجل ْهل مبو�ضع النفقة( .م).
(((
َّ
((( املُ َح َّجب :الذي جعل بينه وبني النا�س �سات ًرا ومان ًعا( .م).
((( َت ْ�س َت ْحكِ مَ :ت َت َم َّكن( .م).
((( ال َّنفْرة :التجايف والبعد( .م).
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يظهر يف حني ال يرقبه امللك امل�ستبد وال �أعوانه الذين غ�صبوا حق الأمة وه�ضموا
حقوقهم العامة ب�صفتهم خا�صة.
فالأتراك قد اتفقوا �شك ًال مع العرب ،والنتيجة من حيث هي نتيجة م�ؤملة
فواحدة للقومني وللأمتني.
�أما ف�ضل العرب برتك الآثار العمرانية والأدبية ،فلي�س له كبري �أهمية بالنظر
�إىل نتائج الأمور وم�صريها كما �سي�أتي بيانه.

ا�ستنتاجه �أن ترك الأثر مع التفريط يف �صون امللك
وعدم حفظه �أدعى للت�أثر ولي�س فيه �شيء من
الفخر
قال�:إن عدم ترك الأتراك � ًأثرا بعد �أن توغلوا يف فتحهم �أوروبا ،ودخولهم
«لـﭭيينا» وتخليهم عن تلك الأم�صار بدون �آثار �أدبية �أو عمرانية  -ال يعد ِحطَّ ة((( -
كما �أن بقاء �آثار العرب يف الأندل�س ال ُي ْح َ�سب لهم �شرفًا ،بعد �أن ا�ست�ؤ�صل
ظلهم ،وزال ُملكهم ،وانقر�ضت دولتهم ،بل يف معتقدي �أنه من �أقد�س واجبات
من ا�ستطاع �أن ي�أتي بتلك الآثار ،وجت�شم لإبرازها و�إبداعها تلك املهالك والأخطار
والأموال � -أن يعد حلفظها يف حوزته ،وحتت �سلطانه ما ا�ستطاع من قوة ال �أن َت ْب َقى
� ًأثرا بعد عني.
والأثر يف مثل هذه احلال �أدعى للحزن لأنه �أف�صح من كل بالغة على
التفريط ،و�أنطق على ال�سفه وعدم الكفاءة من كل حجة وبرهان.
بل �أرى �أن عدم ترك الأثر على هذا النمط �أوىل من تركه لعدم الت�أثر ،و�إن
خالف هذا القيا�س بع�ض الأوروبيني.
(((

حِ ّطةِ :ذ َّلة وهوان( .م).
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فالإفرن�سي�س مث ًال �ألف مهرة كتبتهم (�شناعات احلرب ال�سبعينية) �سنة
 ،1870و�صوروا �ضعفهم جتاه الأملان ،وتدبرهم للأمور ،وهفوات ق َُّوادهم ،و�أ�سباب
خذالنهم ،وما �أتاه عدوهم من اجلرائم ،والتمثيل  -ب�صورة �أفظع من �أن ي�صورها
العدو الأملاين ،فهم يذكرون ذلك ليث�أروا ولكن على اهتمام متوا�صل ،لرتقّي
الأمة ،و�إعداد ما ي�ستطيعون من قوة.
آثارا �أو مل يرتك،
و�أما العرب والرتك ففي كل فتوحاتهم� ،سواء فيه من ترك � ً
فقد تركوا من بعدهم خل ًفا من الأبناء يذكرون جمد الفتح ويفتخرون ب�أعمال
�آبائهم و�أجدادهم! وعن �أعدائهم غافلون ،وعن واجباتهم الهون ،و�إن ذكَّ رتهم
ال يذكرون ،و�إن �أيقظتهم ال يفيقون ،بل هم يف غفلتهم راقدون ،وعلى القدر كُ لّ
�شيء يحيلون.
ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ولو عملوا بالقانون الإلهي ،وبقوله:
ال�سبل على النجاح،
ﰇﮊ[النجم ]39 /لكان �أوفر ً
خريا للأمة ،و(ال�سعي) �أدل ُّ
و�أح�سن ما ُت َر َّبى عليه النا�شئة.

قوله يف ت�أثري �آداب الل�سان

قال� :أما انت�شار الل�سان العربي فيما عدا بالدهم ،فلي�س للفاحتني �أدنى
دخل فيه ،وال اتخذوا له �أ�سبابًا وو�سائل ،بل �إن ما وجد يف الل�سان العربي من
الآداب الباهرة ،واحلكم والأمثال واملواعظ ،ذلك هو الذي �أحله من االنت�شار
هذا املحل.
حتى �أن العرب قبل الإ�سالم وهم يف تلك احلالة اجلاهلية ،والبداوة املح�ضة،
وبعدهم عن كل ح�ضارة ،كانوا يحلون ب�آداب ل�سانهم من �أعظم امللوك  -مثل ك�سرى
�أنو�شروان  -حم ًّال رفي ًعا وي�أخذون اجلوائز ،ويرثون بتجارتهم مع الأعاجم ،ب�آداب
ل�سانهم ،وما يجري على �أل�سنتهم من احلكمة التي ت�أخذ مبجامع القلب.
هكذا كان الذكاء العربي ،الفطري ،املتوقد ،ينا�سبه �سال�سة الل�سان و�آدابه.
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فكان �إذا ظهر بني العرب ،حكيم طبيب مثل احلرث بن كلدة مث ًال ا�ستطاع
ب�آداب الل�سان ،وفرط الذكاء �أن ُي َقا ِرع((( ،و ُي َ�ضا ِرع((( �أكرب حكيم من الفر�س مع
ح�ضارته ومدنيته!
وكذلك ال�شاعر يف قبيلته �إذا نبغ ولو كان و�ضيع ال َّن َ�سب � َأج َّل ْته القبيلة،
واعتربته حامي ِذ َما ِرها((( ب�أدبه و�شعره ،و�أَ ْغ َنته باملال واملا�شية.
و�أما يف احل�ضارة الإ�سالمية ،ويف دولها ،فكثري ممن برع بالأدب ف�أو�صله �إىل
مرتبة الوزارة ،فالإمارة ،و�أما من �أثرى ،ب�أخذ جوائز اخللفاء ،وامللوك من الأدباء فال
يعدون كرثة.
هذا بع�ض ما لآداب الل�سان من الت�أثري املادي ،و�أما الت�أثري املعنوي فيكفي
�أنه من �أكرب اجلوامع التي جتمع ال�شتات وتنزل من الأمة منزلة �أكرب املفاخر.
فكم ر�أينا من دول اغت�صب ملكها الغري ،فحافظت على ل�سانها حمكومة
وترقَّبت الفر�ص ،ونه�ضت بعد دهر فر َّدت ملكها وجمعت من ينطق بل�سانها �إليها،
والعامل يف ذلك �إمنا هو الل�سان قبل كل ما �سواه ،ولو فقدوا ل�سانهم ،لفقدوا
تاريخهم ،و َن ُ�سوا جمدهم ،وظلوا يف اال�ستعباد ما �شاء اهلل.
((( ُيقَارِعَ :ي ُر ّد احلجة باحلجة( .م).
((( ُي َ�ضارِع :ي�شابه( .م).
((( ِذ َمارِها :ما ينبغي حمايته كالأهل والعِر�ض( .م).

فيما عرف عن جمال الدين من مزية الإقناع يف
حالتي ال�سلب والإيجاب وال�سبب يف ذلك

كان جمال الدين من �أكابر علماء الكالم ،و�إما ًما يف املنطق ،يحب اجلدل
واحلجاج وقد �أحاط ب�ضروب ال�سف�سطة ،لي�سلم يف جدله من �شراكها ،قوي احلجة
كما ذكرنا� ،أوتي قوة الإقناع لدرجة يخال الإن�سان �أنه قادر على الإقناع يف حالتي
ال�سلب والإيجاب.
وال�سبب يف ذلك هو �أن جمال الدين مع حكمته ،و�سرعة خاطره وتوقد
ذكائه ،و�سعة اختباره للأخالق الب�شرية ،وكرثة خمالطته الأمم يف خمتلف الأقاليم،
وح�صول امللكة له يف وجوه املباحث التي كان يطرقها.
فقد �أحاط على وجه �إجمايل ب�أخالق العرب ،والرتك ،والفر�س والأوروبيني
وعلم �أ�شياء كثرية عن مرامي القوم وحاالتهم الروحية ،و�أعظم ما كان يحر�ص
عليه يف تتبعاته �أن يراقب ح�سنات كل قوم (ولو مل يحبهم) ويحفظها يف ذاكرته،
كما يحفظ �سيئاتهم وخطيئاتهم.

132

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

132

وهكذا �ش�أنه مع الأفراد حتى مع خادمه ،فكان يرقب حركاته و�أعماله يف
كل يوم ،ف�إذا �أخذ يذكر ح�سناته اعتقد ال�سامع �أنه الرجل الكامل ،ثم �إذا �أتى
على ذكر �سيئاته جعله �أ�سفل و�ألئم خلق اهلل!
وقد كرث ورود �أمثال ذلك يف حما�ضرات جمال الدين وحمادثته و�إقناعه
خماطبه يف حالتي اال�ستح�سان واال�ستهجان لل�شخ�ص الواحد وال�شيء الواحد
حتى توهم البع�ض �أنها من املواهب اخلا�صة جلمال الدين.
وملا ذكر له ذلك قال:
«لي�س يف الأمر �شيء من املواهب� ،إذ لكل خط طرفان ،ولكل �إن�سان وجه
وقفا ،وفيه �صفات قبيحة ومزايا طيبة».
«واحلكم على الأ�شخا�ص والأ�شياء �إمنا يختلف باختالف الزمان واملكان
واملوقف ،ورغبة القائل».
«�أمر النبي � أن ُي ْر َبط �أبو �سفيان يف خطم اجلبل لتمر عليه جيو�ش اهلل،
فا�ستحق هذا الإذالل يف ذلك املوقف».
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ثم يف مو�ضعه من قري�ش و�أنه من كبارهم قال بحقه (�إن ال�صيد يف جوف
ال َف َرا((().
«ثم ملا برز �أبو دجانة لقتال كفار قري�ش ،و�أخذ يتبع قال :
« ِم�شْ َية يكرهها اهلل �إال يف مثل هذا املو�ضع».
(((
تطبيبا لقلب ذلك ال�صحابي الفقري ،الذي
وهكذا قال (نعم الأدم ا َخللّ ) ً
ال ميلك �سوى اخلل ،فقدمه طعا ًما يف دعوة ر�سول اهلل ،وقال (بئ�س الأدم اخلل) �إذ
قدمه ذلك ال�صحابي املو�سر.

فكان اختالف احلكم على ال�شيء الواحد ،الختالف الو�ضع والوا�ضع.
وهكذا يكون احلكم على ما مياثل ما ذكرنا من الأ�شخا�ص والأ�شياء.
ومن �صفات جمال الدين �أنه كان ال يغايل يف املدح وال ي�سرت�سل يف الذم
خا�صا به.
والقدح ،وله �أ�سلوب كاد �أن يكون ًّ
مثال ذلك �أنه ذكر يف جمل�سه رجل من �أرباب ال�صحف امل�شهورة يف م�صر،
ف�أو�سعه احلا�ضرون ا�ستح�سانًا وا�ستهجانًا حتى انتهى الأمر لقول جمال الدين
((( ال َف َرا :بت�سهيل الهمز للتخفيف ،وهو حمار الوح�ش ،واملراد �أن �أبا �سفيان كحمار الوح�ش يف ال�صيد( .م).
((( الأُ ْدم� :أي �شيء ي�ؤكل باخلبز( .م).

134

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

134

ليكون الف�صل ،فما زاد على �أن قال( :هو مثل الهر) ثم �سكت فر�ضي بهذا القول
امل�ستح�سن وامل�ستهجن ،واملادح والقادح(((.
أي�ضا �إىل ذكر ذلك الرجل،
ثم ما م�ضى وقت طويل حتى �أف�ضى احلديث � ً
ف�أثنى جمال الدين على ِع َ�صا ِم َّيته((( ،و�إقدامه ،ومتنى لو يكون بني امل�صريني
وال�شرقيني عدة �أفراد مثله.
حا�ضرا يف جمل�س متثيله يف الهر �إال �أن قال :يا �أ�ستاذ يف
فما و�سع من كان ً
الأم�س هجوت الرجل واليوم �أخذت يف مدحه.
فقال مباذا هجوته؟ فذكر عبارة الهر.
قال :نعم قلت ذلك ولي�س يف هذا الت�شبيه �شيء من الهجو ،بل يجب �أن
نكرم الهرة والهر ،فالرجل يطوف كالهر ليلتقط احلوادث من منابعها ،فيكا�شف
بها الأمة .ونعم ما ات�صف به وما يفعله.
ولقد جرى جلمال الدين بحث وجدل مع كبري من العلماء يف قول (لي�س
يف الإمكان �أبدع مما كان) ف�أخذ ال�سيد الوجه ال�سلبي وقال (نعم يف الإمكان �أبدع
مما كان ،ها نحن اليوم نعجز بالعني املجردة عن ر�ؤية الأ�شباح والأجرام البعيدة،
((( القَادِحَّ :
الطاعن( .م).
((( عِ َ�صا ِم َّيته :اعتماده على نف�سه حتى ينال املجد( .م).
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ون�ستعني باملجاهر والنظارات ،فلو كانت عد�سات �أعيننا �أقوى ،واالنعكا�سات
النورانية �أ�شد لكان ذلك �أبدع مما نحن فيه من �ضعف الب�صر وعدم ر�ؤية البعيد).
فوقف ال�شيخ وظهر عليه العجز ،ومل ي�ستطع لربهان جمال الدين َر ًّدا.
بال�س ْف َ�سطة((( وغلب
فلما انف�ض املجل�س قال ال�سيد جلل�سائه� :أخذ ال�شيخ َّ
بها ،وكان الغلب له لو قال� :إن النظارات �إمنا فائدتها لر�ؤية البعيد فقط ،و�أما �إذا
ا�ستخدمت للقريب فال ميكن �أن يقر�أ �سطر وال �أن يرى قريب.
وعلى هذا يكون احلق يف جانب القول يف اخللق (لي�س يف الإمكان �أبدع
مما كان).

بال�سف َْ�سطة :باجل َِدال واملغالطة( .م).
(((
َّ

يف ت�أثري كالمه يف خماطبه وكيف كان يحمل اخلامل
على العظائم واجلبان على اجل�سارة

�أتى رجل من �أعاظم �أدباء الأتراك وموظفي �سفارات الدولة العثمانية �إىل
منزل جمال الدين ،و�شكى له حاله ،وعدم �صرف رواتبه وكرثة الت�ضييق عليه
وم�ؤاخذته ب�آثاره الأدبية �إىل غري ذلك:
فقال له م�شج ًعا على عادته مع �أمثاله:
اعلم �أن الدخول من باب الذل ال يثمر غري الذل ،ومع�شر ال�شرقيني يف
الفقر خوف الفقر ،ويف املوت خوف املوت.
فاقرع باب ال�سلطان ،مبطرقة اال�ستغناء ،وتردى برداء الهمة ،وارفع �صوتك،
واجعل لقدمك موط ًئا يف ب�ساط الغا�صبني من خا�صة جاللته ،تنل ما ترغب على
�شرط املواظبة على ذلك (لأن املواظبة والإحلاح �أَوْلىَ الأمور بالنجاح).
فخرج الرجل من جمل�س جمال الدين ،وكله حما�سة وانفعال حلديثه،
�ش�أن كل َمن حادثه ال�سيد ،ونفخ فيه من �أمثال تلك الروح.
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وبالفعل فقد ذهب الرجل للمابني الهمايوين ،وكتب ما ال يكتب بلهجة
غاية يف ال�شدة  -ال ي�صدق من عرف حقيقة �أخالقه �أنها ت�صدر منه  -فعرف
جاللة ال�سلطان من نهج الكتابة ،ومن اجلوا�سي�س التي كانت ت�أتيه ب�أ�سماء كل
من زار جمال الدين وتكلم معه� ،أن تلك الكتابة لي�ست من ك َْي�س((( الكاتب،
بل هي من نَ َف َثات((( جمال الدين ،فدعاه للح�ضور فذهب ،وطال مثوله لديه،
عر�ضا وعلى �سبيل ال�شكاية من بع�ض الذين يحبهم ،ويعدهم للمنا�صب
وذكر له ً
العالية ،كيف يتذمرون وي�شتكون وال ي�صربون ،وذكر ا�سم �صاحبنا مث ً
اال.
ففهم جمال الدين �أن ال�سلطان �إمنا يريد �أن يقول �إنك �أنت الذي دفعته
ملثل ما كتب ،ويف الأخري قال� :أن الرجل يزورك على ما �أظن� .أجاب ال�سيد نعم
يف بع�ض الأحيان .قال�« :إذا ر�أيته �أفهمه �أنني زدت يف راتبه ،و�أمرت ب�صرف ما
تراكم له و�أن�صحه بلزوم ال�صرب».
فلما خرج من ح�ضرة ال�سلطان حلجرة رئي�س القرناء ،وجد ذلك الرجل
فب�شره بااللتفات ال�سلطاين وقال :ا�سمع مني هذا املثل.
هناكَّ ،
�أتى رجل عند �آخر ف�شكى له قلة ذات اليد ،وحب الإثراء وحط رحال
�أمله عنده ،كي ينيله مبتغاه �أو ير�شده �إىل ال�سبيل.
((( َك ْي�س :خِ فَّة و َت َوقّد( .م).
((( نَ َفثَاتِ :ن َتاج( .م).
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�سهما وحيثما
فقال له الرجل� :إن يف املكان الفالين كن ًزا ،فخذ ً
وار ِم ً
قو�سا ْ
وقع ال�سهم ،فاحفر جتد الكنز.
و�سهما كذلك،
فذهب الرجل و�أو�صى على قو�س قوية ،غاية يف ال�صالبة ً
و�شد الوتر لدرجة كاد �أن ينقطع معها ،ورمى ال�سهم فذهب بالطبع بعي ًدا ،وفات
املرمى �إذ حفر ومل يجد �شي ًئا ف�أتى بالالئمة على َمن هداه واتهمه �أنه غ ََّرر به.
�سهما ب�سيطًا
فقال :و�أنت �صاحبي لقد �شددت الوتر �أكرث مما يلزم ولو �أر�سلت ً
ب�شدة معتدلة ،لوقع على ما طلبت.
�أما الرجل الأديب فقد �أجاب بلطف واخت�صار :يا ح�ضرة ال�سيد ال �أريد
من الكنوز �أكرث مما وقع �سهمي فوقه.

يف تكليف ال�سلطان عبد احلميد لل�سيد �أن يزوجه
من �إحدى جواري ق�صره وما جرى يف هذا البحث من
�أخذ ورد وكالمه يف احلكمة الزوجية ،وا�ستطرادًا يف
املر�أة والرجل وهل يت�ساويان
عا�ش جمال الدين عزبًا مل يقرتن يف حياته بامر�أة.
وكان كلما �شكى له �أحد ،كرثة العيال ،وقلة ذات اليد ،يعينه على قدر
خف من ظهري).
ا�ستطاعته ،ويقول له قل (و�أثقلت ظهري بالذي ّ
ففي يوم �أر�سل ال�سلطان من �أعلم جمال الدين �أنه �سري�سل له جارية
راف�ضا ذلك
ح�سناء من ق�صر «يلديز» ليت�أهل بها ،فامتنع ال�سيد من ذلك و�أبى ً
التكليف ٍ
بقول غريب (�سي�أتي بيانه).
فقيل له� :إنك �إذن حتب ت�أييد مذهب �أبي العالء حيث يقول:
َ
َه َ
���ي
������ذا َج���� َن����اه �أبِ�������ي َع��� َل ّ

���ت َع��� َل���ى �أَ َح����د
���ي ُ
َو َم�����ا َج��� َن ْ

قال :كال ،وال �أعتقد �أن مثل هذا القول ي�صح �أن ُي ْع َزى((( �إىل حكيم مثل
�أبي العالء ،لأنه ينايف احلكمة ،وال �أن ُي َّت َخذ حجة �أو قدوة.
((( ُي ْع َزىُ :ي ْن َ�سب( .م).
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�إذ كيف ي�صح لعاقل �أن يعترب الت�أهل ،واالزدواج جناية ،و�إن قيل �أنها
حكيما مثل املعري (ولوال
جناية معنوية ،يف بع�ض نتائجها ،كيف ي�صح لولد �صار ً
علة وجوده وهو ازدواج �أبيه ملا برز من العدم) �أن يل�صق اجلناية ب�أبيه خالفًا لكل
عقل ونقل.
و َمن ينكر �أن بقاء النوع ،وا�ستكمال حكمة العمران ،ما كان ولن يكون �إال
بالتنا�سل ،والتزاوج.
�أما حكمة الزواج و�شرطه فقد جاء يف القر�آن على �أو�ضح وجه و�أ�صرح
بيان� ،إذ ق ََّيد َمن خاف �أن ال يعدل  -باالمر�أة الواحدة وترك للم�ستدل ،وملن
يخ�شى �أن ال يعدل حتى مع الواحدة (عدم الزواج) وهذا ما ي�ستنتجه العقل ما
دام يحمله العاقل ،ويقول به احلق ،والعدل.
«�أما �أنا فمعرفتي مبا تتطلبه احلكمة الزوجية من معاين العدل ،وعجزي عن
القيام ب�أمره ،دفعني �أن �أتقي عدم العدل ببقائي عزبًا من �أن �أت�أهل و�أكون ظاملًا».
تفاديا من اخلوف من عدم
فقال له طبيب مو�سوي كان من خا�صته :فهل ًّ
العدل يجوز �أن يخالف الإن�سان طبيعته؟ فتب�سم ال�سيد وقال له:
«�إن الطبيعة �أحكم منك فهي تدبر نف�سها ومن ترك �شي ًئا عا�ش بدونه».
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عند ذلك قلنا جلمال الدين  -تقبل من جاللة ال�سلطان عطاء من املال،
ف ِل َم لمَْ تقبل عطاءه من اجلواري احل�سان؟! قال�« :أما املال الذي يعطينيه ف�إين
�أجد له على اجتهادي �أكُ ًّفا يقومون ب�أداء الواجب نحوه.
و�أما الزواج باجلارية احل�سناء فما �أنا بالكفء لها ،ول�ست بوليها لأحترى لها
كُ ْف ًئا(((.
ثم قال للوا�سطة يف هذا ال�ش�أن:
�إذا �أ�صر جاللة ال�سلطان� ،أو �أحب �أن يكرهني على هذا الأمر ،فال �أظن
�إال �أنه يحب �أن يراين يف عداد ا ِخل�صْ َيان((( فريتاح �إذ ذاك من هذا الف�ضول يف
الإح�سان ،ف�أخربوه �أين �س�أقطع �آلة التنا�سل �إذا هو �أ�صر.
و َل َّـما مل ي�أخذ الو�سيط (وهو من كبار الأغوات) من جمال الدين غري هذا
مدهو�شا من �شكل هذا الرد و�صورة الرف�ض.
اجلواب ذهب م�ستغربًا
ً
وعلى ما نظن �أن جمال الدين مل يخطئ يف رده ورف�ضه قبول الزواج الذي
�إمنا كان من ال�سلطان عبد احلميد مل�أرب ال حفاوة� ،إذ كان ُجلّ ق�صده تقييد جمال
الدين ب َغا ِئلَة العائلة((( لي�س �إال.
((( ُك ْفئًا :نظ ًريا �أو مماثالً( .م).
((( ا ِخل�صْ يان :الذين ُن ِز َعت خُ �صْ ياتهم� ،أي �أع�ضاء الذكورة عندهم( .م).
((( بغَا ِئ َلة العائلة :ب َِدفْع َه َلكة اجلوع عنها( .م).
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وبعد �أن �سكنت ال�ضو�ضاء التي �أحدثها تكليف ال�سلطان عبد احلميد
جلمال الدين �أن يزوجه .ورف�ضه على تلك ال�صورة التي ذكرناها ،قيل لل�سيد:
لو فر�ضنا �أنك قبلت تكليف ال�سلطان واقرتنت بامر�أة ،فما هي اخلطة التي كنت
تر�سمها لقرينتك ،وما ر�أيك يف م�ساواة املر�أة بالرجل؟
قال:
(((

(((
(لغوا)
�إنه لي�سرين �إذ �صار فر�ضكم ب�أمر زواجي (نفالً) � -أو يف حقيقته ً
وتخل�صت من ا ُخلطَّ ة((( وا ُخلطَ ط وا ُخل ُطوط(((.

�أما �أمر م�ساواة املر�أة بالرجل ،واحلجاب وهتكه ،وحقوق املر�أة �إلخ ،فقد
(((
مرارا ،وقر�أت يف هذا املو�ضوع مقاالت ور�سائل ،ولكن ال �أكتمكم
ق ََرع �آذاين ً
�أنني مل �أعرث يف كل ذلك على مقال �صريح� ،أو حتديد ملطلب امل�ساواة� ،أو على
بيان الغاية من هتك احلجاب� ،أو الفائدة التي ترتتب عليه� ،أو ت�أتي من ورائه.
ال�س ُفور((( �إذا مل ُي َّت َخذ َم ِط َّية((( للفجور.
وعندي ال مانع من ُّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

نَ ْف ًالِ :ز َيادة( .م).
َل ْغ ًوا :ما ال ُي ْع َت ّد به( .م).
ا ُخل َّطة :التدبري املحكم( .م).
ا ُخل ُطوط :املراد هنا املكاتبات واملرا�سالت التي يقوم بها لدفع �أمر الزواج عن نف�سه ،جمع خَ ّط ،وهو فن
حت�سني اخلطوط وجتويد الكتابة( .م).
َق َرعَ :ط َرق( .م).
ال�سفُورَ :ك�شْ ف الوجه وعدم التحجب( .م).
ُّ
َمطِ َّيةَ :و�سِ يلة( .م).
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وال �أظن �أن �ضجيج بع�ض النا�شئة يف ال�شرق ،واملتفرجنني منهم يق�صدون
بطلبهم م�ساواة املر�أة مع الرجل (يف التكوين) ذلك لأنه ممتنع بل م�ستحيل.
ف�إذا �صح هذا االمتناع من هذه الوجهة فال منا�ص من �أن تبقى املر�أة كما
هي مر�أة تكوي ًنا والرجل رجالً.
و�أما �إذا ق�صدوا امل�ساواة من حيث املواهب الفطرية فهذا �أثر االكت�ساب فيه
�ضعيف  ،فال�شاعر وال�شاعرة �إذا كان يف فطرتهما ح�سن الت�صور و�سعة اخليال مع
�صفاء يف ال�سليقة ،برعا يف ال�شعر.
تعلما واكت�سابًا من فاعالت
و�إن مل يكونا كذلك وان�صرفا �إىل �أوزان اخلليل ً
وفاعالت ،وفاعل وفعول ،فال يخرجا �إال وازنًا ووازنة.
�أما ما بقي من العلوم التي حت�صل للإن�سان بالتعلم على ن�سب خمتلفة
بح�سب القابلية الفطرية ،من طب وهند�سة وفالحة و�صناعة �إلخ ،ففي انهماك
املر�أة ودخولها ُمعْترَ َ ك((( هذه ال�صناعات نظر.
فاملجتمع الإن�ساين �إمنا قام على دعامتني� ،أو يقوم باملجتمع عامالن املر�أة
والرجل.

((( ُمعْترَ َ ك :مو�ضع ال َّزحام والتنازع والغلبة( .م).

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

146

146

وخ ْل ِقه وتركيبه ،فرنى يف �أع�ضائه
فلن�أخذ الرجل ونبحث يف تكوينهَ ،
ووجوده ما لي�س يف االمر�أة ،وال حاجة للتف�صيل والرجوع �إىل علم الت�شريح،
وكذلك يف املر�أة وتكوينها ما لي�س يف الرجل.
نق�صا وال
ويف كال التكوينني من ناق�ص وزائد ال ُي َع ّد بالنظر �إىل الفطرة ال ً
كم ً
اال.
لأن الطبيعة �أحكمت �صنعها يف ذلك ،و�أجادت يف تكوينها.
ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ[امل�ؤمنون.]14 /
ير�شدنا ذلك التباين يف تكوين العاملني �إىل وجوب اختالف عملهما مبا
لديهما من معدات و�آالت التكوين ،ليتم من ورائهما عمل �صحيح بالنتيجة،
وبناء م�ستجمع لوازمه.
يتوخاه من ورائها،
قال :ثم �إذا �أخذنا ما يحرتفه الإن�سان من ال�صنائع ،وما َّ
فال نراه يخرج يف كل ما يتحمله من َم َ�ض َ�ض((( التعلم ،ومزاولة العمل عن ك�سب
القوت له ولعياله ،وال يقال عائلة �إال �إذا ت�شكلت من رجل ،وزوجة ،و�أوالد.
وبديهي �أن �أب�سط �أنواع القوت وهو اخلبز ،يحتاج لي�صري خب ًزا ع�شرات
العمال ،منهم من يعالج الأر�ض باحلراثة ،لت�صلح لبذر القمح ،و�أبقار ،و�سائ�س،
((( َم َ�ض�ضَ :و َجع( .م).
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وم�سا�س (ويلزم له احلداد ،واحلداد يلزمه �أعوان) ومطحنة ،وطاحن و...و...و...
(((
الفران ،ف�إذا
�إلخ ،حتى ي�صري دقي ًقا ،فتعجنه املر�أة وتخبزه يف ال َّت ُّنور �أو يخبزه ّ
�شاركت االمر�أة الرجل يف ال�صناعات (وهي ال تكون �إال خارج البيت) فمن
يدير �أو يدبر مملكة البيت؟ ومن يربي الطفل؟ ومن يخط يف لوحه ال�صقيل ،ر�سوم
ال�شجاعة ،والف�ضيلة والإقدام غري املر�أة ،ومن يربي �أقيال امللوك يف �أخالقهم ،غري
تلك امللكة وهي املر�أة .اللهم �إذا �أرادت �أن تبقى ملكة ،ال �أن تبقى ملكة ً
ملكا يف
�آن واحد.
لي�س من يحط من قدر املر�أة ،وميتهن خلقها ،ويدهورها لدركات االبتذال
�إال ذلك الطائ�ش املغرور الذي يغريها على ترك مملكتها (بيتها) ،و�أن تزاحم الرجل
يف �شقائه بجلب العي�ش الذي فر�ضنا �أنها �أفادت بع�ض الفائدة املادية فيه ،وعاونت
به ،ال �شك �أن اخل�سارة تكون من وراء تركها املنزل ،وتدبريه ،والطفل وتربيته
�أعظم بكثري من تلك املنفعة التي ال تبقي على الأخالق ،وال تف�سد �إال الأن�سال
والأعراق.
�أما رفع احلجاب فما ر�أيت ملن قال بلزومه ،وخطب فيه �أو كتب �أنه ذكر
�أقل نفع له� ،أو فائدة ت�أتي من ذاته �أو من ورائه ،والذي �أراه �أن احلجاب �ستار
�إذا رفع طفرة ،وفج�أة� ،إمنا يظهر على الغالب من حتته �شناعات اخلالعة ،والتربج،
وا�ستهوان الفجور ،وعدم املباالة بالرقابة العامة .ولو اقت�صر الن�ساء على االكتفاء
((( ال َّت ُّنور :نوع من الكوانني ُي ْخ َبز فيه( .م).
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بال�سفور ومل يتخذ كما قلنا مطية للفجور ملا كان يف الأمر ما يحتاج لأخذ ورد.
ولكن �إذا ر�أين لل�سفور متممات ال تتم �إال خارج البيت فهناك الطامة وفواجع
الطفرة واختالل التوازن يف �أعمال ال�شريكني.
ثم قال :رحم اهلل �أبا الطيب املتنبي ف�إنه لو وجد يف زماننا ور�أى ما نراه من
املتربجات من �شرقيات مقلدات للغربيات ،وغربيات بائحات ،و�شرقيات ورائهن
�سائحات ،وبت�سفلهن عامالت ،وب�شططهن و�إ�سرافهن� ،آمرات فاعالت ،ومن
الأخالق الطاهرة (�أخالق البداوة ال�ساملة ال�صحيحة) عاريات مارقات� ،أظنه
�إمنا كان يرى يف �أخالق ن�سوة (ن�سل الأنكلو�سك�سون) جممل �أخالق البداوة،
وحما�سنها ،و�صفاء عي�ش من يعمل بها ،ولر�أى يف �أكرث ن�سوة من �سواهم ،تلك
احل�ضارة ال�سافلة.
وال �أدري ماذا كان ي�سمح له اخليال ال�شعري �أن يزيد على قوله:
ــن ا َ
وب ِب َت ْ
��دا َو ِة
ال��ب َ
ـطر َِية		 َوفيِ
ُح ْ�س ُ
ــارة مجَ ْ ــ ُل ٌ
حل َ�ض َ
َ
� ِ
ــرفْـن بِــ َها			 َم ْ�ض َغ َ
الك َ
أفــدي ِظ َبــاء َفــ َ
ال ِم
ال ٍة َما َع َ
ــــر ْزن ِمــــن ا َ
			�أَ ْو َر َاك��� ُه���ن
حل َّمــــا َم َما ِئــ َلـة
َو َال َب َ

ُح ْ�س ٌن َغ�ْيُرْ ُ مجَ ْ ُلوب
َو َال َ�ص ْب َغ ا َ
حل َو ِ
اجيب
َث�� ِق��ي َ
�لات ال َع َرا ِقيب

قيل جلمال الدين� ،إن الذين يطلبون م�ساواة املر�أة بالرجل ،ودخولها يف
معرتك احلياة من كل وجهة� ،إمنا يحملهم عليه ما يقر�أونه يف �سرية ن�ساء امل�سلمني
يف ال�صدر الأول ،و�أن ال�سيدة عائ�شة ركبت اجلمل ،و�شجعت يف احلرب ،وبرزت،
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وخطبت �إلخ .كذلك ن�ساء ال�صحابة كن يرافقن اجلي�ش ،ويخ�ضن املَ َعا ِمع
ويخدمن اجلرحى و�إلخ.

(((

قال :غريب ما يقولون وما يدعون �أن ركوب ال�سيدة عائ�شة اجلمل ،ومرافقة
ن�ساء الأ�صحاب اجلي�ش ،كل ذلك حاالت ا�ستثنائية ال ي�صح �أن تتخذ قاعدة،
جتري عليها الن�ساء يف كل حني.
�أما ركوب ال�سيدة عائ�شة اجلمل ،فقد تنب�أ عنه امل�صطفى  وذكر ذلك
املركب اخل�شن ،و�أنها �ستنبحها كالب حو�شب «احلديث» ولي�س فيه �أدنى فخر
لتت�شبه به بقية الن�ساء.
بقي علينا ذهاب ن�ساء الأ�صحاب ل�ساحات احلروب ،وخدمتهن اجلي�ش،
وهو �أمر م�ستح�سن ،للتي مل يكن لها زوج مقعد� ،أو والد ،ووالدة ،و�أطفال.
لأن اجلهاد وهو فر�ض ،فقد ا�ستثنى منه املُ ِعيل((( ،وا�شرتط فيه �إجازة
الوالدين ،و�أن خدمتهما� ،أوىل من الذهاب للجهاد �إذا هما مل ي�أذنا (كما ورد يف
احلديث ،و�سرية الأئمة).
هذا �ش�أن الرجل فما بالك باالمر�أة.
((( ا ِمل َعامِع� :شدائد احلروب ،جمع ِم ْعم َعة( .م).
((( املُعِيل :كثري العيال( .م).
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نعم �إذا مل يكن للمر�أة مانع من املوانع� ،أو كان زوجها� ،أو ابنها� ،أو �أقاربها يف
عد لها ذلك ف�ضيلة وح�سنة.
اجلي�ش ،وذهبت للخدمة ،بنية �صاحلة ،وذيل طاهرَّ ،
وباالخت�صار  -كما �سبق القول � -أن تلك حاالت ا�ستثنائية ،ال ي�صح
�أن ي�ؤخذ منها ،م�ساغًا �أو جوا ًزا للمر�أة �أن تبارح بيتها لتت�شبه بالرجل يف خو�ض
املهالك واملكاره ،وفطرة اهلل قد �أغنتها عنها ،وكفتها �شرها.
وما �أ�سقمه ر� ًأيا ،و�أبعده عن ال�صواب� ،أن تربز املر�أة لتقتل �أو تقتل ،وال�شاعر
قد ق�سم لها ق�سمها:
فقال:
			 َو َع�� َل��ى ال�� َغ��ا ِن َ��ي ِ
���ر ِّ
ــــل وال ِق َت ُ
ُك ِتــــب ال َق ْت ُ
ال��ذ ُي��ول
ــــال َع َل ْي َنـــا
��ات َج ّ

ه�شاًّ ،ب�شا ،طل ًقا ،يتدفق كال�سيل يف كل ما كان
كان ال�سيد جمال الدينًّ ،
يلقيه من حما�ضرات ،ويخو�ض فيه من املوا�ضيع املختلفة� ،إال يف مو�ضوع (م�ساواة
نفورا منه.
ع�صبياً ،
املر�أة بالرجل) ،فقد ر�أيناه نك ًدا ،كار ًها للخو�ض فيهًّ ،
ولكن َل َّـما علم �أن َل ِفيف مريديه ((( م�صممون على ا�ستطالع ر�أيه ،و�أن
جتنبه لهذا البحث ال يرجعهم عن متابعة اال�ستطالع ،عند ذلك تربع وقال:
((( َلفِيف مريديه :جموع مريديه( .م).
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ما عندكم يف هذا املو�ضوع من الغوام�ض ،التي حتبون ا�ستجالءها
قيل :قال الأ�ستاذ (للهيئة االجتماعية دعامتان� ،أو يقوم باملجتمع عامالن
املر�أة والرجل).
واملفهوم الظاهر �أن هذين العاملني هما مبنزلة ال�شريكني يف احلياة ف�إذا
ارتقى �أحدهما وجب �أن يرتقي الآخر� ،أو على الأقل �أن ال يقف الواحد يف
�سبيل الثاين.
تدرج يف �أدوار ،وارتقى من طور �إىل طور حتى و�صل �إىل ما و�صل
فالرجل َّ
�إليه من مدنية ،وح�ضارة ،وعلوم ،وفنون .واملر�أة وقفت جامدة ،خاملة ،يعمل يف
متادي جمودها ،وخمولها ،وعدم نهو�ضها الرجل ،ويقيدها الرجل ،ويقتل مواهبها
الرجل ،تارة بدعوى الدين ،و�أخرى يف عدم كفاءتها من حيث التكوين .مع
�أن دعوى التكوين ،واملواهب من قوة ج�سم و�صحة عقل ،ما كانت على ن�سبة
واحدة ،يف الرجال كافة ،لي�صح �أن يحكم على جترد الن�ساء منها ،فكم رجل ُي َع ّد
ب�ألف ،وكم �ألوف متر بال عداد.
وما جاز وجوده يف الرجال من هذا القبيل ،ال ي�ستحيل وجوده يف الن�ساء
خ�صو�صا وقد �أتى على املر�أة حني من الدهر كانت فيه
بل هو من املمكنات،
ً
مع الرجل يف م�ستوى واحد ،و�أما التكوين يف �أمره الرئي�سي ،من ر�أ�س ،ودماغ،
و�إرادة ،ومتييز لي�س فيه تباين� ،أو تغاير� ،أو تعدد ،مبعنى �أن الرجل لي�س له ر�أ�سان،
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وللمر�أة ر�أ�س ون�صف� ،أو ن�صف ر�أ�س� ،أو يف الأول �أربعة �آذان ويف الثاين �أقل من
ذلك .والذي نراه من التفاوت� ،إن هو �إال من حيث الرتبية و�شكلها ،و�إطالق
ال�سراح للرجل وتقييد املر�أة يف عدم الرباح من اخلدر ،وح�صر مواهبها يف ذلك
امل�ضيق .ثم انقطع الكالم و�ساد ال�سكوت ،فقال جمال الدين:
هل لكم ما تقولون غري هذا؟ قلنا :ال ،غري �إلفات نظر الأ�ستاذ �إىل حالة
خ�صو�صا يف الأمة (ال�سك�سونية) التي يعجب ال�سيد برتبيتها،
املر�أة يف الغرب
ً
وميتدح �أدب املر�أة فيها وح�شمتها.
قال :دخلتم يف هذا املو�ضوع على ال�سف�سطة من باب وا�سع ،والتوى عليكم
الق�صد ،بل عك�ستم الق�ضية (رمبا من حيث ال تريدون) ذلك لأنكم تطلبون
ح�صرا،
للمر�أة � ًأمرا من امل�ساواة بالرجل ،وال تفقهون لفائدتها معنى ،وال للمق�صود ً
ونتيجة ،و�إليكم البيان:
قلتم �أن الرجل ،تدرج ،وتطور ،وارتقى حتى و�صل �إىل ما و�صل �إليه
اليوم ،و�أن الرجل واملر�أة كانا يف زمن من الأزمان يف م�ستوى واحد ،و�أنه لي�س يف
تكوينهما ما ميتاز به الواحد عن الآخر.
ف�إن �سلمنا لكم يف هذا وجب �أن ننظر �إىل عوامل ارتقاء الرجل ،وامل�ؤثر
فيه .ف�إن قلتم �أن الرجل قام بنف�سه بدون م�ساعدة �آخر  -وال ت�أثري للرتبية عليه -
�س�ألتكم ما الذي منع املر�أة �أن جتري مع الرجل حيثما جرى ،وت�أخذ من التدرج،
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والتطور ،واالرتقاء ،ما �أخذ به الرجل ،وكالهما يف م�ستوى واحد ،وتكوين واحد؟
والقوة التي تزعمونها يف الرجل ،و�أنه قيد املر�أة بها ،مل توجد فيه دفعة واحدة،
بل �أتت بالطبع على �سبيل التدريج و�سننه .ثم ر�أيت غريكم من املطالبني بحقوق
املر�أة امله�ضومة على وهمهم ،والآخذين بنا�صرها ،لتت�ساوى مع الرجل يهيمون
يف جماهيل التاريخ ،ويبحثون عن املر�أة يف زمن الرومان ،ومن قبلهم� ،أو بعدهم،
ويعيدون ذكرى ع�صر «�شيوع املر�أة» ،و�أن الولد ما كان ليعرف �أباه ،بل كان يرجع
قهرا ،و�ضرورة ،بالن�سبة �إىل ذلك ال�شيوع القبيح.
�إىل �أمه يف ن�سبه ً
«قبيحا» ولعل املتحم�سني للمر�أة يرون ذلك ال�شيوع «ح�س ًنا» ويرومونه،
�أقول ً
جهرا� ،أو يخجلهم
وي�سعون من طرق خفية للعودة �إليه ،ولكنهم ال ي�ستطيعون به ً
احلق الذي ال يجدون له �س ًرتا ،وال لنوره �إطفاء.
نعم يذكرون ع�صر ال�شيوع ،وك�أين بهم يريدون �أن ي�ستنتجوا منه �أن املر�أة
كان لها منه مقا ًما ،ولكنه «غري كرمي» �إذ كان الولد يرجع بن�سبه لأمه ،وامل�سيطر
عليه وعليها خاله (بئ�س ما ي�ستنتجون ،و�ساء ما يقولون).
�أر�شدنا العقل �أن الإن�سان يف تطوره �إمنا كان يرتك ما ي�ضره ،ويقبل ما ينفعه،
وي�أخذ بالأن�سب ،والأ�صلح �صناعة ،و�أخالقًا ،واجتما ًعا.
انتقل الإن�سان من الع�صر« :الظرري»  -الع�صر ال�صواين � -إىل الع�صر
احلديدي ،ملنفعة ر�آه فيه.
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فهل يعقل اليوم �أن يرتك الإن�سان احلديد ،ويرجع القهقري �إىل ال�صوان
�سالحا ،و�آالت على �ضعف �أثره ،وحمدودية نفعه؟ كال.
يتخذ منه ً
وعلى هذا ي�صح القيا�س والقول ،بعدم نفع الرجوع �إىل حاالت تلك
خريا منها ،ومن ذلك �شيوع الن�ساء،
الأع�صر ،التي ما تركها الإن�سان �إال لأنه ر�أى ً
وعدم طهارة الزواج ،و َل ْوث((( الزناء ،وال�سفاح ،وما يجره من ويالت العلل
والأمرا�ض اجل�سدية والروحية .يخطئ وي�ضل ال�صراط ال�سوي ،من قال �أو يقول
�أن الرجل قام� ،أو يقوم بنف�سه ال يف ع�صر الهمجية ،وال يف ع�صر احل�ضارة واملدنية،
بل �إن الذي �ساعده ،يف كل �أدوار احلياة ،وي�ساعده ،ويخط يف لوحه ال�صقيل ،منذ
طفوليته ،خطوط الف�ضيلة� ،أو الرزيلة � -إن هي �إال «املر�أة».
فالرجل يف �آثاره ،وجراثيم غذائه ،وباخلطوط الأوىل التي تر�سم فيه ،هو
�صنع الأم «املر�أة» ،مدين للأم «املر�أة» ،تلميذ الأم «املر�أة» �صا ًحلا ن�ش�أ �أم طا ًحلا.
ف�إذا علمنا �أن للمر�أة ذلك الت�أثري ،و�أن عليها القيام بذلك الواجب ،وحتمل
�أثقال ذلك العبء  -الذي ال ميكن �أن يقوم به غريها  -كيف ي�صح �أن ُي ْ�سلَب
منها ذلك احلق� ،أو �أن ُت ْد َعي لرتكه� ،أو �أن ُت َ�ساق �إىل ما ال يعنيها وي�ضر بالهيئة
االجتماعية ،ويقلبها ر� ًأ�سا على عقب.
((( َل ْوثَ :و َ�سخ( .م).
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�إين ال �أرى يف الذين يقولون مب�ساواة املر�أة يف الرجل و�إ�شغالها مبا ُخ ِلق له،
هو ،ومل تتكلف به الأم «املر�أة» � -إال �أنهم يحاولون نق�ض حكمة الوجود ،الذي
�إمنا �صار وجو ًدا ،وكونًا ،وهيئة بوجود العاملني «املر�أة والرجل».
يريدون �أن يرجعوا ،ويدغموا االثنني بواحد ،وب�صريح القول ينتهون بنتيجة
ما يطلبون� ،إىل �أن ال يكون يف الكون �إال رجالً� ،أو امر�أة .هذا �إذا ح�صلت امل�ساواة
مهند�سا،
�صيدليا،
طبيبا،
ً
بني االثننيَ ،
وجتار َيا يف العمل .يعني �أن ي�صري كل منهما ً
ًّ
حاكما مبعو ًثا ،قائ ًدا� ،إلخ.
ً
جناراً ،
فالحا ،خياطًاً ،
ومتى و�صل املجتمع الإن�ساين �إىل هذا احلد ،فمن �أين ن�أتي بالأم «املر�أة»
مربية الرجال ،ومر�ضعة الف�ضيلة لهم ،وهي يف ذلك ال�شغل ال�شاغل الذي
ي�ستغرق كل وقت الرجال ،ومل يجدوا يف �أقل �صنعة يحرتفونها مت�س ًعا لهم� ،أكرث
من جلب القوت ،و�سوقه للبيت لتعاجله املر�أة ،فتغذي به رجلها ،وطفلها.
�أما عمل املر�أة ،وواجباتها يف بيتها ،ونحو زوجها و�أوالدها ،ف�أهم بكثري من
�صناعات الرجل مهما دقت ،وعظمت ،وجلّ نفعها .و�أن �أكرب فا�ضلة من الن�ساء،
�إذا هي قامت ببع�ض واجبات املنزل ،وتدبريه ،وح�سن تربية الطفل ،تكون قد
علما وعمالً.
رجحت على �أكرب الرجال ً
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لأنه كما �سبق القول (لي�س غري املر�أة من يهيئ للمجتمع رج ً
اال) وهذه
املرتبة ال�سامية للمر�أة مل يكن ليهيئها الرجل للمر�أة ،لأنها �أ�سمى منه  -بل هيئتها
لها الطبيعة ،وحرمت الرجال من �أن تنالها.
تلك املرتبة هي �أ�سمى من كل ما تتوهمها املر�أة يف الرجل من املهن
وال�صنائع ،وال تنحط املر�أة �إال �إذا هي ت�ساوت مع الرجل بها.
وخمت�صر القول «�أن قوة املر�أة يف �ضعفها ،وف�ضل الرجل يف قوته و�أن يكون
جتاه املر�أة �ضعي ًفا ،ويف مذهبي �أن تبادل النوعني باملزيتني خروج عن حكمة
الفطرة ،ومغالبة للطبيعة» �أ هـ.

مقابلة جمال الدين ل�سمو اخلديوي عبا�س حلمي واختالق
اجلوا�سي�س م�س�ألة الدولة العبا�سية ،واهتمام ال�سلطان
عبد احلميد وما احتمل هذا الأمر

وفد على الأ�ستانة �سمو اخلديوي عبا�س حلمي الثاين ،و�شهرة جمال
عظيما ،وزادها خطابه على �إخواننا امل�صريني (الذين
الدين يف م�صر بالغة مبل ًغا ً
خطيبا
جاءوا معه) وقد دعاهم جاللة ال�سلطان حلديقة يلديز فوقف جمال الدين ً
وا�ستهل خطابه بقوله:
«�أح�سنتم �صن ًعا �إذ �أتيتم لزيارة خليفتكم جامع �شتات املمالك الإ�سالمية،
منقذ تراث ال�شرقيني ،من اغتيال املغتالني ،و�شره الطامعني� ،إلخ».
(((

وكله حث على االرتباط مبقام اخلالفة ،وحتري�ض على النه�ضة ،و َت ْعرِي�ض
باملخاطر ا َحلا ِئ َمة((( حول املمالك الإ�سالمية ببالغته املعروفة ،وتلك الطالقة
اخلا�صة به.

((( َت ْعرِي�ض :تلويح �أو �إ�شارة ،وهو خالف الت�صريح( .م).
((( احلائمة :التي تطوف حول ال�شيء( .م).
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فرغب اخلديوي يف مقابلة جمال الدين وطلبها ،وملا كان هذا الأمر يحتاج
�إىل �إذن من ال�سلطان ،و�صدور �إرادة �سنية فيه .ا�س ُت�ؤ ِذن ف�أبى ،بل �ألح بالوا�سطة
كثريا ،من هذه املقابلة و�أراد �أن ال تتم.
على جمال الدين �أن ال يفعل وتخوف ً
جهرا،
�أما جمال الدين فقال لوا�سطة اخلديوي يف حجرة رئي�س القرناء ً
وعلى م�سمع من امللأ املوجود:
«ك�ضيف ف�إنني �أ�سري امل�ضيف جاللة ال�سلطان يف منزله ،ولكن يل م�سرح
كل يوم يف (الكاغدخانه) ،وهو حمل نزهة م�شهور) كان ينتابه ال�سيد يف �أكرث
الأيام ،ويكرر الرحمة على �أبي الطيب املتنبي وين�شد بي ًتا له:
َ
ــــول ا َ
ـــر ب ِِج ْ�س ِمه ُط ُ
جل َمـــام
َو َمـــــــا فيِ ِط ِّبـــــه �أَ ِّنـــي
جـــــ َواد			�أ َ�ض ّ
َ

(((

وبينما جمال الدين يو ًما يف ذلك املحل ،على ربوة منفر ًدا� ،إذ قدم اخلديوي
عبا�س ،و�سار نحو ال�سيد راجالً ،فر ًدا ،تاركًا عربته ،ومهمنداره((( بعي ًدا  -وملا
تقابال افتتح اخلديوي الكالم بالتحية قائالً« :ال�سالم عليكم» وبعد املبادلة بها
قال ال�سيدَ :من �أخاطب؟ ف�أجابه« :محُ ِ ّبكم عبا�س حلمي».

((( ا َجل َمام :الراحة( .م).
((( مهمندار :لفظ فار�سي معناه امل�سئول عن ا�ستقبال �ضيوف الدولة وتدبري �إقامتهم( .م).
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موه� ،إذ �أنه وال �شك من �أكرب حكماء
وذكر ما له من املحبة و احلرمة عند ُ�س ّ
ال�شرق يف الع�صر ،ويفتخر ال�شرقيون مبثله ،وهكذا عبارات ثناء ،وتودد ،وتلطيف
جلمال الدين.
مكررا ذكر ما
زائرا م�صر يف �أيامهً ،
واختتم احلديث ب�أن �سموه يحب �أن يراه ً
له يف القلوب من املحبة العظيمة.
ومل يدر بينهما �شيء ال �ضم ًنا ،وال �صراحة مما يكون له �أدنى متا�س مع
ال�سيا�سة.
ولكنها فر�صة للجوا�سي�س ،رمبا يبخل الدهر �أن ي�أتي مبثلها (�سمو اخلديوي
عبا�س حلمي  -وجمال الدين الأفغاين  -منفردان على ربوة يتحادثان!!).
فانهالت حمررات اجلوا�سي�س «الزورناالت» على ال�سلطان ،و�أهمها وهو
الذي �أقامه و�أقعده «�أن جمال الدين قد تعاهد ،وحتالف مع اخلديوي على �أن
ي�ؤ�س�س له دولة عبا�سية!! و�أنه قد طلب ت�أمي ًنا من اخلديوي بعد �أن يتمم له الأمر،
�أن ال تكون عاقبته ،كما كانت عاقبة �أبي م�سلم اخلرا�ساين مع العبا�سيني ،و�أن
�سوريا اجلغرافية ملن حكم م�صر مبنزلة الالزم وامللزوم ،وهي مفتاح العراق»،
وهكذا اختالقات ،وتخر�صات((( ،وترهات((( كانت خري ذريعة ،لتناول الأموال
((( تَخَ ّر َ�صات� :أكاذيب( .م).
((( ُت ُّر َهات� :أباطيل( .م).
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من �سراي يلديز ،وباب رزق جديد ملن عي�شهم موقوف على االفرتاء ،والو�شاية
بالأبرياء � -إذ كان بالتهويل على ال�سلطان  -ولو برجل �سائح ب�سيط ،يج�سمون
�أمره وي�صورون من وجوده م�ضرات ،وم�صائب ،ت�أتي للدولة منه ،وتتناول يف
نتيجتها �شخ�ص ال�سلطان وعر�شه ،في�أخذ لذلك من احليطة ،ويبذل يف �سبيله من
الأموال ما يحري العقول!
و�أخذت تتواىل الوفود من املابني على منزل جمال الدين بنغمات خمتلفة،
منها لوم ب�شكل توبيخ مع عتب ،ومنها �إ�سناد خيانة مبا عمله ،ومنها �أن حتالفه هذا
نق�ضا لبيعته لل�سلطان �إلخ.
مع اخلديوي ،يعد ً
والغرابة �أن كل ما كان يقال يف هذا ال�ش�أن ،يذكر ب�صورة ثبوت �صحة
اخلرب عند ال�سلطان ،و�أنه ال ريب يف ح�صوله  -و�أنها وقعت الواقعة لي�س لوقعتها
دافعة  -وجمال الدين يف كل تلك الأوقات ،كان رابط اجل�أ�ش� ،أكرث مما ر�أيناه
يف �سائر الأحوال  -ي�ضحك وال يجاوب حتى ي�ؤدي الر�سول بالغه  -وال يزيد
على القول له« :هل لك ما تقول غري هذا؟ ف�إن قال :ال ،ترجم له بالرتكية ما قاله
هارون الر�شيد «هني ًئا ملن ما عرفناه ،لأن من عرفناه وقربناه �أطرنا نومه ،و�أطلنا يومه»
ويقول له «�أطار نومكم و�أطال يومكم» ويزودهم بعبارة «�أنني �س�أحتادث �إن �شاء اهلل
مع ال�سلطان ب�أمر هذه املختلقات».
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وبينما خلق املابني ،وكبار املقربني ،واجلوا�سي�س يف هرج((( ومرج((( ،و�أخبار
غ�ضب ال�سلطان على جمال الدين ،تلوكه الأل�سنة ،ب�أ�شكال غريبة ،و�صور عجيبة
�صدرت الإرادة بح�ضور جمال الدين للق�صر ال�سلطاين ،فللمثول.
وال�سلطان عبد احلميد كما �أنه كان من �أقدر ملوك زمانه �سيا�سة  -على ما
أحدهم ذه ًنا ،و�أوفرهم ذكاء ،ودهاء ،فهو �ألينهم عريكة((( ،و�أكرثهم
مر بيانه  -و� ّ
توا�ض ًعا ،و�أقدرهم على َخلْب ُل ّب((( املخاطب ،باللطف ،واملجاملة ،وكظم الغيظ،
جانبا  -لفاق �سائر
فهو وال �شك لو �صرف كل مواهبه خلري اململكة  -وطرح اجلنب ً
ملوك ع�صره ،ولأو�صل امللك لأعلى ذرى املجد.
وب�ش ،و�أدناه،
وه�ش له ّ
فلما اجتمع به �أقبل جاللته عليه ،ب�أكرث من العادةّ ،
وحادثه طويالً ،ب�أمور كثرية ال تخرج عن كونها ت�ؤول لذاته� ،إذ كل مهم يف امللك
ال يكون بالنتيجة عائ ًدا حلفظ حياته ،وتقدي�س �إرادته ،فلي�س هو من الأهمية يف
�شيء.
ظاهرا ،و�أوهم �أنه �سيبارح
حتى �إذا انتهى احلديث من كل ما �أراده ال�سلطان ً
املكان ،قال :هيه! اجتمعت مع ح�ضرة اخلديوي يف الكاغدخانه؟
(((
(((
(((
(((

َه َرج :اختالط( .م).
َم َرج :قلق( .م).
َعرِيكة :طبيعة( .م).
خَ ْلب ُل ّب�َ :س ْلب َعقْل( .م).
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كثريا بطلب هذه املقابلة وما
�أجاب نعم تالقينا هناك قال« :قد �ألح اخلديوي ً
�سببا� ،أو معنى  -ف�أي عالقة بينكما؟ وقد �أزعجوين بكرثة
فهمت لهذا الإحلاح ً
الزورناالت  -و�أكرثها من ال�صادقني املجربني عندي الذين يتحرون يل� ،صحيح
جدا حتى كدت ال �أ�صدق �أنك ت�أتي مبثل
الأخبار ،و�صادقها ،لذلك ت�أ�سفت ًّ
هذه الأعمال.
علي؟ فتناول
قال جمال الدين :و�أي الأعمال �أنكرها موالنا ال�سلطان ّ
ال�سلطان من بني يديه ،ومن جيبه عدة ظروف مبظروفاتها وقال:
هذه كلها على اتفاق ب�أنكما قد انفردمتا ،لوحدكما ،وحتادثتما بامل�سطور فيها
ودفع �إىل جمال الدين تلك الظروف.
قال :فتناولتها ت�أدبًا ومل �أقر�أها ا�ستخفافًا لعلمي مبا حوته ،وت�ضمنته من
الأَ َر ِاجيف((( ،والأكاذيب.
فكرر ال�سلطان عليه بقوله:
«تف�ضل مبطالعتها وبعده نتحادث».

((( الأَ َراجِ يف :الأخبار الكاذبة املثرية للفتنة( .م).
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قال له :ال حاجة ملطالعتها ،فالأمر ينجلي ،وينتهي �إذا اقتنعتم و�صدقتم،
ب�أنني كنت مع اخلديوي يف ذلك املحل مبعزل عن اخللق ،وعلى انفراد  -لي�س
معنا ثالث.
قال :نعم.
قال جمال الدين :هل كان مع اخلديوي غري مهمنداره؟ �أجاب :ال.
قال :هل �سمع �أحد منهم ما دار بيني وبني اخلديوي ،وكتب جلاللتكم؟ �أم
الكاتبون غري من كانوا موجودين؟!.
فعند ذلك� ،أطرق ال�سلطان برهة ثم بحث عن مظروف ،فوجده وقر�أه وقال:
�أن ح�سني با�شا (وهو مهمندار اخلديوي) يذكر فقط �أنكما انفردمتا بعي ًدا عنه ومل
يفهم ما دار بينكما.
قال جمال الدين عند ذلك :فهل برهان �أ�سطع ،وحجة �أقوى من هذا على
بطالن هذه الأرجوفة ،ودح�ض هذه الفرية((( مع �أين �أق�سم لك بعزة احلق �أنه مل
يدر بيني وبني عبا�س حلمي خديوي م�صر �شيء من هذا �أ�صالً.

((( الف ِْر َيةَ :
الكذِ ب( .م).

164

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

164

عندئذ قال جاللته� :صدقت و�آمنت ،وما هذه �إال اختالفات ،وف�ساد،
ود�سائ�س (فالن((() قهره اهلل وقبحه ،و�أطال ب�سوء الدعاء عليه.
�أجاب جمال الدين« :كل هذا ح�سن يف بابه ،ولكن ملاذا انزعج ال�سلطان
و�أزعج لهذه الأكاذيب.
وما كان �أغنى جاللتكم عن احلالني ،وقد علمتم م�صادرها ومواردها.
قال« :ما كنت بامل�صدق لوال هذه الكتابة ،ف�إنها جعلت يف نف�سي �أ�شياء،
ودفعتني لالهتمام ،و�إن كان الآن قد �سرى عني بع�ض ما وجدت العتقادي
�صحة ما قلت».
وناولني رقعة فيها بيتان من ال�شعر (يف معنى �أرجوفة الدولة العبا�سية)
وهما:
��ب��ا���س َل ِ
�شــــا َد ا ِ
خل َ
ال�����س��فَّ��اح
��ك��ن َن ْ
ال َفـــة فيِ َب ِنـــي ال َع َّبــا�س			 َع َّ
��ع�� ِت��ه َّ
َ
���ص��فَّ��اح
ــد َهــا			 ب��ال��ب ْ
ـــر مملــك �س ُت�شَ ِّي ُ
َولأَ ْن َ
ِ�����ش�� ِر َي���ا َع َّ��ب��ا���س ي��ا َ
ــت َخ ْي ُ

((( كان ال�سلطان عبد احلميد يرتاح �إىل �إلقاء التفرقة بني مقربيه ووزرائه ،ويعمل على �إيغار �صدور بع�ضهم على
بع�ض كي ال يتفقوا ،فيناله من ال�سوء ما نال عمه املرحوم ال�سلطان عبد العزيز ،ولو انتفع ملك من احلذر
لكان ال�سلطان عبد احلميد �أوىل امللوك باالنتفاع من ذلك ولكن «ما منع حذر من قدر».
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فقال جمال الدين :ال حول وال قوة �إال باهلل «تخر�صوا» وتقولوا ،وا�ستنبطوا
من االنفراد �أنوا ًعا من البهتان حتتمل ال�صدق والكذب ،و�شي ًئا رمبا �أن يقال ،وهو
من املمكنات.
عربيا قط  -ال عن ترفع -
�شعرا ًّ
ولكن �أمر النظم ف�إنني ما نظمت يف حياتي ً
ولكن لعدم وجود ال�سليقة ال�شعرية بي ،وعدم مقدرتي عليه.
أي�ضا �أن احلديث مفرتى ،و�أنه على كمال الأمنية منه،
قال :ف�آمن جاللته � ً
و�أن اخلديوي من �أعظم املخل�صني له ،و�أنهما بعيدان عن كل تلك املُ ْخ َت َل َقات(((.
قال ال�سيد :ما و�سعني لغيظ مل �أكظمه من اهتمام ال�سلطان مبثل هذا
البهتان ،وهذه االختالقات والأراجيف ،امل�ضرة يف َح ْي ِث َّية((( اخلالفة ،وعظيم
خطرها ،ورفعة �ش�أنها  -مع معرفتي دناءة خمتلقيها ،ومرتبيها ،وهو يدعو عليهم
الد ْر َد ِبي�س َالبترْ َ اء(((.
ب�شر الدعاء كالعجوز َّ
لي�سمح يل جاللة ال�سلطان �أن �أذكر مث ًال ح�ضرين الآن قال :قل.
فقال� :إن �أحد الأمراء ا�ستزار رج ًال يف ق�صره فلما جاء الرجل وجد على
فهر عليه ،ونبح،
كلبا هائالًً ،
باب الق�صر ً
عقورا ،يجر�أ على الأ�سود ورمبا افرت�سهاّ ،
((( املُ ْخ َت َلقَات :املُفْترَ َ َيات( .م).
((( َح ْي ِث َّيةُ :م َ�س ِّوغ( .م).
الد ْر َدبِي�س ال َبترْ َ اء :املَرْ�أة العجوز التي انقطع خريها( .م).
((( َّ
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وحتفز للوثوب فخاف الزائر و�أحجم عن الدخول .يف �أثناء ذلك �أ�شرف الأمري من
نافذة الق�صر ،و�أهلَّ بالزائر ،و�سهل ،وا�ستعجله بال�صعود �إليه.
قال �أيها الأمري كيف الو�صول �إليك؟ وهذا الكلب العقور املده�ش با�سط
ذراعيه ،فاغر فاهه .انهره� ،أو �آمر من مينعه عني.
قال الأمري� :أنا من هذا الكلب �أخوف منك! وهكذا �أظن حالنا يا �صاحب
ال�شوكة» �أ هـ.
قلنا جلمال الدين :ماذا �أجاب جاللته على هذا املثل؟
قال :تب�سم عن غري ر�ضى ،وكان وقت االن�صراف قد حان ،فنه�ض وودع
على �أن �أعود �إليه يف الغد من كل ُب ّد(((.

((( ُب ّدَ :م َف ّر( .م).

دعابة ال�سيد عبد اهلل ندمي يف بحث الدولة
العبا�سية وتعري�ضه فيمن اختلقها يف ذلك احلني

حا�ضرا يف اخللوة
يف �أثناء هذا الق�ص�ص ،كان املرحوم ال�سيد عبد اهلل ندمي ً
التي كان جمال الدين ي�سميها «اجللوة» ،فقال :ليتك عندما �صرح ال�سلطان ب�أن
هذا الف�ساد �صنع فالن ذكرت له د�سائ�سه ،وا�ستكتابه الأَ ْغ َرار((( ،وتغنيه بهذين
البيتني:
هـي ا ِ
خلــ َ
��ر َّب��ع ِفي َها َم��ن ُه��و ُدون
ال َفــة �أَ ْر ُجـوها و َت ْـر ُجونيِ			 َف��ق ْ
َ��د َت َ
��د ُك��م يف َخ��ان �شَ ْي ُخون
َـــد �آن الآ َوان			 َف���أَ ْي��ن َو ْع ُ
يــا َغ ْو ُث يــا َج ُّ
ــــد ق ْ

فغ�ضب عند ذلك جمال الدين ،وانتهر القائل وقال �أعوذ باهلل �أن �أكون من
م�شاء بنميم.
املنافقني� ،أو �أن �أفعل ما �أنكره على الغري� ،أو �أن �أكون هما ًزا ً
ما هذا الهذيان يف هذا الزمان؟ ويف �أي مقام جليل ،خطري
هم يتالعبون؟
((( ا�ستكتابه الأغرار :اتخاذه ُك َّتا َّبا ممن ال َب َ�صر لهم وال جتربة( .م).
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خالفة عظمى ،و�إمامة كربى!
ــدا ِمن ُه َزا ِل َها			 ُك َ
ال َها((( َو َح ّتى َ�سا َمها((( ُك ُّل ُم ْف ِل�س
َلقَـــد َه ُز َلـــت َح ّتى َب َ

اخلالفة! كفالة هلل يف خلقه ،ف�أين �أحالم �أولئك العجزة من مقام الإمامة،
واخلالفة ،وما تتطلبه من ال�شروط ،وال�صفات �أين؟
اخلديوي بظروفه ،وما �أحاق ،و�أحاط مب�صره ،هو عندي �أعجز من ال�سلطان
عن ت�صريف �أمور اخلالفة ،والقيام ب�أعبائها على ما يلزمها من مزايا ،و�شروط �أهمها
اال�ستقالل.
نعم لو تخل�صت م�صر من َب َرا ِثن((( بريطانيا وت�س َّنى لعبا�س  -مع ذكائه
وتطلعه � -أن يكون له همة حممد علي الكبري ،وم�ضاء �إبراهيم ،و�سخاء �إ�سماعيل
لوقع من اخلالفة على ما يرجوه.
ولكن �أين الوالية اخلا�صة ،لأمري امل�ؤمنني اليوم يف ممالك الإ�سالم؟ و�أين
امل�ؤمنون ،امللتفون حول خليفة الر�سول امل�صطفى ؟ و�أين احلرية املطلقة للخليفة
يف ت�صريفها على وجه ال�شريعة� ،أو ال�سري على �سرية الرا�شدين؟ و�أين القوة التي
يدفع بها �إذالل� ،أو ا�ستعمار� ،أو ا�ستعباد امل�سلمني يف بالدهم ،وممالكهم ،وديارهم؟
((( ُك َالها :جمع ُك ْل َية ،واملراد من �شدة هزالها بانت ُك َالها( .م).
((( َ�سا َم َهاَ :ع َر�ض ال�سلعة للبيع( .م).
((( َب َراثِن :مخَ َ الِب ،واملراد �شوكتها وقوتها( .م).
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و�أين؟! و�أين؟! فال حول وال .قال� :أما الرجل ويعني به «ال�سيد �أبو الهدى
(((
�شرا ،وا�ستدر ما ا�ستطاع
ال�صيادي» فهو خري عربي �صحب ال�سلطان ،وقد َد َر�أ ًّ
من اخلري لقومه .ويف الرجل هزة ها�شمية ،وخلق كرمي ،وهمم و�شمم ال ينبغي �أن
يناله طعن الطاعنني ،وال �أدل على ف�ضل الرجل من قيا�سه مع غريه من العرب
الذين ان�سلوا �إىل ال�سلطان ودخلوا يف خدمته «وب�ضدها تتميز الأ�شياء» «رحم اهلل
اجلميع».

((( َد َر�أَ :دفَع( .م).

ر�أيه يف الإنكليز وو�صفه للإنكليزي والعربي
وفل�سفته يف ا َ
حل ْجر ال�شرعي على الفرد ال�سفيه
و�شكل تطبيقه اليوم على �أهل ال�شرق من الغربيني
قال �أبتدئ بو�صف الإنكليزي على �أق�صر الطرق «فهو قليل الذكاء ،عظيم
الثبات ،كثري الطمع ،واجل�شع ،عنود� ،صبور ،متكرب».
والعربي �أو ال�شرقي كثري الذكاء ،عدمي الثبات ،قنوع ،جزوع قليل ال�صرب،
متوا�ضع.
يثبت الإنكليزي حتى على اخلط�أ �إذا ت�سرع وقاله �أو با�شره.
وال�شرقي ال يثبت على ال�صواب ،وال على طلب حقه.
فيفوز الأول يف خري النتائج ،بف�ضيلة (الثبات).
ويخ�سر الثاين كل حق برذيلة (التلون وعدم ال�صرب).
ولذلك ف�أكرث ما ورد يف القر�آن ذكر ال�صرب ولزومه مثل قوله تعاىل :ﮋﯭ

ﯮ…ﮊ[�آل عمران.]200 /
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ﮋﭹﭺ…ﮊ [الرعد ،]22/ﮋﭑﭒﭓ…ﮊ[احلجرات،]5/
ﮋﭫﭬﮊ[البقرة� .]155 /إلخ.
خ�صو�صا ،وامل�سلمني عمو ًما
كل هذا يدل �صراحة على �أن الأمة العربية
ً
�أحوج �إىل ال�صرب ،والثبات من كل ما يف الأخالق امل�ؤدية لل�سعادة الب�شرية.
فرتاهم ي�ستهويهم الوعد الكاذب عن علم ،وير�ضون به� ،إذا كان املوعد
قريبا.
ً
وال ي�صربون على الوعد ال�صادق �إذا كان �أمده بعي ًدا.
فيخ�سرون يف احلالني ،وال ي�ستثمرون غري الف�شل.
�أما امل�صريون ،وال�شرقيون عمو ًما� ،سواء كان لقاء الإنكليز �أو غريهم من
دول الغرب فمثلهم مثل رجل م ٍرث ترك من الأموال والأمالك ما هو معلوم بع�ضه
وجمهول �أكرثه ،وخلف ورثة على غاية ال�سرف والتبذير.
مورث ووارث نرى ال�شريعة ق�ضت بو�ضع ا َحل ْجر
ومبثل تلك احلالة من ِّ
قا�صرا ،غري خمتار ،وال حر للت�صرف مبلك،
على الوارث ال�سفيه ،املبذر ،واعتربته ً
ومرتوكات مورثه.
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نعم وقع ال�شرقيون مبا ترك لهم من املرياث حتت حكم املبذرين ،وامل�سرفني،
وال�سفهاء وق�ضى على ال�شرق و�أهله (تداول الأيام) �أن يكون احلاكم ،ووا�ضع
احلجر عليهم ،هو الغرب.
�إن الفرق ظاهر بني و�ضع ا َحل ْجر على الوارث امل�سرف من احلاكم ال�شرعي،
وبني حكم الغرب بو�ضع حجره على ال�شرق و�أهله.
لأن احلجر ال�شرعي ميكن رفعه ب�إثبات �صالح �سرية الوارث» وتبني حقه
ب�إرجاع حرية ت�صرفه مبال مورثه.
�أما حجر الغرب فهو مما ال ت�ؤثر فيه بينات على الر�شد ،وال تعمل فيه عوامل
قولية ،وحجج منطقية لريفع حجره.
وال�سبب �أن الغرب يف احلقيقة لي�س من م�صلحته �إ�صالح �سري ،وال
�إ�صالح �سرية امل�سرف املبذر ،لرتجع �إليه حقوقه ،بل من �أق�صى �أمانيه �أن يتمادى
ال�شرقي يف غيه ،و�إ�سرافه لكي يطول عهد احلجر  -ومع متادي الزمن � -أن يتم بعد
اال�ستعمار ،التملك ،واال�ستعباد.
فما لبث ال�شرقيون يف ال�سفه ،وال�سرف  -ونتيجتهما عدم الكفاءة لتويل
حكم �أنف�سهم  -يلبث حكم تلك الو�صاية.
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ما من دولة غربية ،تطرق باب مملكة �شرقية �إال وتكون حجتها �إما حفظ
حقوق ال�سلطان� ،أو �إخماد فتنة قامت على الأمري� ،أو �إنفاذ ن�صو�ص الفرامني� ،أو
غري ذلك من البهتان ،وا َخل ْتل((( ،واخلداع ،وواهي احلجج.
ف�إذا مل ِ
تكف تلك الأ�ضاليل للبقاء ،تذرعت �إما بحجة :حماية امل�سيحيني،
�أو حماية الأقليات� ،أو حقوق الأجانب ،وامتيازاتهم� ،أو حرية ال�شعب� ،أو تعليمه
تدريجا من احلكم الذاتي� ،أو �إغناء
�أ�صول اال�ستقالل� ،أو �إعطاء ال�شعب حقه ً
ال�شعب الفقري بالإ�شراف على موارد ثروته و�إلخ .فال�شعب ال�شرقي اخلامل يرى
يف هذه املواعيد اخلالبة ،ما قاله ال�شاعر:
َمـــــا َز َال ُي ْغ ِ
ــــدق �آ َال َء َو َي ْ�ش َف ُعهــــا			 مِبَ��ا َيفُوق �أَ َم���انيِ

ف�س بِال ِع َظم
ال َّن ِ

فريتاح �إىل تلك املواعيد ،وير�ضخ �إىل َح ْجر الغربي ،ويقدم يف كل يوم نو ًعا
ور�ضوخا لأوامر فيها �أنواع ال�ضرائب ،يت�سابقون
من الطاعة ،و�شك ًال من الإكرام،
ً
متهافتني على التعبد له (وال تهافت الفرا�ش على لهيب النار).
يفعلون ما ي�أمر به الغربي ،وي�ؤدون كل ما يطلب يف بادئ الأمر على م�ض�ض
يكتمونه ويغالطون �أنف�سهم�( ،إنها حاالت وقتية� ،أو �سحابة �صيف عن قريب
تق�شع).
((( ا َخل ْتل :اخل َِداع عن غفلة( .م).
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ويرجعون معللني �أنف�سهم �أن الغربيني �سيفون لهم بوعدهم ،وينالون تلك
حرا ،م�ستق ًّال ب�إدارة
الأماين� ،إذ يرتكونهم بعد �إ�سداء نعمة التعليم لهم ً
«�شعبا ًّ
منتقيا من �أبنائه حكا ًما ،من
�ش�ؤونهً ،
خمتارا بو�ضع �ضرائبه ،عاملًا ب�إيراده وم�صرفهً ،
و�سريا ،و�أ�صدعهم باحلق قو ًال وفعالً.
�أنزههم ً
نف�سا ،و�أح�سنهم �سرية ً
هذا ما يتعلل به ال�شرقي .و�أما ما يفعله الغربي فهو:
برنامج يحمله من بالده يف حمفظته ،ثم ينقله �إىل ذاكرته ،وحافظته م�سطور
فيه:
�شعب خامل ،جاهل ،متع�صب� ،أرا�ض خ�صبة ،معادن كثرية ،م�شاريع
كبرية ،هواء معتدل ،نحن �أوىل بالتمتع بكل هذا.
وللو�صول �إىل اال�ستيالء املمتع ي�ضع خطة ،وهي �أو ًال:
�إق�صاء كل وطني حر ميكنه اجلهر مبطالب وطنية.
ثانيا« :تقريب الأ�سقط همة ،والأبعد عن املناق�شة ،واملطالبة باحلق.
ً
ثال ًثا :الدخول على البالد بتفريقها طوائف ،و�شي ًعا فت�ؤثر طائفة على الأخرى
ولو ب�أمور طفيفة تافهة ،حتى ت�ستحكم النفرة من بع�ضهم في�ضعون ب�أ�سهم بينهم.
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وهكذا من باب الوظائف لي�س فقط يجعلون الطائفة الواحدة تنازع �أختها
بع�ضا.
من الطوائف ،بل يجعلون �أبناء بيت واحد ينازع بع�ضهم ً
ومتاديا يف احلكم الكيفي ،وغلّ �أيدي
كل هذه حاالت تزيد الو�صي جر�أةً ،
ال�شعب ،ورجاله املخل�صني عن النهو�ض بالوطن ،والتخل�ص من ربقة اال�ستعباد،
وفك �أغالل احلجر.
وهذا املطالب من فك حجر ،وا�ستقالل ال تتم �إال بالأخذ ب�أفعل العوامل
مثل ترقية الهيئة بالعلم ال�صحيح ،والوقوف على موا�ضع ال�ضعف ومعرفة
الواجبات لهم وعليهم ،وكيفية الو�صول للمطلوب ،والدخول من الأبواب لأخذ
حق ال�ضعيف من القوي.
و�أهم من جميع ما ذكر اتفاق الكلمة ،وجمع الأهواء املختلفة.
قلنا يا �أ�ستاذ:
مثال احلجر ،والفل�سفة فيه ،ووجه ال�شبه وامل�شبه به ،وما حواه من احلكمة،
الر َواء((( .ولكن و�صف الدواء بتلك
كلها �أقوال جليلة ،و�آراء خطرية ح�سنة ُّ
ال�صيغ التي ي�صفها طلبة املدار�س ،ال نظنها تو�صل للمكان املق�صود وال تفي
خ�صو�صا ومعظم ال�شرقيني يف ظلمات اجلهل ،و�أنهم قد غلبوا
بالغر�ض املطلوب،
ً
((( ح�سنة ال ُّر َواء :ح�سنة املنظر( .م).
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الفعال وع َّز
القوال وندر َّ
على �أمرهم (على نتيجة اجتهادكم) وكرث بني ظهرانيهم َّ
العثور على قول ميكن العمل به.
و�إال لو قلنا �أن املاليني من اخللق لو تعلموا ،وتهذبوا ،وتفقهوا ،وعلموا
الواجبات ،وكانوا على احتاد حقيقي (لغلبوا الألوف!) هذا �أمر بالبداهة معروف.
و�إمنا ال�سر كل ال�سر ،والإر�شاد كل الإر�شاد (بالإف�صاح عن �سبل الو�صول
عمليا ،و�إمكان تطبيق النظريات فعالً).
�إىل الغاية ًّ
قال« :تطلبون الدواء ،والداء دفني يف ج�سم ال�شرق و�أبنائه ،م�ستحكم
منهم ،يعز ،ويتعذر على احلكيم النطا�سي� ،أن ي�صف الدواء الناجع� ،أو ال�شايف،
والواقي ،العتقاده �أن املري�ض ال يتناوله بل رمبا يعمل بعك�س ما ي�شري به الطبيب
اليوم ولو علم ذلك املري�ض �أن يف االمتناع من الدواء (املوت الز�ؤام) وهذه حالة
ال�شرقيني يف خمتلف الأقاليم.
لدى �أهل ال�شرق دواء �سريع الت�أثري يف ال�شفاء ،لكنه عظيم اخلطر ،مفزع
للجبناء منهم ،وقد و�صفه حكماء ال�شعر من العرب بقولهم:
ــت َو�أَ ْن َت َكــ ِر ُمي			 َب�ْي نْ َط ْعنِ ال َق َنا((( َو َخ�� ْف��قِ ال ِب ُنود
ِع ْ
ــ�ش َعزِيـــ ًزا �أَ ْو ِم ْ
ال��دم
الر ِفي ُع ِم ْن ا ألَ َذى
��وا ِن��بِ��ه َّ
���راق َع َلى َج َ
			 َح َّتى ُي َ
َال َي ْ�ســ َل ُم ال�شَّ َ
ـــر ُف َّ
((( ال َق َنا :الرماح( .م).
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هذا النوع من الدواء توارثه الغربيون ،وعملوا بكل معانيه ،فت�سنى لهم
م�شهورا ،وبني
حم�سو�سا،
به من العظمة ،واال�ستطالة ،واحلكم بال�شرقيني ما نراه
ً
ً
�أيدينا ،ومن خلفنا.
�أما ال�شرقيون وقد وجدوا يف هذا الدواء ال�شايف والواقي مرارة ،وم�شقة
ِ (((
جانبا ور�ضوا من جمد باذخ وم�سلك ُم ْ�س َبطر
وقتية ،وعناء  -فاطّ رحوه ،ونبذوه ً
(بعري ،ووتد!) قد ال ميلكونها اليوم متام امللك .فحق عليهم قول ال�شاعر:
وال��و َت��د
احل��ي
			�إِ َّال الأَ َذ َّالن ع�ير
ــــرا ُد بـــه
َ
َو َال ُيـــ ِقيــــم َع َلــى ُذ ٍّل ُي َ
ِّ

قال� :إن هذه الأنواع من املعاجلات يف ال�شرق �إذا كنت �أرى منالها اليوم
وخ َور((( العزائم ،وتفرق الكلمة ،واال�ست�سالم
بعي ًدا؛ ذلك ل�سقوط الهممَ ،
للخمول ،وبعد النفو�س يف معظم ال�شرقيني عن مرامي العزة النف�سية ،وحرمانهم
من لذة ما تنب�سط به الروح عند نوال املَ ْن َعة((( القومية ،واحلرية احلقيقية ،وما يف
عزة احلاكم الفرد من ا َحل ْول ،والطَّ ْول بقوة جمموعه (ولو كان �صعلوكًا) على
اجلمهور املحكوم ذلك اجلمهور ال�شرقي اليوم امل�ستكني للمهانة ،واخلا�ضع للقوة
يتخيلها هو ًال هائالً� ،أو غو ًال �آكالً.
املوهومة التي َّ
ثم قال« :النا�س يف املوت خوف املوت ويف الذل خوف الذل».
((( ُم ْ�س َبطِ رُ :م ْن َب�سِ ط( .م).
((( خَ َور� :ضعف( .م).
((( املَ ْن َعة :القوة( .م).
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�أما و�أنتم تطلبون دواء ي�سهل على ال�شرقيني جترعه ف�أقول :بلى ،نحتاج
�إىل عمل جديد ،نربي به جي ًال جدي ًدا ،بعلم �صحيح ،وفهم جديد حلقيقة معنى
ال�سلطان الأول ،على الأج�ساد والأرواح وهو «الدين» وجمع ما ت�شتت من الكلمة
من �أهل الأديان ،وتوطيد العزم على قبول املوت يف �سبيل حياة الوطن.
يقوم بذلك جمعيات يتوىل �أمرها �أنا�س ي�أخذون على �أنف�سهم الأبية عه ًدا
�أن ال يقرعوا بابًا ل�سلطان ،وال ُي َ�ض ْع ِ�ضعهم((( ا َحل َد َثان((( ،وال يثني عزمهم الوعيد،
وال يغرهم الوعد باملن�صب ،وال تلهيهم التجارة وال املك�سب ،بل قوم يرون يف
املتاعب واملكاره  -بنجاة الوطن من اال�ستعباد  -غاية املَ ْغ َنم ،ويف عك�سه املَ ْغ َرم.
قلنا :نعم ما و�صف الأ�ستاذ �إذا قيد اهلل ،وي�سر للأمة �أفرا ًدا يقومون بتلك
الغايات ال�شريفة ،ويكون يف نفو�سهم ذلك الإباء ،فال يقرعون معه بابًا ل�سلطان
(ولو ا�ستقرعهم) وال يهرعون ملن�صب.
و�إن هم فعلوا فال يغفلون عن الوفاء بالعهد ،وال ينق�ضون امليثاق.
ولكن �أين هم؟
�أجاب« :يقولون احلاجة �أم االخرتاع ،وقال امل�صطفى « ا�شتدى �أزمة
تنفرجي».
((( ُي َ�ض ْع ِ�ضعهمُ :ي ْخ�ضعهم( .م).
((( ا َحل َدثَان :نوائب الدهر وم�صائبه( .م).
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فالأزمة تلد الهمة ،وال رجاء من امل�ست�ضعف �إال �إذا يئ�س ،وال يت�سع الأمر
�إال �إذا �ضاق ،وال يظهر ف�ضل الفجر �إال بعد الظالم احلالك.
وعلى ما �أرى قد �أو�شك فجر ال�شرق �أن ينبثق ،فقد ادلهمت فيه ظلمات
اخلطوب ولي�س بعد هذا ال�ضيق �إال الفرج� ،سنة اهلل يف خلقه:
هم((( ا َ
الد َنيا َف َ
�لا ُب ّ��د ِمن َف ْج ِر
خل ْط ُب َال ّ
بـد َي ْن َج ِلـي			 و�أَ ْظ َل َمت ُّ
و َم ْه َما ا ْد َل ّ

نعم البد لذلك الن�سيم الذي حمل معه �أجزاء فردية احلياة ،والن�شاط،
ومر على �أعرق الأمم يف اجلهل ،وملا ا�ستن�شقته َّهبت من رقادها ،ود ّوخت
والنه�ضةّ ،
ممالك الأر�ض ،وا�ستفتحتها ،وملأتها عد ًال ،ذلك الن�سيم الذي جعل يف العراق
هارونًا وم�أمونًا ،ويف ال�شام ،والأندل�س ،و�سائر امل�شرق دو ًال ،و َد َّها ِقني((( ،ودهاة،
ومن فحول العلماء َج َها ِبذَ ة((( ،و�أَ َ�ساطني(((.
�أكرر و�أقول «نعم» البد لذلك الن�سيم بعد �أن �سرى عن تلك املمالك،
والبقاع ،فهبطت يف مهاوي الذل ،و�أ�صبح ن�شاطها خمو ًال ،وعلمها جهالً ،وملكها
� ًأثرا بعد عني ،البد و�أن يعيد َ
الك َّرة ومير على ال�شرق مرة �أخرى فتن�شط له العقول،
((( ا ْد َل َه ّم :ا�شتد الظالم( .م).
((( َد َّهاقِني :تجُ َّ ا ًرا( .م).
((( َج َهاب َِذة :خُ برَ َ اء بغوام�ض الأمور( .م).
(((	�أَ َ�ساطِ ني :املربزون يف العلم( .م).
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وتقوى به العزائم ،وينفتح ال�ستعادة املجد املجال وتظهر من زوايا اخلمول فحول
الرجال �إن �شاء اهلل.
ثم ا�ستطرد وقال:
كما علمنا �أن معدات املر�ض ،وجراثيمه يف ال�شرق ،قد �أتت من مطامع
الغرب (ودخلت �إليه من باب خمول ال�شرقيني) تنح�صر يف �أمور رئي�سية �سبق
التنويه بذكر بع�ضها ،مثل �إق�صاء �أ�صحاب العار�ضة ،والأحرار احلقيقيني و�إلخ.
كذلك يجب �أن نعلم �أن عوامل غريبة مهلكة تبدو يف �أول مظهرها خفيفة
الوط�أة� ،سهلة امل�أخذ ،ال �ضرر من الت�سامح بها وهي:
�أ�سلوب عجيب لإ�ضعاف لغة القوم ،والتدرج بقتل التعليم القومي،
وتن�شيط القائلني من ال�شرقيني ب�أن لي�س يف ل�سانهم العربي� ،أو الفار�سي� ،أو الأورد
والهندي و�إلخ� ،آدابًا ُت�ؤ َثر وال يف تاريخهم جم ًدا ُيذْ كَر.
و�أن املجد كل املجد لذلك ال�شرقي اخلامل �أن ينفر من �سماع لغته ،و�أن
يتباهى ب�أنه ال يح�سن التعبري بها.
و�أن ما تعلمه من الرطانة الأعجمية هي منتهى ما ميكن الو�صول �إليه من
املدركات الب�شرية؟!
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قال :ولقد �شاهدت ،و�سمعت من مثل هذه امل�ضحكات ،املبكيات عدة
�أ�شخا�ص من َز َعا ِنف ال�شرقيني((( وقد وقفوا على منابر اخلطابة ،يتذلقون �إىل
طالبي الرزق يف بالدهم من الغربيني ف�أنكروا على قومهم ،ول�سانهم كل ف�ضيلة،
وتغنوا بجمل غربية ،ورطانة �أعجمية ،ح�شوها املدائح التي رمبا تكون �أو�صلتهم �إىل
ُب ْل َغة من عي�ش عند ذلك املكت�سح لبالدهم ،ول�سوف ينبذ من كان مثلهم مكانا
ق�صيا ،فال الأجنبي يحميه ،وال الوطن يحويه.
ًّ
ال جامعة لقوم ال ل�سان لهم ،وال ل�سان لقوم ال �آداب لهم ،وال عز لقوم
ال تاريخ لهم ،وال تاريخ لقوم �إذا مل يقم منهم �أ�ساطني حتمي ،وحتيي �آثار رجال
تاريخها فتعمل عملهم ،وتن�سج على منوالهم.
وهذا كله يتوقف على تعليم وطني يكون بدايته «الوطن» وو�سطه «الوطن»
وغايته «الوطن».
ويجب �أن يكون الوطن يف مفهوم ال�شرقيني كقاعدة ح�سابية ،اثنان فاثنان،
يعمالن �أربعة ،فال ت�ستطيع املذاهب� ،أو الطوائف �أن تدعيها خا�صة ،وال �أن حتاول
نق�ضها.
هذا هو الوطن ،وهكذا يجب �أن يكون التعليم الوطني.
((( َز َعانِف ال�شرقينيُ :ر َذال النا�س( .م).

ر�أيه يف كيفية الو�صول لرفع ما وقع و�سيقع على
ال�شرق و�أهله من احلجر وخطورة ما يلزم ذلك الأمر
من احلكمة والتدبري وبيان وعورة املطلب
قال :ال يفوتنكم �أن نهو�ض الأمة املحجور عليها ،لفك حجرها ب�إثبات
كفاءتها وترقية جمموعها بالعلم ال�صحيح ،والأخذ ب�أ�سباب املهيئات حلكم ذاتها
لي�س كما تظنونه بالأمر ال�سهل ،فهو �سي�صادف عقبات َك�ؤُود((( ،ينبغي التفكر بها
مليا ،و�إعداد قوة عظيمة من احلكمة ،والدهاء وال�سعي احلثيث لتذليلها.
ًّ
فالعالمِ ولو كان «�أعز ًال» فهو بعلمه «كمي((( مخِ َ ّ�ش(((»  -واجلاهل و�إن كان
خم�شا فهو بجهله «�أعزل».
ًّ
خ�صو�صا يف زماننا هذا  -زمن اال�ستعمار.
وهكذا القول يف الأمة -
ً
�أو كما قلت يا �شيخ بني خمزوم يف ريا�ضك امل�صرية  -زمن «حترير الأرقاء
و�إ�سارة الأحرار».
((( ك�ؤود� :شاقة �صعبة( .م).
((( كَمِ ّي :عا ٌمل يقيه العلم ال�سوء كما يقي ال�سالح املقاتل( .م).
ما�ض جريء( .م).
(((	مخِ َ ّ�شٍ :
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�أقول لل�شرقيني ت�أملوا كيف حتفظ الدول ثغور م�ستعمراتها من �إدخال
الأ�سلحة ،والأجزاء النارية �إليها ،وكيف ي�شددون النكري ،وينزلون �أ�صرم العقوبات
على من فعل ذلك.
واحلكمة يف هذا ظاهرة ،وهي تخوف امل�ستعمرين من ا�ستعمال تلك القوى
�ضدهم.
ولو �أمنوا من عدلهم فيمن يحكمون من الأهلني� ،أو فيما ا�ستولوا عليه من
الأم�صار ملا تخوفوا كل هذا التخوف ،وال �أخذوا من التحوط كل هذا االحتياط،
و�س ُّنوا له �أ�صرم القوانني.
َ
والعلم لقوم� ،أو لأمة قد �سهل ا َحل ْجر عليها  -حم�ض جهلها  -لي�س ب�أقل
أثريا من �إدخال ال�سالح مل�ستعمرات امل�ستعمرين �أو
هو ًال� ،أو �أخف ده�شة ،وت� ً
الأو�صياء على ثروة ال�شرقيني وبالدهم (ل�سرفهم وجهلهم).
فالغربيون وال ريب ميانعون (بطرق خفية) ترقية ال�شرقيني لأنف�سهم على
طريقة وطنية خا�صة بهم ،ويعرقلون م�ساعيهم (ب�أ�شكال ن�صح غريبة) وال ي�سهلون
و�سائل تهذيب �أخالق جمموعهم  -بل يعملون على العك�س  -وبالإجمال ال
ميكنونهم من التو�سل فيما ي�ؤول لو�صولهم للحكم الذاتي ب�أ�ساليب غاية يف املكر،
واملغالطة ،وال�سف�سطة ،واال�ستعانة ببع�ض �أهل البالد على ذلك (وهم الأ�سقط
همة).
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فحياة ال�شرقيني بالعلم ال�صحيح موت حلكم الغرب فيهم ،وفك احلجر
عنهم والعك�س بالعك�س.
�إذن فالبد من متام اليقظة ،والعمل بكمال احلكمة من ال�شرقيني للو�صول
�إىل الغاية َبد�أْب((( متوا�صل ،وهمم ال تفرت ،وعزائم ال تكلّ .
�أما الرجال ،والكهول ،ومن َ�ش َّب منهم عن دور التعلم  -وا�ستقام على
عوج فيما تلقفه  -ه�ؤالء تقومونهم باملحا�ضرات ،وفتح نواد وطنية ،لالجتماع،
واختالط �أبناء الطوائف مع بع�ضهم ،و�إراءة طرق العمل للنهو�ض بالوطن ،على
طريق اخلطب ،واملثال احل�سن ،والتذكري والتحذير.

((( َد�أْبَ :عا َدة و ُم َال َزمة( .م).

ر�أيه يف كيفية تربية الطفل الذي �سيكون رجل امل�ستقبل

قال� :أما الأطفال وال�صبيان ف�أح�سنوا للأول تربية املر�أة ،و�أما الثاين (وهم
ال�صبيان) ف�أغلقوا يف وجوههم مدار�س احلكومة ،وافتحوا لهم �أبواب املكاتب
الأهلية.
لأنه لو �سلم برنامج درو�س مدار�س احلكومة من �سموم ُت َد ّ�س يف الد�سم
للوطن ،ال ت�سلم من �ضرر ما ت�شحنه فيها من علوم قد ال يحتاجها املتعلم يف عمله،
وفنون ال فائدة متحققة ملن تلقاها ،ولكنها بال ريب ترتك التلميذ عليل اجل�سم،
نفورا من العمل،
خياليا ،وها ًّماً ،
فيخرج عليل العقل� ،ألي ًفا للنظر يف الكتبًّ ،
جام ًدا فيما تعلم ،بلي ًدا يف كل ما يحاوله من العمل.
�أما «الوطنية» �أو «حب الوطن» ،فهو الداء الذي تخ�شاه املدار�س الأمريية �أو
من كان حتت �سلطة الأو�صياء «الأجانب» منها ،فتحرم ذكر ما ي�ؤول للوطن كيال
ت�صاب الطلبة بالعدوى منه ،وتعم بالنتيجة البلوى عليهم.
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�أما الطفل ،فيجب �أن تتعهده الأم ر�ضي ًعا ،فطف ًال بكمال االعتناء ال�صحي،
ليكون �صحيح اجل�سم �صحيح العقل ،ثم تر�ضعه حب الوطن مع تدريجه بالعلوم
الالزمة ،وعدم �إطفاء نوره الفطري ،بتعليمه الكذب ،وحتبيب العمل �إليه ،ومترينه
عليه مع رعاية �سنه.
وباالخت�صار جتعلون املدار�س الأهلية الوطنية دور علم وعمل ،ولتكن تلك
املدار�س بعيدة من مزدحم اخللق ،وفا�سد الهواء ،ف�سيحة الأرجاء ،متن�سقة تق�سيم
البناء ،فكما يكون فيها غرف لتلقني العلوم ،هكذا يكون فيها �أماكن ملزاولة العمل.
وكلما دخل دماغ التلميذ �شيء من العلم� ،أُجْبرِ �أن يعمل ب�أع�ضاء ج�سده
�شي ًئا من العمل ،فيعمل باحلدادة مثالً ،والنجارة ،وبالبناء يف املدر�سة مع رفاقه،
ويعاين تربية احليوانات فيها ،فيحتلب الأبقار ،وي�صطنع اجلنب ،وي�ستخل�ص ال�سمن
ماديا.
والزبدة وغري ذلك مما ينفعه
ج�سديا و�إذا خرج من املدر�سة �أفاده ًّ
ًّ
ويكفي �إذا خرج على ما ذكرنا �أنه يخرج رجل علم وعمل ،ال رجل غطر�سة،
وعجرفة وك�سل ،كَلٌّ على �أهله ،يكرث به وب�أمثاله العدد ،وال ينتفع بهم �أحد.
�أما الدين فعلى ق�سمني :ق�سم عبادات ،وق�سم معامالت.
فالعبادات ي�ؤديها الإن�سان لربه مبعزل عن كل �أحد ،فال يعار�ض غريه بها،
وال غريه يعار�ضه؛ �إذ لكلٍّ وجهة هو مو ّالها ،واهلل رب العاملني ال رب اليهود فقط،
وال الن�صارى فقط ،وال امل�سلمني فقط ،وهو الذي خلقكم من نف�س واحدة.
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و�أما املعامالت ،فهي �شرع بني العموم ،يعمل �أبناء الطوائف على خري
وطنهم متكاتفني ،متعاونني ،ي�شتغلون يف املدر�سة �أخدانًا ،ويخرجون منها �إخوانًا،
يحملون بني �أفئدتهم �شعور الوالء والإخال�ص ،ال يحل ما ارتبطوا به من روابط
املحبة الوطنية قرب وال بعد ،وال ين�سون عهد ال�صبا وذكراه ،بل يكونون يف
ج�سم الوطن ك�أع�ضاء اجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو ت�أمل له املجموع من
اجلوارح ،كيفما �ساروا ،و�أينما حلوا ،فال يرون �إال وحدة من �سماء ،و�أر�ض ،وماء،
وحب لوطن واحد ،ال تبلبل �أل�سنتهم خمتلف اللغات ،وال ت�شتت كلمتهم تباين
النزعات ،وال تفعل فيهم �أهواء �أُوليِ الغايات من �أرباب تلك املدار�س واملعاهد� ،أو
�إن �شئت قل تلك امل�صايد و�إن كان منها بع�ض النفع.

قوله يف ال�صرب والثبات

قلنا� :إن الأ�ستاذ قال يف مقدمة هذا البحث �أن الإنكليزي :يثبت حتى
على اخلط�أ �إذا ت�سرع به وقاله� ،أو با�شره ،وبف�ضيلة ثباته يظفر ،وي�صل لغايته بنتيجة
الثبات.
مع �أن ثباته لو فر�ضناه� ،أو كما فر�ضه الأ�ستاذ كان على اخلط�أ ،فما معنى
ظفره ،وف�ضيلته بالثبات على غري ال�صواب؟ وهل يف ربحه بالقوة املجردة غري
اخل�سران؟
قال� :إن الف�ضائل التي جنلها ومنها ال�صدق ،والكرم ،وال�شجاعة ،وباقي
الهيئات املتو�سطة مل تكن لتح�صل للفرد� ،أو للأفراد �إال مبزية الثبات عليها.
فال ميتاز الرجل ب�صفته «�صادقًا» �إذا مل يثابر على ال�صدق و ُي ْع َرف به يف
�سائر تقلبات الظروف والأحوال ،و�إال ف�صدقه مرة �أو مرتني ال ي�ؤهله لالت�صاف
باملعنى املطلق لف�ضيلة «ال�صدق  -وال�صادق».
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وهكذا القول يف الكرم وال�شجاعة وباقي الف�ضائل ،فال يت�سنى للمرء
االت�صاف بها �إال بالثبات عليها.
فالثبات �إذن عقد الوا�سطة للهيئات املتو�سطة من كل ف�ضيلة� ،أو رذيلة ،وال
ميكن االت�صاف ب�أحدهما �إال بالثبات.
وهذا زهري بن �أبي �سلمى يقول:
ِ َّ (((
ماحة ِم ْنه وال َّن َدى ُخ ُلقا
مـا َع َلى ع
ال�س َ
َم ْ
ِمــا		 َي ْلقَى َّ
ال ِتـه َهر ً
ـن َيــ� ِأت َي ْو ً

قال :وقد �سمعت حكاية يعزونها للجنيد وهي:
�أن رج ًال كان َد ْي َد ُنه ال�سرقة وقد قطعت يده يف الأوىل ،ثم قطعت الثانية يف
ال�سرقة الثانية ،فثابر على فعل ال�سرقة برجله فقطعت ،فثابر فقطعت رجله الثانية،
ف�ص ِلب ،فمر عليه اجلنيد ف َق َّبل ج�سده،
ف�سرق بل�سانه ف ُق ِطع� ،إىل �أن ا�ستحق القتل ُ
فقيل له « ُت َق ِّبل ج�سد ل�ص م�صلوب؟ قال� :إمنا �أفعل ذلك لثباته!».
ف�سواء �صحت هذه احلكاية � -أو الأ�سطورة � -أو مل ت�صح ،ففيها ما يدل
على معقول «ف�ضيلة الثبات» من حيث هي.
قدرا ،و�أجله ف�ض ًال �إذا كان الثبات على ما يح�سبه الب�شر ف�ضيلة،
وما �أعاله ً
وكان يف احلقيقة من الأنواع النافعة للإن�سانية التي يح�صل بها تخفيف الآالم
((( على عِ َّالته :على كل حال( .م).
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الكثرية يف هذه احلياة الق�صرية باملعاونة ،وامل�ساواة ،والإخاء الطيني الذي �سرتجع
�إليه كل هذه الهياكل الب�شرية عو ًدا كما بد�أها خالقها:ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮊ [ال�صافات ]11 /ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ[العنكبوت.]19 /
ثم قال :لو �أخذنا ذلك الل�ص (الذي �أف�ضى به الثبات على ال�سرقة �إىل
القتل بعد قطع �أهم �أع�ضائه و�أو�صاله) طفالً ،وتعاهدناه على ما �سبق بيانه ،وهذبنا
حيوانيته بالعلم ال�صحيح ،والو�سط ال�صالح ،واملثال احل�سن  -وفيه ما فيه من
ذلك اال�ستعداد الفطري للثبات  -ف�أي عظيم من رجال الف�ضيلة كان ي�ضارعه
�أو يفوقه.
مث ًال لو تعلم الفنون احلربية مع فطرة ذلك الثبات� ،أفما كان يكون عند
�أ�صحاب التيجان من �أكرب ق َُّواد الكتائب ،و�أفر�س الفر�سان؟
نعم ،ولكان من �أكرب القتلة املبجلني املحرتمني؛ لأنه ال ينق�ص عند �أهل
النظر من يعرف فن احلرب قو ًال �إال الثبات يف موطنه.
فالهزمية والغلبة ال تتم �إال بفرار اجلبان من فرد �أو جي�ش� ،أو بالثبات منهما
لب�ضع دقائق.

194

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

194

�أما القول يف ال�شرقي �أنه ال ي�صرب ،وال يثبت اليوم جتاه �أقل مقاومة ،وال
يتحمل �أدنى �صعوبة ،فهذا ال يحتاج �إىل برهان؛ �إذ حالة ال�شرق و�أهله وما نراه يف
ممالكهم من الرزايا ،والنوائب �أعظم دليل قام بنف�سه عليهم يف معرتك هذه احلياة،
والتنازع فيه على الفناء!

�إنكار جمال الدين ما نراه من املدنية ومغالطته
با�ستبداله لفظة الفناء يف التنازع ً
عو�ضا عن البقاء
و�أن العلم ال�صحيح �إذا و�صل �إليه العامل ف�أعظم
�أثر له �إمنا يكون يف منع احلروب التي هي من �أكرب
الأدلة و�أ�سطعها على توح�ش الإن�سان
قال جمال الدين �أكرث من مرة «تنازع الفناء».
فقيل له� :إمنا يريد الأ�ستاذ �أن يقول «تنازع البقاء».
قال :كال ،بل تنازع الفناء.
لأن البقاء الذي ال يعرتيه فناء ،لي�س يف تنازع ،وال نزاع.
وكل ما نراه من حيوان� ،أو نبات� ،أو جماد فهم ي�سريون يف كل ثانية نحو
الفناء ،ولو بتبدل ال�شكل ،وفنائه بالتحول.
قائما بني احليوان والنبات� ،إمنا هو على �أ�شياء تفنى يف
والتنازع الذي نراه ً
النتيجة.
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وطاملا املنت َزع ،واملنا ِزع ،واملنزوع منه �سواء يف امل�صري �إىل الفناء ،فكان الأ�صح
�أن يقال «تنازع الفناء».
قلنا :وهل ا�صطالح العامل املتمدن على هذا التعبري خط�أ لهذه الدرجة
حتى ي�ستبدل ،وي�ضع لفظة «البقاء» مكان «الفناء»؟
قال :ما تعنون بالتمدن� ،أو العامل املتمدن؟
قلنا :الرقي الن�سبي باملكت�سبات العلمية ،واملادية.
ف�أمة الإنكليز مثالً ،والفرن�سي�س ،والأملان ،والأمريكان ،ومن ماثلهم من
الأمم ،هم مدنيون ،متمدنون ب�أفرادهم وجمموعهم.
تقدر املكت�سبات
تقدر الأ�شياء ،وال ّ
تقدر الأمة ،وال ّ
يقدر الفرد ،وال ّ
قال :ال ّ
العلمية �إال بن�سبة ما يرتتب على ذلك من الفائدة.
فلن�أخذ من ذكرمت من الأمم املتمدنة ،ومكت�سباتهم العلمية ،وما �صنعوه،
وعملوه ،وك�سبوه ،وربحوه ،وما ترتب على ذلك ،وما ح�صل من املنافع ،والفوائد
للب�شر من وراء تلك املكت�سبات ،واملدنية ،والرثوة ،ثم نعدد ما ر�أينا.
هل ر�أينا غري مدن كبرية ،و�أبنية �شاخمة ،وق�صور مزخرفة ،ومعامل ين�سج،
وي�صنع فيها القطن واحلرير ،ب�أ�صباغ كيماوية خمتلفة �ألوانها ،ومعادن ،ومناجم،
واحتكار جتارات �أتت لهم برثوات ،وكنوز؟!
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ثم هل غري التفنن باخرتاع املدافع املريعة ،واملدمرات ،والقذائف ،وباقي
املخربات القاتالت للإن�سان تتبارى تلك الأمم الراقية ،املتمدنة اليوم؟
ثم لو جمعنا كل ما يف ذلك من املكت�سبات العلمية ،وما يف مدنية تلك
الأمم من خري ،و�ضاعفناه� ،أ�ضعافًا م�ضاعفة ،وو�ضعناه يف كفة ميزان ،وو�ضعنا يف
الأخرى احلروب وويالتها .ال �شك �أن كفة املكت�سبات العلمية ،واملدنية ،والتمدن
هي التي تنحط وتغور.
وكفة احلروب وويالتها هي التي تعلو وتفور.
فالرقي ،والعلم ،والتمدن على ذلك النحو ويف تلك النتيجة �إن هو �إال
جهل حم�ض ،وهمجية �صرفة ،وغاية التوح�ش؟!
قال :وعندي �أن الإن�سان اليوم هو �أحط درجة من �إن�سان اجلاهلية حتى
ومن احليوان ال َّن ِاهق(((.
لأنه رمبا يكون للإن�سان يف دوره الأول يف حروبه الوح�شية وعوامل اجلاهلية
معذرة يف طلب احلاجيات للحياة ب�سهم ،وقو�س ،و�سيف ،و�سمهري.
وقلما تفعل تلك املعدات يف قتل النفو�س� ،إذا قي�ست مبا لدينا اليوم من
املدمرات ،والأ�سباب املهلكات ،وباقي املعدات.
((( ال َّناهِ ق :الذي يخرج �صوته من حلقه كاحلمار( .م).
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نعم لدينا كل ذلك نعده ون�ستعمله لي�س للحاجيات بل لأدنى �صور
الكماليات.
�أما كون الإن�سان �أحط من احليوان ال َّن ِاهق (لعدم ا�ستفادته من حقيقة
العلم� ،أو العلم احلقيقي) ف�أعظم �أدلته احلروب.
أ�سم احل�شرات القتالة ،فال ترى بني تلك
خذ �أده�ش احليوانات املفرت�سة ،و� ّ
الأنواع ما ت�شاهده من حني لآخر ،ما بني «الإن�سان».
هل ر�أيت� ،أو �سمعت �أن ثالثماية �ألف �أفعى ،وقفت جتاهها مثلها ،وتقلبت
بع�ضا؟ �أو العقارب؟.
بينهم الأنياب واقتتلوا� ،أو قتلوا بع�ضهم ً
بع�ضا ،و�سالت
�أو هل وقفت الأ�سود �صفوفًا ،وتناه�شت حلوم بع�ضها ً
دما�ؤها؟ �أو احلمري فعلت مثل ذلك؟ كال ثم كال.
�إذن ،فالإن�سان يف مدنيته احلا�ضرة ،ويف مكت�سباته العلمية ،والأدبية،
والعملية ،ويف بذل ثمرات �سعيه يف �سبيل احلروب� ،أو ا�ستثمار ثروته منها ،ويف
مر�ضاة موقدها� ،أو ر�ضائه عنها ،ووقوفه فيها تلك املواقف التي ال تقفها احليوانات،
وال احل�شرات  -فهو �أحط منهما  -ولي�س ثمة مدنية ،وال علم ،بل جهل ،وتوح�ش.
ثم قال :قر�أت يف القر�آن � ًأمرا تغلغلت يففهمهروحي،وتنبهت �إليهبكليتيوهو:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙ…ﮊ [البقرة.]30 /
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فانده�شت املالئكة لهذا النب�أ ،ولهذه امل�شيئة الربانية؛ �إذ علمت �أن ذلك
اخلليفة �سيكون الإن�سان ،و�أن ذلك الإن�سان  -اخلليفة � -سي�صدر منه ُمو ِب َقات(((،
و�سيئات� ،أعظمها ،و�أهمها �أنه «ي�سفك الدماء».
فقالت مبلء احلرية ،املتنا�سبة مع امللأ الأعلى وعامل الأنوار والأرواح،
الذي ال ي�صح �أن يكون هناك �شيء من رياء ونفاق ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ…ﮊ [البقرة.]30 /
ووقفت املالئكة عند هذا احلد من الطعن يف الإن�سان ومل تذكر باقي
لغوا بالن�سبة لهذين الو�صمني  -الف�ساد و�سفك
ال�سيئات من �أعماله؛ �إذ ر�أتها ً
الدماء  -لذلك برزت بهما حجة ،واتخذتهما برهانًا على �إعظام جعل الإن�سان
(خليفة) وفيه ذلك اال�ستعداد للعمل بالرذيلتني.
اعرتا�ضا على امل�شيئة
وهنا �أول ما يتبادر للذهن �أن قول املالئكة هذا �أتى
ً
الربانية ،وفيه من عدم الت�أدب مع اهلل ما فيه ،وهم �أَوْلىَ اخلالئق بالت�أدب ،ومعرفة
عظمة اخلالق ،وقد جاء يف حقهم �أنهم :ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﮊ[التحرمي.]6 /
ومتى �صح هذا كان الأقرب لل�صواب �أن املالئكة �أرادت �أن تعلم ما �أعده
اهلل ل�صون الإن�سان (وقد جعله خليفة له يف الأر�ض) عن الف�ساد و�سفك الدماء.
((( ُمو ِبقَاتُ :م ْهل َِكات( .م).
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يدلنـــا علــى ذلــك قولــه تعـــاىل:
ﮞ…ﮊ [البقرة.]33 /
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ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

وب�أب�سط املعاين �أن اهلل تعال �أفهم املالئكة �أنكم علمتم ما يف خليفتي يف
الأر�ض وهو الإن�سان من اال�ستعداد لعمل الف�ساد و�سفك الدماء ،وجهلتم ما
�أعددته ل�صونه ،و�صرفه عن الإتيان بالنقي�صتني املذكورتني� ،أال وهو «العلم».
فقال:

ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾ.ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌ.ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮊ[البقرة.]33-31 /

فال َتثرْ ِيب((( على من يقول �أن اهلل �أراد بهذا �أن يقول للمالئكة�« :أيتها
علما جهلتموه �أنتم».
املالئكة �إنني قد َعل َّْمت �آدم (خليفتي يف الأر�ض) ً
و�أن بذلك العلم ُي َ�صان الإن�سان ،و ُي َك ّف عن الف�ساد ،و�سفك الدماء ،فال
يحدث من خليفتي ما خ�شيتموه ،و�أعظمتم �أمره (وذلك ال�صون للإن�سان ح�صره
بالعلم).

(((	ال َتثرْ ِيب :ال َل ْوم( .م).
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وجاء يف القر�آن تعظيم قدر العلم ال�صحيح ( ال ما نراه من الق�شور فن�سميه
علما) مبثل قوله تعاىل :ﮋﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﮊ[الزمر ،]9 /ومثل
ً
ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ[العنكبوت.]43 /
فرتى حكم امل�ساواة يف القر�آن قد جاء عا ًّما بني النا�س� ،إال يف هاتني الآيتني
�إذ منع يف الأوىل (امل�ساواة بني العامل واجلاهل) ويف الثانية (�أن يكون غري العامل
عاقالً).
فمما تقدم ُيف َهم �أن العلم ال�صحيح الذي ميكن للآدمي �أن ي�صل �إليه هو
العلم الذي به ينتهي الإن�سان عن الف�ساد يف الأر�ض ،و�سفك الدماء.
والعلم الذي ال ي�صون الإن�سان عن هذين النق�صني لي�س هو بالعلم الذي
تعلمه �آدم َلي ْد َح�ض((( حجة املالئكة على �أنه �سيف�سد ،وي�سفك الدماء ،بل هو
يناق�ضه وي�شهد على ذلك النقي�ض ما ن�شاهده اليوم يف �أوروبا ،والعامل املتمدن مما
نقي�ضا للربهان.
جعل ُر ِق ِّيهم الن�سبي يف املكت�سبات العلمية ً
والبد �أن ي�صل العامل الإن�ساين �إىل درجة من حقيقة العلم ميتنع بها عن
بع�ضا ،ولي�س بني القاتل واملقتول ال نزاع وال خ�صام ،حتى
�إراقة دماء بع�ضهم ً
وال تعارف بالوجوه بغري �صفوف القتال ،ي�ساقون للمزاجر لإرادة ملك ،م�سرف
((( ل َي ْد َح�ضْ  :ل ُي ْبطِ ل( .م).
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مغرور� ،أو تهويل �أفراد يقب�ضون على زمام الأحكام ،وي�سوقون اخللق للقتل
كالأنعام ،يغتنمون فر�صة احلرب ليكنزون من ورائها الذهب والف�ضة.
ثم قال� :إن الإن�سان لتعروه الده�شة عندما يرى �أفراد الأمة ي�سوق بع�ضهم
(((
نافرا منها؛ �إذ يعلم
ً
بع�ضا لل ُّثكْ َنات  ،ف�صفوف القتالُ ،
وجلُّهم غري را�ض عنها بل ً
�أن من ورائها ُي ْتم الأطفال ،وموت ال�شيوخ ،وهتك الأعرا�ض.
يهولون عليهم ،وي�ستهوونهم با�سم «الوطن».
بع�ضا لو�سعتهم -
والوطن بقاع من الأر�ض  -ولو �أن�صف النا�س بع�ضهم ً
وما ف�ضل الأر�ض �إال �أنها تتحمل �أثقال الب�شر ميرحون فوقها ،ويقتتلون عليها وهم
لها يف الأخري تاركون ،و�إىل جوفها داخلون ،فما �أحرى بالإن�سان �أن يعي�ش مع
�أخيه فوق �أَ ِد ِمي َها(((  -وهو رفات العباد  -ب�صحيح الإخاء ،و�شيء من الهناء ريثما
يدرك اجلميع الفناء.
ومما يزيد يف الده�شة واحلرية� ،أن احلروب وويالتها ال يحتاج يف توقيفها
و�إبطالها �إ ّال توقف الأمة عن �إجابة الداعي �إليها ،وطلب الرجوع �إىل العدل املطلق
مع حتكيم الإن�صاف املح�ض ،ف�إذا فعلت ذلك كل �أمة (ولو �أهاجها ملكها� ،أو َه َّول
عليها �أمريها� ،أو وزرا�ؤها ،ور�ؤ�سا�ؤها) فبمن يقاتلون؟ والأمة حمجمة عن احلرب،
(((
(((

ث ُْكنات :مراكز الأجناد وراياتهم( .م).
�أَ ِد ِمي َها :وجه الأر�ض( .م).

203

�إنكار جمال الدين ما نراه من املدنية...

203

ال تر�ضى بالقتال ،وتطلب حتكيم العقل والعدل .وهل يرى امل�سيطرون غري ترك
خمرجا من ذلك املوقف احلرج؟ وهل ي�ستطيعون غري ترك ال�ضعفاء
الطمع ً
ي�أخذون حقهم بقوة احلق؟ بلى ،ال ينقذهم غري ذلك.
نعم� ،إن عدم �إجابة الأمم لداعي احلرب ،واتفاقها على حتكيم العقل والعدل
فيما فيه يختلفون هو الذي يكفي الب�شر �شر احلروب والقتال ،ويجعل اخللق يف
�سالم دائم ،وهناء مقيم.
هناك ي�صح �أن يقال� :إن الب�شر �أو بني �آدم قد تعلموا ،وح�صل لهم
مكت�سبات علمية� ،أو على ا�صطالحكم «متدنوا!» لي�س مبعنى �أنهم تركوا القفر،
قدرا على ن�سبة
وعمروا املدن و�سكنوها ،كال ،بل ب�صحيح العلم الذي �إمنا يكون له ً
ما يرتتب عليه من الفائدة.
ثم قال :و�أعظم ما يبعث على الأمل يف �إبطال احلروب �إذا ارتقى العامل
الإن�ساين يف حقيقة العلم ،و َع ّم طبقاته� ،إنك لو �أخذت اليوم عموم ع�ساكر
بريطانيا ،وتخيلتهم حقيقة مثل «نيوتون» و«درون» وغريهما ،وفرن�سا مثل «با�ستور»
و�أمثالهم من باقي الأمم فهل يقفون �صفوفًا لالقتتال لعدم احرتام �سفري ،لأن
كر�سيه و�ضع يف امل�أدبة امللوكية يف غري املو�ضع الذي يريده .وهل يريقون دماء
ميئات الألوف من تلك الأنف�س الزكية لذلك� ،أو لأجل بقعة من الأر�ض
يطمعون ب�ضمها للمملكة� ،أو لي�ستعمرونها.
قال :ال �أظن! وال تظنون ذلك ،وال هم يفعلون.

قوله يف دعوة الإ�سالم وكيفية انت�شاره و�أن الدين ال
ينبغي وال ي�صح �أن يخالف احلقائق العلمية ولزوم
الرجوع �إىل الت�أويل
قيل جلمال الدين بعد �أن انتهى من �إفا�ضته يف بحث احلروب ولزوم �إبطالها
على نحو ما �سبق:
�إذن ما معنى قوله تعاىل :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ…ﮊ[الأنفال.]60 /

و�آية ال�سيف التي ن�سخت ثلث القر�آن تقريبا؟
والأمر ال�صريح يف اجلهاد؟
قال :هنا فرق عظيم بني ما نراه من احلروب اليوم وبني اجلهاد يف �سبيل
الدعوة الدينية  -والق�صد منها �إرجاع اخللق �إىل احلق  -ذلك اجلهاد الذي ما
فورا ،واعتباطًا من غري تدريج.
عمل به الإ�سالم ً
جاء حممد  بالإ�سالم والقر�آن بعد �أن تقدمه مو�سى  بالتوراة.
وعي�سى  بالإجنيل.
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فلم مي�ض على بني �إ�سرائيل دهر طويل بعد مو�سى حتى تالعب
الكهنة والكتبة ،والفري�سيون((( ب�أحكام التوراة ،وبكثري من �أ�سا�سات ال َّنامو�س
(((
ومتمما ملا �أنق�ص من
م�صلحا ما اختل،
و�سو ِّي فجاء عي�سى ً
ً
املُ َ
ومداويا ما اعتلً ،
ذلك النامو�س  -و�أدىل بالإجنيل  -وفيه ويف التوراة «الهدى» وما يلزم للخلق من
الإر�شاد!
ولكن مل مي�ض كذلك حني من الدهر حتى ظهرت اال�ضطرابات الدينية
والفرق  -من �صائبة ويعقوبية وغريهما  -و�ساء الكثري من النا�س فهم �أقوال
امل�سيح الروحانية العالية ،والت�صوفية املح�ضة.
وظهر يف العرب ما هو �أ�شد وط�أة �إذ ا�س َت ْف َحل((( بينهم �أمر عبادة الأوثان
(((
وعمت الأعمال الرببرية عموم القبائل العربية
وطَمت ال�ضاللة ،والغوايةَّ ،
َّ
حتى مل ي�ستثن منها فريق وال قبيل.

(((
(((
(((
(((

الفري�سيون :هم �إحدى فئات اليهود الرئي�سية كانوا ي�ؤمنون بخلود النف�س وقيامة اجل�سد ومعاقبة الإن�سان يف
الآخرة غري �أنهم ح�صروا ال�صالح يف طاعة النامو�س ،وادعوا وجود تقليد �سماعي عن مو�سى ورثه اخللف
عن ال�سلف( .م).
وي� :شريعة مو�سى عليه ال�سالم( .م).
ال َّنامو�س امل ُو َ�س ّ
ْا�س َتف َْحل :قوى وا�شتد( .م).
َط َّمتَ :كثرُ ت( .م).
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تلك الأعمال التي تق�شعر منها الأبدان ،ك ََو ْ�أد  -دفن  -البنات �أحياء
وما �أ�شبه ،وباقي ال�ضالالت من العبادات ،وتعدد الآلهة من هبل �أكرب ،وع َّزى
والالت ،ومناة ،وغري ذلك.
داعيا �إىل اهلل،
فجاء حممد  ر�سو ًال م�صدقًا ل�صحيح التوراة والإجنيل ً -
وتوحيده ،مر�ش ًدا للخري �أمي ًنا  -ب�شريعة �سمحاء تكفلت لعموم اخللق بكل �سعادة
مظهرا بطالن ما يعبدونه
مادية ،ومعنوية ُ -م َق ِّب ًحا لل�شرك بالإله ،وامل�شركني بهً ،
من دون اهلل  -بقر�آن معجز ،وحجج بالغة  -مثل قوله ،ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[الرعد.]16 /
ثم قال:

�أما �آية ال�سيف فقد قلتم �أنها ن�سخت على وجه التقريب (ثلث القر�آن)
وهذا الثلث �إمنا كان كله لطف ،وي�سر ،و�أمر باملعروف ،ودعوة �إىل وحدانية اهلل
باحلكمة ،واملوعظة احل�سنة ،و ُم َبا َهلَة((( ،وحتدي ،وجدال بالتي هي �أح�سن .ينطوي
حتت كل هذا مطلب واحد وهو توحيد اهلل وعبادته ،وترك عبادة الأوثان ،وقبول
الهداية ،وا�ستئ�صال ال�ضاللة .حتى �إذا ما ذهب كل ذلك اللني ،واللطف،
((( ُم َبا َه َلةُ :م َال َعنة( .م).
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والدعوة باحلكمة ،واملواعظ احل�سنة عب ًثا  -يف �سبيل قبول الهداية  -وفيه نفع
�شامل.
م�صرا على ال�ضاللة ،مقاو ًما  -ويف ذلك �ضرر عام للمجموع -
وبرز املخالف ًّ
عند ذلك وقف الإ�سالم يف وجه امل�شركني من العرب ،و�أنذرهم ب�أنه ال يقبل
منهم �إال «الإميان» باهلل وحده ،وحتطيم «الأوثان».
وما �أ�شد ما ال قاه حممد  ومن �آمن به من كفار قري�ش ،ومن ع�شريته،
ومن عموم العرب من �أنواع اال�ضطهاد ،واال�ستهزاء ،والعذاب مما يطول �شرحه
وما هو معلوم عند العموم.
(((
خريهم الإ�سالم
�أما �أهل الكتاب (وهم املو�سويون والعي�سويون ) فقد َّ
�أحد �أمرين:

�إما اال�شرتاك ب�أداء اجلزية وفيه �صالح الأمر الدنيوي للكافة ،واملق�صد
الأعلى من هذا �صون النفو�س ،وعدم �سفك الدماء ،بقليل من مال ي�ؤخذ
في�صرف يف املنافع ،وامل�صالح ،ويف تعزيز قوة املجموع ،وكذلك يدخل به مع القوم
�إىل �ساحة م�ساواة حقيقية  -له ما لهم وعليه ما عليهم ( -وال �إكراه عليه يف دينه
بل يكون م�صانًا يف �شعائره ،و�أ�صول عباداته ،وعاداته من كل �أذى).
ِي�سو ُّيون� :أتباع مو�سى وعي�سى عليهما ال�سالم( .م).
(((
َ
املو�س ِو ُّيون والع َ
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و�إما �أن يختار الإ�سالم في�شارك القوم يف العاجل من دنياهم ،و�سلطانهم،
ويف كل ما حوته �أخراهم من نعيم مقيم ،وجنات جتري من حتتها الأنهار.
والغر�ض الأ�سمى يف احلالتني  -كما ترى  -هو عدم �سفك الدماء ووقاية
ذلك البناء الإلهي من الهدم جذافًا ،بل جت�سم فيه طلب الهداية لعبادة �إله واحد،
وت�أ�سي�س العدالة ،وتوزيع احلق مبطلق املعنى.
(((
خيم
لذلك ترى �أن كل م�صر� ،أو قطر دان بالإ�سالم� ،أو دخل يف َح ْو َز ِته َّ
(((
وحة((( من العدل املطلق و�ساد فيه الأمن
فوق ربوعه ال�سالمَ ،ور َتع �أهله يف ُب ْح ُب َ
والأمان ،وح�صلت امل�ساواة على �أ�صح وجوهها ،ومنت اخلريات بينهم ،وفا�ضت
الربكات باعرتاف كل من�صف غربي مثل اللورد (ا�سبن�سر) و(كارليل) ،وغريهما
ممن قالوا احلق ونطقوا بال�صدق.

وهذا كله ال ي�شبه ب�صورة من ال�صور حروب �أهل املدنية الغربية احلا�ضرة
التي ي�شب ِ�ض َرا ُم َها((( لتو�سيع نطاق البالد بالإحلاق� ،أو باال�ستعمار وبالنتيجة
ا�ستعباد العباد حتت تلك الو�سائل.

(((
(((
(((
(((

َح ْو َزتِهَ :ج َما َعتِه( .م).
َر َتعَ :ت َن َّعم( .م).
وحةَ :و َ�سط كل �شيء وخياره( .م).
ُب ْح ُب َ
ِ�ض َرا ُمهاَ :لهِي ُبها( .م).
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ويتوهم الكثري ممن ال وقوف لهم على احلقائق� ،أو من يكابر باملح�سو�س،
�أن انت�شار الدين الإ�سالمي فيما انت�شر فيه من الأم�صار ،والأقطار �إمنا مت بعامل
القهر ،وال�سيف ،و�سطوة اجليو�ش .ولكن �إذا نظرنا �إىل احلقيقة بعني الإن�صاف ر�أينا
�أن من ظهور الإ�سالم يف مكة �إىل الهجرة للمدينة «يرثب» �إىل �أن عم الإ�سالم
و�سر َِّيات((( حمدودة،
جزيرة العرب ب�أ�سرها ،مل يح�صل بغري غزوات معدودةَ ،
بط�ش الإ�سالم بها يف الكفار من قري�ش كوقعة بدر ،و�أحد ،وحنني ،فذلت �أ�شد
القبائل العربية ،ودانت بالإ�سالم وعم الفتح باقي اجلزيرة ،وتناول اليمن بدون
قتال ،بل بالدعوة والإر�شاد فقط.
ثم �إذا �أخذنا ما جتمع للخليفة الأول �أبي بكر ،وللخليفة الثاين عمر
الفاروق  من اجليو�ش وما بعثوه من املجاهدين ،وعلمنا �أن جمموع اجليو�ش
الإ�سالمية يف العهدين مل يتجاوز الأربعني �أل ًفا ،وق�سنا ما دخل من املمالك يف
حوزة امل�سلمني ،ومن دان بالإ�سالم (من قطر ال�شام ،وفل�سطني ،فحلب ،فالعراقني،
فم�صر وممالك الفر�س ،وغريهم �إىل جدران ال�صني ،تبني وحتقق لنا �أن عمل اجلهاد
بال�سيف مل يكن ليذكر يف جانب الدعوة باحلكمة ،والأخذ بالعدل املطلق ،واملثال
�صلحا �أكرث بكثري مما
احل�سن ،والقدوة ال�صاحلة) وما فتح من البلدان ،والأم�صار ً
فتح عنوة وحربًا .و�أما قوله تعاىل :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﮊ [الأنفال ]60 /لي�س ل�سفك الدماء كما يظهر من �صريح الآية بنهايتها
((( َ�س ِر َّيات :ق َِطع من اجلي�ش( .م).
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حيث قال :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [الأنفال ]60 /فالأمر ب�إعداد تلك القوة
مل يكن ليق�صد منها �إال «الإرهاب» فقط ليتقي بها �سفك الدماء .وليخ�شاها
طالب احلروب ،وميتنع قتل النفو�س.
فتوفري ال ُع َدد وال َع َدد ،و�إر�صاد القوة على مطلق املعنى �إذا كان الق�صد منه
«الإرهاب» ولي�س �سفك الدماء كما هو الظاهر والواقع ،فهي �أفعل الو�سائل ملنع
احلروب.
«فمولتيكي» قائد الأملان قال ما معناه (�أبطال احلرب لإبطال احلرب).
والقر�آن جاء بذات املعنى قبله ب�ألف وثالثماية عام بدليل ما مر من ح�صر القوة
مبطلق معناها للإرهاب فقط.
فالقر�آن وتعاليمه ،ودين الإ�سالم و َمن َد َان((( به ،وال�سرية املحمدية ومن
عمل واقتدى بها من الأ�صحاب لو �أمكن للنا�س �أن يعملوا بها ،لتوفرت لديهم
ال�سعادة و�أنواع اخلري ،وخلف عنهم كثري من الويل وال�شر.
�أقول هذا  -وعزة احلق  -و�أنا غري متحيز ،وال منت�صر للإ�سالم عن غري
هدى ،وال يداخلني مبعتقدي هذا �أدنى عامل من عوامل التع�صب.

((( َدانَ  :انقاد وطاع( .م).
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لذلك �أقول ،ثم �أقول القر�آن القر�آن ،و�إين لآ�سف �إذ دفن امل�سلمون بني
ِد َّف َت ْيه((( «الكنوز» وطَ َف ُقوا((( يف ف ََيافيِ اجلهل((( يفت�شون على الفقر املُ ْد ِقع(((!
خالفوه يف كل ما �أمر ،وعملوا عك�س ما قال ،حتى ك�أمنا القر�آن �أمرهم
باالختالف ،وحذرهم من االئتالف ،وحثهم على انتقا�ضهم على �أنف�سهم،
وت�شتت كلمتهم ،و�أن ال يعت�صموا بحبل اهلل جمي ًعا ،بل يتفرقوا ليف�شلوا وتذهب
ريحهم؟!
�أو ك�أنه قال :ال تتدبروا معاين القر�آن لتفهموا ،وتعملوا مبا ي�ؤول خلري دنياكم
قبل �أخراكم.
وكيف ال �أقول وا �أ�سفاه ! و�إذا نه�ض �أحد لتف�سري القر�آن فال �أراه �إال يهيم
بباء الب�سملة ويغو�ص! وال يخرج من خمرج حرف �صاد ال�صراط حتى يهوي هو
ومن يقر�أ ذلك التف�سري يف هوة عدم االنتفاع مبا ا�شتمل عليه القر�آن من املنافع
الدنيوية والأخروية مع ا�ستكماله الأمرين على �أمت وجوههما.
َع َّم اجلهل ،وتف�شى اجلمود يف كثري من املرت ّدين برداء العلماء حتى
تخر�صوا على القر�آن ب�أنه يخالف احلقائق العلمية الثابتة والقر�آن بريء مما يقولون.
(((
(((
(((
(((

ِد َّف َت ْيه :جانبيه( .م).
َط َفقُوا� :أَخَ ُذوا( .م).
فَيايف اجلهل :اجلهل الوا�سع املمتد الذي ال نهاية له ،وفيايف� :صحاري وا�سعة ال ماء فيها( .م).
املُ ْدقِع :ال�شديد( .م).
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�أثبت العلم كروية الأر�ض ،ودورانها ،وثبات ال�شم�س دائرة على حمورها.
فهذه احلقيقة مع ما ي�شابهها من احلقائق العلمية البد من �أن تتوافق مع القر�آن
خ�صو�صا يف الكليات.
والقر�آن يجب �أن يجلّ عن خمالفته للعلم احلقيقي،
ً
ف�إذا مل نر يف القر�آن ما يوافق �صريح العلم والكليات ،اكتفينا مبا جاء فيه
من الإ�شارة ،ورجعنا �إىل الت�أويل؛ �إذ ال ميكن �أن ت�أتي العلوم ،واملخرتعات بالقر�آن
�صريحة وا�ضحة ،وهي يف زمن التنزيل جمهولة من اخللق ،كامنة يف اخلفاء مل
تخرج حليز الوجود.
ولو جاء القر�آن ،و�صرح بال�سكة احلديدية ،والربق ،وما تفعله الكهربائية من
الغرائب وغري ذلك  -ل�ضلت النا�س ،و�أعر�ضت عنه ،وح�سبته كذبًا.
لذلك نراه قد جاء بالإ�شارة �إىل كل ما هو حادث اليوم ،وما هو ممكن �أن
يحدث يف م�ستقبل الزمن ،مع مراعاة عقول اخللق ،وتقريب الأ�شياء للأذهان عن
طريق نظرهم ،وقابلية فهمهم.

فيما ا�شتمل عليه القر�آن من تدبري املمالك و�أ�صول
احلكومة ال�شورية ووظائف امللوك �إلخ .والإ�شارات
�إىل مقدمات العلوم والفنون احلديثة
نعم� ،إن تدبري املمالك و�صونها من �سلطان �أو ملك يطغى بقوته باحلكمة،
وح�سن الر�أي ،و�أ�صول احلكومة ال�شوروية ،وامل�شاورة ،ودعوة الأمة للتداول،
ووظائف امللوك ،وم�ساويهم ،وما يحدثونه �إذا دخلوا بع�ساكرهم للمدن ،والقرى
من املفا�سد ،و�إذاللهم �أعزة القوم ،و�صالحية امللوك يف �إعالن احلرب بعد �أخذ
ر�أي الأمة ،و�أ�صول مفاو�ضة امللوك مع دهاقني اململكة ،والأ�شكال النافعة من
التج�س�س ،ومعرفة �أحوال املمالك املجاورة وغريها ،كل ذلك م�سطور يف القر�آن
 يف �سورة النمل  -ب�أ�صرح عبارة ،وب�آيات وجيزة.و�إليك البيان:
غ�ضب �سليمان عليه ال�سالم على الهدهد �إذ تفقده ومل يجده ،فلما ح�ضر
قال :جئتك من �سب�أ بنب�أ يقني ( -غري ُم َل َّفق ،وال َم ُ�شوب((( بكذب كما تفعل
�أكرث اجلوا�سي�س مع امللوك واحلكام)  -ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
((( َم�شُ وب :مخَْ ُلوط( .م).
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ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [النمل - ]23 /دينهم ومعتقدهم -
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ[النمل.]24 /
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ﮋﭞ

فلم يت�سرع �سليمان بقبول نب�أ الهدهد بل قال ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮊ[النمل .]27 /ثم �أعطاه كتابًا ليو�صله ،و�أو�صاه �أن يرتقب عن بعد
ما يفعلون.
فورا جمل�س الأمة وﮋﯖ ﯗ
فلما جاء الكتاب �إىل ملكة �سب�أ جمعت ً

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﮊ[النمل.]32 /

وبعد �أن تداول جمل�س الأمة (الوزراء اليوم مثالً) وا�ستخرجوا �إح�صاء من
�سجالتهم مبا عندهم من املعدات احلربية� ،أعلنوا امللكة و�أنب�أوها �أنه يف �إمكانهم
حماربة �سليمان مبا توفر لديهم من القوة �إذا هي وافقت على �إعالن احلرب ﮋﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﮊ[النمل.]33 /
فقالت ما معناه� :إن للحرب ويالت فال ينبغي �أن نت�سرع ب�إعالنها بل
نحاول در�أها مبا �أمكن من التدابري ،والو�سائل ال�سلمية والتودد ،واللني �إىل غري
ذلك ع�سى �أن نتخل�ص ،ونخل�ص البالد من رزايا دخول امللوك بع�ساكرهم وما
يحدثه ذلك ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽﮊ [النمل - ]34 /ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﮊ[النمل.]35 /
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وك�أنها �أ�سرت يف نف�سها قائلة� :إذا قبلوا الهدية ،علمت �أن مطمع �سليمان
باملال ولي�س للإميان باهلل وتوحيده.
فرد �سليمان الهدية ،وحتفز لإخراج امللكة وقومها �أذلة باحلرب و�أراد �أن يريها
ما لديه من القوى ،وما ت�سخر له من رياح ميتطيها((( وجتري ب�أمره (طيارات) مثالً،
و�سرعة نقل الأخبار والأ�شياء ب�أ�سرع من الربق (التلغراف الال�سلكي) مثالً.
وجدنا يف ذلك الق�ص�ص �أن بتلك الوا�سطة التي توفرت ل�سليمان ،وبها
نقل عر�ش بلقي�س من �سب�أ �إىل القد�س قبل �أن يرتد �إليه طرفه جاءت �صريحة
بالعمل مبهمة عن الآلة العاملة؛ �إذ مل يكن بالإمكان للقر�آن �أن ي�صرح ب�شكلها
�أو با�سمها لبعد ذلك عن الأذهان يف ذلك احلني.
وكذلك لو جاءنا القر�آن بنقل الأخبار بالف�ضاء و�شرح لنا ما فهمناه اليوم ملا
�صدقنا ذلك لو مل نره (بالال�سلكي).
مرئيا،
وهكذا العلم ال يعجز عن �إحداث ما نظنه اليوم م�ستحيالً ،و�إبرازه ًّ
فالب�شر يف الهيكل الرتابي قد حتدد له ما ي�ستطيع عمله به ،و�إمنا يف قوة روحه،
وبحبوحة عقله ،ال ندري �إىل �أين ي�صل ،و�أي امل�ستحيالت اليوم ال ميكنه �أن
يجعلها ممكنة ،فرناها ب�سيطة بعد �أن كنا نعظم تخيلها.
((( ميتطيها :يركبها( .م).
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جدا وهي :عندما �أراد �سليمان ا�ستح�ضار عر�ش
ويف ق�صة الهدهد �إ�شارة دقيقة ًّ
بلقي�س ا�ستعر�ض ما عنده من و�سائط النقل ال�سريعة ،و�أربابها ،وا�ستربزهم ما عندهم
من ذلك ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮊ [النمل.]39 /
فر�أى ال�سيد �سليمان عليه ال�سالم ذلك بطي ًئا فلم َي ُرق له .فتقدم عند ذلك غريه
وﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮊ[النمل.]40 /
فعلمنا من تلك الإ�شارة� ،أو ال�صراحة �أن وا�سطة نقل الأ�شياء ب�سرعة ال
علما مدونًا بكتاب ،وله �أرباب ،وذوي ر�سوخ فيه،
يتخيلها وهمنا اليوم ،كانت ً
ومتكن ،وقدرة عليه على غري طريقة الأرواح التي يتم لهم بها خا�صة التطور.
وها علماء ع�صرنا اليوم قد انتبهت �إىل عمل الروح ،وا�ستخدامها بالتنومي
املغناطي�سي (ا�سبريتيزم) و(هبنوتيزم) هذا العلم �إذا مل يتوقف البحث فيه بل
�سار متقد ًما بالتجارب ،وال َّت ِ
محي�ص((( ال يبعد �أن ي�أتينا من املده�شات والغرائب
مبا مل يكن باحل�سبان ،بل رمبا يحقق لنا ما �سبق القر�آن بالإ�شارة �إليه كما ذكرنا.
�أما كروية الأر�ض وهي من احلقائق العلمية فقد �أ�شار �إليها القر�آن بقوله
والدحي بلغة العرب (البي�ض) �أو
ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ [النازعاتَّ ]30 /
ال�شكل البي�ضي ،وهو الكروي �أو الأقرب �إليه.

((( ال َّتمحِ ي�ص :االختبار( .م).

219

فيما ا�شتمل عليه القر�آن من تدبري املمالك و�أ�صول احلكومة ال�شورية

219

فهذه الإ�شارة تكفي لتتفق احلقيقة العلمية مع القر�آن� ،أو نرجع بالت�أويل
ليتفق القر�آن مع احلقيقة العلمية ال �أن يختلفا.
و�أما ثبات ال�شم�س ،و�أنها تدور على حمورها ،فقد �أ�شار �إىل ذلك بقوله
ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ…ﮊ [ي�س ]38 /واجلري والدوران مبعنى
واحد ،وكذلك املحور وامل�ستقر  -فال ترثيب على من ي�ستنتج �أن ال�شم�س جتري
على حمور لها  -هذا �إذا كانت احلقيقة العلمية ما ذكرنا (من دوران ال�شم�س على
حمورها) فالقر�آن يكون قد �أ�شار �إليها وما خالفها.
وو�صل علماء الفلك بالبحث �إىل �أن الأر�ض وال�شم�س كانتا ِج ْر ًما َو ِاح ًدا
ال�سدمي((( �إىل �آخره.
ثم انف�صلت الأر�ض كرة كما هي اليوم وكان َّ
ف�إن تقرر هذا كحقيقة علمية ف�إنا نرى يف القر�آن ما ال يخالفها ،بقوله
ﮋﮚ ﮛﮜﮝﮊ[الأنبياء.]30 /
كثريا من املت�أخرين قد ادعوا و�ضع
و�إذا نظرنا مث ًال يف علم الرثوة ر�أينا �أن ً
قواعده الكلية ،ونَ َّوه بذكر �أفرادهم لرباعتهم بفن الرثوة ،ومن �أعظم تلك القواعد
وجوب جباية الع�شر وقت ح�صاده ،وما ينطوي حتت ذلك من �أموال ي�ؤخذ عنها
(ر�سوم) عند وجودها ،و�أن من فوائد ذلك �سهولة �أداء الزارع ما عليه من احلق
يف وقت احل�صاد و�إلخ.
ال�سدِ مي :ال�ضباب الرقيق( .م).
((( َّ
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فرنى�أنالقر�آنقد�سبق�أولئكالعلماءيففنالرثوة،وجاءبتلكالقاعدةبقوله:
ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﮊ[الأنعام.]141 /
وهكذا ترى يف القر�آن �إما �إ�شارات �إىل كليات العلوم وقواعدها ،و�إما
ب�صراحة ،وقد يطول ال�شرح يف تتبعها كلها فاجتز�أنا بهذا القليل عن الكثري،
وتركنا لطالب املزيد التتبع.
ومما �أ�شغل العلماء كيفية فناء العامل ،وال�صورة التي يتم بها فتتبعرث الأر�ض.
وغاية ما و�صلوا �إليه �أن الفناء الأر�ضي ،وقيامتها� ،إمنا يتم باختالل النظام
ال�شم�سي ،وبالزلزال.
وعلى هذا نرى القر�آن قد �أ�شار بل �صرح بذلك بقوله ﮋﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ [احلج - ]1 /وبقوله ﮋﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ.ﭮ ﭯ ﭰﮊ[الزلزلة.]2-1 /

�أما الإ�شارة �إىل اختالل النظام ال�شم�سي فقد قال يف بحث ال�ساعة وعالماتها
ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [الكهف]47 /
�أي خارجة عن حمورها غري را�ضخة للنظام ال�شم�سي ،و�إذا ما ح�صل ذلك فال
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�شك يختلف ما عرف من اجلهات اليوم في�صري الغرب �شرقًا واجلنوب �شم ً
اال ،
وبذلك اخلروج عن النظام ال�شم�سي وما يحدثه من الزلزال العظيم ،ال �شك
تتبعرث �أجزاء الأر�ض لبعدها عن املركز ،وتن�سف اجلبال ن�س ًفا ،وتتحول براكني
هائلة ،وبالنتيجة تخرب الكرة الأر�ضية ويعمها الفناء مبا فيها من حيوان وتقوم
القيامة واهلل �أعلم.

فيما �سبق �إليه العرب من العلوم والفنون

قال جمال الدين� :أخذ املن�صفون اليوم من علماء الغرب باالعرتاف
للعرب ببع�ض الف�ضل مبا �سبقوا �إليه  -كاجلرب  -وهو من مو�ضوعات العرب
ووا�ضعه «�أبو ال�سمح».
واجلاذبية ،واملركز((( مل يكن املكت�شف لهما (ا�سحق نيوتون) مع االعرتاف
بف�ضل الرجل.
وكذلك التحليل والرتكيب((( ،واكت�شاف الفو�سفور((( وا�ستح�ضاره
وا�ستح�ضار الأوك�سجني من حجر املغني�سيا((( ،وو�صفهم لغاز الأوك�سجني
(((
(((
(((
(((

اكت�شفها �أبو بكر بن ب�شرون من اجليل الثالث للهجرة ،وعرفها بقوله عند ذكر مركبات الكيمياء «قوة حا�سة
قاب�ضة منعك�سة �إىل املركز الأر�ض».
وكذلك التحليل والرتكيب من مكت�شفات بن ب�شرون من تلميذ �أحمد بن م�سلمة املجريطي الذي عا�ش
يف اجليل الثالث وذكر ذلك يف ر�سالته لأبي ال�سمح يف الكيمياء املوجودة يف مقدمة ابن خلدون حتت تعبري
«احلل والعقد».
اكت�شفه بن ب�شرون كذلك يف اجليل الثالث للهجرة  -وامل�ؤرخ الأملاين «هفر» يف كتابه تاريخ الكيمياء يقول
�صراحة� :أنه وجد يف املكتبة امللوكية ر�سالة ترجمت �إىل الالتيني لب�شري من علماء العرب املوجود قبل �أع�صر
يعرف ا�ستح�ضار الفو�سفور من الأدرار وي�سميه «الياقوت اجلمري اال�صطناعي».
وهو من مكت�شفات ابن ب�شرون وعرفه بخا�صته يف الر�سالة املار ذكرها لأبي ال�سمح وتعبريه عنها (بروح
ح�سا�سة �أي غاز).
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والداللة عليه بخا�صته �أنه غاز ح�سا�س ،وكذلك الأيدروجني وخا�صيته ،و�أن
الواحد منهما حلا�سته يطفئ الأج�سام امللتهبة ،وي�صعد مرتف ًعا ،والثاين يلهبها وهو
�أحط من الأول.
وحام�ض الآزوت(((  -وحام�ض الكربيت(((  -والكربيتي وغريها من
عمادات مباحث الكيميا كل ذلك من مكت�شفات العرب.
وكان الأ�ساتذة يف علم الكيمياء للجيل الثالث للهجرة �أحمد بن م�سلمة
املجريطي ،وتلميذه بن ب�شرون ،و�أبي ال�سمح وقد تقدمهم مثل جابر بن حيان
احلراين ،ومن بعدهم زكريا �أبو بكر الرازي وغريهم.

((( حام�ض الأزوت وهو من مكت�شفات جابر بن حيان الكويف ومل ي�ستطع الغربيون �إنكاره �أو ادعاءهم اكت�شافه.
وجابر عا�ش يف اجليل الثاين للهجرة ويف الع�صر الثامن للميالد يعني قبل �ألف وماية �سنة تقري ًبا.
((( اكت�شفه �أبو بكر حممد بن زكريا الرازي املولود يف مدينة (الري) يف بالد العجم �سنة  246وتويف �سنة
 329وعرف ا�ستح�ضاره وذكره يف كتابه (احلاوي) يف فن الكيمياء با�سم (روح الزاج) و�أنه بتقطري (زاج
قرب�س) التي هي (كربيتيت احلديد) ي�ستح�صل حام�ض الكربيت الذي هو �أهم احلوام�ض و�ألزمها و�أنفعها
يف ال�صنائع.

�أدلة جمال الدين على �أن الكيمياء قد تتم
بال�صناعة وتفنيده لأدلة ابن خلدون

قيل جلمال الدين� :أن املجريطي ،وتلميذه بن ب�شرون ،و�أبي ال�سمح ورد
ذكرهم يف مقدمة ابن خلدون يف بحث الكيمياء ،فما ر�أي الأ�ستاذ يف هذه
ال�صناعة؟
قال� :أما �أحمد بن م�سلمة املجريطي ،وهو من انتهت �إليه الريا�سة يف
خمتلف العلوم يف الأندل�س (يف اجليل الثالث للهجرة وما بعده) فما كذب
يف قوله «�أن الكيمياء ثمرة احلكمة» و�أنها «تتم بال�صناعة» �أي يتم عمل املعادن
اخل�سي�سة وترفيعها للذهب� ،أو الف�ضة (�صناعة).
�أقول هذا ال تقلي ًدا للطغرائي ،وال لأين عانيت هذا الأمر� ،أو �أ�شري على
�أحد �أن يعانيه� ،أو يولع به ،ولي�س ذلك ال�ستحالته كما يتوهمون بل لعدم توفر
�أ�سبابه العلمية ،والفنية ،وعدم وجود الأ�ستاذ فيه  -و�شغف اخللق يف معدن
الذهب معلوم  -الأمر الذي يذهب معه كل عقل ،ودربة.
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فيحاول املولع القتطاف ثمرة احلكمة مبح�ض اجلهل ،والتخبط بتجارب
و�أمور ال تثمر �إال اخليبة.
�أما براهني ابن خلدون يف �إنكاره على املجريطي وابن ب�شرون قولهما
ب�صحة الكيمياء ،وموافقته لأ�ستاذه  -التلفيفي  -وحكمهما با�ستحالة �صحتها
(الكيمياء)  -مل يكن باال�ستناد منهما �إىل علم  -بل جلّ برهان ابن خلدون
و�أ�ستاذه � -أن ر�سالة بن ب�شرون يف الكيمياء من قبيل الألغاز ،ومعانيها ال تكاد
تبني! مع �أن الر�سالة بكافة �ألفاظها ،ومعانيها �صناعية حم�ضة ،وفنية �صرفة.
وعلم الكيمياء له ا�صطالحات خا�صة يفهمها من يعاين ،ويدر�س ذلك
العلم.
وملا كانت الكيمياء ثمرة احلكمة والعلم كما �صرح به املجريطي  -كان فهم
عوي�صا  -يحتاج �إىل حتقيق يف النظر ،وممار�سة يف العمل.
ما يكتب يف �ش�أنها ً
ومل ّيدع ابن خلدون �أو �أ�ستاذه التلفيفي �أنهما عانيا هذا الفن وال هما ف َّندا
ما ورد يف الر�سالة عن طريق علمية� ،أو �أتيا باحلجج والربهان.
بل غاية ما قااله كما �سبق (�أن الر�سالة ملا كانت من قبيل الألغاز �أو ال تكاد
تبني فهي �إذن ال تتم  -يعني الكيمياء � -إال بال�سحر �أو ب�أرفاد مما فوق الطبيعة).
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مع �أن الر�سالة كما قدمنا �صناعية ،فنية �صرفة تنطبق يف معانيها على فن
الكيمياء احلديث  -امل�أخوذ بدون �شك عن جهابذة العرب � -أولئك الأعالم
خ�صو�صا فيما نحن يف �صدده (الكيمياء).
الذين و�صلوا من كل فن �إىل الغاية منه
ً
والبد �أن ي�أت زمن � -إن دام احلال على هذا املنوال  -من البحث والتنقيب
والتجربة� ،أن يتو�صلوا �إىل فهم حقائق هذا الفن اجلليل واقتطاف ثمراته.
قلنا �أن علم الكيمياء قد �أخذه الأوروبيون عن العرب ب�شكل ناق�ص لغريب
ا�صطالحاتهم فيه ،والتزامهم التعمية ب�أكرث مباحثه لأنه مل يكن ق�صدهم منه
ترقية ال�صناعة ،و�إيجاد الأ�صباغ ،والأجزاء الكيماوية على نحو ما فعل الأوروبيون
بعلم الكيمياء ،بل كان غر�ضهم (العرب) عمل الذهب بال�صناعة ومع كون �أوروبا
مل تعنت ،ومل تهتم �إال بق�شور ذلك العلم وهي مقدمات لنتيجة ،فقد قامت تلك
الق�شور لدى الغربيني مقام حتويل املعادن اخل�سي�سة �إىل الذهب بدليل ما انتفعوا
بها يف �شعبات ال�صنائع والتجارة.
ثم �إن ابن ب�شرون  -يف ر�سالته لأبي ال�سمح  -قد َدلّ ب�إ�شارة ،وبتعبري
خا�ص على املادة التي ميكن بها العمل ،وهي ما ي�سمونه با�صطالحهم (احلجر
الفل�سفي �أو املكرم� ،أو حجر احلكمة)  -و�أن�صف كل الإن�صاف بقوله� :أن معرفة
املادة وحدها ال تفي بالغر�ض املق�صود ،وال تثمر �إذا مل يتمكن طالب ذلك العلم
من معرفة عمادات تلك ال�صنعة  -ومنها «التحليل والرتكيب»  -هذه ال�صراحة
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يف �أ�سا�س فن الكيمياء وجدت م�سطرة يف ر�سالة ابن ب�شرون العربي قبل اجليل
الثالث للهجرة وبعده ،وعلماء �أوروبا يدعون بدون حما�شاة �أو مباالة� ،أن املعلم ال
فوازيه هو �أول من تنبه ف�أثبت التحليل ،والرتكيب!
نعم �إن ابن ب�شرون مل يذكر بل�سانه العربي لفظة «حتليل» و«تركيب» بل قال
وفهما.
«احلل» و«العقد»  -وهو الأ�صح ف ًّنا ً
ثم ذكر ابن ب�شرون بعد التحليل والرتكيب � -أو بعد احلل والعقد عما ًدا
�آخر  -وهو التقليب وف�سره بقوله تقليب ال�شيء من جوهره �إىل جوهر غريه ارتقاء  -قال
«فالرتاب ي�ستحيل نبا ًتا ،والنبات حيوانًا ،و�أن �أرفع مواليد النبات �أدنى طبقات
احليوان � -سل�سلة تنتهي عند الإن�سان �إذ هو �آخر اال�ستحاالت الثالثة ونهايتها
�إلخ».
وقد ذكر يف معر�ض التحليل ،والرتكيب � -أو احلل والعقد ،قائالً� :إننا لو
�أخذنا مادة مركبة وحللناها ثم �أعدن تركيبها (وهو ما ي�سمى اليوم يف علم الكيمياء
احلديث «�أ�صول �سانتاز» ي�ستحيل �أن ترجع تلك املادة �إىل ما منه تركبت  -لتبادل
�أجزائها الفردية ،واحتادها مع بع�ضها على القانون الفني  -الذي كان بال ريب
معروفًا عند علماء العرب.
أي�ضا ب�إمكان ح�صول ج�سم ،م�ستقيم ،معتدل
وقد �صرح ابن ب�شرون � ً
بالتفاعل الكيماوي طب ًعا.
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وهذا هو املفهوم اليوم عند من در�س مقدمات الكيمياء ،وعلم �( -أن
الأ�سا�س مثل «البوتا�س» مثالً) �إذا تعامل مع حام�ض الأزوت فعلى التدريج
تذهب خا�صة الأ�سا�س وخا�صة احلام�ض  -ويح�صل هناك ج�سم معتدل لي�س هو
بالأ�سا�س وال باحلام�ض وي�سمونه «ازوتيت البوتا�س» ال ي�ؤثر على الرتن�سول ،وال
إح�سا�سا.
على ما هو �أ�شد منه � ً
هذا نوع من �أنواع ما ي�سمونه علماء العرب الأقدمني «التقليب» فمن
مل يدر�س ذلك الفن ،ويعلم �أ�صوله  -يتوهم ال �شك كما يتوهم بع�ض املغاربة
(((
ال�سذج من اخللق (بعلم الكيمياء)
الطوافني يف الأر�ض ،الذين يمُ َ ِّو ُهون على ُّ
ويفهمونهم �أن «التقليب» عبارة عن ق�ص �أوراق على �شكل الدينار ،والدمدمة
دينارا!
عليه ،وحرق البخور ،والعزائم  -فتنقلب الورقة ً
ف�أين هذا من �أقوال ومقا�صد ابن ب�شرون و�أ�ستاذه املجريطي ،اللذان و�صال
بال ريب �إىل الغاية ،والثمرة املطلوبة من هذا الفن.
ثم ذكر بعد التقليب  -عما ًدا �آخر هو «التن�شيف».
وهذا العماد غاية يف الأهمية  -ويكفي �أنه ال يتم الأمر بدونه مع ا�ستكمال
�شروط العمادات الأخر.
(((

يمُ َ ِّو ُهونُ :ي َز ِّي ُنون الباطل يف �صورة احلق( .م).
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وقد ثبت يف الفن احلا�ضر �أن التن�شيف� ،أو التجفيف فعلى �أنواع.
فمن املواد ما ي�سمونها �صابونية ال ميكن تن�شيفها بالهواء ،وال بال�شم�س ،وال
باحلرارة  -لأنها لو و�ضعت على حرارة مهما كانت درجتها خفيفة� ،أو معتدلة،
�أو �شديدة (وهي حتت متا�س الهواء) فال جتف  -لتوا�صل امت�صا�صها ما يف الهواء
من املاء.
فلذلك يراجعون يف معاجلتها �أنوا ًعا كثرية من �أ�صول التجفيف� ،أو
التن�شيف.
منها ما ي�ضعونه يف ناقو�س من زجاج �ضمنه حو�ض فيه حام�ض الكربيت
ال�صرف  -وفوق احلو�ض �أو الإناء تلك املادة التي يراد تن�شيفها  -فتو�ضع على لوح
من زجاج ُتطلى �أطرافه مبادة لزجة يو�ضع عليها الناقو�س ملنع الهواء من اخلارج.
وبتلك الطريقة ميت�ص حام�ض الكربيت ماء الهواء ورطوبته (ل�شدة حر�صه)
على املاء ،وبالتايل ميت�ص ما يف املادة من ماء ،ورطوبة ،فيح�صل جتفيفها.
والنوع الثاين للتجفيف  -وهو و�ضع املادة حتت خملية الهواء وتوايل
ا�ستعمالها حتى جتف وتن�شف.
والنوع الأخري وهو مل يذكر فيما طالعته من كتب الكيمياء احلديثة ،و�إمنا
وجدته يف كتب القوم (�أي علماء العرب) وكان ذكرهم له من قبيل الإ�شارة �إذ
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قالوا بعد البحث فيما للحرارة والربودة من ت�أثري  -ذلك البحث الدقيق  -بقولهم
«مادة((( ح�سا�سة» ا�ستح�ضارها يكون من برادة النحا�س بعد �إخراج �سواده حتى
نحا�سيا ،ومعاملته بحام�ض الكربيت (الزاج) �إلخ.
ي�صري ًّ
وال نرى هذا الو�صف ينطبق على غري احلام�ض الكربيتي الذي يعمل
بوا�سطته الثلج اليوم ل�شدة برودته بتبخره ال�سريع .ثم ذكر من العمادات التنقية
ملنع املادة من الف�ساد وتطهريها من دن�سها ،و�إخراج �آفتها منها.
وهذا معروف بالفن احلا�ضر «بالتطهري» ومواد التطهري كثرية منها :الكحول
ال�صرف والأوك�سجني (مولد احلمو�ضة) وقد رجحوه على الكلور حلفظه املادة
أي�ضا.
الع�ضوية من غري تخريب ،ويفيد بالتبيي�ض �أكرث من فائدة الكربيت � ً
ثم ذكر «ال َّتكْ ِلي�س(((» يف عداد العمادات املهمة ،فمن التكلي�س ما يتم
باالحرتاق حتت ت�ضييق الهواء الن�سيمي ومنه ما يح�صل بتفاعل احلوام�ض� .إلخ.
فمن هذا كله نعلم �أن علم الكيمياء ال ميكن احل�صول عليه �إال بالتعلم
ال�صحيح ،والنظر الدقيق ،والتجارب املتمادية عند فقد الأ�ستاذ ،وبالإجمال
فالكيمياء �صنعة من �أدق ال�صنائع ،وفن من �أجل الفنون ،وال ريب �أنه ثمرة العلم
واحلكمة (كما قالوا ح ًّقا).
((( كذلك يف ر�سالة �أبي بكر بن ب�شرون لأبي ال�سمح يف مقدمة ابن خلدون يف (علم الكيمياء).
((( َت ْكلِي�س :ت�سخني مادة مثل كربونات الكال�سيوم ت�سخي ًنا �شدي ًدا مدة طويلة لتحويلها �إىل مادة حرارية( .م).
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�صرحا ب�أن معرفة
�إن ابن م�سلمة املجريطي ،وتلميذه �أبا بكر بن ب�شرون قد َّ
احلجر ِ� ،أو املادة التي ميكن العمل بها غري ٍ
كاف وحده �إذا مل تكن املعرفة تامة
بتلك العمادات التي هي روح تلك ال�صناعة.
وابن خلدون مل يدع ،ومل يقل �أنه عرث على املادة ،و�أتقن هذه العمادات
«كما �سبق القول» بح�سب الأ�صول الفنية ،و�أنه جربها على ما يتطلبه العلم ومل
(ينجح) لي�صح �إذ ذاك �إنكاره ويكون قوله حجة على �إبطالها ،و�إخراجها من عداد
ال�صناعات و�أنها ال تتم �إال بال�سحر� ،أو ب�أَ ْرفَاد((( بعامل مما فوق الطبيعة �أو بالنفو�س
اخلية� ،أو ال�شريرة  -وما كانت حجته على هذا القول �إال �أنه وجد الر�سالة من
ِرّ
قبيل الألغاز كما مر ذكره ،وهكذا وافقه �أ�ستاذه التلفيفي ولي�س لهما من برهان
غري �أنهما وجدا معانيها «ال تكاد تبني»!.
فيا ترى لو �أخذ ابن خلدون �أو �أ�ستاذه التلفيفي كتاب الكيمياء احلديث
اليوم ور�أى (ك )4/1و�أن ذلك معناه حام�ض الكربيت �أو (ذي  2ك) (�أنه كربيت
الزيبق).
وهو مل يدر�سه �أو يعاين ذلك الفن� ،أو ي�أخذه عن �أهله بالتعلم  -ال �شك
كان ينكر ذلك ويقول �أنه لي�س بعلم ،بل �أحاجي ،و�ألغاز ،و�أ�ضاليل بحروف
(((	�أَ ْرفَاد� :صالت( .م).
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مقطعة و�أرقام� ،أو كان يقول �أنها من قبيل ال�سحر لأنها مل تنب له وا�ضحة ،وال
لأ�ستاذه التلفيفي كما تظهر ب�سائط الأمور.
�صدق بحالومية �أحمد ابن م�سلمة املجريطي وهي:
ثم �أن ابن خلدون قد ّ
طماغ�س بعد �أن ي�سواد وغدا�س توفنا غاد�س» وقال� :أن تلك الكلمات،
والأ�سماء الأعجمية �إذا تالها الإن�سان قبل النوم بعد ريا�ضة ،و�صدق توجه ف�إنه
يرى بها ما يحب �أن يراه مما تطوق نف�سه ملعرفته.
أي�ضا «�أنه ر�أى بها مراء غريبة كانت نف�سه تت�شوق للوقوف
وقال ابن خلدون � ً
عليها»  -وبالنتيجة  -قد قال ب�صحتها «و�أن التجربة قد �أثبتتها �إلخ».
مع �أن تلك «احلالومة» ال تنطبق على علم ب�أ�صول ،وال على فن يح�صل
باملزاولة ،واملمار�سة� ،أو ما يقوم عليها برهان عقلي.
من الغريب �أن ي�صدق ابن خلدون مثل هذه احلالومية (ورمبا يكون ت�صديقه
علما مثل الكيمياء الذي مل يقف على حقيقته �أو يثبت وقوفه عليه،
ح ًّقا) وينكر ً
ومل يعان �أمره ،وا�صطالحاته ،مع اعرتافه ب�أن الكيمياء �صناعة غريبة املنحى،
بعيدة التناول عن جيل البداوة ،مفتقرة �إىل �صحة النظر ،والتدقيق يف علوم من
تقدم من اليونان القدماء ،والكلدانيني قبل جابر بن حيان احلراين.
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ثم قال جمال الدين :هذا ما ر�آه ابن خلدون ،وهذا ما ارت�أيته يف هذا
املطلب.
وال ي�صح �أن يرتاب املن�صف ب�أن ابن خلدون من مفاخر الأمة ،و�أنه �أغزر
قيا�سا ،و�أنفاهم للخرافات عن الدين،
نظرا ،و�أ�صحهم ً
العلماء مادة ،و�أدقهم ً
و�أ�سرعهم �أخذًا باملعقول ،و�أكرثهم ر ًّدا للباطل من القول ،و�أبعدهم عن التقيد
بامل�ألوف عن غري علم بالفائدة  -وبالإجمال  -فالعامل عالة على ف�ضل ابن خلدون
يف حكمة التاريخ �إذ هو الوا�ضع لها وال منازع.

�إنكار جمال الدين على من يقول ب�سد باب االجتهاد

عرف جمال الدين با�ستنكافه ،ونفوره من التقليد من غري متحي�ص ،فكان
ي�أخذ بالأح�سن من الأقوال ،ويرد ال�ضعيف منها ،ويجتهد لال�ستنباط للأَوْلىَ ،
ويتناول الأقرب لل�صواب ،وما يقبله العقل.
ذكروا يو ًما يف جمل�س جمال الدين قو ًال للقا�ضي عيا�ض ،واتخذوه حجة
وا�شتد مت�سكهم بذلك القول حتى �أنزلوه منزلة الوحي ب�أنه ال ي�أتيه الباطل ال من
خلفه وال من �أمامه  -فقال جمال الدين :يا �سبحان اهلل �إن القا�ضي عيا�ض قال
ما قاله على قدر ما و�سعه عقله ،وتناوله فهمه ،ونا�سب زمانه  -فهل ال يحق لغريه
�أن يقول ما هو �أقرب للحق و�أوجه ،و�أ�صح من قول القا�ضي عيا�ض �أو غريه من
الأئمة؟
وهل يجب اجلمود والوقوف عند �أقوال �أنا�س (هم �أنف�سهم مل يقفوا عند حد
�أقوال من تقدمهم) قد �أطلقوا لعقولهم �سراحه فا�ستنبطوا ،وقالوا ،و�أدلوا دلوهم
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الدالء((( يف ذلك البحر املحيط من العلم ،و�أتوا مبا نا�سب زمانهم وتقارب مع
يف ِّ
جيلهم ،وتتبدل الأحكام بتبدل الزمان.
فقيل :يفهم من قول الأ�ستاذ �أن القا�ضي عيا�ض �أو من تقدمه من الأئمة
�إذا قالوا قو ًال جاز ملن بعدهم �أن يقول ما يرت�آى له �سواء �أكان خمال ًفا �أو مواف ًقا ،وال
يخفى �أن مثل هذا القول يحتاج �إىل االجتهاد ،وباب االجتهاد عند �أهل ال�سنة
م�سدود ،لتعذر �شروطه.
فتنف�س جمال الدين ال�صعداء وقال:
ما معنى باب االجتهاد م�سدود؟! وب�أي ن�ص ُ�س ّد باب االجتهاد؟! �أو �أي
�إمام قال ال ينبغي لأحد من امل�سلمني بعدي �أن يجتهد ليتفقه بالدين؟! �أو �أن
يجد ويجتهد لتو�سيع مفهومه
يهتدي بهدي القر�آن ،و�صحيح احلديث� ،أو �أن ّ
منهما ،واال�ستنتاج بالقيا�س على ما ينطبق على العلوم الع�صرية ،وحاجيات
الزمان و�أحكامه؟ وال ينايف جوهر الن�ص.
�إن اهلل بعث حمم ًدا ر�سو ًال بل�سان قومه (العربي) ليفهمهم ما يريد �إفهامهم،
وليفهموا ما يقوله لهم ﮋﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮊ [�إبراهيم]4 /
وقال:
الد ْلو( .م).
((( الدِّ الء :هي التي ُي ْ�س َتقى بها ،جمع َّ
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ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [يو�سف ]2 /ويف مكان �آخر
ﮋﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ[الزخرف.]3 /
فالقر�آن ما �أُنْزِل �إال ِل ُي ْف َهم ،ولكي يعمل الإن�سان بعقله لتدبر معانيه ،وفهم
�أحكامه ،واملراد منها.
فمن كان عاملًا بالل�سان العربي ،وعاق ًال غري جمنون ،وعارفًا ب�سرية ال�سلف،
وما كان من طرق الإجماع ،وما كان من الأحكام مطب ًقا على الن�ص مبا�شرة� ،أو
على وجه القيا�س ،و�صحيح احلديث ،جاز له النظر يف �أحكام القر�آن ،ومتعنها،
والتدقيق فيها ،وا�ستنباط الأحكام منها ومن �صحيح احلديث والقيا�س.
ثم قال :ال �أرتاب ب�أنه لو ف�سح يف �أجل �أبي حنيفة ،ومالك ،وال�شافعي ،و�أحمد
حكما
ابن حنبل وعا�شوا �إىل اليوم ،لداموا ّ
جمدين ،جمتهدين ي�ستنبطون لكل ق�ضية ً
فهما ،وتدقي ًقا.
من القر�آن ،واحلديث ،وكلما زاد تعمقهم ومتعنهم ،ازدادوا ً
نعم �إن �أولئك الفحول من الأئمة ،ورجال الأمة اجتهدوا ،و�أح�سنوا
خريا) ولكن ال ي�صح �أن نعتقد �أنهم �أحاطوا بكل �أ�سرار
(جزاهم اهلل عن الأمة ً
القر�آن� ،أو متكنوا من تدوينها يف كتبهم ،واحلقيقة � -أنهم مع ما و�صلنا من علمهم
الباهر ،وحتقيقهم ،واجتهادهم � -إن هو بالن�سبة �إىل ما حواه القر�آن من العلوم،
واحلديث ال�صحيح من ال�سنن ،والتو�ضيح �إال كقطرة من بحر� ،أو ثانية من دهر
«والف�ضل بيد اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء من عباده» وعلمهم ما مل يكونوا يعلمون.

نفور جمال الدين من قول �سني و�شيعي و�أن ال
موجب لهذه التفرقة التي �أحدثتها مطامع امللوك
جلهل الأمة
قال :ظهر لآل البيت النبوي يف �أوقات ،و�أزمنة خمتلفة �أحزاب و�شيع -
فمنهم من �ضل (كامل�ؤلهة) وهم من يقولون ب�ألوهية علي بن �أبي طالب  -ومنهم
(املف�ضلة) و(الغالة) يف حمبة �أهل البيت ،وقد دخل االثنان حتت حكم من قال
غال وعدو ٍ
«يهلك فينا �أهل البيت اثنان ،حمب ٍ
قال.
�أما املف�ضلة من ال�شيعة وهم يقلدون يف املذهب الإمام جعفر ال�صادق وهو
من �أكابر فقهاء �أهل البيت  -فهذا اجلمهور من امل�سلمني ملجرد تقليدهم للإمام
جعفر ،ومغاالتهم يف حب الآل ،وتف�ضيلهم للإمام علي  -ال يجب �أن نخرجهم
من عداد امل�سلمني ،وجن�سم �أمر هذه الفروق يف الفروع ،وجنعلها وا�سطة للتفرقة،
وللنزاع ،فللخ�صام ،فلالقتتال .تلك الأمور التي �سهل وجودها جهل الأمة ،و�سفه
امللوك الطامعني يف تو�سيع ممالكهم.
فامللوك من ال�سنيني َه َّولوا ،و�أعظموا �أمر ال�شيعة ال�ستهواء العوام ب�أوهام
غريبة ،وعزويات عجيبة على �شيعة �أهل البيت ليت�سنى لهم بذلك حتزيب
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بع�ضا (بحجة ال�شيعة
الأحزاب وجتيي�ش اجليو�ش ليقتل امل�سلمون بع�ضهم ً
وال�سنية) وجميعهم ي�ؤمنون بالقر�آن وبر�سالة حممد  وعلى �آله.
�أما م�س�ألة تف�ضيل الإمام علي ،واالنت�صار له يوم قتال معاوية ،وخروجه
عليه  -فلو �سلمنا �أنه كان يف ذلك الزمن مفي ًدا� ،أو ينتظر من ورائه نف ًعا لإحقاق
حق� ،أو �إزهاق باطل  -فاليوم نرى �أن بقاء هذه ال َّن ْع َرة((( ،والتم�سك بهذه الق�ضية
التي م�ضى �أمرها وانق�ضى مع �أمة قد خلت ،لي�س فيها �إال حم�ض ال�ضرر ،وتفكيك
ُع َرى((( الوحدة الإ�سالمية.
ثم قال :لو �أجمع �أهل ال�سنة اليوم ووافقوا املف�ضلة من ال�شيعة (من عرب،
وعجم) و�أق َُّروا ،و�سلَّموا ب�أن على بن �أبي طالب كان �أَوْلىَ بتويل اخلالفة قبل
�أبي بكر  -فهل ترتقي بذلك العجم؟! �أو تتح�سن حال ال�شيعة؟!
�أو لـو وافقت ال�شيعة �أهل ال�سنة  -ب�أن �أبا بكر توىل اخلالفة قبل الإمام
على -بحق  -فهل ينه�ض ذلك بامل�سلمني ،ال�سنيني ،وين�شلهم مما وقعوا فيه اليوم
من الذل ،والهوان ،وعدم حفظ الكيان؟!
�أما �آن للم�سلمني �أن ينتبهوا من هذه الغفلة؟! ومن هذا املوت قبل املوت؟!

((( ال َّن ْع َرة :الع�صبية( .م).
((( ُع َرىِ :ر َباط وثيق( .م).
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يا قوم  -وعزة احلق � -إن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ال ير�ضى عن
العجم ،وال عن عموم �أهل ال�شيعة �إذا هم قاتلوا �أهل ال�سنة� ،أو افرتقوا عنهم
ملجرد تف�ضيله على �أبي بكر ،وجميعهم ال يح�سنون �أمر دنياهم« ،والنا�س �أبناء ما
يح�سنون».
وكذلك �أبو بكر ،فال ير�ضيه �أن تدافع �أهل ال�سنة عنه ،و�أن تقاتل ال�شيعة
لأجل تلك الأف�ضلية التي مر زمنها ،والتي تخالف روح القر�آن الآمر �أن يكونوا
«كالبنيان املر�صو�ص».
�أما ق�ضية التف�ضيل فلو ا�ستحقت البحث بعد تلك الأجيال لكفى �أن يقال
عمرا».
عمرا توىل اخلالفة قبل �أطولهم ً
حلل �إ�شكالها «�أن �أق�صر اخللفاء الرا�شدين ً
فلو تويل اخلالفة بعد النبي  علي بن �أبي طالب  -ملات �أبو بكر ،وعمر
وعثمان ومل يتي�سر لهم خدمة الإ�سالم ،وامل�سلمني مبا ا�ستطاعوا �أن يخدموه به -
ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني  -حكمة اهلل يف خلقه  -و�إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم.

ر�أيه يف مذهب الن�شوء واالرتقاء و�أن العرب �سبقوا
وقالوا يف هذا املذهب ،وذكره الدكتور �شميل
ا�ستطرادًا ،ومذهب درون
�سئل جمال الدين عن البيت امل�شهور لأبي العالء املعري:
َوا ّل ِ
��ن َج َماد
ــــذي َح
��ي��وانٌ ُم ْ�س َت ْح َدث ِم ْ
َ
الب َِّيـــة فيـــه			 َح َ
ــــــار ْت رَ

املعري يف هذا البيت من ال�شعر ارتقاء احليوان من اجلماد؟
هل يق�صد ّ
ويوافق مذهب درون يف الن�شوء واالرتقاء؟ ذلك املذهب احلديث الذي �أوجده
درون و�أقام علماء الأر�ض و�أقعدهم؟ �أم ق�صد املعري معنى �آخر ،ومتا�س اتفاقًا� ،أو
عر�ضا مع �أهل مذهب الن�شوء واالرتقاء.
ً
قال :ال �أغايل ،وال �أبالغ �إذا قلت لي�س على �سطح الأر�ض �شيء جديد
باجلوهر والأ�صول.
تبتكر يف الكون حمدثات ،وحتدث �أمور ،وتقرر علوم ُ -ت�ؤخذ و ُي ْع َمل بها
�أجي ً
اال  -ثم تطر�أ عوامل خمتلفة ،تندثر بها تلك املحدثات ،وتجُْ َهل تلك العلوم
�إذ يحجبها اخلفاء ،وحتفظ �أحيانًا بع�ض ُرفَات((( �آثارها (طبقات الأر�ض) ،وكذلك
تك�سر �أو َبلِي( .م).
((( ُرفَاتُ :ح َطام و ُفتات من كل ما َّ
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ما يحدث من عظائم الأمور ،قد تذهب مع جيلها ورمبا يبقى �شيء من �أثرها يف
خرائب �أهلها .وهكذا القول فيما يزهو ،وما يتمح�ص ويتقرر من العلوم عند �أجيال
م�ضت ،قد متوت مع �أربابها �أو تمُْ َحى مبحو ما �أودعت فيه من الكتب والأ�سفار.
فال�سعيد من اخللف من يعرث على �أثر من �آثار ال�سلف فينتبه بكليته �إليه،
ويعمل على بعثه من موته� ،إما ب�إخراجه من اخلرائب ،و�إما بنقب طبقات الأر�ض،
و�إما مبناجات �أرواح قائليه وفاعليه.
وهكذا يعيد الإن�سان الكرة على قدمي مبتكرات الأ�سالف من املحدثات،
والأمور العظيمة ،والعلوم والفنون الغريبة (عندنا اليوم) وذلك ب�سوق غريب،
وعوامل عجيبة تعمل يف عقل الإن�سان يف �سائر الأزمان.
(عر�ضا)
بينما الإن�سان اليوم �سائر يف البحث ،والتجربة يق�صد � ًأمرا ف�إذا هو ً
يعرث على نتائج مل تكن بح�سبانه ،فين�شط لها عقله ،وي�صرف �إليها همته وال يزال
يكد ،ويجرب ،ويجد ،حتى يتي�سر له و�ضع �أ�سا�س االكت�شاف� ،أو االخرتاع �أو
تقرير قواعد كلية ،لعلم� ،أو فن.
�أما مق�صد �أبي العالء فظاهر وا�ضح ،لي�س فيه خفاء  -فهو يق�صد بالن�شوء
واالرتقاء � -أخذًا مبا قاله علماء العرب قبله بهذا املذهب وقد مر ذكره وال ب�أ�س
عر�ضا يف بحث
من �إعادته� :إذ قال �أبو بكر بن ب�شرون يف ر�سالته لأبي ال�سمح ً
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الكيمياء �أن الرتاب ي�ستحيل نبا ًتا ،والنبات ي�ستحيل حيوانًا ،و�أن �أرفع املواليد هو
الإن�سان «احليوان» وهو �آخر اال�ستحاالت الثالثة و�أرفعها.
و�أن �أرفع مواليد الرتاب (ومنه املعادن) النبات  -وهي �أدنى طبقات
احليوان � -سل�سلة تنتهي عند الإن�سان �إلخ.
ف�إذا كان بناء مذهب الن�شوء واالرتقاء على هذا الأ�سا�س  -فال�سابق فيه
علماء العرب ولي�س «درون» مع االعرتاف بف�ضل الرجل ،وثباته ،و�صربه على
تتبعاته ،وخدمته «للتاريخ الطبيعي» من �أكرث وجوهه ،و�إن خالفته ،وخالفت
�أن�صاره يف م�س�ألة «ن�سمة احلياة» التي �أوجدها اخلالق �سبحانه وتعاىل ال على �سبيل
االرتقاء من �سعدان ،فالإن�سان �أو من الزوابع املائية� .أو �أن الربغوث �سيكون بعد
عظيما  -لأننا نرى اليوم يف الربغوث ما ي�شبه
�ألوف �أو ماليني من ال�سنني في ًال ً
خرطوم الفيل  -وغري ذلك من املباحث التي دونتها يف ر�سالة «نفي مذهب
الدهريني» َر ًّدا على درون و�أ�شياعه ،و�أرى �إغراقًا يف ن�سبة الإبداع ،واالبتكار
للن�شوء واالرتقاء ،واالنتخاب الطبيعي له.
ولو قال بذلك مثل «بخرن» و«هك�سلى» و«�سبن�سر» وغريهم من علماء
الغرب ممن لو جاز ترك مناق�شتهم فال ي�سعني �أن �أمر على ذكر حكيم �شرقي
انخرط مع من ذكرت من العلماء ممن �أيدوا مذهب «درون» و�أخذوا بنا�صره،
وهجموا على م�ألوف ال�شرقيني بقواعد ذلك املذهب  -فمن حيث اجلهر مبعتقد
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يعتقده الإن�سان �أنه اعتقاد �صحيح ولو خالف اجلمهور  -فالدكتور �شميل له يف
ن�شر مذهب «درون» وحتمله �أعباء املكفرين له (عن غري علم وحتقيق) يعد ل�شميل
ف�ضل ،ولكن ال �أرى الدكتور �شبلي قد تخل�ص مع جر�أته الأدبية ،وبع�ض ر�سوخه
يف الفل�سفة من و�صمة التقليد الأعمى لعلماء الغرب  -ومبعنى �أو�ضح � -أنه �أراد
�أن ينت�صر لدرون ،و�أن ين�شر مذهبه رغم �أهل الأديان ،ويف ذات الوقت عار�ض
�أ�ستاذه ،و�صاحب املذهب املنت�صر له.
�إذ ال يخفى �أن الق�صد من مذهب املاديني الو�صول �إىل �أن الإن�سان تدرج
من احليوان ،و�أعظم دليل لهم ما يرى يف ال�سعدان والقرود و�أعلى �أنواعه «الأورانغ
�أوطان» من الذكاء واحلركات وتركيب الأع�ضاء.
ثم �أنهم نظروا يف �أجنة ذوات الفقر ومنها  -الإن�سان  -فر�أوه مير منوه بدرجات
احليوانات التي دونه حتى الأحفورية �أو ال�سابقة لها� .إلخ.
ولكي يتو�صلوا �إىل جحود خلق الإن�سان بتقوميه احل�سن هذا ،ر�أيناهم
يرك�ضون وراء الأَ َحا ِفري((( ،ويغو�صون يف طبقات الأر�ض و�إمامهم يف مذهب
الن�شوء واالرتقاء هو «درون» بال �شك ،وهذا احلكيم ملا و�صل �إىل النقطة اجلوهرية
وهي (موجد ن�سمة احلياة) فلم ي�سعه �إال �أن قال «�أن اخلالق هو الذي نفخ ن�سمة
احلياة يف الأحياء» وهذا قوله بالن�ص الواحد�« :إين �أرى �أن الأحياء التي عا�شت
((( الأَ َحافِري :بقايا احليوانات �أو النباتات التي عا�شت يف الأزمنة اجليولوجية ال�سابقة ثم حتجرت( .م).
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على هذه الأر�ض جميعها من �صورة واحدة �أولية نفخ اخلالق فيها ن�سمة احلياة!»
ا هـ.
�إن قول «درون» هذا ينفي ظهور احلياة على �سبيل طبيعي ولكنه مل يرق
لعلماء الطبيعة املاديني ،و�أنكروا على «درون» هذا القول واتهموه باخلوف من �أهل
ناق�صا بل ينق�ضه من �أ�سا�سه لأن الغاية
دينه ،وقالوا �إن قوله هذا يجعل املذهب ً
كما ذكرنا من مذهب الطبيعيني «�إنكار اخلالق» و�إ�سناد الأعمال �إىل الطبيعة.
هذا مقام احلرية ملريدي مذهب «درون» ف�إما �أن يكون �إمام مذهبهم «درون»
قال قوله ال�سابق عن علم وحتقيق ،وفيه كما قالوا نق�ض لأ�سا�س املذهب ،و�إما �أن
يكون اخلوف الذي اتهموه به من �أهل الأديان حمله على اجلهر بهدم �أ�سا�س
مذهب الطبيعيني.
وبالنتيجة يريد الدكتور �شميل ،والأ�ستاذ «برن» وغريهما �أن يوافقوا «درون»
�إذا �أ�صر على �إنكار «اخلالق» ويخالفوه �إذا �أقر بوجوده.
وباالخت�صار �أن كلما جاء يف مذهب الطبيعيني من ح�صر الأحياء ب�أنواع
قليلة ،وتفرع الكثري منها وعنها كل هذا ال ي�ضر الت�سليم به كما �أنه ال يفيدهم �أن
احلياة وظهور الأحياء نتيجة لقوى طبيعية ،نعم �إذا �أمكنهم �إثبات التولد الذاتي
كان لأقوالهم معنى وملذهبهم م�ستن ًدا.
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هذا الذي ر�أيت ما ي�ؤاخذ به احلكيم �شبلي ال�شميل وقد خالف �إمامه
و�أ�ستاذه «درون» وفيما عدا ذلك ف�إين �أقدر ال�شميل قدره يف دقة بحثه ،وحتقيقه،
وجر�أته على بث ما يعتقده من احلكمة ،وعدم تهيبه من �سخط املجموع ملا يجهله
من حقائق العلم.
�أما جمال الدين فكان يعلم ما بيني وبني الدكتور �شميل من الوالء ،وقد
علي عالئم امل�سرة لتقديره الرجل ،ولكن �ساء ذلك �أحد �إخواننا امل�صريني
ظهرت ّ
«غرورا» ف�أجابه ال�سيد� :أن الذي
فقال :يا �أ�ستاذ �إنني وجدت يف الدكتور �شميل ً
«غرورا» ولكنه «عزة النف�س» ،والذل و�صحيح العلم
ر�أيته يف ال�شميل مل يكن ً
�ضدان ال يجتمعان.
وقليل العلم ،ال�سف�سطائي ،املُ َد ِّل�س((( فيجمع عليه الطَّ َيا ِل�سة((( اخل�ضر،
ويخرون له �إىل الأذقان ،ويعتربونه مبظهره العاملي ال العلمي ،ويبجلونه لبذل
ّ
طعامه ،وعظيم داره.
والدجالون كثريون يف كل قطر وم�صر ،ويف كل �آن وزمان.
َّ
قيل لل�سيد� :إذا مل يكن لعلماء العرب يف مذهب الن�شوء واالرتقاء غري
تلك ال�شذرات ،والعبارات الوجيزة ،فهي ال تفي باملق�صود بل ي�صح اال�ست�شهاد
((( املُ َد ِّل�س :املُخَ ادِع( .م).
((( َّ
الط َيال َِ�سة� :شال �أو و�شاح ي�ضعه بع�ض العلماء وامل�شايخ على الكتف ,وعادة يكون �أخ�ضر( .م).
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بها على �أن القوم فهموا من هذا املطلب كليات فقط ،ومل يعريوها اهتما ًما ا�ستحق
خا�صا يتكفل با�ستيعاب ما يلزم ذلك املذهب
منهم �أن يفردوا لها بح ًثا� ،أو كتابًا ًّ
من الأدلة ،وا�ستجماع الرباهني!
فقال :هاتوا مكتبة بغداد ،والأندل�س والقريوان ،وما ترجم يف ع�صر اخللفاء
العبا�سيني ،وما حقق علماء العرب من املباحث ،وما �ألفوه من الكتب الفل�سفية،
والطبيعية ،والكيمياء .وبعد ذلك طالبوين و�ألزموين احلجة بعدم ا�ستيفاء �أولئك
العلماء موا�ضيع ما نرى من املباحث يف العلوم ،والفنون الوافدة �إلينا عن طريق
الغرب اليوم.
ودعوا الع�صر اجلليدي ي�ستحوذ على قارة �أوروبا مرة �أخرى ،ويدور الدور
متعذرا كما كان �أو ًال ،وانظروا
الفلكي مبفعوله ،وت�أثريه ويجعل احلياة يف ذلك الإقليم ً
خ�صو�صا متى تغري �شكل احلكم يف �أهله  -فرتون
�إذ ذاك �إىل نه�ضة ال�شرق -
ً
مقررا لكل ما هو نافع
زاهرا بحقائق العلوم ،مثب ًتاً ،
ال�شرق قد عاد م�شرقًا بالعلماءً ،
وي�صلح �أن يبقى � ًأثرا .ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﮊ [�آل عمران.]140 /
�أما االنتخاب الطبيعي ،فهو يف جيل البداوة ويف ح�ضارة الإ�سالم
�أمر معروف ،ومعمول به �سواء �أكان يف انتخاب الزوجات من الن�ساء ،وحتري
النجيبات من الأمهات فيخطبون بناتهن ،ويف ذلك �أقوال م�أثورة  -كالقول «خذ
البنك خاال» �أي زوجة يكون لها من ال�صفات الطيبة ،وح�سن ا ُخل ُلق وا َخللْق
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واملزايا ما لإخوانها  -حتى �إذا جاء الولد يكون فيه من الوراثة عن طريق �أمه ما
ي�شبه �أخواله من موجبات الفخر  -وكذلك عن طريق الأب  -في�شبه الأعمام -
فيفتخر� ،أو ميتدح ،فيقال فالن معم وخمول� .أو يف حت�سني ن�سل اخليل.
و�أما حر�ص العرب على االنتخاب الطبيعي  -يف حت�سني احليوان  -ف�أمر
م�شهور� ،إذ البدوي �إىل اليوم يطوف البرَ َ ا ِري((( ،والأم�صار ليجد �إىل فر�سه جوا ًدا
من جياد اخليل ،ويحر�صون على حفظ �أن�ساب اخليل ،حر�صهم �أو �أكرث من
حر�صهم على �أن�ساب الب�شر .قال وباالخت�صار :علم قليل مفيد يف ال�صدور يعمل
به خري من علوم كثرية يف الكتب م�سطورة ولكن ال يعمل بها.

ال�ص َحارِي( .م).
((( البرَ َ ارِيَّ :

ر�أيه يف اال�شرتاكية (ال�سو�سيالي�ست) و�أنها ال
تخالف الدين بل يقول بها

(((

كان جمل�س جمال الدين يجمع �أهل املذاهب املختلفة ،وامل ََ�شا ِرب
املتباينة ،في�ضطر �أن يخاطب كل �إن�سان على ح�سب عقله ،وا�ستعداده ،ويراعي
معتقداتهم ما �أمكن ،ويخو�ض مع املعطلة ،واملاديني وغريهما من الهوتيني
متع�صبني .ي�أتي على ذكر الفال�سفة وما قالوه يف كتبهم مع تو�ضيح مذاهبهم،
وذكر حججهم ،ومنتهى ما و�صلوا �إليه من الرباهني.

ذلك ما حمل الكثريون �أن يذهبوا باحلكم على جمال الدين مذاهب
وطورا �أنه ديني متع�صب .ومن
�شتى  -تارة ينظرون �إليه بنظر املارق من الدينً ،
حال جمال الدين هذه متكن احلا�سدون من ن�سبة ما �أودعته كتب الفال�سفة
من الإحلاد �إىل ر�أيه ،و�أذاعوا ذلك بني العامة و�أيدهم �أَ ْخالَط((( من النا�س من
�أُوليِ املذاهب املختلفة الذين كانوا يطرقون جمل�سه في�سمعون ما ال يفهمون ،ثم
((( املَ�شَ ارِب :امليول والأهواء( .م).
(((	�أَ ْخ َالط� :أَ ْوبا�ش َو�سِ ْف َلة( .م).
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يحرفون يف النقل عنه وال ي�شعرون ،ويتبجحون بالتلمذة عليه ،وين�سبون ما �أ�شربوا
من الكفر �إليه «كما �سبق ذكر ذلك يف �سريته».
على �أن املباحث التي كان يدور بها ل�سانه �أثناء مناظراته اجلدلية يف بيان
عقائد من ذكرنا من املعطلني ،واملاديني� ،إمنا كان املراد منها �إظهار حقائق ال ِّن َحل
مبعزل عن االعتقاد بها ،واجلنوح �إليها ،بل مع تعقيبها بالرد عليها ،و�إقامة احلجج
على بطالنها.
وهكذا اجتهاده يف بع�ض �أحكام القر�آن ،وتف�سري بع�ض الأحاديث،
وا�ستنباط الأحكام من �سرية ال�سلف.
من �أمثلة ذلك �أن �أحد كبار الأدباء وكتبة الأتراك كان يغ�شى جمل�س
جمال الدين (وجمال الدين يحرتمه لذكائه وح�سن �أدبه) وكان �أ�شد النا�س
حر�صا على االقتبا�س من �آراء ال�سيد من �سائر من ح�ضر� ،أو تتلمذ عليه يف ذلك
ً
املحيط.
�أما الرجل فكان �شديد الولوع ب�آداب الأمم الغربية ،كثري الإعجاب يف
نه�ضتهم االجتماعية ،وتوزيع �أعمالهم ،و�إعطاء كل فئة((( من املجموع ق�سطًا من
اال�شرتاك يف �صالح الهيئة.
((( ِف َئة :طائفة( .م).
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فقال جلمال الدين :يا ح�ضرة ال�سيد� ،إن خري ما يف �أوروبا من النه�ضة هو
(ال�سو�سيالي�ست) «اال�شرتاكية» وهذه النه�ضة هي التي �ست�ؤدي ح ًّقا مه�ضو ًما
لأكرثية من ال�شعب العامل.
ف�إذا كان الدين الإ�سالمي «�أو امل�شيخة الإ�سالمية» يقاومان مذهب
اال�شرتاكيني ،ف�أرى هناك ُثل َْمة((( ال ت�سد ب�سهولة ،وخل ًال يجب مالفاته باحلكمة
فما ر�أيكم؟
فقال جمال الدين� :إن ما تراه اال�شرتاكية يف الغرب ،وما َت َت َو َّخاه((( من
املنافع بذلك املذهب ،يف �شكله احلا�ضر ،و�أ�س�سه وتخبط وا�ضعي مبادئه ،كل
ذلك يعك�س نتائج اال�شرتاكية ،ويجعلها حم�ض �ضرر بعد �أن كان املنتظر منها
كل نفع.
«اال�شرتاكية الغربية» ما �أحدثها ،و�أوجدها �إال حا�سة االنتقام من جور
احلكام ،والأحكام ،وعوامل احل�سد يف العمال من �أرباب الرثاء الذين �إمنا �أثروا
من وراء كدهم وعملهم ،وادخروا كنوزهم يف اخلزائن ،وا�ستعملوا ثروتهم يف
ال�سفه ،وبذلوها يف ال�سرف ،والتبذير ،والرتف على مر�أى من منتجها ،والفاعل
العامل يف ا�ستخراجها من بطون الأر�ض ،ومن ترابها و�إلخ..
((( ُث ْل َمةُ :ف ْر َجة املك�سور واملهدوم( .م).
((( َت َت َوخَّ اه :تق�صده( .م).
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وباالخت�صار ثمرات عمل العمال بكل �أنواع حاجة العمران.
فكل عمل يكون مرتك ًزا على الإفراط البد �أن تكون نتيجته التفريط.
�أفرط الغربيون (الأغنياء) بنبذ حقوق العمال ،والفقراء وراء ظهورهم،
ف�أفرط العمال مبناه�ضة �أهل الرثوة ،وغا�صبي حقوق الأمة  -باملنا�صب وم�سببات
اجلاه  -فال قاعدة دينية يرجع �إليها ،وال �سلطان وازع يعمل بقهر ل�صالح املجموع،
لذلك �أ�صبح �أمرهم يف اال�شرتاكية «فو�ضى» ول�سوف ينعك�س �أمرها.
«�أما اال�شرتاكية يف الإ�سالم» فهي ملتحمة مع الدين الإ�سالمي ،ملت�صقة
يف خلق �أهله منذ كانوا �أهل بداوة ،وجاهلية.
�أول من عمل باال�شرتاكية بعد التدين بالإ�سالم هم �أكابر اخللفاء من
ال�صحابة ،و�أعظم املحر�ضني على العمل باال�شرتاكية كذلك من �أكابر ال�صحابة
أي�ضا  -و�إليك البيان:
� ً
�أما �أن اال�شرتاكية من خلق البداوة فالربهان عليه ما كان من �أهل الرثاء
كثريا من ذلك بل �أَ ْج َتزِئ((( مبن
منهم ،وموا�ساته لأهل قبيلته وع�شريته ،وال �أعد ً
ا�شتهر منهم  -مثل حامت الطائي يف ال�سنني املجدبة وكيف �أنه نحر �أعز ما لديه

(((

� ْأج َتزِئ� :أ ْك َتفي( .م).
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(وهو فر�سه) ذلك ملجرد جميء امر�أة من �أق�صى قبيلة طيء �إذ قالت له :يا حامت
حلما َع ِبيطًا((( ف�أتيت ب�صبيتي.
قيل لنا �إن عندك ً
ِ
�صدقت ،ثم نحر فر�سه ،و�أ�شعل ناره (تلك العالمة التي كانت
فقال:
كدعوة للمجموع يعلمون منها �أن هناك طعام) في�أتون ملكان الدخان يف النهار،
ول�شعلة النار ليالً ،وي�شرتكون جميعهم يف امل�أكل دون �أدنى ِم َّنة ل�صاحبها ،لأن
الأمر بينهم مناوبة يفعله املي�سور ،واملرثي كُ لّ على ن�سبته وما لديه من �سعة.
هكذا فعل حامت مع من ق�صدته و�أطفالها ،ومبن ر�أى النار ويمَ َّم نحوها من
�أهل ِج َواره وقبيله.
وقد تواتر اخلرب ب�أن حامت مل يذق من ذلك اللحم �شي ًئا مع كونه َق ِر ًما(((،
َ�س ْغ ًبا(((.
وهناك رجل �آخر من رجال العرب وهو «طلحة الطلحات» كان �ش�أنه �أن كل
�أعزل معدم ي�أتيه ،يقول له« :دونك الفر�س ،والرمح ،وال�سيف فع�سى �أن تكتفي
بهم ذل ال�س�ؤال ،و�إن مل تفعل ،ومل حت�سن العمل بهم فال �أر�شدك اهلل وال �أغناك.

(((
((( َق ِر ًما :كثري اال�شتهاء �إىل اللحم( .م).
((( َ�س ْغ ًبا :جوعان( .م).
َعبِي ًطا�َ :سالمِ ًا من الآفات( .م).
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يقال �أن ذلك الرجل (طلحة) املرثي باخليل وال�سالح جهز على املنوال
املذكور �ألف فار�س ومل يبق عنده �إال ما �أعطى لواحد منهم.
فكان كل فار�س ممن جهزهم طلحة �إذا �أتاه غالم �سماه طلحة فلم مي�ض كثري
من الزمن �إال وكان يف تلك القبائل من �أ�سماء �أبناء �أولئك الآباء ميئات من ذلك
اال�سم ف�سمي «طلحة الطلحات».
هذا مثل من اال�شرتاكية قبل الإ�سالم ومنه يعلم �أن الرثوة كانت وال تزال
موجودة يف الأفراد ولكن ح�سن ا�ستعمالها ،وجعل ن�صيب للآخرين فيها يجعل
اال�شرتاكية � ًأمرا مقبو ًال ،و�صفة ممدوحة؛ �إذ ال �أنانية ،وال �أثرة ،وال ا�ستطالة على
الفقري بخيول ُمطَ َّه َمة((( ي�ست�أثر بها ،وال بطعام �شهي يلتذ به مع لفيفه ،وال ببناء
�شاهق ي�سكن فيه ،بينما موجد ،وم�سبب ،ومهيء تلك النعم كلها  -ذلك العامل
ل�ص َّب َارة
الفقري الذي ي�سكن ً
حقريا ن�صف �أع�ضائه ،و�أبنائه يف خارجه عر�ضة َ
كوخا ً
(((
(((
كافيا ،وال من امللب�س ما ي�سرت
احلر  -ال ميلك من القوت خب ًزا ً
ال ُق ّر  ،و�أُ َو َارة ّ
به متام العورة.
هذا ما عليه اليوم �أهل الرثوة ،وهذا ما ا�ستنفر طبقة العمال للمطالبة
باال�شرتاكية ،ويف نفريهم روح االنتقام ،والإفراط يف املطالبة بحقهم ،يقابله التفريط
((( ُم َط َّه َمةَ :ح َ�س َنة ا َخل ْلق( .م).
((( َ�ص َّبا َرة ال ُق ّر� :شدة الربد( .م).
(((	�أُ َوا َرة احل ّر� :شدة احل ّر( .م).
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يف زجرهم ،وعدم الر�ضوخ ملا يطلبونه من احلق ،ول�سوف يتفاقم اخلطب ،وتعم من
جراء ذلك البلوى يف الغرب وال ي�سلم منها ال�شرق.
«�أما اال�شرتاكية يف الإ�سالم»  -فهي خري كافل جلعلها نافعة مفيدة ،ممك ًنا
الأخذ بها لأن الكتاب الديني وهو القر�آن �أ�شار �إليها ب�أدلة كثرية منها:
�أن امل�سلم �أول ما يقر�أ من فاحتة الكتاب (احلمد هلل رب العاملني) فيعلم �أن
للخلق ًّربا واح ًدا وهو مع �سائر اخللق من املربوبني على ال�سواء.
ويرى ،ويعلم �أن القر�آن �أتى على ذكر �أرباب القوة ورجال احلرب ،والغزاة،
ومعلما ،ومداف ًعا ،ومبي ًنا حقوق
ومن يتوىل �إمرتهم ،وقيادتهم ،فخاطبهم � ًآمراً ،
امل�ست�ضعفني من الأمة الذين مل يتمكنوا من اال�شرتاك مع من ذكر ليكون لهم
ن�صيبا؛ �إذ قال ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
من ذلك اجلهاد ،وتلك امل�ساعي ً
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﮊ [الأنفال ]41 /هذه �آية باهرة �أوجبت على من ي�سعى جماه ًدا،
وخماطرا بحياته �أن يكون م�شرتكًا معه بنتيجة غزواته وغنائمه  -ما مل يكن
ً
ثانيا
م�شرتكا فع ًال  -ف�أعطى �أو ًال «هلل تعاىل» ً
ن�صيبا ومرجع ذلك الن�صيب لعبادهً ،
«للر�سول» ،ثال ًثا «لذوي القربى» وهم ال �شك من امل�ست�ضعفني الذين �إمنا قعدوا
عن اال�شرتاك يف اجلهاد ،وال�سعي وراء الغنائم ،لعلل تختلف �أ�شكالها ،و�أنواعها،
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ن�صيبا من م�ساعي �أولئك الأ�شداء،
ولكن الدين مل يجز حرمانهم بل جعل لهم ً
الأقوياء املجاهدين ،اخلائ�ضني غمرات املوت �إلخ.
جاريا،
مبنيا على حكمة اال�شرتاك ،ولبث حكم هذه الآية ً
كل ذلك نراه ًّ
وكان الر�ضاء به �شام ًال ملجموع امل�سلمني ،من جماهد� ،أو قاعد عن اجلهاد لعلة،
فبد�أ بالدرجة الأوىل بعد اهلل ور�سوله بذوي القربى من املجاهدين على درجاتهم
(ممن ينظر بحاجات �أوالد املجاهدين و َع ْي َل ِتهم((( عند تغيبهم) وعطف على من
دونهم يف املرتبة الثانية ممن لي�س لهم يف املجاهدين �أقرباء ،فقال «واليتامى» ثم
و�سع نطاق اال�شرتاكية فقال «وامل�ساكني» ،ثم ر�أى �أن ي�أخذ نطاقًا �أو�سع فقال «وابن
ال�سبيل» �أي عابره ،فتم بهذا ال�شكل نوع من اال�شرتاكية مل يكن �أو�سع منه
�شك ًال وال �أنفع.
ثم جاء مبو�ضع �آخر من الكتاب مقر ًعا ملن يكنزون الذهب والف�ضة ثم
َح َّبذ((( ،و�أثنى على الذين ي�ؤثرون على �أنف�سهم بالعطاء والإ�سعاف ،والإطعام ولو
كان بهم خ�صا�صة.
وهكذا ترى قانون اال�شرتاكية املعقول يف �آيات القر�آن ترتى.
فلننظر هل عمل بهذا القانون وما كانت نتائج العمل به.
((( َع ْي َلتِهمَ :ت َك ُّف ُلهم( .م).
((( َح َّبذَ :ح َّب( .م).
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نعم �إن الإخاء الذي عقده امل�صطفى  بني املهاجرين والأن�صار لهو
�أ�شرف عمل جتلى به قبول اال�شرتاكية قو ًال وعمالً.
را�ضيا بهجره بلده ،وترك
فاملهاجر من امل�سلمني �إمنا ا�ستطاع �أن يفر بدينه ً
م�سرورا �أن ي�صل لدار
م�سقط ر�أ�سه ،ومفارقة �أهله وذويه ،واخلروج من ماله ومقتناه
ً
الهجرة �ساملًا.
م�سرورا �أن ي�شارك
را�ضيا
ً
والأن�صاري ،وهو يف بلده مع �آله و َذ ِويه وماله قبل ً
�أخاه املهاجر بكل معنى اال�شرتاك.
حتى لو تطلع الإن�سان منا اليوم ،و�أ�شرف على تلك الأرواح الطاهرة لر�أى
روحا وج�س ًدا ما ينبهر له عقله ،ول�صح اعتقاده �أن عمل
من جمايل اال�شرتاك ً
الدين وت�أثريه يف تلطيف الكثافة اجل�سمانية ال ي�ضارعه م�ؤثر� ،أو عامل �آخر على
الب�شرية ،ولرجعوا �إليه لو كانوا يعقلون.
ثم قال« :ملا كان مذهب اال�شرتاكية كبقية املذاهب واملبادئ ،لها طرفان
(وخري الأمور �أو�ساطها) ر�أى ال�شارع الأعظم �أن تنعم فريق من قوم ،و�شقاء فريق
�آخر يف حميط واحد ،ومبَ َ�س ٍاع لي�س بينها وبني م�ساعي الآخرين كبري تفاوت  -مما
رحيما) فجاءه عن طريق
ال يتم به نظام االجتماع  -وكان النبي ( بامل�ؤمنني ً
الوحي  -وهو نتيجة متحي�ص نَ َز َعات((( النف�س الب�شرية ،وما ع�سى �أن ينجم من
((( نَ َز َعاتُ :م ُيول واجتاهات( .م).
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امل�ضار �أو املنافع لها  -فو�ضع للدين �أركانًا خم�سة ومن تلك الأركان «فر�ض الزكاة»
والركاز((( والأنعام� .إلخ.
يف املالِّ ،
ثم �أ�ضاف �إليها كما �سبق «غنائم احلروب» ف�أخذ منها ق�سطًا مبقدار اخلم�س -
«الر َبا» بنكتة غاية يف احلكمة:
ثم بعد ذلك حر�ض على بذل «ال�صدقات» وحرم ِّ
الربا �أ�ضعافًا م�ضاعفة  -وهو ما وقع عليه التحرمي ،ولكي يكون
وهي � -أن ال ي�ؤكل ِّ
الربا املعقول الذي ال
للإمام خمرج �إذا ق�ضت امل�صلحة بالت�سامح للحكم بجواز ِّ
يثقل كاهل املديون ،وال يتجاوز يف برهة من الزمن ر�أ�س املال ،وي�صري �أ�ضعافًا
م�ضاعفة  -وف ََّرق �صراحة بني احتيال املرابني ،املتلب�سني بالدين ،الذين يتظاهرون
الربا  -ببيعهم �سلعة قيمتها احلقيقية مئة درهم يجرون عقد بيعها مع
بالتجنب عن ِّ
الربا وعينه
امل�شرتي امل�ضطر بثالثمائة درهم ،وحقيقة هذا الفرق �إن هو �إال ن�صيب ِّ
و�إمنا يجعلونه عن طريق البيع ،ويخدعون �أنف�سهم ب�أنهم تخل�صوا من ارتكاب جرمية
الربا التي حظرها عليهم الدين.
ِّ
و�إليك بع�ض ما جاء بهذا ال�ش�أن بالقر�آن:

ﮋ ﭑﭒﭓﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

((( ال ِّركاز :ما �أوجده اهلل يف الأر�ض من املعادن يف حالتها الطبيعية ،وهو يف الغالب ذو قيمة اقت�صادية الحتوائه
على مواد نافعة( .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.]276 -275 /
وقال:

ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﮊ [�آل عمران.]130 /

�أما ما جاء يف احلث على ال�صدقات فكثري ،كقوله تعاىل:

ﮋﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﮊ [البقرة.]271 /
وقال

ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﮊ [التوبة ]60 /وقال ﮋﮱﯓﯔﯕﯖﮊ [هود]114 /
وحتري�ضا على البذل ،وم�ؤا�ساة
و�أمثال ذلك كثري يف الكتاب ،واحلديث  -ح ًّثا،
ً
و�سدا لعوامل ح�سد احل�ساد
الفقراء ،و�أهل ال َع َوز(((  -در�أ ملفا�سد �أرباب املطامعًّ ،
لأهل الرثوة والنعيم �إلخ.
�أما الرثوة فتختلف بكميتها من ماية �إىل �ألوف ،وماليني من دنانري ،ولكن
ال تختلف بكيفيتها مبعنى � -أن رج ًال ميلك ماية دينار بني قوم ال ميلك �أفرادهم
�إال دراهم معدودات ،فيمكن �صاحب تلك املئة �أن يظهر مبظهر الرثاء ،وي�أخذ من
((( ال َع َوز :االحتياج( .م).
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التنعم حظًّ ا ِن ْ�س ًّبيا ،ويلفت �أنظار قومه ويدعوهم حل�سده  -هذا �إذا متادى الأثرة
والأنانية ومل ينل قومه منه ر�شا�شة ف�ضل على حد قول زهري بن �أبي �سلمى:
ــل َو َي ْب َخ ُ
وي ْ
َم ْن َي ُ
��ذم
ــك َذا َف ْ�ض ٍ
َ��و ِم��ه ُي ْ�س َت ْغ َنى عنه ُ
ـل ِبف َْ�ض ِلــه			 َع َلى ق ْ

ولقد قلنا عن زمن اجلاهلية وع�صر البداوة ما فيه الكفاية ،خمت�صره� :أن
�أعظم م ٍرث كان يت�ساوى يف م�سكنه ،وم�أكله ،وملب�سه مع �أفراد قبيلته وع�شريته -
فال تتحدث نف�س من ذلك املجموع ب�أدنى حا�سة من احل�سد� ،أو داع يدعوه �إىل
االنتقام.
من�صبا وهو اخلليفة لر�سول اهلل يعمل
ثم جاء الإ�سالم فكان �أكربهم ً
ب�سرية نبيه من االكتفاء بالقليل من العي�ش ،والكفاف منه ،وجمال�سة الفقراء،
وم�شاركتهم بكل معنى اال�شرتاك يف مظاهر احلياة الدنيا ونعيمها .لقائلٍ �أن يقول:
�إن �شظف العي�ش يف زمن النبي امل�صطفى وخلفائه كان يدعو بطبيعة الأمر �إىل
عدم التحا�سد.
فنقول� :إن الفتح الإ�سالمي يف زمن �أبي بكر ال�صديق بلغ من املمالك
عظيما ،وجاء باملغامن الكثرية ،ومع ذلك ال نرى �أن و�ضعية اخلليفة �أبو بكر
مبل ًغا ً
قد تغريت ،وال مظاهر وزرائه ،وقواده تبدلت ،وال �شكل حياة من �أثرى من متجرة
العرب قد ظهر فيهم �شي ًئا يلفت نظر حا�سد� ،أو يجعل يف نفو�س غريهم �أقل غ�صة.
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وال ريب �أن الفتوحات يف زمن الفاروق عمر بن اخلطاب قد امتدت ف�صارت
وفرا .والنفو�س الب�شرية مع هذه العوامل قل ما تنجو
�أو�سع نطاقًا ،واملغامن �أعظم ً
من تطلع لل�سرف ،والرتف ،ومهيئات اال�ستطالة ،والأنانية (وقد توفرت �أ�سبابها)
ورغما عن قرب العهد ب�سرية ال�شارع وخليفته �أبي بكر ،ومت�سك الفاروق
وبالفعلً ،
ب�سريتيهما  -فقد �أتته الأنباء ال�صادقة ممن بثه ملراقبة �سري ،و�سرية عماله ب�أنه قد
ف�شت لعامل م�صر (عمرو بن العا�ص) وعامله يف دم�شق (معاوية بن �أبي �سفيان)
وغريهما من العمال يف العراق وغريه هيئة بذخ ،و�سرف ،وثراء ،فخ�شي معه
ح�صول ميزة الأكا�سرة لأولئك الأفراد من العمال اخلادمني للجموع ،وي�صرفون
�سلطان احلكم ،ونفوذه بغري وجوه احلق فتدب النفرة على �سبيل التدريج �إىل
نفو�س الأمة من حكامها ،وبالأخري ،تنقب�ض تلك النفو�س عن الطاعة االختيارية،
وتفقد الثقة وي�ضعف الإميان ويتزلزل البنيان ،ويعم البالء (والعياذ باهلل).
ف�أ�سرع الفاروق ملالفاة ذلك اخللل بتقريع عماله ب�أخ�شن الأقوال عظة
وحتذيرا ،وقت ًال للغرور ،فخاطب عامله يف م�صر بقوله�« :إىل العا�ص بن العا�صي،
ً
ما �أقطعتك م�صر طعمة لك ولقومك» ،ومبثل قوله له «ال تبايل �أن حتيا �أنت ومن
معك� ،أن �أموت �أنا ومن معي» ،ومبثل قوله «متى كان ابن العا�ص يف مثل ما بلغني
عنه من ثراء ودور ،وق�صور ،ومبا معناه �إلخ».
وهدده ب�أن يجتنب
وهكذا خاطب عامله يف ال�شام معاوية بن �أبي �سفيانَّ ،
غطر�سة هرقل ،وتعاظم الأكا�سرة والقيا�صرة.
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ومل يكتف مبا قاله بل �أر�سل معتم ًدا وبيده � ًأمرا َمبرْ َ ًما((( �أن ُي َ�ش ِاطر((( كل
عامل ُمب ْق َت َناه((( من ثروة ومتاع ،حتى �أن ذلك املعتمد �أخذ فردة نعل العامل وترك
له الأخرى.
هذا در�س عملي ،و َع َل ِني مللأ امل�سلمني� ،أفهم فيه الفاروق احلاكم ،واملحكوم
عدم َ�س َو ِاغ َية((( الأثرة ،واال�ستطالة ،وعمل بذلك على حمو دواعي احل�سد من
ال�صدور فعالً.
فلننظر ماذا فعل عمر بن اخلطاب مبا �صادره من �أموال العمال؟ وماذا �صنع
مبغامن ك�سرى وقي�صر؟ وماذا ظهر على تلك اخلليفة من �آثار عظمة امللوك ،والأمراء،
�سواء كان يف م�سكنه� ،أو ملب�سه� ،أو م�أكله؟
ظهر عليه مع كل ما توفر لديه� ،أن لبا�سه كان �أحقر ما يلب�سه الفقري يف الأمة
(ومرقعيته م�شهورة يف تواريخ الأمم ،و�أن فيها مع رقع الأقم�شة رقعة من �أدم �أي
من جلد).
(و�أما م�سكنه) فكان يق�ضي �سحابة يومه يف �سقيفة حقرية يدخل �إليها
مط�أط�أ الر�أ�س ،ينظر يف �ش�ؤون اخلالفة ،ويق�ضي وقت ا�سرتاحته يف البقيع «جبانة
الأموات».
(((
(((
(((
(((

ُمبرْ َ ًما :محُْ َك ًما( .م).
ُي�شَ اطِ رُ :ي َن ِا�صف( .م).
َ�س َواغِ َية� :إباحة و�إجازة( .م).
ُمب ْق َت َناهُ :مب َّدخره( .م).
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(و�أما مطعمه) فكان خبز ال�شعري الغالب عليه ،بينما كان يطعم الأيتام،
والأرامل ،وامل�ست�ضعفني من املهاجرين والأن�صار خبز الرب ،وال�سمن ،والتمر
وينيلهم كل ما كان مناله عزي ًزا �إال لأهل الرثاء �إذ ذاك.
هكذا كان ي�شاركهم مع نعيم الأغنياء وال ي�شرتك معهم فيه  -ف�ض ًال عن
بذل املال للمحتاجني ،وفر�ض الفرو�ض لهم من بيت املال ،و�إعطاء اجلوائز ملن
كان له� ،أو لآبائه �سابقة يف الإ�سالم ،بع�شرات الألوف ،وميئات الألوف كل على
ح�سبه.
ف�أهل الإ�سالم مع تمَ َ ُّح�ض((( �سلطان احلرية فيهم ،مل يروا يف �سريتي ال�صديق
والفاروق  ما يدعوهم �إىل �أقل تذمر� ،أو متلمل� ،أو تفكر مبناه�ضة ل�سلطانهما،
ِ (((
�أو َت َ�ألُّب((( على قلب �أ�شكال حكمهما ،و�إمرتهما� ،أو �إحداث �شغب ُي َع ْرقل
م�ساعيهما يف الفتوحات ،بل كانوا يبذلون النف�س والنفي�س يف طاعة اخللفاء ت�أيي ًدا
وتعميما لعدل ال�شريعة ال�سمحاء.
ل�شوكة الإ�سالم،
ً
هذا كان موقف اخللفاء ،وحال الأمة معهم؛ ولذلك جتلى العدل املطلق يف
الأحكام ،والتزم احلكام للتقيد به قو ًال وعمالً.
(((	تمَ َُّح�ض :تَخَ ُّل�ص ال�شيء مما ي�شوبه( .م).
((( َت�أَ ُّلب :تجَ َ ُّمع( .م).
((( ُي َع ْرقِلُ :ي َ�ص ِّعب( .م).
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وهكذا م�ضى زمن خالفة الفاروق ،وجاء زمن خالفة عثمان بن عفان ويف
خاللها ظهرت �أثرة خا�صة للأمويني تذمر منها الها�شميون ،و�أكرث القر�شيني ،ويف
مقدمتهم �أبناء ال�صديق والفاروق ،ومن كان على ر�أيهم �إلخ.
تغريا
يف زمن ق�صري من خالفة عثمان تغريت احلالة الروحية يف الأمة ً
ظهورا يف �سرية ،و�سري العمال ،والأمراء وذوي
ً
حم�سو�سا ،و�أ�شد ما كان منها ً
القربى من اخلليفة ،و�أرباب الرثوة ،ب�صورة �صار ميكن معها احل�س بوجود طبقة
ُتدعى «�أمراء» وطبقة «�أ�شراف» ،و�أخرى �أهل «ثروة ،وثراء ،وبذخ» ،وانف�صل عن
تلك الطبقات طبقة العمال ،و�أبناء املجاهدين ،ومن كان على �شاكلتهم من �أرباب
ا َحل ِم َّية((( ،وال�سابقة يف ت�أ�سي�س امللك الإ�سالمي ،وفتوحاته ،ون�شر الدعوة .و�صار
يعوزهم املال الذي يتطلبه طرز احلياة ،والذي �أحدثته احل�ضارة الإ�سالمية؛ �إذ كانوا
مع كل جريهم ،و�سعيهم وراء تدارك معا�شهم ال ي�ستطيعون اللحاق باملنتمني �إىل
العمال ،ورجال الدولة ،وقد ف�شت العزة ،والأثرة ،واال�ستطالة ،وتوفرت مهيئات
الرتف يف حا�شية الأمراء ،و�أهل ع�صبيتهم ،ويف العمال ومبن ا�ستعملوه ،وولوه من
الأعمال �إلخ.
فنتج من جمموع تلك املظاهر التي �أحدثها وجود الطبقات املتميزة عن
طبقة العاملني ،وامل�ست�ضعفني يف امل�سلمني ،تكون طبقة �أخذت تتح�س�س ب�شيء
((( ا َحلمِ َّية :الغ ََ�ضب والأَنَفَة( .م).
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من الظلم ،وتتحفز للمطالبة بحقهم املكت�سب من مورد الن�ص ،ومن �سريتي
اخلليفة الأول والثاين �أبي بكر وعمر.
كان �أول من تنبه لهذا اخلطر الذي يتهدد امللك ،واجلامعة الإ�سالمية -
ال�صحابي اجلليل «�أبو ذر الغفاري» فجاء �إىل معاوية بن �أبي �سفيان وهو يف ال�شام،
وخاطبه بوجوب الرجوع �إىل �سرية ال�سلف ،وبتقليل دواعي ال�سرف والرتف ،وعدم
التمادي يف م�سببات احل�سد ،والعمل على نزعها من العاملني من رجال امل�سلمني -
أخطارا َج َّمة من وجود طبقة فقرية ،عاملة مفكرة يف
وذكر مواعظ كثرية ،و َع َّدد � ً
امل�سلمني َ -يكْ َت ِن ُفها((( َ�شظَف((( العي�ش وقلة ذات اليد بني ظهراين قوم � -أكرثهم
ممن ال �سابقة لهم يف الإ�سالم وال لآبائهم ،وال من ال�صفات املحمودة ،وال من
املجهودات �أو املميزات العلمية واجل�سدية ،ما يوليهم �أو يعطيهم حق ما هم فيه
من النعيم ،وطيب العي�ش والرخاء (غري حم�ض االنتماء والإدالء بوالء لآل
حرب ُوع َّمالهم).
ف�أجابه معاوية مبا معناه «يا �أبا ذر �إن ما تقوله هو احلق ،ولكني لي�س يف
ا�ستطاعتي الرجوع  -ال �إىل �سرية ال�صديق و�سريه  -وال �إىل العمل الذي كان
يعمله الفاروق.
((( َي ْك َت ِنفُهاَ :ي ُح ُوطها( .م).
((( �شَ َظف� :شِ َّدة ال َع ْي�ش( .م).
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وغاية ما يف �إمكاين احلث على بذل ال�صدقات ،والقول اللني �إر�شا ًدا وعن
طريق الوعظ لتخفيف دواعي احل�سد وغري ذلك فال �سبيل �إليه.
قال :يا معاوية ،قد ن�صحتك والدين الن�صيحة؛ فاحذر �أنت واخلليفة عثمان
مغا�ضبا.
َم َغ َّبة((( ما �أنتما عليه ،وذهب من جمل�س معاوية
ً
واجتمع مع طبقة املت�أملني واملتذمرين من امل�سلمني وق�ص عليهم من
�سرية ال�سلف �أ�شياء ،و�أطلعهم على ما قاله عامل ال�شام معاوية بن �أبي �سفيان،
(((
وقالبا .ومبخت�صر
قلبا ً
و�أَ ْر َد َف َها ب�إعالنه م�شاركته لهم يف كل ما يتح�س�سون به ً
القول �أنه �شجعهم على النه�ضة واملطالبة بحق �صريح لهم اهت�ضمه جماعة بغري
وجه �شرعي ،وال باجتهاد �إمام �سلف.
فكان من وراء عمل �أبي ذر هذا �أن ح�صل �شيء من التهيج ،واالنفعال
النف�سي ما خ�شي معه معاوية و�أعوانه �سوء امل�صري.
فجمع معاوية كيده ،وا�ستنجد دهاءه ،وبعث لأبي ذر لي ًال ب�ألف دينار -
فقبلها �أبو ذر  -ويف احلال بادر لتفريقها على الفقراء واملعوزين من امل�سلمني.

((( َم َغ َّبةَ :عا ِق َبة( .م).
(((	�أَ ْر َدفَها� :أَ ْت َب َع َها( .م).
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ويف ثاين يوم �أر�سل معاوية ر�سو ًال (بتعليم منه يف الإر�سال الأول ويف
البعث الثاين) وقال «يا �أبا ذر �أنقذين من عذاب معاوية ،ف�إن الألف دينار مل
ير�سلها �إليك و�إمنا غلطت.
فقال �أبو ذر :واهلل مل يبق معي من دنانريه وال دينار ،فليمهلني حتى �آخذها
ممن وزعتها عليهم من امل�ستحقني يف امل�سلمني ،وعلم معاوية �صدقه و�ضاق به
م�ستجريا من �إلقاءات �أبي ذر ،وما �أحدثه من
ذر ًعا ،فكتب �إىل اخلليفة عثمان
ً
الت�أثري يف النفو�س ،ف�أجابه م�ست�سر ًعا �إر�سال �أبي ذر �إليه ،ف�أر�سله ،وملا تقابل مع
عثمان مل ي�سمع منه �أكرث مما �سمع من معاوية ،و�أنه ال ميكنه �أن يفعل ما فعله
الفاروق مع العمال من م�صادرة ما عندهم من الرثوة ،وال �أن يرجع ما كان من
حالة جمموع امل�سلمني يف عهدي ال�صديق والفاروق� ،إال عن طريق احلث على
بذل ال�صدقات والإح�سان فقط.
فقال �أبو ذر« :يا عثمان �أما تذكر حديث ر�سول اهلل (ومعناه �إذا و�صل البناء
�إىل �سلع ..وا�ستعلى يف املدينة ..وف�شت �إلخ).
وجبت الهجرة� ،أو كما قال يف مكان �آخر« :يا عثمان �إن النبي � أمرين
باخلروج منها �إذا بلغ البناء �سل ًعا»( .وهو جبل يف املدينة).
فها قد ا�ستعلى بنا�ؤك ،وبناء قريبك معاوية ،و�أعوانكما  -ف�أ�ستودعك اهلل -
تاركا لك ،وملن ا�ستعملت من العمال «�أعمالكم» واهلل من ورائكم حميط.
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ف�ألح عثمان على �أبي ذر � -أن ال يفعل  -فقال �أبو ذر� :إن ر�سول اهلل �أوىل
�أن ُي َّت َبع.
وبالفعل قد هاجر �أبو ذر من املدينة.
كان يف عمل �أبي ذر هذا �أنه قد �أخذ مبح�ض الن�صح خلليفة امل�سلمني �إذ
ذاك «عثمان» وبن�صح «عماله» ،وبالدفاع عن حقوق امل�سلمني كي ال تتكون طبقة
ا�شرتاكية يكون رائدها «االنتقام».
بل دعاهم �إىل العمل بن�ص القر�آن ،واالقتداء مبن طبق ذلك الن�ص عم ًال
من اخللفاء ك�أبي بكر وعمر.
هذا خمت�صر ما علم به الدين الإ�سالمي من اال�شرتاكية املعقولة ،النافعة
للمجموع الإن�ساين ،وما عمل به �أكرب خلفاء الإ�سالم.
وكل ا�شرتاكية تخالف يف روحها و�أ�سا�ساتها ا�شرتاكية الإ�سالم  -التي
�سبق ذكرها  -فال تكون بنتيجتها �إال ملحمة كربى ،و�سيل الدماء وال �سيل العرم
من الأبرياء ،ومن تخريب لبناء ال ي�شاد عليه �شيء ينتفع به �أحد من اخللق.
نعم ي�ستفيد من يلوك بل�سانه كلمة اال�شرتاكية ،ويجعلها �أحبولة �صيد،
وهي كلمة حق يراد بها الباطل.
�أكرر القول �أن ا�شرتاكية الإ�سالم هي عني احلق  -واحلق �أحق �أن
يتبع ا هـ.

قوله حقائق الأ�شياء ثابتة ،والإحاطة بها لفرد
متعذر والعلم ب�أ�سبابها متوزع بني املجموع على ن�سب
متفاوتة
قال� :إن كل احلوادث البد و�أن تقرتن يف �آن حدوثها مع �سبب لها ،مالزم
غري مفارق ،ويختلف اخللق يف معرفة ذلك ال�سبب ،ويتفاوتون على ن�سبة علمهم
بالأ�سباب ،وامل�سببات ،و�إرجاع كل علة ملعلولها ،وكل �سبب مل�سببه ،وحادث
ملحدثه.
فاحلوادث عند اجلاهل من�سوبة لل�صدفة على الغالب ،وهي �أهون املراجع
للتعليل عنده.
ف�إذا �سقطت �صاعقة مث ًال على �شجرة كبرية يف خالء من الف�ضاء ،يقول
بال�صدفة ح�صل نوء �شديد ،ورعد ،وبرق ،ومطر غزير ،وبال�صدفة التج�أ زيد لتحت
تلك ال�شجرة ،وبال�صدفة �سقطت عليه تلك ال�صاعقة.
هذا ما يقوله من ال يفقه معنى لزوم ال�سبب للحوادث.
و�أما من يعلم والعلم متفاوت ،ودرجات ،فيعلم �أن مهب الرياح و�شكل
الكرة الأر�ضية ،وما فيها من معرت�ضات اجلبال ،و�أو�ضاعها يف ال�شمال ،واجلنوب،
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وال�شرق ،والغرب ،وامل�ضايق ،وت�أثريها عند هبوب كل ريح منها ،والأحرا�ش،
والأ�شجار� ،إلخ ..كل هذه الأ�شياء من م�سببات الأمطار بعد �أن جتلب ال�سحاب،
وت�سوقها الأرياح ،وحتدث العوا�صف  -وهي من م�سببات ال�صواعق  -لأنها ال
حتدث �إال من عا�صفتني مت�ضادتني يتكون عند ا�صطدامهما واالحتكاك �شرارة
كهربائية هي «الربق» ويليها هزمي «الرعد» وهو �صوت ال�صدمة.
ف�إذا عرفنا بع�ض �أ�سباب املطر ،والربق ،والرعد ،ورجعنا �إىل التجاء الإن�سان
لتحت ال�شجرة علمنا �أن ال�سبب فيه  -حمبة الذات  -الأمر الفطري يف احليوان.
وحب البقاء ،والتذرع بالوقاية ،واملحافظة على احلياة� ،أظهر ما يكون يف
احليوان الناهق من حينما يدب ويدرج منه يف الإن�سان.
خذ مث ًال الأفعى واجلرز ،فقد ر�أيت �أكرث من مرة جر ًزا قابلته �أفعى ،فعمد
(((
فورا �إىل عود من الأر�ض ،وو�ضعه يف فمه ب�شكل م�ستطيل ،بارز عن ِ�ش ْدق َْيه
اجلرز ً
وا�ستقبلها على ذلك الو�ضع ،فكانت كلما دارت لتبتلعه �أدار ذلك الواقي له وهو
حتراه،
العود فيتعذر عليها بلعهً ،
وكثريا ما َملَّت من مداعبته ويئ�ست من ابتالعه ملا َّ
و�أوجده ب�سوق الفطرة من �أ�سباب الوقاية؛ فان�سلّت وم�ضت.
والإن�سان يف حتري �أ�سباب البقاء يف هذا العامل الفاين ب�صورته  -والباقي
يتحرى ما يتحراه احليوان من �أ�سباب الوقاية واحلياة.
يف جوهره � -إمنا َّ
((( �شِ ْد َق ْيهَ :جا ِن َب ّي فَمِ ه( .م).
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ف�إذا ر�أيناه يلتجئ عند العوا�صف ،والأمطار لتحت ال�شجرة ،فلي�س ذلك
�صدفة ،بل عن �سائق ،وق�صد ،وغاية ،وكل ذلك يرجع حلب الذات للوقاية،
وحفظ النف�س.
�أما ال�صاعقة؛ فالقوة املوجودة يف الأ�شجار جلذبها �أمر مب�سوط مع ما ذكرناه
يف كتب احلكمة الطبيعية وغريها مما يدر�س يف املدرا�س ،فلي�س يف �سقوطها �شيء
من ال�صدفة.
وهكذا القول يف كل ما هو جا ٍر ،ويف كل حادث على وجه الأر�ض له
�سبب ،و�إن خفي.
فال�صدفة  -لعدم معرفة الأ�سباب  -عند اجلاهل «كثرية» ،وعند العلم،
والعامل «قليلة» ،وعند القدرة الإلهية «معدومة» ال وجود لها ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﮊ [الكهف.]84 /
والعلم� ،أو الت�سل�سل مبعرفة تلك الأ�سباب ،فمتوزع بني الب�شر ،ي�ضيق
ظرف العمر الإن�ساين عن ا�ستيعابها ،وا�ستيفائها ،ولوال �أنه ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ [النحل ]70 /لأمكنه �أن يعلم �أ�سباب حوادث كثرية،
ولكن ما فات الفرد بالن�سبة �إىل ق�صر عمره الطبيعي من التتبع ،يتالفى �إكمال
ذلك النق�ص الن�سبي من ي�أتي بعده من �أفراد النوع.
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وكل ما و�صل �إلينا من العلوم  -مع خدمة �ألوف الرجال لها متعاقبني من
علماء حمققني  -وعلى مدى الأجيال العديدة  -مل تزل بالن�سبة �إىل احلقائق
الثابتة فيها «علو ًما ناق�صة» �أو هي يف حقيقتها «ق�شور» لتلك العلوم يف غايتها
وحقيقتها.
فعلم الطب مث ًال  -ووجوده مالزم لوجود الإن�سان ل�ضرورته  -مع كرثة من
أمرا�ضا
ناق�صا بدليل �أن � ً
خدمه من فحول الرجال يف خمتلف الأجيال ،مل يزل ً
كثرية وقف علماء الطب عند حد العجز عن وجود دواء لها �شاف ،حتى جاء من
الأواخر من وجد الدواء ومحَ َ ى من �سطور كتب الطب (هذا الداء ال دواء �شاف
له ،وال واق).
وما يدرينا �أن الدواء ال�شايف لكل داء موجود �أما يف النبات �أو يف املعادن،
خمفيا
�أو يف قوي الطبيعة و�أ�سرارها ،ولكن نق�ص العلم وعجز فهم الرجال جعله ًّ
لعدم االهتداء �إليه اليوم.
وهكذا القول يف الكهربائية .فخوا�صها ،ومظاهرها ،عرفه الأقدمون ب�شكل
ب�سيط يف الع�صر «الظرري» وهو ع�صر احلجر ال�صواين.
حد وي�ستورونه
فكانوا ي�ستعملون منه �سالحهم؛ �إذ يحددونه فيجعلونه ذا ٍّ
بالقدح زنا ًدا فيوري.
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وعلماء اليوم يقولون �أن الأ�صل يف املادة احلركة ،ومنها تتولد احلرارة ،ومنها
يتولد النور.
فهذه الأ�صول كما قدمنا كانت ومل تزل عند الأقدمني وعند �أهل البادية
اليوم معروفة على �أب�سط حاالتها .فيعاجلون حجر �صوان باالحتكاك فتتولد منه
حرارة ،فنور ،فنار ،وي�ستغنون لك عن عيدان الإنارة بو�ضع قطعة �صوفان عند
القدح وخروج �شرارة من احلجر ،فتلتهب ،في�ضعونها على اله�شيم في�شتعل.
نعم� ،إن هذا العمل �ساق البدو ،و�أهل الأع�صر اخلالية �إليه ل�ضرورة ،ومل
يكن بالعلم املدون لتح�صل منه فائدة كبرية.
و�أهل هذا الع�صر مع كونهم ا�ستفادوا من توليد الكهربائية ،علموا مظاهرها،
وا�ستخدموا قوتها ،ولكن كنه الكهربائية حقيقتها ،وطريقتها �أو كيفية جتمعها يف
املادة مل يزل جمهو ًال غري معلوم ،وهذا اجلهل ال يقدح وال ينفي �أن حقائق
الأ�شياء َب َّتة((( ،والإحاطة بها للفرد متعذر ،حتى �أن العلم ببع�ض �سل�سلة �أ�سباب
احلوادث متوزع بني الب�شر.
قال :ويعجبني يف بحث احلركة واحلرارة ما قاله �أبو بكر بن ب�شرون قبل
�أكرث من �ألف عام �أن احلركة هي الأ�صل يف توليد احلرارة ،وللحرارة خا�صة نقل
الأ�شياء وحتركها .والكون مبا فيه من رطوبة ويب�س لي�س لهما �إال الربودة ،واحلرارة،
((( َب َّتة :قاطعة( .م).
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فالربودة ُتيب�س الأ�شياء وتعقد رطوبتها ،واحلرارة تظهر رطوبتها وتعقد يب�سها.
واملرجع الكلي يف الأ�شياء ،احلرارة املنبعثة عن احلركة وهي �أ�صل احلياة ،ومتى
فقدت حرارة الكون تعذرت احلياة �أو فقدت» ا هـ.
ثم تفكر وقال:
�إن يف خلق الإن�سان ،ويف عقله من القوى الغريبة والأ�سرار العجيبة ما
يده�ش العقل ،ولقد �أ�صاب ال�شيخ الأكرب بقوله «�أيح�سب الإن�سان �أنه جرم �صغري
وفيه انطوى العامل الأكرب».
نعم �إن الإن�سان من �أكرب �أ�سرار هذا الكون ،ول�سوف ي�ستجلي بعقله ما
غم�ض ،وخفي من �أ�سرار الطبيعة ،و�سوف ي�صل بالعلم وب�إطالق �سراح العقل �إىل
�صوره
ت�صديق ت�صوراته؛ فريى ما كان من الت�صورات م�ستحي ًال قد �صار ممك ًنا وما ّ
جموده ،وتوقف عقله عنده ب�أنه «خي ً
اال» قد �أ�صبح «حقيقة».
لبث الإن�سان يقلب طرفه يف الف�ضاء وطبقات الهواء ،يتجادل عقله مع
الن�سور ،والعقبان حملقة ،ويهب ملجاراتها واللحاق بها ثم يقعده اجلمود ،ويريه
ذلك م�ستحي ًال فريجع �إىل الوراء.
والعقل وهو معتقل بذلك اجلمود يحاول فك قيده لي�سري �إىل الأمام.
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وهكذا كان موقف عقل الإن�سان مع احليتان ،و�أ�سماك البحار ،يناجي نف�سه
ويقول� :إن عندي من القوى وفهم الأ�سرار ما لي�س يف احليتان وال ِع ْق َبان((( ،فلم ال
�أفعل فعلهما ،و�أجري جريهما؟
وعندي �إذا ظفر العقل يف هذا العراك واجلدال ،وتغلب �إقدامه على
الأوهام ،وا�ستطاع فك قيوده ،وم�شى مطلق ال�سراح ،ال يلبث طوي ًال �إال ونراه قد
و�س َّخر الربق بال �سلك
طار ب�أ�سرع من العقبان ،وغا�ص يف البحار ي�سابق احليتانَ ،
حلمل �أخباره ،وحتادث عن بعد �أ�شهر مع غريه ك�أنه عن قاب قو�سني �أو �أدنى.
وهل يبقى م�ستحي ًال �إيجاد مطية تو�صله للقمر �أو الأجرام الأخرى ،وما
يدرينا بعد ذلك ما ي�أتيه الإن�سان يف م�ستقبل الزمان؛ �إذا هو ثابر على هذا ال�سري
لك�شف ال�سر بعد ال�سر من جمموع �أ�سرار الطبيعة التي ما وجدت �إال للإن�سان،
وما وجد الإن�سان �إال لها(((.

((( ال ِع ْق َبان :طيور من ال ِع َتاق( .م).
((( وقد مت اليوم �أكرث ما قاله جمال الدين ،وكان العلماء �إذ ذاك يحاولون ويجربون يف �أوروبا ت�سخري الف�ضاء
للطيارات ،والبحار للغوا�صات.

قوله� :إن احلق ال يكون مع الأكرثية �أحيا ًنا

قال :وجود بع�ض املجموع الإن�ساين على �شيء ،واالعتقاد به ،ال يفيد
خ�صو�صا �إذا كان رائده وقائده مطلق التقيد بامل�ألوف
�أحيانًا معنى �أنه على احلق،
ً
والتقليد الأعمى بدون حجة وال برهان.
فاحلقائق من دين ومذهب ،وقواعد علمية وفنية ،ما ظهرت وا�ستقرت
وتدونت ،وانت�شرت �إال بوا�سطة �أفر اد قالئل ،وقد قاومها املجموع ب�أ�شد ما لديه
من قوة وو�سائل القهر.
فجوبيتار «�إله الآلهة» ما جتر�أ على الكفر به �أحد يف ع�صر التعبد له ،وكانت
الكهنة مع جمموع ال�شعب تنزل على من يكفر به �آيات العذاب و�أنواعه ،واليوم
يعدون من يكفر بجوييتار و�ألوهيته م�ؤم ًنا.
ثم جاء «مو�سى» وكفر ب�ألوهية فرعون ،وكان الإميان باهلل عند جمموعهم ُي َع ُّد
كفرا ،واليوم الأمر بالعك�س.
ً
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ثم جاء عي�سى ،ولي�س من ي�ؤمن به غري ذلك النفر القليل من احلواريني  -ومع
ت�صريحه �أنه �أتى ليتمم النامو�س ال لينق�صه ،فكان املجموع من اليهود يف �أور�شليم
من �ألد اخل�صوم و�صلبوا من تبعه ،وتفننوا ب�أنواع عذابهم .واليوم ترى تعاليم
امل�سيح يف القد�س «مكان اال�ضطهاد» ويف بيت حلم «حمل الوالدة» ويف �أكرث
املعمور من الأر�ضُ ،ي َدان بها ويعمل على ن�شرها.
ثم جاء حممد  -وكانت �شيعته �أفراد قالئل ،ومن �آمن به يعدون على
الأ�صابع ،وهم« :طفل»  -وهو علي بن �أبي طالب  -و«امر�أة»  -وهي خديجة
الكربى بنت خويلد  -ومن الرجال «�أبو بكر».
نبوته ،وكان من ي�ؤمن
وكان املجموع من قومه �أ�شد املقاومني لدعوته وجحد ّ
مبحمد  عر�ضة لأنواع العذاب ،ومو�ضع ال�سخرة واال�ستهزاء.
واليوم ترى ميئات املاليني من اخللق تدين بدين حممد ،و�أكرث جمموع
العامل يحرتم ،ويدين بتعاليم الثالثة « -مو�سى»  -و«عي�سى»  -و«حممد».
بعد �أن كانت �أتباع الثالثة �شراذم ،بل �أفرا ًدا قالئل يف بدء �أمرهم.
ولو مل تكن تعاليمهم حم�ض خري ،وموافقة لروح الب�شر والإن�سانية ،ملا �أخذ
التكاثر من تابعيهم رغم مقاومة املجموع ،ورغم اال�ضطهاد ،والقتل ،واال�ستهزاء،
وال�صلْب ،وكل �أنواع العذاب حتى �صاروا �أممًا ،وفتحوا ً
ممالكا ،و�صار
والنفيَّ ،

281

قوله� :إن احلق ال يكون مع الأكرثية �أحيانًا

281

(((
وجانبا يخ�شى ،وب�أ�ساً يتقى ،ومدنية ،وح�ضارة
لأولئك الأفراد َّ
وال�ش َرا ِذم دو ًالً ،
ال تفنى.

وهكذا ينبغي �أن نعلم �أن كل تعليم �إذا كان ح ًّقا يف ذاته  -ولو خالف
امل�ألوف ،وكانت �أن�صاره قالئل  -فمن احلكمة �أن ال يمُْ َت َهن لقلة الأ�شياع والن�صراء،
�أو لكرثة جماهري املخالفني ،واملقاومني له يف بادئ الأمر ،بل يجب �أن ُي ْنظَ ر �إليه
بعني البحث ،والنقد ال�صحيحني.
ف�إن تبني منه نور حق ،وكان الناظر �ضعيف الهمة ،ال يجر�أ على منا�صرته،
ومظاهرته ،فلي�صرب حتى تكرث الأعوان ،وال ي�سارع ملجاراة الكفران به.
فكم م�ضطهد للم�سيح مل يلبث حتى اعتنق دينه ،وجاهر بتعاليمه ،غري
ٍ
مبال بالقتل ،و�أنواع العذاب.
حممدا ،ثم خا�ض بعد �إميانه غمار احلروب ،وا�ستب�سل يف
وكم عربي نَا َه َ�ض ًّ
حبا بن�صرته.
�سبيل دعوته ،وطاب له املوت ًّ
والدعوة لطلب احلرية يف فرن�سا  -وهي دعوة ،ومطلب حق  -كم �صادف
�أهلوها من املحن ،وكيف
ا�ستحر((( فيهم القتل ،و�سالت الدماء ،واليوم فالعامل
ّ
يقدرهم ،ول�سوف يقتدي بهم.
((( ال�شَّ َراذِم :اجلماعات القليلة من النا�س( .م).
((( ا�س َت َح ّرْ :اح َت َدم( .م).
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وهكذا دعوى اال�شرتاكية على ما �سبق ذكره وبيانه  -و�إن قل ُن�صرا�ؤها
اليوم  -فالبد �أن ت�سود يف العامل يوم يعم فيه العلم ال�صحيح ،ويعرف الإن�سان
�أنه و�أخاه من طني واحد� ،أو ن�سمة واحدة ،و�أن التفا�ضل �إمنا يكون بالأنفع من
امل�سعى للمجموع ،ولي�س بتاج� ،أو نتاج� ،أو مال يدخره� ،أو كرثة خدم ي�ستعبدها،
�أو جيو�ش يح�شدها ،وغري ذلك من عمل باطل ،وجمد زائل ،و�سرية تبقى معرة
لآخر الدهر.
ثم قال :خمالفة امل�ألوف �أمر عظيم ،وما يحتاجه من اجلر�أة ،وعلو الهمة،
�أكرب و�أعظم.
ال ت�صدق �أن �أح ًدا من الب�شر ميكنه تخطي امل�ألوف ،وخمالفته ب�سهولة؛
فهناك عقبة ك�ؤود ،وهوة هائلة ال يذللها ،وال يجتازها �إال فحول الأبطال ،ونوابغ
الرجال� ،إما بالأرفاد� ،أو باحلكمة وعظيم الهمة.
و�أعظم مزايا الأنبياء (عليهم ال�سالم) اقتحامهم خمالفة �أقوامهم وما كانوا
فيه من �ضالل ،وم�ساوئ �أحوال مبا يعبدونه ،ويتعاملون به ،وي�ألفونه من قول،
وفعل ،وعادة.
ولو مل يكن لهم �إال تلك املزية (و�أن�صفهم من يجحد ،وينكر ،ر�ساالتهم،
كبريا.
ّ
ونبواتهم)؛ لأعظم من �ش�أنهم ،ولوجد ف�ضلهم ً
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فمو�سى (وقد بط�ش بفرعون ،و�أخرج بني �إ�سرائيل من م�صر على الرغم
منه).
وامل�سيح وهجومه على هيكل اليهود ،والفري�سيون يف �أوج عظمتهم ،و�سلطة
نامو�س مو�سى يف يدهم  -وهو يف �أجل تعاليه.
وخرب ما يتجرون به
ف�س َّفه �أحالمهم ،ودخل هيكلهمَّ ،
وك�سر �صناديقهمَّ ،
وقال« :بيتي بيت ال�صالة يدعى و�أنتم جعلتموه مغارة لل�صو�ص».
وكذلك حممد ،فقد ك�سر الأ�صنام ،و�أذل الالة ،والعزى ،ومناة ،وا�ست�أ�صلهم
فعالً ،و�أَ َبى قبول امللك من قري�ش ،ونه�ض لإعالء كلمة احلق ،وا�ست�سهل يف
�سبيلها كل ا�ضطهاد ،وحرب ،وطعن ،و�ضرب.
وخالف كل م�ألوف لقومه غري معقول .وبد�أ به بنف�سه ،وبا�شره بذاته ،وطبقه
الر َبا،
بالر َبا ،وعدم التعامل بها .فحطّ ِّ
على الأقربني من ع�شريته .مثل نفي التجارة ِّ
و�أنزله من �أموال �أقاربه -من عمومة ،وخ�ؤولة  -وكان لهم من ذلك �أموال طائلة.
وهكذا التبني؛ �إذا كان الرجل من العرب يتبنى ابن الآخر «والنبي» قد
تبنى زيد بن حارثة ،فكان يدعى زيد بن حممد ،فلما �أُ ِ
وحي �إليه � أن ﮋا ْد ُعو ُه ْم
لآَ َبا ِئ ِه ْمﮊ [الأحزاب ]5 /الآية ،فقد دعاه �إىل �أبيه «حارثة».
وهذا من املخالفة للم�ألوف عند العرب يف املكان الأعظم .ففعله بذاته،
وكان خري قدوة لرتك كل م�ألوف غري معقول ،و�أمثال ذلك كثري.

ر�أيه يف الأديان الثالثة و�أنها متفقة يف املبد�أ
والغاية

النا�س جتاه الأديان الثالثة  -املو�سوية ،والعي�سوية ،واملحمدية  -وكتبها،
البد �أن يكونوا �أَ َحد رجلني� ،إما رجل يعتقد �أن رجال الأديان الثالثة قد �أر�سلهم
اهلل و�أوحى �إليهم التوراة ،والإجنيل ،والقر�آن .والق�صد من �إر�سالهم �إر�شاد اخللق
�إىل احلق ،و�إ َِراءا ِتهم((( ال�صراط امل�ستقيم يف الأمور التعبدية ،من بيان احلالل،
واحلرام ،و�صون م�صالح العباد مبا �شرعه لهم من ال�شريعة ،و�إلزامهم العمل بها،
وبالإجمال؛ بيان م�شيئة اهلل ملا يريده من خلقه ،وما يريد �أن تكون خليقته عليه.
وعلى هذا فال ميكن �أن يكون ق�صد اهلل �إال واح ًدا ،وم�شيئته واحدة .وكتب
الوحى ،وما �أنزله على الر�سل البد و�أن تكون متفقة يف املق�صد والغاية ،وال ي�صح
بع�ضا.
التباين يف جوهرها ،ال �أن تخالف بع�ضها ً
فلننظر �إىل الأمر الرئي�سي الذي جاء يف التوراة من �أمر العبادة ،وما �أراده
اهلل من عباده هناك ،فرنى �أن اهلل قد نادى مو�سى من جانب الطور وكلمه قائالً:
(((	�إِ َراءاتِهم :ر�ؤاهم وب�صائرهم ،جمع �إراءة( .م).
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�إين �أنا اهلل ال رب �سواي اعبدين �أنت وبني �إ�سرائيل» وخمت�صر ما ورد فيها �أن
طاعة اهلل ،وعبادته ،والعمل مبا يبلغه الر�سول ،كل ذلك له يف الآخرة ثوابًا ،و�سعادة
�سرمدية ،ف�ض ًال عن عاجلة الدنيا.
والإن�سان ب�سوق احلب الذاتي ال يريد ،وال يحب �أن يعتقد �أنه �سيذهب
ُ�س َدى بعد املوت؛ لأن االعتقاد بذلك مزعج للنف�س ،مقب�ض للروح ،فهو يرجو
بعد الفناء الظاهري �أن يبعث ،ويكون له معا ًدا ،و�أن يحيى حياة �أبدية.
ثم لننظر ما جاء يف الإجنيل  -وما قاله امل�سيح  -فرنى �أنه قال« :مبا معناه -
�أعطيتني �سلطانًا على كل ج�سد لأعطي حياة �أبدية لكل من �أعطيته وهذه احلياة
الأبدية هي �أن يعرفوك �أنت الإله احلقيقي وحدك وي�سوع امل�سيح الذي �أر�سلته».
متمما مكم ًال ملا قبله من التوراة ،كما قال
فالعي�سوية هي نامو�س جاء ً
امل�سيح «جئت لأمتم النامو�س  -ال لأنق�ضه» �إلخ.
ثم �إذا نظرنا �إىل املحمدية نرى القر�آن م�شحونًا بتوحيد اهلل ،ولزوم طاعته
وعبادته بقوله :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ [الذاريات،]56 /
ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ [الرعد ]36 /وﮋﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﮊ [الفاحتة ]2 /وﮋﭢ ﭣﭤﭥﮊ [الفاحتة.]5 /

287

ر�أيه يف الأديان الثالثة و�أنها متفقة يف املبد�أ والغاية

287

هكذا ترى الأديان الثالثة متفقة يف الأمور التعبدية بال �أدنى تباين �أو
تخالف.
ثم ننظر يف املعامالت ،وما �أجيز منها يف تلك الأديان ،وما ُن ِهي عنه فيها.
نرى �أن ما جاء به مو�سى� ،أو ما �أمره اهلل به من الو�صايا ،قد عمل بها امل�سيح،
ومل ينق�ض� ،أو ينق�ص منها �شي ًئا.
وكذلك حممد؛ ف�إنه جاء م�صدقًا ملا بني يديه من التوراة والإجنيل.
قلنا� :إن النا�س جتاه الأديان الثالثة ،وكتبها �أحد رجلني ،رجل يعتقد
بالوحي ،وي�ؤمن بالأنبياء والر�سل ،ورجل يجحد الوحي وال ي�ؤمن بالأنبياء ،وال
ب�إر�سالهم من عند اهلل.
�أما الرجل امل�ؤمن؛ فقد بحث ودقق ،وطبق كتب الأديان الثالثة على
بع�ضها كما مر ،فلم يجد فيها �أقل تباين ،بل وجدها متفقة يف املق�صد والغاية.
و�أما الرجل الكافر ،ومنكر الوحي فيقول� :إن الكون مع حوادثه من حيث
حقيقتهما لي�س فيهما �شيء جديد.
وما نراه جدي ًدا ،ف�إمنا هو يف �شكل الإ ِْب َراز((( ،و�صورة الإلقاء والتلقي.
((( الإِ ْب َراز :الإِ ْظ َهار والتبيني( .م).
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تعليما ب�شكل
في�أتي يف قرن من القرون �أويل ب�صرية ،و ُل ّب ،ودهاء؛ فيعلمون ً
خا�ص ،و�صور معلومة عندهم  -ت�أخذ من نفو�س اخللق كل م�أخذ ،ويتعبد لها �إذا
و�ضعت يف �شكل تعبدي� ،أو يعمل بها �إذا �أفرغت يف قالب تعليمي.
فالتعليم بتوحيد اهلل وتقدي�سه معروف عند قدماء امل�صريني قبل مو�سى
ب�أجيال.
والتثليث من تعاليم الوثنيني .وقد قال فيثاغور�س -الفيل�سوف اليوناين
قبل امل�سيح بخم�سمائة عام � -إن مو�سى وعي�سى وحمم ًدا ،هم رجال عقالء
حكماء امتازوا عن و�سطهم ،وجمعوا من معتقدات الأقدمني قواعد و�أقوا ًال -
و�ضعوها يف كتب ال يعقل �أن تكون من �إله ال�سماء.
ويقول ذلك املنكر� :أنه لو �سلمنا �أن يف كتب الأديان �شي ًئا من النفع ،فهو
ال يوازي م�ضار ما نراه بني �أهل الدين نف�سه ،والأديان من االختالف ،والتنافر
وامل�شاحنة ،والبغ�ضاء .ولو كانت من الإله حقيقة جلعلهم يتفقوا عليها وال
يختلفوا ،ثم ي�ستحيل �أن يكون فيها ما يرى من اخلرافات �إلخ.
قال جمال الدين :هذا غاية ما عند اجلاحد ،املنكر من القول واحلجاج.
واملطلوب منه يف مو�ضوعنا هنا  -لي�س الإميان بالوحي ،وبالأنبياء -بل � -إذا
كانت كتب الأديان الثالثة متفقة بالتعاليم اجلوهرية ،ويف املق�صد والغاية �-أم ال؟
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�أما اتفاقها ،وعدم تخالفها فقد ثبت ،وال ي�ستطيع �أحد جحوده ،و�إنكاره.
أي�ضا ،من اختالف �أهل الأديان فلي�س هو
و�أما ما يراه املنكر ،ونراه نحن � ً
من تعاليمها ،وال �أثر له يف كتبها ،و�إمنا هو �صنع بع�ض ر�ؤ�ساء �أولئك الأديان الذين
يتجرون بالدين ،وي�شرتون ب�آياته ثم ًنا قلي ًال �ساء ما يفعلون.
ر�ؤ�ساء الأديان ،وما �أنفعهم �إذا �صلحوا ،وما �أ�ضرهم �إذا ف�سدوا.
فالأديان يف �أ�صلها وجوهرها وازع عظيم ،ودواء نافع مفيد لكثري من �أمرا�ض
الب�شر ،هذا �إذا �أح�سن الأطباء (وهم هنا ر�ؤ�ساء الأديان) عدم خلط ذلك الدواء
بال�ضار من الأجزاء ،وراعوا قابلية العقول قبل الأج�سام ،و�أعطوه منه بقدر معلوم،
بقول مفهوم ،وبيان معقول.
قال� :س�ألني �أحد نواب الهند عن �أ�شياء يعتربها �شبهات  -كادت �أن تخل
يف عقيدته الإ�سالمية ،وتريبه يف �إنزال الكتاب � -أهمها� :إذا كان القر�آن كالم اهلل
وقوله ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﮊ [التوبة ]33 /ح ًّقا.
فلم الإ�سالم يف هذا الع�صر يف �أعظم دركات التقهقر ،واالنحطاط ،وعلى
خالف �صراحة الآية  -و�أطال يف القول حتى �إذا انتهى  -قلت له:
اعلم �أن كل دين يجب �أن يكون ح ًّقا.
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فالإ�سالم ا�سم وم�سماه احلق .فلو �أتاك رجل ا�سمه «عامل» وهو يف حقيقته
جاهل ،هل تنكر ملجرد اال�سم وعدم انطباقه ف�ضل امل�سمى؟ وتقول لأن ا�سم هذا
الرجل «عامل وهو جاهل» �إذن ال ف�ضيلة للعلم.
ولو �أتتك املاليني با�سم الإ�سالم  -كما هو احلال يف هذا الع�صر  -وهم مل
يقوموا بحق امل�سمى من احلق ،هل ينبغي ملجرد خمالفة الإ�سالم �أن ينكر ف�ضل
امل�سمى ،وهو حقيقة «الإ�سالم»؟ كال.
لذلك قال اهلل تعاىل :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﮊ [التوبة.]33 /

ومل يقل :ومن ت�سمى بدين الإ�سالم ليظهره� .إلخ .على �أن الإ�سالم،
نورا،
ظهورا َّطبق الأر�ض ً
ومن دان به من امل�سلمني ملا عملوا بحق الدين  -ظهروا ً
وملأها عد ًال.
ا�سما جمر ًدا.
فالظهور للحق وللحقيقة  -ولي�س للإ�سالم ً
وما 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 /ما يفهمنا �أن هناك كل من بع�ض».

291

ر�أيه يف الأديان الثالثة و�أنها متفقة يف املبد�أ والغاية

291

فالأديان يف جمموعها هي «الكل» و�أجزا�ؤها «املو�سوية» «والعي�سوية»
«والإ�سالم» .فمن كان من هذه الأديان كلها على احلق فهو الذي يتم له «الظهور
والغلبة».
لأن الظهور املوعود به الدين �إمنا هو «دين احلق» كما قلنا ،ولي�س دين
اليهود ،وال الن�صارى ،وال الإ�سالم �إذا بقوا �أ�سماء جمردة ،ولكن من عمل من
ه�ؤالء باحلق فهناك «الدين اخلال�ص».
ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

قال اهلل تعاىل:
ﮄ.ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧ

ﮨﮊ [الزمر.]3-2 /

رده على من �أخذ عليه قوله �إن �أ�صول الأديان
واحدة و�إنها من املتناق�ضات ،وبحث ت�صويف

قال� :إن �أمر الت�صوف مل يكن يف امل�سلمني فقط ،بل رجال �أديان الكتب
ال�سماوية كانوا على حقيقة من الت�صوف يف املعنى ،واختالف يف �صور الألفاظ
و�شكل الإلقاء� ،أو الفهم الذي يريده الرئي�س� ،أو امل�سيطر �أن ُي َح ِّور((( به املعنى
على ح�سب ما يرتئيه ناف ًعا ،ومفي ًدا ،ومواف ًقا للغر�ض يف حينه.
ف�آيات الت�صوف يف التوراة �أكرث �إغالقًا مما يف الإجنيل.
مثل قوله «�إ�سرائيل ابني البكر» .فاليهود مع وجود هذه الآية يف التوراة ما
ذهبت ،وال اعتقدت �أن الإله له اب ًنا� ،أو يجوز عليه ما يجوز على الب�شر من �أ�شكال
التنا�سل ،والوالدة �أو الزوجة ،والولد.
ومثل هذه الكلمات ،والأقوال ال ي�سعنا �إال �أن نقول �أنها «ت�صوف» �أو
�ألفاظ ملعان حقيقتها غري ظاهر �ألفاظها.
((( ُي َح ِّور :يغيرِّ ( .م).
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وكثريا ما ت�أتي �أقوال املت�صوفة على �صورة من الإ ِْب َهام(((  -بالن�سبة لبعد ما
ً
بني منظورهم بالب�صرية ،واحل�س الروحي ،وبني ما يرى من الأ�شياء املح�سو�سة -
ولها قوالب �ألفاظ م�ألوفة تدل على معناها .بعك�س املرئي ،وامل�شاهد يف احل�س
الروحي ،و َم َو ِاجد((( �أهل الت�صوف الذوقية ،التي يق�صر ما لدينا من الألفاظ عن
ت�صويرها والداللة عليها .فالت�صوف يجب �أن نفهمه � -أنه مذهب حكماء ،وعقالء
«تري�ضوا» �أي هذَّ بت ،ولطَّ فت ج�سمانهم الريا�ضة  -وكرث منهم النظر يف الأ�شياء،
والتطلع �إىل حقائقها ،وفهم كُ ْن َه َها((( عن طريق احل�س الروحي ،واالنفعال يف
النف�س املتعلقة يف اجل�سم موق ًتا .فهم فيما كانوا يرون ،ويقولون يف مواجدهم
وم�شاهدهم ،وذوقهم �-أما �أن يراه من كان من غري طبقتهم  -غري معقول وغري
مفهوم  -و�أما �أن ي�سيء فهم معناها �إذا �أخذه على ظاهر لفظه.
كان بحث جمال الدين يف الت�صوف ،ويف �أن الأديان الثالثة متفقة يف
املق�صد والغاية ،و�أن غر�ضها تعليم التوحيد ،و�أن تعمل خلري الإن�سان  -يف حمفل
حافل يف بيته  -وكان من جملة احلا�ضرين طبيب ال�سيد «وهو مو�سوي»  -فبعد �أن
انف�ض املجل�س قال الطبيب« :يا �أ�ستاذ �إن الن�صرانية ال تعلم التوحيد ،بل �أ�سا�سها
قائم على التثليث ،بعك�س املو�سوية والإ�سالم.
((( الإ ْب َهام :الغمو�ض( .م).
غم �أو ر�ؤية معنى من �أحوال
((( َم َواجد :ما ُي�صادف القلب ويرد عليه دون تكلف وت�ص ُّنع من فزع �أو ّ
الآخرة( .م).
((( ُك ْن َهها :حقيقتها( .م).
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والإجنيل طافح مبثل �أقوال امل�سيح «�أنا يف الآب والآب فيِ ّ » ومثل قوله� :أيها
أي�ضا.
الآب مجَ ِّ د ابنك ليمجدك ابنك � ً
فقال جمال الدين� :إن امل�سيح  و�ضع �أ�سا�س تعليمه والغاية من
جميئه� ،أن يكمل النامو�س ال �أن ينق�ضه ،ونامو�س مو�سى بني على التوحيد ،فال
ي�صح نق�ض ذلك الأ�سا�س ،و�إن ورد يف بع�ض الأقوال ما يخالف يف ظاهرها ذلك
الأ�سا�س ،وجب الرجوع �إىل الت�أويل كما قدمنا ،و�أن ال يرمى �أي دين بال�ضعف
والوهن.
و�أما �أمثال قول امل�سيح «�أنا يف الآب والآب فيِ ّ » فقد ورد عنه قوله �أبي
و�أبيكم «وكلهم �أبناء اهلل يدعون» .ويف التوراة كما ذكرنا جاء «�إ�سرائيل ابني
البكر» وهذه الأقوال كلها ت�صوف حم�ض.
وورد يف كالم �أهل الت�صوف من امل�سلمني �أقوال مغلقة  -مثل قول ال�شيخ
الأكرب ،حمي الدين بن عربي ،واخلوا�ص ،واجلنيد ،واحلالج ،واجلبلي ،وبن
م�شي�ش وال�سهر وردي والبكري وغريهم  -و�إليك �أمثلة من ذلك.
يقول ال�شيخ الأكرب يف بع�ض �صلواته «اللهم يا من لي�س حجابه �إال النور
وال خفا�ؤه �إال �شدة الظهور �أ�س�ألك بك يف مرتبة �إطالقك عن كل تقييد ،التي
تفعل فيها ما ت�شاء وتريد وبك�شفك عن ذاتك بالعلم النوري ،وحتولك يف �صور
�أ�سمائك و�صفاتك بالوجود ال�صوري.
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وقول ال�سيد البكري :نعم العبد الذي به كمال الكمال ،وعابد اهلل باهلل
بال حلول وال احتاد ،وال ات�صال وال انف�صال .قال:
ظاهرا � -إمنا �أراد نفي احللول الذاتي ف�أتى
ترون هذه الكلمات املتناق�ضة ً
لذلك بنفي احللول �أو ًال  -و�إال كيف يعقل لو بقينا على مفهوم الظاهر من معنى
الكلمات �أن املت�صل بالوقت ذاته يكون منف�صالً.
فمعاين الت�صوف ،و�إن كانت مغلقة يف الغالب ،ال يفهمها �إال �أ�صحاب
الذوق واملواجد ،ويع�سر على غريهم تناول فهمها ،فال ب�أ�س من التقريب يف
الت�أويل لينتفي غري املعقول.
يقرب للعقل املفهوم يف مثل هذه احلال والأقوال «املر�آة» التي
وخري مثال ّ
متثل ال�شيء متا ًما  -فيفتح بهذا املثال بع�ض مغلقات ما ذكر من كالم املت�صوفة -
ف�إذا قابلت املر�آة ال�شم�س ،ر�أيتها يف املر�آة ،وال َيعْترَ ِي((( الإن�سان �أدنى �شبهة �أنها
«ال�شم�س» على غري طريقة احللول يف املر�آة ،وال على �صورة االحتاد �أو االت�صال
�أو االنف�صال.
وحقيقة ذلك املرئي من ال�شم�س �إمنا جتلى يف املر�آة «ل�شفافيتها» وبتلك
ال�شفافية ح�صل ذلك االنطباع على تلك ال�صورة ،على غري حلول وال وال �إلخ.
((( َيعْترَ ِيَ :يغْ�شَ ى( .م).
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ومن الأمثلة  -قول ابن م�شي�ش « -و�أن�شلني من �أوحال التوحيد و�أغرقني
يف عني بحر الوحدة حتى ال �أرى ،وال �أ�سمع ،وال �أجد ،وال �أح�س �إال بها ،واجعل
احلجاب الأعظم حياة روحي وروحي �سر حقيقتي وحقيقته جامع عواملي بتحقيق
احلق الأول يا �أول يا �آخر يا ظاهر يا باطن� »...إلخ.
وقول احلالج« :ما يف ا ُجل َّبة غري اهلل!»(((.
ثم قال� :إذا علمنا �أن جتلي ال�شم�س يف املر�آة ح�صل ل�شفافيتها  -هكذا
جتلي الذات يف خلقه عندما تتلطف الكثافة الرتابية ،اجل�سمانية ،وت�شف الروح،
وتتمكن  -من ات�صالها بعاملها  -ترى من الذوق يف ال�شهود  -ما ال ي�سعه �إال
ظاهرا كما تقدم ولي�س ثمة تناق�ض.
التعبري باملتناق�ضات ً
وكالم امل�سيح � - إن هو �إال غاية يف الت�صوف  -وال ي�صح حمله� ،أو
فهمه على �صورته الظاهرية ،و�إال النتف�ض �أ�سا�س النامو�س املو�سوي  -الذي �إمنا
�أتى ليتممه فال ي�صح �أن تنزل التوراة على مو�سى من عند اهلل «بالتوحيد» وينزل
الإجنيل من عند اهلل على عي�سى «بالتثليث».
و�صريح �أقوال امل�سيح يف جوهر االعتقاد �أكرب دليل على �صحة ما نقول من
�أن الأديان الثالثة متفقة يف املق�صد والغاية.
((( ما يف ا ُجل َّبة غري اهلل :عبارة �شهرية من عبارات املت�صوفة ُي َراد بها حلول الإله يف �أج�ساد اخللق ،وت�سمى نظرية
وحدة الوجود .و ُقتِل ب�سببها احلالج على الزندقة( .م).

امل�س�ألة ال�شرقية ومرت�آه يف حلها ،وتبجيله لفكرة
ال�سلطان حممد الفاحت ،وال�سلطان �سليم باتخاذ
الل�سان العربي ل�سا ًنا ر�سم ًّيا والأخذ بتعميمه
خمت�صر امل�س�ألة ال�شرقية  -هي عراك بني الغربي ،وال�شرقي  -وقد لب�س كل
منهما ل�صاحبه در ًعا من الدين .فالغربي تذرع بالن�صرانية  -وال�شرقي بالإ�سالمية.
ال�ص َّماء((( ب�أيدي حمركيهما.
و�أهل الديانتني كالآلة َّ
ي�سخرون الدين لأجل الدنيا ،ويح�سنون �أمر دنياهم
فالقائمون بالن�صرانية ِّ
وما تتطلبه مظاهر احلياة.
ي�سخرون الدنيا لأجل الدين ،و�إذا هم مل يعملوا
والعاملون بالإ�سالميةِّ ،
ب�أحكامه يخ�سرون الدين والدنيا معا.
�إن فتح الق�سطنطينية  -تلك العا�صمة الع�صماء  -من قبل ال�سلطان حممد
الفاحت �سنة  857 - 856هـ هي التي ولَّدت احلقد يف امللوك امل�سيحيني �ضد
امل�سلمني و�أخذت من ذلك الوقت جتمع كيدها وحت�صر همها ملنا�صبة الدولة
ال�ص َّماء :ال ت�سمع( .م).
(((
َّ
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العثمانية ،وتعمل على �إذاللها ،وت�ضع�ضعها ،و�إخراجها من فتوحاتها الأوروبية
بكل و�سيلة ،ويف كل َ�سا ِن َحة((( وفر�صة.
والأكرث يف احلروب ،والتغلب ،واالنت�صار فيهما �إمنا يكون بالقوة وبالعلم،
ولو �أن الدولة العثمانية راعت من يوم �أ�س�ست� ،أو من يوم ما ا�ستقلت به �سنة
 699وراقبت حركات العامل الغربي ،وجرت معه حيثما جرى يف م�ضمار املدنية،
احل�ضارة ،وقرنت �إىل فتوحاتها املادية  -القوة العلمية  -على نحو ما فعلت اليابان
�أقله.
نعم لو فعلت ذلك ملا كان ثمة م�س�ألة �شرقية� ،أو ملا ظهر ذلك التباين الذي
ال يثبت معه احلكم طوي ًال  -وهو حتكم اجلهل بالعلم � -أو «حكومة جهل حتكم
حكومات علم» وال يت�سنى اليوم لل�سيف املجرد �أن يحكم ب�أمة يدافع عنها مدافع
العلم .وما م�س�ألة الدين �إال ذريعة تظهر بعد ا�ستكمال القوة للو�صول لتلك الغاية
وهي دفع اجلهل ،واحلكومة اجلاهلة عن احلكم ب�أمة عاملة لها تاريخها ول�سانها
و�آثارها ،ولو كانت بالية.
و�إذا كان لل�ضغينة الدينية �شي ًّئا من الدخل يف �إيجاد امل�س�ألة ال�شرقية،
واالحتفاظ بها ،ف�إنها لي�ست هي كل �أ�سباب امل�س�ألة ،بدليل �أن �سالطني �آل
عثمان فتحوا ،وتوغلوا ،و�ضموا املمالك كانوا يدينون بالإ�سالم.
((( َ�سان َِحة :خاطرة( .م).
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مت�س ًكا بالن�صرانية
ومن دخل يف ملكهم ،وحتت �سيطرتهم كانوا ن�صارى و�أ�شد ُّ
مما هم الآن .فلو كان �أمر الدين هو الباعث على هذا احلقد واملناه�ضة ،لكان الأوىل
�أن يظهر �إذ ذاك ،وعدم ظهوره ،بل ر�ضوخ الطوائف ،والإمارات الن�صرانية للحكم
العثماين الإ�سالمي �أكرب دليل على �أن م�س�ألة الدين مل تكن هي وحدها الفاعلة
يف �أمر امل�س�ألة ال�شرقية التي امتدت ،و�ستمتد �إىل غري تركيا ،و�ستعم كل قارة وكل
حكومة تتفق يف �شكلها وحكمها وتفريطها مع حكومة تركيا.
�إذا تفح�صنا عوامل تغلب الدول الإ�سالمية على احلكومات الن�صرانية
منح�صرا «يف القوة  -والعلم».
لوجدناه
ً
وانك�سارا.
انت�صارا
وهكذا َي ُدول((( �أمر الدول
ً
ً
والدول امل�سيحية اليوم �إمنا يغلبون احلكومات الإ�سالمية بالعلم  -م�صدر
القوة  -وينغلب امل�سلمون باجلهل  -م�صدر ال�ضعف.
علم الأتراك يوم ت�س َّنى لهم فتح املمالك «علم احلروب وتعبية اجلي�ش»،
وجهل الأوروبيون ذلك ،ومل ي�ضارعوهم فيه؛ فانت�صر الأتراك ،وانك�سر الفرجنة.
التزم الأتراك وال�سالطني العظام منهم جانب الدين وكان على من�صة
امل�شيخة الإ�سالمية علماء �أعالم ،وفقهاء ،و�أجالء عاملون ،عاملون بحقيقة،
((( َيدُ ول :ينتقل من حال �إىل حال( .م).
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و�أحكام الإ�سالم .ي�صدر ال�سلطان ،و�أكابر دولته عن ر�أيهم وينزل على حكمهم،
فعدلوا يف الرعية ،و�أمنوا من دخل يف ذمتهم ،و�سهلوا لهم ال�صعاب ،وحافظوا على
جامعاتهم من دين ،ول�سان ،وعادة ،فر�ضخ امل�ستعمرون من الطوائف الن�صرانية
لقوة العثمانيني وعدلهم وعلمهم ،بالن�سبة جلهل غريهم يف تلك الأع�صر.
فظل الن�صارى يف طاعة العثمانيني  -وظلوا يف كل املعاين رعية لهم  -ما
دامت تلك امل�ؤهالت وال�صفات يف الفريقني  -القوة والعلم يف احلاكم  -وال�ضعف
واجلهل يف املحكوم.
حتى �إذا انعك�س الأمر ،وبان اجلهل م�صدر ال�ضعف يف الأمة احلاكمة
وظهر العلم م�صدر القوة يف الأمم املحكومة  -نه�ضت للتخل�ص من ربقة اال�ستعباد
ملن دونهم يف العلم  -وا�ستب�سلت يف الرجوع حلكم ذاتها بذاتها.
وقد �سهل عليهم كل �صعب يف هذا ال�سبيل � -إقرار الدولة لهم على
جامعاتهم الكربى من دين ،ول�سان وتاريخ ،تلك النعمة التي كانت وتكون على
الدولة �أكرب نقمة  -وال منا�ص لها من حتمل �أعباء ذلك  -وهي �سنة الوجود؛ لأن
الأمم املحكومة �إذا تي�سر لها املحافظة على جامعاتها من دين ،ول�سان وتاريخ  -ومل
ت�ستحيل ،وتنحل يف غري عن�صرها  -فهي �أرقب النا�س للفر�ص و�أعلق اخللق
ب�إعادة جمدها ،وجتديد ،و�إعادة �سريتها الأوىل.
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ولن يثنيها �أ�شد العوامل عن املطالبة بها .وتزداد ن�شاطًا ،وت�ستمد قوة معنوية
كلما �آ َن َ�ست((( من حاكمها امل�ستهني بها ا�ستطالة((( بغري حق ،وا�سته�ضا ًما((( حلقها
بغري وجه م�شروع وبقهر لي�س له من الإن�صاف ن�صيب ،وبقتل يحيى ميت العزائم.
ثم قال :ومن ينظر �إىل تاريخ الدولة العثمانية ون�ش�أتها ال يتمالك نف�سه من
الإعجاب بن�شاطها ،وكرثة ما فتحته من املمالك ،و�أخ�ضعت ل�سلطانها من الأمم.
وي�أخذ به اال�ستغراب كل م�أخذ  -من تفريطها ،وعدم جريها مع �أحكام
الزمن  -وحرمانها نف�سها ،ومن دخل يف حكمها من الأمم �أن جتري و�إياهم يف
ميدان احل�ضارة� ،أو �أن يبقى لها �أثر من الآثار يف تلك املمالك والأم�صار.
ن�ش�أت يف اجليل ال�سابع للهجرة� ،أو �آخر القرن الثالث ع�شر للميالد ب�آ�سيا
ال�صغرى .فا�ستخل�ص ال�سلطان عثمان الأول ما بيد ال�سلجوقيني من امللك وهو
الق�سم ال�شرقي وم�شوا على ما بيد الروم من الق�سم الغربي.
وقد حول العثمانيون �أنظارهم و�صرفوا قوتهم ،وهمتهم �إىل �شبه جزيرة
البلقان تلك البقعة الغريبة يف و�ضعها اجلغرايف � -إذ وقعت يف �أق�صى اجلنوب
ال�شرقي من �أوروبا  -و�إىل جانب �آ�سيا .وبعد انق�سام اململكة الرومانية �إىل �شرقية
وغربية .كانت �شبه جزيرة البلقان يف اململكة ال�شرقية  -وفيها غري تركيا ،اليونان،
(((	�آنَ َ�ست� :أَ ْب َ�صرت( .م).
((( ا�ستطالة :اعتداء( .م).
انتقا�صا( .م).
((( ا�سته�ضا ًماً :
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وال�صرب ،والبلغار ،ورومانيا ،واجلبل الأ�سود -ولكل من ه�ؤالء الأمم عنعنات،
ِّ
ومطامع ،وعروق و�أن�ساب ،ونزعات طائفية ،واختالفات مذهبية و�أميال �سيا�سية -
كانت معها البلقان يف �سائر الأع�صر مهد الفنت ،والقالقل  -وال تزال كذلك،
و�سيعم بالء البلقان �أهله  -ويتعدى �إىل ما �سواه من املمالك.
لأن كل دويلة من هذه الدويالت ال�صغرية تطمح يف تكبري َح ْو َز ِتها(((،
وهذا الكرب ال يتم �إال بت�صغري جارتها� ،أو بابتالعها ومن وراء هذه املطامع يف
بع�ضا  -الدول ال�ضخمة كرو�سيا والنم�سا ومن
حكومات البلقان وابتالع بع�ضهم ً
�ساعد على ا�ستقاللهم  -و�إخراجهم من احلكم العثماين وهم مب�ساعدة البلقانيني
جزءا بعد جزء  -و�ستكون احلجة
على اال�ستقالل �إمنا يريدون �أن يبتلعوه وميتلكوه ً
عن�صر ال�سالوي ،وال�صقلبي  -وكانت احلجة من قبل تخلي�ص الن�صرانية من
احلكم الإ�سالمي ،وال�صحيح قوي يحاول اقتنا�ص ،وابتالع ال�ضعيف.
ثم قال :هذا بحث يطول .ولنعود �إىل ما كنا فيه من النظر �إىل ما ترك
العثمانيون من الأثر فيما افتتحوه من املمالك.
افتتح ال�سلطان مراد الثاين بلغاريا �سنة 1382م وبقيت حتت حكم
نحوا من �أربعة �أجيال والبلغاريون قوم �أ�شداء و�أ�صلهم
العثمانيني ويف حوزتهم ً
من املغول مثل املجر والفنلنديني ،نزحوا من جهات قازان يف رو�سيا �أوروبا ونزلوا
((( َح ْو َزتها :حدودها ونواحيها( .م).
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بالد البلقان يف اجليل ال�سابع للميالد  -وهي من �أول ن�ش�أتها �ألفت اال�ستقالل
وحافظت على مكانتها  -وكانت دولة البيزانطيني تخ�شى ب�أ�سها  -ثم �أخذت يف
التقهقر فافتتحها الرو�سيون ،ثم ناه�ضتهم و�أعادت ا�ستقاللها يف القرن احلادي
جزءا من اململكة الرومانية ال�شرقية ثم
ع�شر ،ثم دخلت يف حوزة الروم و�صارت ً
ا�ستقلت ثالثة .ومل يفقد البلغاريون ا�ستقاللهم �أربعة �أجيال �إال مع العثمانيني،
وماذا فعلوا مع البلغار يف مدى تلك الأجيال و�أي �أثر عثماين تركوا يف بلغاريا؟
ال �شيء .بلى ،تركوا لهم جامعاتهم الكربى من دين ،ول�سان ،وتاريخ ي�سريون
مع احل�ضارة واملدنية مع ال�سائرين ،وحكامهم الأتراك من القاعدين مكتفني
بالفخفخة ،والغطر�سة ،والفخر بالأ�سالف.
هذه �أربعة قرون ،وبلغاريا حتت حكم العثمانيني  -وهي ال تزداد �إال انحطاطًا
حتى �إذا ما �صارت �إ َِيا َلة((( ممتازة مبوجب معاهدة برلني  -نه�ضت ،وقطعت �شوطًا
جانبا يخ�شى حتى من الدولة
بعي ًدا يف احل�ضارة ،والعمران ،والرتقي  -و�صار لها ً
العثمانية.
أي�ضا من فتوحات مراد الثاين �سنة  ،1389وبقيت
�أما ال�صرب فهي � ً
كذلك يف حوزة العثمانيني �أكرث من �أربعة قرون  -وقد حاولت التخل�ص من
مرارا  -و�آخر ثورة قام بها ال�صربيون دامت �أربعة ع�شر عا ًما نال
حكم العثمانيني ً
(((

�إِ َيا َلةِ :و َال َية( .م).
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بها ال�صربيون من الباب العايل نو ًعا من اال�ستقالل .و�سنة  1878ا�ستقلت متا ًما
مبقت�ضى معاهدة باريز ،وحلقت بجارتها بلغاريا.
وكذلك اليونان فقد �أخ�ضعتها الدولة العثمانية مع من �أخ�ضعت من ممالك
البلقان وظلت يف حوزتها وحتت حكمها �إىل �سنة  1829فا�ستقلت مبنا�صرة �أوروبا
وبعد حروب طويلة دامت �سبع �سنني ،وا�شرتكت فيها العمارة امل�صرية بقيادة
�إبراهيم با�شا �إذ �أر�سلها حممد علي با�شا الكبري �إىل املوره .الأمر املعروف.
�أما ورمانيا وكانت يف القرن الثاين ع�شر عبارة عن �إمارتي فالخيا ،ومولدافيا
وقد خ�ضعوا للعثمانيني وكانوا ي�ؤدون اجلزية من �سنة � 1392إىل �سنة  .1716ثم
بعد ذلك دخلوا حتت �سلطة احلكم العثماين ،ثم احتلت رو�سيا البالد و�أعادت
لهم امتيازاتهم التي كانت لهم وخ�سروها من �سنة  ،1716ثم كانت ثورة �سنة
 1866وانتهت باختيار الرومانيني الربن�س �شارل دي هوهنزلرن الأملاين.
ثم قرر م�ؤمتر برلني ا�ستقالل الواليتني «املعروفتني بالفالخ والبغدان»
ا�ستقال ًال تا ًّما ودعاهما با�سم رومانيا ،ويف �سنة  1881جعلت الإمارة مملكة ونودي
ب�أمريها ً
ملكا.
�أما اجلبل الأ�سود  -وله من ا�سمه ن�صيب  -فهو مقاطعة �صغرية ،جبلية
وعرة ،ال تزيد م�ساحته عن  3630مي ًال مرب ًعا و�سكانه مايتني و�سبعة و�أربعني
�أل ًفا  -وهم من العن�صر ال�صقلبي  -و�أكرثهم فالحون رعاة  -على غاية من �شقاء
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العي�ش  -هذه الإمارة احلقرية قدمية العهد باال�ستقالل ومل ير�ضخها ،ويفتتحها
من العثمانيني �إال ذلك ال�سلطان العظيم �سليمان القانوين الذي و�صلت ال�سلطنة
العثمانية يف ع�صره �إىل منتهى املجد والعظمة.
وملا كان اجلبل الأ�سود على ما ذكرنا من الفقر والوعورة ،و�أهله �أُويل ب�أ�س
و�شدة ،وا�ستب�سال يف الدفاع عن ا�ستقاللهم ،فكانت الدولة تعد اجلبل من
والياتها ،واجلبليون من حني لآخر يجاهرون بالع�صيان حتى �إذا حملت عليهم
جيو�ش العثمانيني يتظاهرون بالر�ضوخ .وهكذا من �سنة � 1526إىل زمن الربن�س
نقوال «وهو ملك اجلبل احلايل» ظل معرتفًا ب�سيادة الدولة �إىل �سنة  1862ثم جاهر
بالع�صيان والتمرد حتى �إذا كان م�ؤمتر برلني «ذلك الق�ضاء املربم» على الدولة فقد
�أعلن ا�ستقالل اجلبل الأ�سود والتحق ب�إخوانه �أمراء �شبه جزيرة البلقان ،وتخل�صوا
من حكم �آل عثمان.
هذه هي �شبه جزيرة البلقان التي افتتحها العثمانيون  -وبقيت يف حوزتهم
وحتت �سلطانهم الأجيال  -فماذا �أحدثت يف تلك املمالك من �آثار العمران؟ وماذا
تركت يف تلك ال�شعوب من الذكرى؟ وماذا �أعدت من احلزم والر�أي والتدبري
لبقاء تلك املقاطعات ،والإمارات يف حوزتها؟ و�إذا كان اجلواب «ال �شيء».
حينئذ ي�ضطرنا الإن�صاف �إىل �أن نقول� :أن الدولة العثمانية يف فتوحاتها،
�سدا مني ًعا للأمم
وما �شاهدناه من تفريطها ،مل تكن لتح�سن اال�ستعمار بل بقيت ًّ
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املحكومة منها يحول بينها وبني الأخذ ب�أ�سباب احل�ضارة وجماراة الأمم الراقية
يف مدنيتها وعلومها و�صنائعها� .شعوب من ذكرنا من ممالك البلقان يزيدون عن
ال�سبعة ع�شر مليونًا .ولكل �أمة ومملكة ،جامعات ومميزات ،من تاريخ ،ودين ول�سان،
وعادات و�أخالق ،وهي يف كل هذا على طريف نقي�ض مع العثمانيني الأتراك،
فلو �أخذت الدولة باحلزم بعد الفتح ،وعملت ب�صائب الفكر والر�أي ،لعلمت �أن
بقاء تلك املمالك يف حوزتها يحتاج لإيجاد جامعات جتمعها مع �شعوبها فتعمد
�إىل و�سائل تعميم ل�سانها  -ب�إحداث دور علم وغريها  -حتى �إذا ا�ستطاعت،
وت�سنى لها يف ظرف جيل� ،أو جيلني �أن تعمم ل�سانها .كان لها �إحدى العوامل
الكربى للبقاء ،ولعدم �سرعة االنف�صال والتفكك� .إذ يكونوا �أتراكًا بالل�سان مثالً.
�أو بالدعوة الدينية كما يفعل اليوم دول اال�ستعمار ببث املب�شرين من الإجنيليني
الرهبان ،وبت�شييدهم «دور العلم».
ف�إذا انت�شرت الدعوة الدينية ،وقبلتها الأمة امل�ستعمرة ا�شرتكوا بجامعة
ثانية ،وهي الل�سان ،والدين ،فكان االرتباط �أ�شد ،و�أوثق.
وهكذا �إذا فازت على مدى �أربعة �أجيال� ،أن تعمم اجلامعات التي لها بني
تلك ال�شعوب؛ ا�شتدت ُع َرى االحتاد وانتفى ال َّت َغا ُير((( ،و�أ�سباب النفرة� .أما والدولة
العثمانية مل تفعل يف ممالك البلقان ما ذكرنا ،ومل تفكر فيه ف�ض ًال عن �أن ت�سعي �إليه
((( ال َّتغَا ُير :ال َّت َما ُيز( .م).
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حمتما وقوعه ال مرد له
فكان خروج تلك املمالك من حوزتها ،وا�ستقاللهمً � ،أمرا ً
ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈﰉﮊ [الفتح.]23 /
ثم لننظر يف فتوحات الدولة للممالك الإ�سالمية من م�صر ،وال�شام فحلب
فبغداد وتون�س و�سائر املمالك العربية .فرناها قد متكنت من الفتح مع قليل من
املقاومة ،واحلروب .وكان جلامعة الدين الت�أثري العظيم يف قبول احلكم العثماين،
ولو �أن الدولة قبلت من يوم ا�ستقاللها ،وعملت بالفكرة من عهد ال�سلطان حممد
الفاحت� ،أو ال�سلطان �سليم ب�أن يتخذ الل�سان العربي  -وهو ل�سان الدين  -ل�سانًا
ر�سميا ،وت�سعي بكل قوتها وجهدها لتعريب الأتراك؛ لكانت يف �أمنع قوة ،و�آمن
ًّ
ح�صن من االنتقا�ض ،واخلروج عن �سلطانهم .ولكنها فعلت العك�س� ،إذ فكرت
بترتيك العرب وما �أ�سفهها �سيا�سة ،و�أ�سقمه من ر�أي ،لأن تدين الأتراك بالدين
الإ�سالمي  -على جهل بالل�سان العربي  -جعل لهم يف القلوب منزلة � -ساقت
وت�سوق الأمة العربية للعطف عليهم مع �سائر امل�سلمني.
فما قولك لو تعربت ،وانتفى من بني الأمتني ،النعرة القومية ،وزال داعي
النفور واالنق�سام «بالرتكي وبالعربي»  -و�صاروا �أمة عربية  -بكل ما يف الل�سان
من معنى ،ويف الدين الإ�سالمي من عدل ،ويف �سرية �أفا�ضل العرب من �أخالق،
ويف مكارمهم من عادات.
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مي�سورا ،وجمع
ال ريب لو تي�سر ذلك لكان �إعادة ع�صر الر�شيد للم�سلمني ً
�شتات املمالك الإ�سالمية حتت لواء �سلطان عادل ُه َمام مثل الفاحت� ،أو ال�سلطان
�سليمان� ،أو ال�سلطان �سليم غري ع�سري.
ولكن مع الأ�سف عدم قبول فكرة ال�سلطان الفاحت� ،أو ال�سلطان �سليم
لتعميم الل�سان العربي  -خط�أ بينّ  -ال ي�ضارعه �إال توغل العثمانيني يف �أوروبا،
و�شبه جزيرة البلقان ،وجعل الق�سطنطينية عا�صمة ال�سلطنة واخلالفة.
لأن امل�ستعمرة مهما عظم موقعها ،وطاب هوا�ؤها  -ال ي�صح �أن تتخذ قاعدة،
�أو عا�صمة امللك؛ لأ�سباب �أهمها� :أن امل�ستعمرة «كما �سي�أتي بيانه» كالثوب
العارية قابل لال�سرتداد ،واملمالك ال ت�سقط وال تتبعرث �أجزا�ؤها �إال من �ضعف
ال�سلطان يف عوا�صمها ،وب�سقوطها.
ومنها بعد امل�ستعمرة على الغالب عن جمموع القوة ،و�إحاطتها ب�أعداء
امللك و�أعوانه �إلخ.
انظر ،هل ترى دولة �أوروبية جعلت عا�صمة ملكها يف غري قلب مملكتها ،ويف
غري مكان ن�ش�أة تلك الأمة؟
فالإنكليز مل يجعلوا عا�صمتهم  -مع �سعة ملكهم � -إال جزيرة بريتاينا ويف
قلبها مدينة «لندن» وهي اجلزيرة التي �سكنها الربيتانيون يف دور توح�شهم.
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والفرن�سي�س يف باري�س ،قلب بالد الغاليني.
وهكذا بقية الدول؛ لأنه على تقدير ذهاب امل�ستعمرات كلها وانتقا�ضها،
ف�إنه يبقى من البالد ما كان لهم ً
خا�صا.
ملكا ًّ
وعلى هذا جرى اخللفاء الرا�شدون ،فمقرهم كان املدينة وهي قلب البالد
العربية حماطة بقوة العرب من �سائر اجلهات.
ثم الأمويون يف ال�شام.
ثم العبا�سيون يف بغداد ،والعا�صمة �أن�ش�أها املن�صور �إن�شاء ،وكان يف ملكهم
من املدن ما هو �أطيب هواء ،و�أمنع موق ًعا من بغداد ،ومع ذلك فلم ي�ستبدلوا
العارية بامللك ال�صرف.
خ�صو�صا
نعم �إن فتح الق�سطنطينية فيه من الفخر للفاحت ما ال ميحوه الدهر،
ً
بعد �أن حاوله الأمويون وبعثوا باجليو�ش حتت قيادة يزيد ،ومعه خالد �أبو �أيوب
الأن�صاري �صاحب املقام املعروف بال�سلطان �أيوب ومل يظفروا ،ثم العبا�سيون
واكتفى الر�شيد ومن بعده ب�أخذ اجلزية من ملكها ،وغريهم من ملوك الإ�سالم -
ومل يظفر بالفتح  -ومبعنى احلديث ال�شريف «لتفتحن الق�سطنطينية فنعم الأمري
�أمريها ونعم اجلي�ش ذلك اجلي�ش» �إال ذلك الفاحت العادل الكبري ال�سلطان حممد
َّطيب اهلل ثراه.
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وال �أرتاب �أن فتح الق�سطنطينية لو تي�سر للأمويني �أو للعبا�سيني  -ملا جعلوها
عا�صمة ملكهم ،بل جعلوها كما جعلوا غريها من املمالك م�ستعمرة  -تتقوى
اململكة بجباية الأموال منها  -وفو�ضوا �أمر �إدارة �ش�ؤونها لأحد الدهاة منهم كما
فو�ضوا م�صر ،والأندل�س ،وال�سند ،وبخارى ،وبالد الفر�س وغريها للمقتدرين من
العمال  -وهذا هو احلزم ،وغاية ال�صواب.
و�أما �شبه جزيرة البلقان  -ف�إن كان يف ظاهر �أمر فتحها من الأتراك ما
يدل على القوة والب�أ�س  -ف�إنها يف حقيقة الأمر كانت م�صدر َبل َْبال((( الدولة،
و�إ�ضعاف قوتها �إذ مل ت�سكن فيها القالقل ،والفنت ،ومل تفرت الدولة من جتيي�ش
اجليو�ش ،و�إراقة الدماء يف �سبيلها  -كل ذلك  -وبالنتيجة كان البقاء يف البلقان
غري م�ضمون  -بل كان ا�ستقالل ممالك البلقان جمزو ًما فيه من كل عاقل.
قال :ولقد �سمعت من املرحوم عايل با�شا ذلك ال�صدر الأعظم  -الكبري
العقل ،النافذ النظر وهو يعتقد �أن داء البلقان �سوف ي�ضعف ج�سم الدولة،
و�سوف ت�ضطر مكرهة على التخلي عن البلقان  -بعد خ�سارات مادية ،ومعنوية
ال ميكن تعوي�ضها .و�أنه وجد طريقة للتخل�ص من البلقان مع حفظ �شرف الدولة،
واال�ستعا�ضة((( عنه مببالغ ج�سيمة ميكن �إ�صالح بقية اململكة بها .وتعزيز قوتها يف
�آ�سيا ،و�أفريقيا.
((( َب ْل َبال� :شِ َّدة ال َه ّم والو�ساو�س( .م).
((( اال�ستعا�ضة� :أَ ْخذ ال َب َدل( .م).
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ويا للأ�سف كيف �أن هذا الرجل الكبري مل يتوفق لتحقيق هذا الفكر
ال�سليم ،والعمل الذي فيه كل خري  -وكان �أمر اهلل مفعو ًال.
فلو فعلت الدولة ،و�أخذت بر�أي عايل با�شا ،وغريه من حكماء الوزراء �أو
بالذي ت�صورته لها من �أنها تتخذ بغداد عا�صمة ملك  -ومقر اخلالفة .وعندها
الدجلة ،والفرات ،واخلابور ،والب�صرة و�شط العرب  -ذلك النيل الذي يفي�ض
كل �أربعة وع�شرين �ساعة مرة .وتلك ال�سهول اخل�صبة التي على جانبي ،و�ضفتي
ذينك النهرين العظيمني  -والتي م�ساحتها ع�شرة �أ�ضعاف �أرا�ضي م�صر ،على
خ�صبا ،و�أكرث �إنبا ًتا.
�أقل تعديل ،و�أعظم منها ً
ثم قال :رحم اهلل حممد علي با�شا ذلك الأمي الكبري  -نابغة رجال
(((
وقلبا يقدم به
�أع�صار ،و�أجيال فقد طوي حتت جبته ً
همما ُت َد ْك ِدك اجلبال ً -
على هائل الأعمال .وحتت عمامته دماغًا فع ً
وفكرا
وب�صرا نافذًاً ،
اال ،وعق ًال جوا ًالً ،
�صائبا.
ثاقبا ور� ًأيا ً
ً
بلغ الرجل من حدة الذهن ،وفرط الذكاء ،والدهاء ،وبعد النظر � -أنه بعد
�أن ح�سن خراب م�صر حت�سي ًنا بي ًنا ،ونظَّ م ما اختل من �أمورها ،وا�ستنهر((( النيل
للقناطر اخلريية ،ومنها يجري يف اجلداول والرتع.
تهدها و ُت َ�س ِّويها بالأر�ض( .م).
((( ُت َدكْدِ كُّ :
((( ا�ستنهر :اتخذ ملجرى النيل مو�ض ًعا مكي ًنا( .م).
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ي�ضه((( بالب�صرة عن
عر�ض على الباب العايل والتم�س من ال�سلطان �أن ُي ِع َ
م�صر .و�أنه يعد �إ�سعاف هذا امل�س�ؤول  -منة ،وف�ض ًال فت�أمل؟
هذا الرجل العظيم  -لو مل يعلم يقينا �أن الب�صرة خري من م�صر  -ملا طلب
ما طلب .هذه هي الب�صرة  -و�أما املو�صل «ذات الربيعني» فما �شئت عنها فقل.
ثم �إذا علمنا �أن امل�سافر من بغداد يف ع�صر الر�شيد كان مي�شي يف ظل
الأ�شجار حتى يبلغ غوطة دم�شق  -وم�صب نهر «قويق» يف حلب .ثم �إذا اجته
من هناك لل�شمال ور�أى �سيحون وجيحون يجريان يف �سهول �أطنه .ويف اجلنوب
عند دمياط ،ور�شيد ،والإ�سكندرية ي�صب النيل املبارك  -و�أن كل تلك املمالك،
والأم�صار ،والأنهار  -هي ملك خا�ص للم�سلمني  -ال ينازعهم فيه منازع �إال �أولو
القوة من �أهل املطامع  -ونزاعهم باخلتل واخلداع ،وباحليلة واملكر لي�س �إِالَّ.
فلو �أن�صف الأتراك �أنف�سهم ،و�أخذوا باحلزم  -وا�ستعربوا  -وتر�أ�سوا ذلك
امللك ،وعدلوا يف �أهله  -وجروا على �سنن الر�شيد� ،أو امل�أمون  -على الأقل  -وال
نقول  -على �سنن و�سرية اخللفاء الرا�شدين.
جانبا؟ و�أمنع حوزة
فمن كان من دول الأر�ض �أغنى منهم مملكة؟ �أو �أعز ً
من؟ ولكن مع الأ�سف � -أن �إخواننا الأتراك مل يح�سنوا من �أعمال الدنيا غري
«احلرب» وهم فيما عدا ذلك ،وفيما يخت�ص يف �ش�ؤون العمران �أقل روية ،وعم ًال
ِي�ضهُ :ي ْبدِ َله( .م).
((( ُيع َ
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من �سواهم  -ي�سوءين و�أنا ممن يحبهم  -و�أت�أثر كلما افتكرت مبا ارتكبوه من اخلط�أ
يف عدم قبولهم الل�سان العربي ،و�أن ي�ستعربوا.
وازداد ت� ًأثرا �إذا �أراهم يرتكبون خط�أ �أف�ضح  -وهو جريهم وراء ترتيك العرب
وا�ستبدال الل�سان العربي  -ل�سان الدين الطاهر ،والأدب الباهر ،وديوان الف�ضائل
واملفاخر ،بالل�سان الرتكي»!
وذلك الل�سان الذي لو جترد من الكلمات العربية ،والفار�سية  -لكان �أفقر
ل�سان على وجه الأر�ض  -ولعجز عن القيام بحاجيات �أمة بدوية ،ولوال �أنه خليط
منثورا يفهم� ،أو بيانًا يرتجم عن
�شعرا يقر�أ� ،أو ً
من ثالثة �أل�سنة  -ملا ر�أينا للأتراك ً
جنان  -وهو يف حالته هذه � -إذا وزن مع ل�سان من الأل�سنة احلية  -جتده قد خف
وزنًا ،وانحط معنى.
فكيف يعقل ترتيك العرب  -وقد تبارت الأعاجم يف اال�ستعراب،
وت�سابقت  -وكان الل�سان العربي لغري امل�سلمني  -ومل يزل  -من �أعز اجلامعات
و�أكرب املفاخر  -فالأمة العربية هي « -عرب» قبل كل دين ومذهب  -وهذا الأمر
من الو�ضوح والظهور للعيان  -ما ال يحتاج معه �إىل دليل �أو برهان .ثم قال :لقد
كا�شفت ال�سلطان عبد احلميد يف �أكرث هذه املوا�ضيع يف خلوات عديدة  -فكان
ي�سمع بكل �إ�صغاء ولكنه يف النتيجة كان قليل االحتفاء بكل ما قلته له  -وفهمت
من �أو�ضاعه ،و�أ�سارير وجهه � -أنه ال يعتقد �أن قبول الل�سان العربي ،وفكرة الفاحت
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وال�سلطان �سليم بذلك � -صوابًا  -وكذلك ال يحب �أن يعرتف �أن توغلهم يف
�أوروبا وفتح �شبه جزيرة البلقان كان خط�أ  -نعم �أن زمن العمل قد م�ضى ،وانق�ضى -
وكان احلزم يف �إخراج تلك الت�صورات حليز العمل  -والدولة العثمانية �إبان
عزها وا�ستكمال قوتها ،وب�أ�سها � -أما اليوم فالأمر للقوة ،والطاعة على ال�ضعيف
ولي�س با�ستطاعة عبد احلميد �أن يفعل ما كان ب�إمكان ال�سلطان الفاحت� ،أو ال�سلطان
�سليمان� ،أو ال�سلطان �سليم �أن يفعله .قال :فحولت وجهي عن ما ال ميكن �إىل ما
ميكن وفيه وقاية ما بقي من �أمالك ال�سلطنة العثمانية يف غري �أوروبا.
فقلت لل�سلطان عبد احلميد � -أت�أذن يف تقدمي الئحة يف ت�صوراتي ،لتح�سني
حال اململكة ،والتحوط ب�صونها من مطامع الأعداء؟ قال:
ال �أريد �أن تكتب �شي ًئا من ذلك� ،إذ ال �أحب �أن يطلع �أحد على ما يدور
بيننا ،بل قل يل ما ت�شاء �أن تكتبه بكل حرية ،و�صراحة ،ف�أنا لك من ال�سامعني.
قلت� :أيعتقد جاللة ال�سلطان �أن م�صر لو بقيت والية  -تر�سل �إليها
الوالة من الأ�ستانة مثل باكري با�شا ،وحممد با�شا اليدك�شي ،و�أمثالهما  -جلمع
الأموال من غري وجهه ،وتوزيعها على رجال الدولة هنا «الأ�ستانة» فقط على ما
هو م�شهور ،وغري ٍ
خاف على جاللتكم .هل هو خري مل�صر ،و�أهلها ،ولل�سلطنة،
�أم جعلها خديوية كما هي قبل الإنكليز خا�ضعة للدولة ،ومن الأجزاء املتممة
لل�سلطنة  -ي�أمتر خديويها ب�أمركم ،والع�ساكر امل�صرية عثمانية ت�سرع لتلبية الأمر
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مليا،
باللحاق مع جيو�ش ال�سلطان  -وبكل املعنى رعية ،خا�ضعة ،طائعة؟ فتفكر ًّ
وحول وجهه نحو النافذة عني  -حتى ظننت �أن احلديث قد �أ�ساءه ،و�أنه ال يحب
اخلو�ض فيه ،وال العود �إليه  -و�إذا هو بغتة قد التفت ،وتوجه بكليته �إ ّيل  -وك�أنه
قد انتهى من ذكرى ما جرى من حممد علي با�شا وابنه �إبراهيم با�شا وكيف �أنه
كاد �أن ي�ستخل�ص ال�سلطنة العثمانية فتحا بالقوة».
وقال :لو قلنا �أن وجودها خديوية �أح�سن من بقائها والية  -ثم ماذا؟
قلت :يا موالي� ،إن ال�سلطنة العثمانية تت�ألف اليوم من ثالثني والية
وم�ساحة �أمالكها يف �آ�سيا فقط �ستماية وواحد و�ستني �ألف ميل مربع (وم�ساحة
بريتانيا و�أيرالندا ماية وع�شرين �ألف ميل فت�أمل!) فتبد�أ بالبعيد منها ،واملطموع
فيها  -مثل طرابل�س الغرب فتجعلها خديوية  -ثم �إىل واليات بغداد ،فالب�صرة،
فاملو�صل فتجعلها خديوية .و�إىل بريوت و�سورية وحلب مع القد�س فتجعلها
خديوية ،ثم �إىل جزائر بحر �سفيد وكريد مع �أدرنه و�سالنيك فتجعلها خديوية،
وي�شرتط عليها تعزيز العمارة البحرية قبل كل �شيء.
ثم احلجاز فتجعل خديويها  -الأقدر من الأ�شراف الها�شميني اليوم،
والأح�سن �سرية .ثم اليمن وخديويها يكون الإمام الزيدي.
�أما الأنا�ضول ووالياته قونيه� ،أنقره� ،آيدين� ،أطنه ،ق�سطموين� ،سيوا�س ،ديار
بكر ،بتلي�س� ،أر�ضروم ،معمورة العزيز ،و�آن طرابزون ،فتق�سم �إىل ثالث خديويات -
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بحريا  -الواحد على البحر الأ�سود �أما يف �سيوا�س� ،أو
يكون لكل خديوية منفذًا ًّ
�صام�سوم  -والثاين يف برو�سه ،والثالث يف �أزمري  -وبالد الألبان  -وهي واليات
أي�ضا  -هذه يا موالي ع�شر
قو�صوه ،ويانيه ،و�أ�شقودره ،ومنا�سرت ،فتجعلها خديوية � ً
خديويات بل ع�شرة ممالك كل واحدة منها � -أعظم موق ًعا من اليونان ،و�أكرب
أر�ضا ،و�أن�شط قو ًما ،و�أرجح عقو ًال .وما يقعدهم عن اللحاق
م�ساحة ،و�أخ�صب � ً
مبن انف�صل عن ال�سلطنة العثمانية� ،أو التفوق عليهم � -إال �شكل احلكم ،وقيود،
و�أغالل املركزية القاتلة للهمم ،املوهنة للعزائم.
ومن ير�سل لتلك الواليات من الوالة اليوم � -أحد رجلني � -أما اخلامل،
البليد ،املرتكب  -وهمه جمع املال ،وتو�سيع اخلراب.
و�أما الرجل الن�شيط ،العاقل  -ولي�س له من الأمر �شيء � -إال اال�ستئذان
من الباب العايل لرتميم ج�سر يف بغداد مث ًال �سقط منه حجران �أو �أكرث  -فال
ي�صدر الإذن �إال بعد �أ�شهر� ،أو �أعوام ،وبعد �أن يكون طغيان النهر قد جرف كامل
اجل�سر.
هذه اخلديويات يا موالي � -أول من تفو�ضها �إليهم� ،أهل بيتك من
فيح�سن
�أمراء �آل عثمان  -فتخل�صهم من القعود مع الن�ساء ،وتربية اخل�صيان ِّ -
بال�ضرورة كل منهم ما تواله من �أجزاء ال�سلطنة ،وم�صري ذلك التح�سني ،واخلري
وزيرا فا�ضالً� ،أمي ًنا.
�إليه ولأ�سرته ويكون مع كل �أمري ً -
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ثم ال �أرى مان ًعا مينع من العهد ببع�ض اخلديويات �إىل من عرف من الوزراء،
أي�ضا  -وجاللة ال�سلطان
بالإخال�ص والهمة ،ورجاحة العقل  -ومن غري الوزراء � ً
�إذا �شاء وفت�ش عنهم  -وجدهم يف غري حا�شيته  -الذين يدخلون على بالطه،
وحل�ضوره ،ويح�شون �آذانه بالباطل ،ومينعون عنه كل حقيقة ،ويق�صون عن قربه
كل فا�ضل.
(((

ثم قال :وقد ر�أيت ال�سلطان  -وهو على متام الإ�صغاء ملا �أقول  -قد َت َقطَّ ب
وجهه ،وعلته ك�آبة ْام ِت َعا�ض((( وحزن .فقلت:

يا موالي؟ وعزة احلق ،وبوالئي لأمري امل�ؤمنني ون�صحي للم�سلمني �أن ما
�ساقني ملا قلته �إال الإخال�ص ،واحلر�ص على ملكك ،والغرية على الدولة واملمالك
الإ�سالمية ال�شرقية .التي لي�س جلمع �شتاتها ،وتوحيد كلمتها �إال االعت�صام
واالن�ضواء حتت لواء اخلالفة.
وجاللتك ترى �أن �أجزاء ال�سلطنة �أخذت تتفكك ،اجلزء بعد الآخر ف�صار
من الواجب نظم املمالك ،و�أجزاءها ب�سلك من النظام� ،أوثق ،و�أ�شد و�أحكم .وما
وجدت ذلك ال�سلك �إال بذلك ال�شكل الذي قدمته .وملا انتهيت هز ال�سلطان
ر�أ�سه ،وتناول لفافة من التبغ� ،أ�سرع يف تدخينها وقال:
((( َتق ََّطبَ :ع َب�س( .م).
((( ا ْم ِت َعا�ض :غ ََ�ضب( .م).
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ماذا تركت يا ح�ضرة ال�سيد لل�سلطان ،وما �أبقيت لتخت �آل عثمان؟
قلت :يبقى جاللة موالي ال�سلطان  -ملك �أولئك امللوك ،وين�ضم �إىل
العر�ش العثماين ع�شرة عرو�ش غري عر�ش م�صر .ثم متى نه�ضت تلك املقاطعات،
واخلديويات ،و�أخذت ن�صيبها من الرقي والعمران و�صارت «مثالً» خديوية العراق
مثل خديوية م�صر ،ثروة ،وانتظا ًما  -ال �شك يف �أن �إيران ت�سرع ملقام ال�سلطنة
العظمى ،لالحتاد معها� ،إذ هي يف �أم�س احلاجة ل�شد الأزر ،ول�صون كيانها من
مطامع الغرب ،املوجه نحو عموم دول ال�شرق.
ثم ما �أ�سرع الأفغان  -لالنتظام يف ذلك ال�سلك� .سلك اجتماع كلمة دول
ال�شرق الإ�سالمية حتت راية اخلالفة العظمى ،وال�سلطنة الكربى.
ثم ومتى مت ذلك  -و�سيتم �إن �شاء اهلل  -هل تقعد �أهل الهند ،وراجاتها
و�أمرا�ؤها ،واملاية وثمانني مليونًا من امل�سلمني ،عن ن�صرة اخلليفة الأعظم ،واللحاق
ل�شد �ساعد �إخوانهم ،ليدفعوا غارة الغرب عن الدول الإ�سالمية يف ال�شرق ،وعن
أي�ضا� ،أو ينه�ضون نه�ضة الرجل الواحد للتخل�ص من ربقة اال�ستعمار،
هندهم � ً
وامل�ستعمرين ،ويرجع ال�شرق لل�شرقيني  -وما ذلك على اهلل بعزيز.
قال� :أما ال�سلطان عبد احلميد فكان �سيء الظن  -ال ي�أمن �أح ًدا  -وي�سيء
الظن يف كل �أحد .فقال يل:
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يا ح�ضرة ال�سيد هل اجتمعتم ب�إ�سماعيل كمال بك يف هذه الأيام؟
فانتقلت ب�سرعة �إىل ما يرمي �إليه ال�سلطان  -وهو �أن �إ�سماعيل كمال بك
كان قد ك ِّلف� ،أو تعني لوالية طرابل�س الغرب ،وطلب تو�سيع �صالحيته ،و�أن
يكون له احلق يف عقد قر�ض لتح�سني ،و�إ�صالح الوالية وغري ذلك ،وقد �سمعته
من بع�ض الزائرين ،ولي�س من نف�س الرجل.
�أجبت :يا موالي �أعتقد �أنني ال �أ�سخر �ضمريي جلد العرب «�إ�سماعيل بن
�سخرين� ،أو �أن �أُ َ�س َّخر له.
�إبراهيم اخلليل» �إذن  -فما �أبعد �إ�سماعيل كمال � -أن ُي ِّ
وما اتبعت فيما عر�ضته على جاللتكم � -إال داعي الن�صح والإخال�ص.
فلم يرد ال�سلطان جوابًا على ما ذكرته ،و�سردته ،بل قال مث ًال تركيا «�آت
ا�سكداردن كجتدي» .ومعناه «�أن اجلواد اجتاز ا�سكدار» وهو مثل ي�ضربه الأتراك
«ملا فات من الأمر» وال حيلة فيه.
ثم تنف�س جمال الدين ال�صعداء وقال :هذا ما كان مني يف هذا ال�ش�أن -
يا� شيخ بني خمزوم  -وهذا ما كان من ال�سلطان عبد احلميد � -سلطان العثمانيني،
وخليفة امل�سلمني  -الذي تعنو له وجوه ما يقرب من الثلثماية مليون  -ينتظرون
من هذه الدولة هبة ليحيا بها حقهم ،وميوت ،ويهلك باطل غريهم.
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كيف ال تذهب النف�س ح�سرات  -و�أكرب �سلطان يف امل�سلمني  -هذا موقفه
من اجلمود عن قبول الن�صح ،والإ�صالح ،واملحافظة� ،أو املطالبة ب�صريح حقه يف
�أجزاء �سلطنته  -روح املمالك الإ�سالمية «باب احلرمني  -م�صر».
ويف �صون م�صر يف حوزة امللك الإ�سالمي  -وك�شف الإنكليز � -صون
للممالك العثمانية  -وغلق لكل بلية مهي�أة يف امل�س�ألة ال�شرقية.
وعزة احلق؟ �إن ما كتبته عن حق م�صر ،وما ا�ستنه�ضت من الهمم وما
لتحركت �أرواحهم ،ولرفرفت
حذرت به من �سوء امل�صري  -لو ُت ِلي على الأموات َّ
على �أجداثهم ،ولأحدثت لأعدائهم �أحال ًما مزعجة ،و َم َراء((( مريعة.
كاد �أن ال يخلو �سطر من «العروة الوثقى» �إال وفيه ذكر «م�صر» وال براهني،
و�أدلة على ظلم الإنكليز �إال ويتمثل يف «م�صر» .وال خوف من �شر م�ستطري يفكك
�أجزاء ال�سلطنة العثمانية �إال ونراه من التهاون يف �أمر «م�صر» .ذلك لأن جرح
م�صر كان ومل يزل له يف ج�سم الأمة الإ�سالمية والعرب عمو ًما ُن ُغول((( ،وبعروقها
ات�صال.
وال يفوتن �أهل ال�شرق العلم ب�أن كل مدينة ،وكل مقاطعة �إ�سالمية �شرقية
هي مبنزلة «م�صر» و�إن مل ت�سقط حتت حكم �أهل املطامع اليوم فال�شراك لها
((( َم َراء�ُ :ص َور ُم ْن َعكِ َ�سة كما تظهر يف املر�آة( .م).
((( ُنغُولُ :ج ُروح �أ�صابها ف�ساد( .م).
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من�صوبة وال�سقوط «والعياذ باهلل» قريب� .إال �إذا ن�شطت العقول ،وعملت �أولو
العزائم ،و َل َّـمت الأمم ال�شرقية َ�ش َع َثها((( ،ووحدت كلمتها  -وطلبت حفظ ملكها
ب�أ�سبابهِ ،وع َّزة احلرية ،واال�ستقالل ،مب�ؤهالتها.
ما قرعت �آذان امل�سلمني ،وال�شرقيني عمو ًما باحلجج القاطعة ،وهتكت �أ�ستار
حم�سو�سا � -إال
الطامعني بالرباهني ال�ساطعة ،و�أظهرت فظائع حكمهم مبن حكموا
ً
لأقرب البعيد من زمن اال�ستعباد ،و�أق�صر َّطيات امل�سافة يف الذل واملهانة ،ملن مل
ويلم،
ي�سقط بعد من املقاطعات ال�شرقية ،وله من الزمن ما ي�ؤجل معه �سقوطهّ ،
�شعثه ،وميد بع�ضهم لبع�ض ي ًدا ،ع�سى �أن تكون يد اهلل فوق �أيديهم.
ولكن يا للأ�سف! �إن مبد�أ تدهور ممالك امل�سلمني يف ال�شرق  -كان من
�شاهق عظيم  -ال ميكن للحكيم الوقوف يف �سبيل �سقوطه وهو يف و�سط االنحدار � -أو
بقربه من نقطة املركز  -ذلك ال�شاهق العظيم � -شاهق حكمة الدين؟ و�إذا كان
مر�ضا  -وله �سري معلوم  -فيتعذر على الطبيب احلاذق توقيف
انحطاط الأمم ً
ال�سري  -بل غاية ما ميكنه الإتيان بامللطفات ،وامل�سكنات  -حتى ينتهي ال�سري
ويبلِّ العليل ،ويدخل يف دور النقاهة  -هذا �إذا مل ميت  -وكان يف موته راحة.
ومليت مع الأموات  -خري من ميت الأحياء! ولقد �أح�سن من قال:
ِّ���ت َم���ي ُ َ
اح مِبَ ِّي ٍ
���ي���اء
ــت			�إِنمَّ�����ا املَ���ي ُ
ــر ِ
ـن َم َ
ــ�س َم ْ
ـــات َف ْ
ِّ���ت الأ ْح َ
َل ْي َ
ا�س َت َ
((( �شَ َعثَهاَ :ت َف ُّرقَها( .م).
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ثم �س�ألني ال�سيد � -إن كان عندي «العروة الوثقى» متفرقة� ،أو جمموعة
�أحبته  -كال  -و�إمنا قر�أت منها قدميًا �أعداد متفرقة.
ثم �س�أل من كان يكرث من زيارته من �إخواننا امل�صريني  -مثل عبد ال�سالم
بك املويلحي فلم يجدها عنده  -بل وجد جمموعتني الواحدة عند �إبراهيم بك
�أدهم ،والثانية عند �أبي الن�صر ال�سالوي �أفندي  -ف�أخذهما و�أعطاين ن�سخة .وبعد
�أن ت�صفح �صفحات منها  -ظهرت على ال�سيد عالمات ت�أثر عميق  -وقال:
نعم هو احلق الذي ال ِم ْر َية((( فيه  -لو ا�ستقلت قدرة الب�شر بالت�أثري ما انحط
رفيع ،وال �ضعف قوي ،وال انهدم جمد ،وال تقو�ض �سلطان.
ولكن هو القدر فال يغالب ،ولو كان لن�صح احلكيم ت�أثري ملا �أخط�أ اجلاهل.
(((
طَو ًدا
ثم قال :م�صر �أحب بالد اهلل �إ ّيل  -وقد تركت لها يف ال�شيخ حممد عبده ْ
من العلم الرا�سخ ،و َع َر ْم َر ًما((( من احلكمة وال�شمم وعلو الهمم  -و�إين ليذهب
بي العجب ،وي�أخذ مني كل م�أخذ عندما �أرى امل�صريني يف جمود ،و�أويل الهمة
منهم يف قعود.

((( م ِْرية� :شك( .م).
((( َط ْو ًداَ :ج َب ًال را�سخً ا( .م).
((( َع َر ْم َر ًما :كث ًريا( .م).
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(((

يت�سن �إىل ال�شيخ يف همته ،ونه�ضته ،وله من تلميذه ،مثل �سعد
وكيف مل ّ

((( كان لوفاة الوطني الكبري والزعيم اجلليل املغفور له �سعد با�شا زغلول 1346هـ �سنة 1927م ،رنة حزن يف
�أنحاء و�أم�صار ال�شرق قاطبة  -وقد امل�ؤلف  -ون�شر ذلك الرثاء يف اجلرائد هنا ويف م�صر  -حتت عنوان:
(حزن ال�شرق على فقد �سعد)
كيف ال يحزن ال�شرق على فقدك يا �سعد .وكنت ركنه الركني ،وقائده العظيم ،ومر�شده احلكيم .نعم
�أنبتتك �أر�ض م�صر ،وبلغت �أ�شدك يف م�صر ،و�أوتيت احلكمة وبالغ احلجة يف م�صر ،فنا�ضلت عن حقها بكل
ما �أوتيته من املواهب وقارعت لأجل حقها اخلطوب ،وحتملت يف ذلك ال�سبيل �أنواع املكاره واملعاطب.
كنت �أعلم النا�س �أن جلراح م�صر نغو ًال يف قلب الأمة العربية فم�صر للناطقني بال�ضاد نقطة دائرة االت�صال،
وحمط الرحال ،وكعبة الآمال � -إذن ُفم َ�صاب ال�شرق بك عظيم على �سعة �أرجائه ،والأمة العربية املنت�شرة
جماهري وقبائل حول دائرة م�صرك يا �سعد ،ال عجب �إذا �أعظمت فيك امل�صاب ،و�أكربت فيك الرزيئة،
أ�صم بك الناعي وان كان �أ�سمعا.
وعلمت بفقدك ،وكيف يجل اخلطب ويفدح الأمر .حقًّا � ّ
َ
			
الــدهـــ ِر
ـــح ِعــــ ّز البِـــال ِد َم َ
ـــدى َّ
فلي َن ّ
�أ َال ُ
ـــب ا ّل ِ
فقـــد َدهـــم ا َ
			
اح َو ْق ُعـــه
ــــذي َر َ
خل ْط ُ
ِ
			
عـــــد وال ُّن َهـــى
بال�س
ف ُِج ْع َنـــــا ل َع ْمـــــر اهلل َّ
ــــــر ْز ُءك ُر ْزء َط َّبــــــق َ
			
ـــو ِن َمـــ�أتمَ ًــــا
الك ْ
َل ُ

ال��دم�� ِع َم��ا َت ْ
و�أ ُّم ال ُع َلي َت ْ
��ذرِي
��ن َّ
���ذرِي ِم َ
�����ش��اء الأَنَ�����ا ِم َع�� َل��ى ا َ
��م�� ِر
ِّ��ب �أَ ْح َ
ُي��قَ��ل ُ
جل ْ
َ
ْ������دا ِم وال�� َّن�� ْه��ي والأ ْم���� ِر
وب��ال�� َع�� ْز ِم والإِق َ
َ
ُ
�����ش�� ِر
وح��� ْزنُ���ك ُح��� ْزن ال َي���� َزال �إىل احل ْ
ُ

ت�ساوى يف �إجاللك والإعجاب ب�شمائلك القريب والبعيد ،وت�سابق عارفوك بالذات وعارفوك بال�صفات،
فبلغ ال�سري بالفريقني �إىل ذروة ركزوا فيها �أعالم �إِ ْع َظامِك ،وتبجيل خاللك على ال�سواء ﮋﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ [املائدة.]54 /
ف�آثارك خالدة يا �سعد .و�أمرك يف م�صر وال�شرق متبع يا �سعد ،و�أر�ض �أنبتتك ،و�أمة كرمية قد َّرتك ونا�صرتك،
وقدرة �صاحلة �أوجدتك يا �سعد� ،سوف ترينا خري خلف لك ي�شغل ما تركت من فراغ عظيم ،ويقوم يف
مقامك الكرمي  -ولوال هذا الرجاء لعز العزاء وفقدنا ال�صرب ،ول�سوف ترفرف بروحك من امللأ الأعلى على
من تركت من بعدك ،فت�سر يف عاملها الروحاين �إذ ترى �شخ�صك اجلليل ن�صب الأعني ،ودرر ن�صائحك قيد
الأل�سن ،فتعلم �إذن �أنك بروحك ومعناك يا �سعد مل متت،

��ي��ت اهلل َم���ا َل َ
َ��خ�� ِر
ـــــــت
ْــــــوا ُم �أنَّـــــك َم ِّي
ف��ح َ
���ن ف ْ
��ا���ش��ا مُيِ ُ
ٌ
			 َ
���ك ِم ْ
ـــــم الأَق َ
و�إِنْ َز َع َ
َ
ُ
ِ
و َل ِ
لمِ
ٍ
َ
ـــــاك ا َ
ْ���رف ُخ ْ�ض ِر
للخ ْلــــد َعا ًـــا
ــــكن َد َع
ــــق ُ
حل ُّ
����رى َع َلى َرف َ
			 ِب���أنَّ��ك يف الأ ْخ َ

مات الأ�ستاذ احلكيم ال�شرقي جمال الدين الأفغاين ،فجزع لفقده �صحبه ومقربوه يف طليعتهم الإمام
ال�شيخ حممد عبده ،وفقيد ال�شرق �سعد ولكن اخلطب باحلكيم جمال الدين مل يزلزل ال�شرق و�أهله كما
فعل فقد �سعد.
وكان الفقيد الأول «جمال الدين» يكرر قوله امل�سطور يف هذه ال�صفحات=.
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زغلول و�إخوانه خري �أعوان  -ومل تت�ألف منهم �إىل اليوم ع�صبة حق؟ ت�صدم باطل
الإنكليز ،وجتليهم عن الهرمني ،وت�صون احلرمني  -فلم يبق يف قو�س ال�صرب منزع،
وال يف معونة الغري مطمع.
كان جمال الدين كثري الإعجاب بذكاء وف�ضل الأ�ستاذ العال ّمة ال�شيخ
حممد عبده ،وكان كلما ذكره يقول «�صديقي ال�شيخ» «لل�صديق» �أو قال يل
«ال�صديق» فنفهم �أن املراد بال�صديق «املرحوم» ال�شيخ حممد عبده ،وكان ال�سيد
عبد اهلل ندمي يف �آخر �أيامه يكرث من الرتدد �إىل منزل جمال الدين.
وك�أن الغرية قد فعلت يف نف�سه من كرثة الثناء على ال�شيخ حممد عبده
فقال :يا �سيد ما غفلت مرة عن �إ�ضافة لفظة ال�صديق ال�شيخ ،ك�أنه مل يكن لك
بني النا�س �صديق غريه؟ �إذ نراك َت ْن َعت َمن ِ�س َواه «ب�صاحبنا� ،أو فالن من معارفنا»
فتب�سم عند ذلك جمال الدين وقال :و�أنت يا عبد اهلل �صديقي ،ولكن الفرق
بينك وبني ال�شيخ� ،أنه كان �صديقي على ال�ضراء و�أنت �صديقي على ال�سراء!
=وكنت جعلت فاحتة هذا الكتاب  -مناجاة من روح جمال الدين �إىل �سعد ،ف�أبت الأقدار �إال �أن تكون
مناجاة بني الروحني وهذه هي باحلرف�« :إن روح جمال الدين حتييك وحتيي رجل ال�شرق فيك وتناجيك
نف�سا �أبية  -ف�أنت يا �سعد قد
بقولها � -إن كنت و�ضعت يف حياتي ركنا للنه�ضة ال�شرقية� ،أو و�صفت لها ً
�شيدت الأركان ،ورفعت البنيان ،وكنت للو�صف نعم املو�صوف ،فتقبل خاطراتي و�أزكى حتياتي  -املناجي
جمال الدين الأفغاين.
يرفع هذه املناجاة ملعاليك املعجب بهممك ،واملفتخر بنه�ضتك و�شممك ،و�أزيد اليوم بعد الفاجعة احلزين
«على فقدك».
حممد املخزومي
انتهى رثاء امل�ؤلف الذي ن�شرته ال�صحف.
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ف�سكت الندمي ،ومل ُي ِحر جوابًا مع �شدة عار�ضته ،وولوعه يف كرثة الكالم ،وكان
كثريا ما يدعي الكفاءة مع جمال الدين ،فيقول ُن ِفي جمال الدين كما ُن ِفيت،
ً
و�س ِجن كما ُ�س ِج ْنت ،و�أُ ِ
هدر دمه كما �أ ُه ِدر دمي وهكذا ،وجمال الدين يقابل هذا
ُ
ب�إعرا�ض وابت�سام.
ثم قال :يا �شيخ بني خمزوم� ،إنك ترى بني هذه الوريقات العروة الوثقى
�أمثلة تنطق ،وق�ضايا ت�صدق على ال�شرق ،و�أهله ما داموا يف تلك الغفلة ،ويف ذلك
ال�شقاق والنفاق ،وق�ضا�ؤهم يف الذل خوف الذل.
فالظلم �إذا تغري يف �شكله ال يتغري يف نتيجته ،وتتغري �أ�سماء البلدان
واملقاطعات املظلومة و�أهلها ولكن �أعمال الظاملني تتبدل.
و�إن كان لها من ُم َب ِّدل فقوة الأمة واجتماع الكلمة.
وهكذا القول يف ال�صادقني ،الناه�ضني ،املجاهدين يف �سبيل �أوطانهم
وتخلي�ص �أمتهم .وال�ساقطني اخلائنني �إمنا تختلف �أ�سما�ؤهم ،وتتفق �صفاتهم (�سنة
اهلل يف خلقه ولن جتد ل�سنة اهلل تبديال).
ف�إذا ر�أيت مث ًال نوبار با�شا الأرمني يعمل على ِن َك َاية((( م�صر وما ي�ضري
امل�صريني  -وقد تبو�أ ريا�سة النظار فيهم  -ولي�س بينه وبينهم �أقل جامعة ،حتى �أنه
((( ن َِكايةَ :ه ِزميَة و َغ َل َبة( .م).
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لو باع م�صر ب�أبخ�س الأثمان فهو الرابح  -وال يخ�سر يف هذا البيع ملة ،وال وط ًنا،
جن�سا.
وال ً
فل�سوف ترى من الدخالء يف غري م�صر  -بغري ا�سم  -يعمل ما هو �أنكى
نوبارا يعطل جريدة
من عمل نوبار للبالد ويكون �شر �آلة لال�ستعباد  -و�إن ر�أيت ً
وطنية مثل الأهرام  -فمن كان على �شاكلته يف غري ا�سم من ال�شرق رمبا ي�صادر
اجلرائد الوطنية  -بعد �أن يزج يف �أعماق ال�سجون �أ�صحابها وهكذا ال تتبدل من
اخلائنني �إال الأ�سماء  -وال من �أعمال الظاملني �إال الأ�شكال.

ذكره الفرق بني عدل ي�أتيه الفاحت عن علم وحب
ب�إجراء العدل والأخذ به وبني ما ي�أتيه عن غرور
و�إتيان العدل �إذ ذاك ً
عر�ضا
قال :ال ريب �أن العدل من �أ�شرف ال�صفات و�أ�سمى الف�ضائل؛ �إذ به حفظ
املجتمع الإن�ساين ،وعليه قوام املمالك وعمرانها.
و�إذا كان العدل ف�ضيلة  -فال بد �أن يكون هيئة متو�سطة بني اجلور والظلم،
وبني ا ُخل ْرق((( والت�سيب  -فلو ت�صفحنا ما و�صل �إلينا من �أقرب التواريخ ت�صدي ًقا -
ولو �شذرات  -عن �آبني ،والرومانيني ،والآ�شوريني ،ومعا�صريهم من امل�صريني ،ما
بعدهم من التتار ،وغريهم  -جند �أن امللوك يف فتوحاتهم كانوا �أحد رجلني .فاحت
ال يهمه غري جمع الغنائم ،و�سفك الدماء ،واكت�ساح البالد ،مير على البالد مرور
العا�صفة ال�شديدة ،والإع�صار .فيتقل�ص ظله بعد موته �إما لتنازع قواده ،وقومه� ،أو
النتقا�ض البالد عليهم.
وفاحت تتوفر يف حا�شيته احلكماء ،و�أولو ا َحل َ�صافَة((( من الوزراء  -مع ميل منه
للحكمة في�ؤ�س�س ملكه على �شيء من العدل  -فيدوم ،ويتداوله من بعده � -إىل �أن
((( ا ُخل ْرق :ا َجل ْهل واحلمق( .م).
((( ا َحل َ�صافة :الر�أي املُ ْح َكم( .م).
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ت�ضعف تلك القواعد بعدم العمل بها� ،أو لتحريف مب�ضمونها ،فتخرج عن موا�ضعها،
وت�سقط مزيتها� ،أو تنعك�س النتيجة املنتظرة منها فيدخل امللك يف ال َه َرم((( ،وتدب
فيه عوامل االنقرا�ض  -و�أفعلها  -ا�ستفحال الظلم ،و�ضعف العدل.
و�إذا نظرنا �إىل �أعمال امللوك ،وما فيها من الأثر املحمود  -نرى من العدل
الذي �أتى  -وهو مق�صود بذاته  -هو ذلك العدل الذي بقي �أثره ،وعلقت به
النفو�س وطاب ذكره.
فك�سرى �أنو�شروان  -وانحراف �إيوانه  -وذلك العدل ،بذلك االنحراف -
الذي مل يدفعه �إليه دافع ،ومل يحمله على �إجرائه غري احلب للعدل والولوع به
فطرة ،كان �أفعل ،و�أبلغ الأمثلة ملثل الفاروق �أن يكتب لعمرو بن العا�ص «�أك�سرى
�أعدل ِم َّنا» فا�ستهدمه حائط جامعه بعد �أن �أخذه من اليهودي بقهر ،وغلب -
وبغري الر�ضا  -الأمر امل�شهور ،املعروف.
هذا مثال من العدل الذي بقي قدوة ومث ً
اال .لأنه �صدر عن حب حقيقي
عفوا عن غري
ملجرد العدل .و�أما ما جاء من العدل يف ظاهر �أعمال بع�ض امللوك ً
حب يف �إجراء العدل ذاته  -فقد ذهب ،وم�ضى مع من ذهب ،وق�ضى من امللوك،
ومل يبق له من املحمدة �أثر ،و�إن ذكر فعلى �سبيل اال�ستدالل على التفريط،
وال�ضعف يف احلزم.
((( ال َه َرم� :أَق َْ�صى الكِ برَ ( .م).
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مثل ما ذكر عن �أحد �أجداد ك�سرى نف�سه  -قيل �أن �أبرويز دخل قرية من
�أعمال ملكه فر�أى فتاة ح�سناء � -أعجبته ،وفنت بها  -ولكي يتقرب من ف�ؤادها،
وي�شغفها بحبه � -أمر برفع املظامل عن القرية وجوارها  -وعفاهم من دفع اخلراج،
و�أ�سبغ يف تلك املقاطعة من النعم ما ال يح�صى .ولو قي�س ما �صرف من �أموال
وعف لها
يف �سبيل تلك الفتاة � -إىل ثمن بيت الأرملة التي مل تبعه ك�سرىّ ،
الدا ِنق((( للمليون ،ومع ذلك ,فرمبا كان عمل �أبرويز يف حينه،
عنه  -كان كن�سبة َّ
ثمرا �صا ًحلا  -وال
ويف نظر �أهل القرية ،جوراهم عد ًال ،وكر ًما  -ولكنه مل يثمر ً
قدوة ح�سنة ،ومل يكن له يف الأخالف ذلك الذكر احلميد  -بل ذهب ،يق�ضى
بانق�ضاء الغر�ض ،وانطوى مع فاعله ،وذلك كله لأنه يق�صد به العدل املجرد.
و�أما عمل ك�سرى  -ذلك العمل الب�سيط بذاته ،العظيم بنتيجته .وهو
ال�شي((( املعيب  -لك البناء الرحب املهيب دون
قبوله انحراف �إيوانه  -ذلك َّ
فقريا على ابتياع بيتها منها  -ولو كان به زخرف الإيوان و�سالمته
�أن يكره عجو ًزا ً
من العيب ،لنق�صان.
ف�أثمر عدله ،وحتدى به �أعدل اخللفاء ،وهدد به �أكرب العمال.
خريا ،ويكون �أبلغ عربة وذكرى.
هذا هو العدل الذي يبقى ،وينتج للب�شر ً
الدانِق�ُ :س ْد�س الدينار �أو الدرهم( .م).
((( َّ
((( ال�شَّ ني :ال َع ْيب( .م).
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يذكر املن�صفون من م�ؤرخي الإفرجن ،وغريهم  -عدل امل�سلمني الفاحتني يف
ال�صديق ،والفاروق و�سرية اخللفاء
الرهبان ،والولدان ،وال�شيوخ  -ويرتجمون و�صايا ِّ
ال�سنن ،وعدلهم ،ور�أفتهم
من �أمويني ،وعبا�سيني  -و�سري قادة اجليو�ش على تلك ُّ
حبا يف
للأ�سرى .وما كان يجري من العدل .مل يكن لغر�ض ،وال عن غرور ،بل ًّ
العدل ،واعتقا ًدا �أنه واجب تتطلبه الإن�سانية ،ي�أمر به ال�شرع .فبقيت لتلك الأعمال،
والآثار خري �أحدوثة و�أقد�س مثال ،و�أح�سن ذكرى ال تقوى على مال�شاته الأدهار.
ومل يعك�س �أمرها على فاعليها ،وال �أتت بغري النتائج املنتظرة منها.
خذ مث ًال �سالطني �آل عثمان  -وما عاملوا به الأقوام عند فتح بالدهم  -وما
ت�ساهلوا به من الأمور ب�سوق الغرور مبا لديهم من قوة ،و�شدة وب�أ�س واعتقدوه يف
حينه رحمة ،وعد ًال .ومل يكن يف احلقيقة �إال من قبيل العدل العر�ضي ،والرحمة
الغري م�شفوعة بدعامة منقول� ،أو دليل معقول.
من ذلك � -أن االجانب ملا طرقت بالدهم  -تو�سل �أوليا�ؤهم لل�سالطني
العثمانيني بو�سائل اخل�ضوع ،واال�ستعطاف لكي ي�سمح للرتاجم �أن حت�ضر مع
رعاياهم الأجانب الغرباء عن الل�سان � -إىل جمال�س احلكم ليرتجموا �أقوالهم.
ف�سمحوا لهم مبا طلبوا  -وكان ذلك ال�سماح من ال�سالطني للأجانب ،ويف
نظرهم � -أقل ما منحونه من املراحم يف حينه.
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فلما مر زمن الغلبة ،والقهر والقوة ،والب�أ�س من العثمانيني  -وظهرت عالمات
ال�ضعف يف امللك العثماين  -كما �سبق بيانه  -انقلبت تلك املراحم ،و�أ�شكال
العدل العر�ضي املُ ْعطَى للأجانب ب�شكل امتياز ،وحتكم يف �أهل البالد ،وحكامهم
وا�ستطالت على العباد  -وانعك�س الأمر متا ًما و�أتى بعك�س النتيجة املنتظرة.
وا�ستحالت تلك الرحمة نقمة ،و�صار الوطني بها حمكو ًما ذليالً ،والأجنبي
حاكما عزي ًزا ال ي�س�أل عما يفعل ،والوطنيون ي�س�ألون.
يف الوطن ً
وما زالت تلك املرحمة يتو�سع بها الأجنبي ،وي�ضيق بها على الوطني،
(((
تقريبا.
حتى �أ�صبح دماء �أهل البالد ُ«ج َب ًارا » ً
وطنيا مث ًال � -أ�سرع القن�صل النت�شال القاتل من يد الق�ضاء
ف�إذا قتل يوناين ًّ
وتل َّقاه بالرتحاب من الباب .حتى �إذا كانت اجلناية فظيعة يف �شكلها  -كان �أعظم
ق�صا�ص �أن ير�سل اجلاين اليوناين معز ًزا ،لأقرب اجلزر يق�ضي بها �أيا ًما معدودات
ثم يعود راف ًعا ر�أ�سه  -بقبعته  -متبخ ًرتا مب�شيته ،معت ًزا بتابعيته.
هذا ما فعلته الدولة العثمانية ،و�أعطته �إ َِّبان عزها ،وجمدها للأجانب
وح�سبته رحمة وعد ًال ومل يكن كذلك.

((( ُج َبا ًراَ :ه َد ًرا( .م).
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جانبا ،و�س َّهلت
ولو عمدت للعدل احلقيقي �إذ ذاك ،وطرحت العزة والغرور ً
�أ�سباب امل�ساواة بني العموم  -من رعية ،و�أجانب جتاه العدل العام الإ�سالمي.
مركبا  -و�صار
ملا تورطت ب�إعطاء ذلك االمتياز الب�سيط للأجانب  -الذي �أ�صبح ً
من �أقوى عوامل املداخلة يف �أمور الدولة ،و�أقرب احلجج تناو ًال حلفظ حقوق
الأجانب .وما �ضاع يف البالد �إال حقوق �أهلها .مع تلك االمتيازات.
تلك االمتيازات التي مل يعهد لها مثيل يف دولة من الدول  -ال يف الدولة
العثمانية  -وهذه لو �أنها طلبت من الدول وهم يف �ضعفهم  -وهي يف �أوج جمدها -
�أن يكون للرعايا العثمانيني حق وجود الرتاجم يف جمال�س احلكم عندهم  -كما
�أعطته هي مرحمة للأجانب  -ال �أظن �أنها كانت تقبل.
واليوم نرى �أن �أ�صغر دولة ال تقبل من �أعظم الدول �أن يكون لرعاياها �أقل
امتياز على �أهل البالد ،وال �شبه مداخلة يف الق�ضاء.
فالإنكليزي مع غطر�سته ،وعجرفته ،واعتداده بنف�سه ،و�أنه من طينة غري
طينة الآدميني  -ال نراه يجر�أ �أن يكون يف بالد البلجيك� ،أو �سوي�س �أو الدامنارك
غري خا�ضع لق�ضائهم� ،أو �أن يح�ضر ملجل�س الق�ضاء تراجم ي�ؤثرون على احلكام كما
هو ال�ش�أن يف املمالك الإ�سالمية ،وال�سبب  -كما علمت هو تلك املرحمة املوهومة
املعطاة عن عزة ،وغرور من ال�سالطني  -وهي �إىل اخلرق ،والت�سيب �أقرب منه �إىل
العدل .ولو كان العدل مق�صو ًدا يف ذاته ،وحقيقته ويراد العمل به عند طلب تلك
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املراحم ،واللطف ،والعطف على الأجانب  -بحجة عدم معرفتهم الل�سان  -لكان
وحة((( عن تخ�صي�صهم ،وميزتهم عن الغري � -إذ يف الفقه ف�صل
يف ال�شرق َم ْن ُد َ
خا�ص ملن ال يعرف الل�سان � -أن ي�ؤتى برتجمان � -أيا كان يحلفه القا�ضي اليمني
على �أن ي�صدق بالرتجمة -ولي�س من حاجة لرتجمان من دولة �أجنبية �أو من
رعايا دولة املجرم  -ت�ؤول معه حال الرحمة نقمة ،ويتمرد اجلناة على الق�ضاء،
والق�ضاة.

وحة�َ :س َعة( .م).
((( َم ْندُ َ

خمت�صرا يف الدول الإ�سالمية وحماكمته ملا �أتوه
ر�أيه
ً
من اخلط�أ وال�صواب ،و�أ�سباب ما نراه يف الأ�شياع
والأتباع من التقهقر واالنحطاط
قال :ال تتكون الدول ،وال يخل�ص لها ال�سلطان � -إال بقوتني.
قوة اجلن�س التي تدعو لالحتاد ملغالبة من �سواهم ،ويكون فيه النعرة
والع�صبية واالنت�صار جلن�سه.
وقوة الدين الذي يقوم مقام اجلن�سية يف جمع الكلمة ،وتوحيد الوجهة،
وطلب الغلب بتلك القوة ملن خالفهم فيها.
ف�إذا �أخذنا العرب قبل الإ�سالم ،وجدناهم �أمة فيها النجدة ،والب�أ�س والقوة
اجلن�سية ،ولكن ما تي�سر لها تكوين دولة ،وال قام لها �سلطان يجمع الكل.
ذلك لأن قوة اجلن�س توزعت يف القبائل ،فكانت كل قبيلة جتمع يف نف�سها
من قوة اجلن�س كتلة �صغرية تغالب فيها غريها من القبائل.
وعلى هذه ال�صورة ،مل ينتفع العرب ك�أمة من قوتها اجلن�سية ،بل خ�سرت
عو�ضا من �أن تغالب
لأنها وزعتها  -بد ًال من �أن جتمعها  -ووجهتها لنف�سها ً -
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بها غريها .فكانت قوة اجلن�س يف العرب على هذه احلال �أ�شبه �شيء ب�سالح
املنتحر .جاء الإ�سالم والأمة العربية على هذا الو�ضع ،من �شتات قبائل خمتلفة
الأهواء ،ب�أ�سهم بينهم ،كل قبيلة تتع�صب لقبيلتها ،يغريون ،ويقتلون ،وي�سبون
بع�ضا.
ُخلَّة((( بع�ضهم ً
فدعاهم �إىل دين يجمع الأهواء ،ويوحد الكلمة ،ومينع الدعوة �إىل ع�صبية،
و�أقام قواعده مقام القوة اجلن�سية  -مع حفظ ما �ألفوه ور�ضعوه من احلرية بكل
معناها ،وم�ساواة ب�أ�صح مبناها ،وعدل �شامل ،وبالإجمال بكل ما يطهر الأنف�س،
ويلطف ال�شعور.
فالعرب بذكائهم ،وحدة ذهنهم مل يطل عليهم الزمن حتى وجدوا من
وجميبا للداعي ،فدخلوا يف دين اهلل
�أنف�سهم ً
ملبيا ً
ارتياحا للدعوة ،ومن قلوبهم ًّ
أفواجا ،وازداد العرب بالإ�سالم �إقدا ًما ،وب� ًأ�سا ،وقوة .تلك القوى التي كانوا قبل
� ً
الإ�سالم ي�ضعونها بينهم .قد وجههم بها الإ�سالم بعد �أن احتدت قلوبهم �إىل
املمالك ،والأم�صار ،فدانت لدعوة دينهم الأمم ،ودخلت يف طاعتهم امللوك ،وذلت
وفتحا من جبال برييني الفا�صلة
لهم الأكا�سرة ،فملئوا �أكرث معمور الأر�ض عد ًال ً
بني �أ�سبانيا وفرن�سا �إىل جدران ال�صني ،يف �أقل من ثمانني �سنة.

((( خُ َّلة� :أ ْهل( .م).

339

ر�أيه خمت�ص ًرا يف الدول الإ�سالمية وحماكمته ملا �أتوه من اخلط�أ وال�صواب

339

وهكذا دام جمد الإ�سالم يف ٍ
تعال ،وملكهم يف ات�ساع ،يف دور اخللفاء
الرا�شدين فالأمويني ،فالعبا�سيني �إىل ع�صر الر�شيد وامل�أمون وهناك بلغ جمد
الدولة الإ�سالمية الأوج ،و�أخذ من بعدها زم ًنا يف التوقف ،ثم بد�أ يف التقهقر
واالنحطاط �إىل دركة مل يبق معها من تلك العظمة ،والإجالل� ،إال ر�سوم و�ألقاب
فقد م�سماها وانعك�س معناها .فهل مت هذا االنحطاط والتقهقر بدون �سبب؟ كال.
هل ح�صل لقلة يف عدد امل�سلمني؟ ال ،بل �إن عدد امل�سلمني يف دور انحطاط
دولهم كان �أكرث من يوم جمدهم ،و�إ َِّبان عزهم.
�سببا
�إذن فال�سبب الأعظم والفاعل الأكرب يف ال�سقوط ،هو �إهمال ما كان ً
يف النهو�ض ،واملجد ،وعزة امللك ،وهو ترك حكمة الدين ،والعمل بها وهي التي
جمعت الأهواء املختلفة ،والكلمة املتفرقة ،وكانت للملك �أقوى من ع�صبية
اجلن�س ،وقوته.
نعم ملا ف�شى اجلهل يف اخللفاء ،وبعدوا عن العلم بحقيقة الدين ،وحكمته
َو َهن ،و�ضعف �أ�سا�س امللك ،وتزلزلت �أقوى دعامة له .فرجعت القواد ،والر�ؤ�ساء
�إىل توزيع قوى اجلن�سية ،ومتفرق ع�صبيات القبائل من :وائلي ،وم�ضري ،ومينى.
ومل يعد ل�سلطان الدين تلك القوة اجلامعة ،املانعة من ع�صبية.
وقد زاد يف �ضعف اخللفاء  -بلية  -الإكثار من الأغراب ،وجعلهم قوة
ا�ستعا�ضوا بهم عن قوة ع�صبيتهم ،وجن�سهم ،فارتقى كثري من املماليك �إىل �أعلى
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مراتب القواد ،وتر�أ�سوا الدواوين ،ومدوا �أيديهم �إىل الأموال ،وا�ستبدوا بالقرى،
وال�سواد ،وت�صرفوا ب�أموال الدولة ح�سب الهوى.
َّ
فوقع اخللفاء بني فقدان قوة الدين ،وقوة اجلن�س ،وال يكون مع هذا �إال
االنحطاط ،وبالتايل االنقرا�ض  -كما ح�صل وا �أ�سفاه  -وما ظلمناهم ولكن كانوا
�أنف�سهم يظلمون.
وهكذا ترى املمالك يف دور ت�أ�سي�سها معززة اجلانب ب�أهل ع�صبيتها �أوىل
الغرية على امللك و�صونه ،ال يدخل يف منا�صب الدولة الرئي�سية غريب عن
اجلن�سية ،وال تبدو لذلك �أقل �ضرورة.
بعك�س دور التقهقر ،ف�أول ما تبدو طالئعه يف ا�ستخدام الغريب وهو بخلق
ال َّت َملُّق((( ،وال َّت َزلُّف((( ،وامل َْ�س َك َنة((( .وبالإجمال كل ما ت�أباه نفو�س �أهل ع�صبية
ويقرب من كان
امللك من الأخالق  -يتمكن من التقريب ،ويتدرج يف املراتب ّ -
على �شاكلته من �أهل جن�سه ،وقبيله  -حتى ي�سقط ب�آخر الأمر  -امللك ،واململكة
ب�أيديهم.
وما �أكرث الأمثلة على ذلك يف بطون التواريخ  -كالقائد �أف�شني ،والديلمني -
�آل بويه وغريهم.
((( ال َّتم ُّلق :مودة وتلطف لي�س لها �أ�صل يف القلب( .م).
((( ال َّت َز ُّلف :ال َّت َق ُرب( .م).
((( املَ ْ�س َك َنة� :إظهار الفقر وال�ضعف( .م).
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ثم �إن ما جرى لدول الإ�سالم العربية يف دور ت�أ�س�سها وانحطاطها جرى
للعثمانيني ويجري على غريهم من الدول.
ومتى ر�أيت الغريب ،املناوئ  -قد دب ،و َت َ�س َّنم((( ذرى املراتب الهامة يف
فب�شرها ب�سوء امل�صري.
الدولة ِّ -
م�صريا � -أو
هنديا �أو ًّ
هل ميكن لنا اليوم �أن نرى م�ست�شار خارجية �إنكلرتا ًّ -
هل يخطر ذلك ببال �إنكليزي  -كال  -ثم كال.
ولكنك ترى ذلك يف الدولة العثمانية  -وهي يف دور ال�ضعف ،والتقهقر -
فم�ست�شار نظارة اخلارجية العثمانية  -وهي يف دور ال�ضعف ،والتقهقر  -فم�ست�شار
نظارة اخلارجية العثمانية � -أرتني با�شا �« -أرمنيا».
و�سفريها لدى �أنكى دول الأر�ض لها ،و�أ�شدها عداء وهي «�إنكلرتا»
«روميا».
موزورو�س با�شا ًّ
حاكم جزيرة كريد  -ق�سطاكي با�شا .وهكذا منا�صب الدولة العثمانية -
م�شحونة بيورغاكي ،وق�سطاكي ،و�آغوب ،و�أوخان�س �إلخ.

((( َت َ�س َّنم :اعتلى وارتفع( .م).
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وكل فرد من ه�ؤالء الرجال  -له �أمة حمكومة من الدولة العثمانية  -باذلة
جهدها للتخل�ص من احلكم العثماين ،تعمل فيها د�سائ�س الدول الغربية -
�سعيا وراء ا�ستقاللها.
لتناه�ض الدولةًّ ،
فمع هذه الآمال ،والأماين  -هل يعقل� ،أو ينتظر من �أولئك الرجال
إخال�صا يف خدمة الدولة� ،أو تعزيز جانبها ،والعمل على �صونها ،وتعاليها؟
� ً
وم�صلحتهم القومية ،وم�صلحة �أممهم  -يف خالف ذلك؟!

حديثه عن الهند وم�ستقبلها و�شيء عن �سرية
ال�سلطان حممود الغزنوي بفتحه لتلك الأقطار
واملقابلة بني حالة م�صر يف عهد حممد علي با�شا
وحالتها بعد االحتالل
قال :ما �أغرب ما �سقطت به الأقطار الإ�سالمية من تفكك عرى االت�صال،
وجهل بع�ضهم �أخبار بع�ض رغم �أقطارها املت�صلة ،و�أم�صارها املتجاورة.
فالأفغاين قلما يعلم� ،أو يهتم بحال �أخيه الإيراين ،وكالهما ال يدري من
حوادث الهند �إال طفيفها ،ويجهالن اخلطري من �أمورها ،وحاالتها  -وكم ت�ضيع
يف هذا اجلهل فر�ص �سانحة  -وتخ�سر �صفقات رمبا كانت رابحة ،لو انتهزت يف
حينها ،و�أُ ِع ّد لها معداتها مثل الثورة التي حدثت يف الهند �سنة  1860ومل ت�صل
�أخبارها للأفغان ،وال لإيران �إال بعد �أن متكن الإنكليز من �إطفاء جذوتها.
وهكذا ترى الهندي �أجهل من �إخوانه امل�سلمني يف �أخبارهم� ،أحوالهم يف
م�شارق الأر�ض ومغاربها من جهلهم ب�أحواله.
فالرتكي ،واملغربي من تون�سي ،وجزائري ،ومراك�شي يعلمون �أن يف الدنيا
مقاطعة ت�سمى «الهند» وفيها من املاليني هنود م�سلمون.
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والهنود يعلمون �أن يف املعمور ،دولة عثمانية� ،إ�سالمية � -إذا و�صلتهم نت ًفا
جوارحا،
فرحا ،وعطفوا على حبها ً
من �أخبارها �أو �شي ًئا عن قوتها ،خفقت له قلوبهم ً
و�أفئدة طحنتها مظامل حكامهم طح ًنا ،وعجنتهم بالكوارث عج ًنا.
وهكذا ترى العامل الإ�سالمي يجهل �أهل كل مقاطعة ما �أمل بالأخرى من
جور ،ورزية ،وكل واحد يف �ش�أن يلهيه ،وهمه يكفيه.
و�إين يف كل ما ُج ْب ُته((( من الأقطار ،وجتولت فيه من الأم�صار الإ�سالمية،
جوهريا عن الهند .بل كان علم من ر�أيت  -من يدرك
قلما ر�أيت من يعلم �شي ًئا ًّ
�أن الهند قد �سقطت حتت ِني((( الإنكليز  -و�أنها َت ُ�سوم((( الهنود �سوء الأحكام.
الهند هي تلك الدرة الثمينة يف عقد القارة الآ�سيوية ،وهي التي كانت من
قدمي الزمن هدف الفاحتني ،ومطمح �أنظار امللوك وال�سالطني ،و�إليها زحف �إ�سكندر
الأكرب ،ودخلها من ال�شمال فاحتًا  -عن طريق �سرخ�س باب الهند  -وعن طريق
املحمرة «الب�صرة» وبندر عبا�س فبلوج�ستان دخل اجلي�ش الإ�سالمي  -اجلي�ش الذي
بعثه احلجاج بن يو�سف ففتح به ال�سند وبخاري وكابل فالهند.
ثم يف القرون الو�سطى زحف ال�سلطان حممود الغزنوي ذلك ال�سلطان
الكبري الهمة الذي �أقل ما ُي�ؤ َثر عنه يف فتحه ،وغزوه بالد الهند �أن املاء نفذ من
ال�سيرْ ( .م).
((( ُج ْب ُته :قطعته من َّ
((( ِنيرْ ُ :ع ُبودية( .م).
((( َت ُ�سومُ :تك ِّل ُف( .م).
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اجلي�ش ،وكاد �أن يهلك يف تلك الفيايف والوهاد ،فجاء خادم ال�سلطان بقربة ماء
كان خب�أها وحر�ص عليها لل�سلطان خا�صة ،ف�أخذها و�أراقها على مر�أى من اجلي�ش
وخاطبهم بقوله «ال خري يف حياته �إذا هلك اجلي�ش ،ويف�ضل املوت �إذا كان فيه
وجدوا ال�سري ،ون�سوا ما هم فيه من
�سالمة ع�سكره» .فتحم�س الع�سكر عند ذلك ّ
الظم�أ.
حتى و�صلوا �إىل مكان املياه فا�ستقوا ،وبعد ذلك انق�ضوا على ح�صون
الهند  -وقد ثبت �أن ذلك اجلي�ش كان جمه ًزا باملدافع  -فدكدكوها ،وافتتحوا
مدنها ،وغنم ال�سلطان ما �شاء �أن يغنم ،وق�ضى من الهند �أَ َر َبه(((.
ف�سخر الأقطار الهندية ،و�أ�س�س فيها ملكه
ثم عقبه تيمورلنك بخيله ،ورجله َّ
وتعاقب يف �أوالده ،و�أحفاده.
و�آخر من زحف على الهند وفيها ال�سلطنة التيمورية  -نادر �شاه الإيراين -
ف�أخذ من خزائن الهند وجواهرها ما ال يح�صى.
وخمت�صر القول �أن امللوك ،والفاحتني طرقوا الهند ،وغنموا منها الغنائم
ولكن بحروب هائلة ،وجت�شم �أخطار ،واقتحام مهالك ت�شيب لها النوا�صي.

(((	�أَ َر َبهَ :ح َاج َته( .م).
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�أما الإنكليز  -فقد ملكوا نحو ثلث العامل  -وما �سفكوه يف ذلك ال�سبيل
من الدماء ،و�صرفوه من الأموال  -كن�سبة القطرة �إىل البحار� ،أو الدرهم �إىل املليار -
و�إمنا متلكوا ما ملكوا  -ب�سالح اخلديعة واحليلة.
يدخلون �إىل الأقطار والأم�صار �أ�سو ًدا �ضارية  -يف لني ملم�س جلود الأفعى -
يعر�ضون �أنف�سهم يف �صورة َخ َد َمة �صادقني ،و�أمناء نا�صحني  -ال يهمهم �إال تقرير
الأمن ،و�أ�سباب الراحة ،وتقومي النظام ،وتثبيت الأمراء ،وت�أييد ن�صو�ص الفرامني،
وتعزيز �شوكة ال�سلطان  -وغري ذلك من ا ِحل َب َ
االت((( ،وامل�صائد ،و�أنواع ال َّت ْغرِير(((،
واملكائد .حتى �إذا �أرادوا التدخل يف �ش�ؤون ملك لل�شرقيني ،ور�أوا �أن القائم به
رجل حكيم ،يقظ ،وب�صري حاذق  -و�أن وجوده يف امللك يعرقل �سعيهم ،وي�ؤخر
�سريهم نحو ما يق�صدون  -بادروا و�أخذوا يف الت�شوي�ش عليه  -ف�إما �أن يف�سدوا
عليه قلوب رعيته ،وي�أخذوا بيد ال�سفهاء منهم ،ويثريوا عليه الأحقاد.
�أو يغروا �أحد �أع�ضاء العائلة املالكة بالع�صيان ،وطلب امللك  -ليجدوا
يف ذلك و�سيلة للدخول يف الأمر� ،أو يتفقوا مع الوزراء على خلع ال�سلطان ثم
(((
�صبيا مل يبلغ الر�شد من �أبناء امللك� ،أو
َي ْن ِ�ص ُبون َب َد َله �إما �ضعي ًفا �أحم ًقا ،و�إما ًّ
�أقاربه  -ليتمكنوا من بلوغ م�آربهم حتت علمه ،ويبلغوا غايتهم با�سمه ويقطعوا
((( ا ِحل َب َ
االت :املَ َ�صائِد( .م).
((( ال َّت ْغرِير :ال َغ ْف َلة وتعري�ض ال َّنف�س للهالك( .م).
((( َي ْن ِ�ص ُبون :يقيمون( .م).
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امل�سافات الطويلة يف مدة ق�صرية بال ممانع ،وال عائق  -مع �إ�صابتهم جزيل الأجر،
على ما عملوا يف بداية الأمر.
�أو �أنهم يفعلون كما فعلوا مع الهنود ملا انت�شروا يف �أقطارهم كتجار و�شركة
جتارية ،واند�سوا بينهم و�صرفوا فيهم كيدهم ،فتمكنوا من تفريق كلمة الأمراء،
و�إغراء كل نواب� ،أو راجا باال�ستقالل ،واالنف�صال عن ال�سلطنة التيمورية،
فتمزقت اململكة �إىل ممالك �صغرية .ثم �أغروا كل �أمري ب�آخر يطلب قهره ،والتغلب
على ملكه .ف�صارت الأرا�ضي الهندية الوا�سعة ميادين للقتال ،وا�ضطر كل نواب،
�أو راجا �إىل النقود� ،أو اجلنود ليدافع بها عن حقه� ،أو يطلب التغلب بها على عدوه.
فعند ذلك تقدم الإنكليز ب�سعة ال�صدر ،وانب�ساط النف�س ،ومدوا �أيديهم
مل�ساعدة كل من املتنازعني وب�سطوا لهم �إحدى الراحتني ببدر الذهب وقب�ضوا
بالأخرى على �سيف الغلب.
بد�أوا قبل كل عمل بتنفري �أولئك امللوك ال�صغار من ع�ساكرهم الأهلية
ورموها بال�ضعف ،واجلنب ،واخليانة ،واالختالل  -ثم �أخذوا يف تعظيم �ش�أن
جيو�شهم الإنكليزية ،وقوادها ،وما هم عليه من القوة ،والب�سالة ،والنظام  -حتى
اقتنع كل نواب� ،أوراجا ب�أن ال نا�صر له على مغالبة خ�صمه �إال باجلنود الإنكليزية.
ف�أقبل الإنكليز على �أولئك ال�سذج ي�ضمنون لكل واحد �صيانة ملكه،
وفوزه باالنت�صار على غريه  -بجنود منظمة حتت قيادة قواد من الإنكليز  -ويكون
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بع�ض اجلنود من الهنديني ،وبع�ضهم من الربيتانيني ،وما على احلاكم �إال �أن ي�ؤدي
نفقتها.
ثم خلبوا عقول �أولئك الأمراء بدهائهم ،وبهرجة وعودهم ،ولني مقالهم -
حتى �أر�ضوهم ب�أن يكون على القرب من عا�صمة كل حاكم  -فرقة من الع�ساكر -
لتدفع �شر بع�ضهم عن بع�ض .و�صار بذلك «الإنكليز» �أولياء املتباغ�ضني .و�سموا
كل فرقة من تلك اجلنود با�سم يالئم م�شرب احلكومة التي �أعدوها حلمايتها  -ففرقة
احلكومة ال�سنية � -سموها «عمرية» وفرقة احلكومة ال�شيعية «جعفرية» وللوثنيني
�سموها «ك�شتية» وملا فرغت خزائن احلكام الهنود ،وق�صرت بهم الرثوة عن
�أداء النفقات الع�سكرية فتح الإنكليز خزائنهم ،وت�ساهلوا مع �أولئك الأمراء يف
القرو�ض ،و�أظهروا غاية ال�سماحة  -فبع�ضم يقر�ضونه بفائدة قليلة ،وبع�ضهم بدون
فائدة ،وينظرون به املي�سرة  -حتى ظن كل �أمري �أن اهلل قد �أمده ب�أعوان من ال�سماء،
وبعد م�ضي زمان كانوا ُيو ِمئون((( �إىل طلب ديونهم بغاية اللطف ،وي�شريون �إىل
املطالبة بنفقات الع�ساكر مع نهاية الرفق  -ف�إذا عجز الأمري عن الأداء ،قالوا :نحن
نعلم �أن وفاء الديون ،والقيام بنفقات اجلنود ي�صعب عليكم ،و�إننا نن�صحكم �أن
تفو�ضوا �إلينا العمل يف قطعة كذا من الأر�ض ن�ستغلها ،ون�ستويف ديوننا ،وننفق
من غالتها على اجليو�ش التي �أقمناها لكم .ثم الأر�ض �أر�ضكم نردها �إليكم عند
اال�ستيفاء واال�ستغناء ،و�إمنا نحن خادمون لكم.
((( ُيومِئونُ :ي�شِ ُريون( .م).
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في�ضعون �أيديهم على �أخ�صب الأرا�ضي و�أنبتها  -ويف �أثناء ا�ستغاللها
ي�ؤ�س�سون فيها قال ًعا ح�صينة ،وح�صونًا منيعة  -كما يفعلون يف ثكن «ق�شالقات»
ع�ساكرهم على �أبواب العوا�صم الهندية .ويف خالل هذا  -يفتحون للأمراء �أبوابًا
من الإ�سراف ،والتبذير ،ويقر�ضونهم  -ويكتفون مبقابل قر�ضهم  -قيامهم على
� ٍ
أرا�ض �أخرى ي�ضمونها �إىل الأوىل .ثم يح�ضون و ُيذْ كُ ون((( نار العداوة بني احلكام؛
لتن�شب بينهم حروب فيتداخلون يف �أمر ل�صلح فيجربون �أحد املتحاربني على
التنازل للآخر عن جزء من �أمالكه؛ ليتنازل لهم الثاين عن قطعة من �أرا�ضيه،
وهم يف جميع هذه الأعمال َم ْو ُ�سو ُمون((( مت�صفون باخلادم ،ال�صادق ،والنا�صح
الأمني لكل من املتغالبني .وغري هذا  -فلهم �ش�ؤون ال يهملونها يف �إيقاع ال�شقاق
بني �سائر الأهايل فت�ضعف قوة الوحدة الداخلية ،ويخرب بع�ضم بيوت بع�ض
حتى �إذا بلغ ال�سري نهايته ،وا�ضمحلت جميع القوى من احلاكم ،واملحكوم،
وغلَّت الأيدي فال ي�ستطيع �أحد حراكًا� ،ساقوا احلاكم �إىل املجزرة ب�سيوف تلك
الع�ساكر التي كانت حامية له ،واقية لبالده ،وكانت ت�شحذ َجل ّز((( عنقه من �سنني
طويلة ،وينفق على َ�ص َقا َل ِتها((( من ماله ،ثم خلفوه على ملكه يف حقيقة الأمر .ويف
الظاهر يظاهرون بقوتهم �أحد �أع�ضاء العائلة املالكة ليطلب امللك فيخلعون امللك
أر�ضا� ،أو مينحهم امتيا ًزا  -فيحولون
ويولون الطالب  -على �شريطة �أن يقطعهم � ً
(((
(((
(((
(((

ُي ْذ ُكونُ :ي�شْ ِع ُلون( .م).
َم ْو ُ�سو ُمون :معروفون( .م).
َجل ّزِ :لق َْطع( .م).
َ�صقَا َلتِها� :شَ ْحذِ ها وجالئها( .م).
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امللك من الأب لالبن ،ومن الأخ لأخيه ،ومن العم البن �أخيه  -ويف كل هذا
التداول هم الرابحون و�أول خطوة خطوها يف الهند كانت يف مملكة «�أود» وهي من
املمالك الوا�سعة ،و�أغلب �أهلها على مذهب ال�شيعة ،ولها نواب «حاكم» عظيم
زينوا له الطمع يف لقب �شاه لينف�صل عن امللك التيموري.
ويف التنازع لنيل هذا املطمع  -ي�صيب كُ ًّال من الطامع ،و�صاحب امللك
�سهم من ال�ضعف والوهن  -فيتهي�أ كل منهما للوقوع يف خمالب الإنكليز وقد
ح�صل.
وعندما كانت احلرب قائمة بني دو�ست حممد خان وبني «راجنت �سنك»
تخوف الإنكليز من ت�سلط الأفغانيني  -فتداخلوا يف ال�صلح وبذلوا
البنجابي ّ -
جهدهم يف ذلك ،و�سحروا قلوب الأفغانيني بلني القول ،ولطف الوعد حتى
�أر�ضوهم برتك مدينة بي�شاور ،وما يليها (لراجنت �سنك).
وانعقد ال�صلح على ذلك ،واجنلى الأفغانيون عن مملكة بنجاب ،ورجعوا �إىل
بالدهم .وبعد ع�شر �سنني من تاريخ ال�صلح زحف الإنكليز �إىل بنجاب وافتتحوها
لأنف�سهم ،وا�ستولوا على مدينة بي�شاور .فقال بع�ض �أمراء الأفغان «�أن ذلك
ال�صلح كان مقدمة لهذا الفتح ،و�أن الإنكليز يف تعيينهم احلدود �إمنا كانوا يحددون
بالدهم ولكن كنا عنه غافلني».
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ومن �أفعال الإنكليز يف الهند  -ما فعلوه من زمن غري بعيد مع راجابرودا»
وهو �أمري عظيم  -فلما �أح�سوا فيه الب�صرية ،واحلزم خلعوه بدعوى باطلة.
�صغريا من عائلته  -ثم انت�صبوا له �أو�صياء  -فو�ضعوا
و�أقاموا َب َد َله ول ًد ا ً
�أيديهم على جميع خزائنه ،وتولوا �إدارة ممالكه ،وا�ستلموا قيادة ع�ساكره.
ومل يبق له �إال اال�سم يذكر وال ي�شكر.
كل هذا يفعله الإنكليز حتت راية العدالة ،والإ�صالح ،وحفظ الراحة،
وتقرير النظام ،وي�ساقون �إليه بباعث املحبة ،والإخال�ص .وال يذكر هناك ا�سم
«التملك ،واال�ستيالء» نعم ولهم احلق يف ا�ستبقاء ا�سم وال�سكوت عن �آخر.
(((

ف�إن �أمراء ال�شرقيني ال يبالون مبا دلت عليه الأ�سماء ،و�إمنا يهمهم طَ ْنطَ َنة
وجرد من جميع
الألفاظ ،وفخامة الألقاب� .إذا �سلب الأمري ال�شرقي ملكه ،ومالهّ ،
حقوقه ،وبقي له لقبه ولواحق لقبه؛ فهو يف �سكرة من لذة ما بقي له ،ويف ذهول
عما �سلب منه .هذه ُخلَّة عرفها الإنكليز يف كل �أمري �شرقي؛ لذلك فهم يقرون
�أعينهم برتك هذه الأ�سماء حمفوظة بعدما جردت عن معانيها.
وال يرى الإنكليز �أقل داع يدعوهم لنزع هذه الألقاب من الأمراء،
و�إزعاجهم بذلك.
((( َط ْن َط َنة�َ :ص ْوت( .م).
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واللقب ال�ضخم ح�صن ح�صني ي�سجن فيه الأمري ال�شرقي� ،أو ُج ّب
عميق يلقى فيه ،وهو يظنه جنة عر�ضها ال�سموات والأر�ض.

(((

فليع�ش �أمراء ال�شرق متمتعني بنعيم �ألقابهم ،و�سعادة �أ�سمائهم ويكفهم من
املجد �أن يقال لهم بني خدمهم ،وخا�صتهم يف داخل دوائرهم «نواب �صاحب»
«راجا �صاحب» «خديوي �صاحب» «�سلطان �صاحب».
واخ ْجلتاه! هذه الألقاب كانت ت�شري �إىل ملك ف�سيح ،وجمد �شامخ ،و�شوكة
َ
قوية ،و�سطوة تخ�ضع لها اجلبابرة  -فكيف طابت نفو�س �أمراء ال�شرق بقبولها عارية
من كل �شرف  -مل يبق من معناها �إال �سلطة على اخلدم واحل�شم  -وما هم فيها
ب�أحرار  -بل البد �أن يوافقوا فيها ر�ضاء الأجانب.
ومن مناقب الإنكليز وغرائب عدالتهم يف الهند� .أن جريت �سنك» كان
راجا على ممالك «جنبه» الواقعة يف جنب عنرب �سر» من طرف حماليا فلما مات
هذا امللك توىل ابنه �سوجت �سنك» على طبق قانون الوثنيني .ف�أراد حاكم
الهند الإنكليزي وهو �إذ ذاك «اللورد نورثربوك» �ضم تلك اململكة �إىل الأمالك
الإنكليزية ،و�إدخالها ،وا�ستمالك �أرا�ضيها ح�سب امل�ألوف ،عادة االنكليز.
فطلب من «�سوجت �سنك» �أن يتنازل عن امللك لأخيه «قوبال �سنك»
وكان ولي ًدا من جارية ،وال يجوز يف قوانني الوثنيني �أن يتوىل امللك �أبناء الإماء -
((( ُج ّب :بِئر( .م).
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ما دام من �أبناء الأحرار حي  -فلما مت َّنع �سوجت �سنك» من التنازل اعتما ًدا على
قانون بالده� ،أنزل احلكم اللورد جربا بعد ما �ضربت زوجته التي كانت ملكة تلك
البالد  -لكونها زوجة امللك  -ونهب جميع ما كان يف بيت امللك من اخلزائن،
والتحف ،واجلواهر الثمينة ،واملخلفات القدمية �أنتيكات» التي كان يتوارثها امللوك
من �أجيال طويلة.
ف�إن عائلة امللك كانت من قدماء العائالت امللوكية .ثم ن�صب له «قوبال
�سنك»  -وبعد مدة ق�صرية عزل «قوبال �سنك» ن�صب بدله ولده ال�صغري «�سيام
ح�سا ومعنى بيد �أمراء الإنكليز وحتت ت�صرف
�سنك» ليكون الأمر والنهي ًّ -
«و�صيا على امللك ال�صغري».
الذي �أقاموه من طرفهم ًّ
ثم �أن «�سوجت �سنك» املخلوع ظن �أن اللورد نورثربوك  -وحده هو
الظامل ،و�أنه لو رفع �أمره للحكومة العادلة يف لولندرا  -يجد لديها عد ًال وي�صادف
منها �إن�صافًا  -فجاء وعر�ض حاله على احلكومة العدلة  -ف�إذا القلوب مت�شابهة،
والنفو�س متوافقة ،والآراء متحدة ،والأفكار مت�ألبة على �سلب احلقوق والغلو يف
العدوان .ويف خالل ال�سنني التي �صرفها يف بث �شكواه � -أنفق كل ما كان عنده
يف املطالبة بحقه ،واملرافعة مع ظامله ،واحلاكم خ�صمه  -حتى �أ�صبح �صفر اليدين
ال ميلك قوت يومه ،وال يجد له من�ص ًفا .هذا امللك ال�سيء احلظ  -مع ما كان له
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من رفعة ال�ش�أن وارتفاع ن�سبه يف امللك �إىل �أجداده الأقدمني من نحو �ألف �سنة.
(((
حقريا ذليالً.
ر�أيته و�أنا يف �أوروبا َي َت َ�ض َّور من اجلوعَ ،ر َّث الثيابً ،
قال :ولقد عرثت على من�شور �إنكليزي قدمي  -ن�شرته حكومة �إنكلرتا يف
الهند  -ونحن ن�شرنا ترجمته يف «العروة الوثقى» ون�صه:
«�إذا وجدت يف دوائر احلكومة وظيفة ال يقوم بها �إنكليزي» �أي ال تليق
خل�ستها �أن تكون «لأحد من اجلن�س ال�شريف»  -وجب �أن يقام فيها �أحد
الفار�سيني ،الباقني على دين «زرد�شت» (املجو�س).
ف�إن مل يكن منهم مقتدر على القيام بها � -أقيم فيها «وثني» (عابد �صنم).
ف�إن مل يكن من ه�ؤالء وال ه�ؤالء من ي�ؤدي عملها  -كلف «بها م�سلم».
فلي�س للم�سلمني يف الهند حظ من وظائف احلكومة �إال ما يعافه املجو�سي،
والوثني  -وهذا هو عنوان حمبة الإنكليز للم�سلمني!! وهو برهان دعواهم �أنهم
�أولياء امل�سلمني!! و�أن�صارهم!! ال �أكرث اهلل من �أمثال ه�ؤالء الأولياء ،والأن�صار.
ومن مناقبهم ،وغرائب عدلهم!! �أنهم جعلوا جزائر «�أندومان» منفى لعلماء
امل�سلمني  -واجلرمية التي ي�ستحق العامل عليها النفي هي � -أن يعرتف ب�أنه معتقد
ببع�ض �آيات القر�آن!! (وقد مر ذكر ذلك).
(((

َي َت َ�ض َّورَ :ي َت َل َّوى من �شدة اجلوع( .م).
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ولو �أردنا تعداد مناقب الإنكليز ،وق�ص�صنا ما يعاملون به رعاياهم يف الهند
خ�صو�صا  -لطال بنا ال�شرح ،وانتفخت بطون املجلدات ،و�ضاقت
عمو ًما وامل�سلمني
ً
ال�صدور من كرثة ال�سطور  -وما ذكرناه �إن هو �إال نذر ي�سري ،وقليل من كثري هذه
هي الهند  -الذي �إذا �أ�شرف ال�سائر على �أي بقعة من بقاعها ال�شا�سعة ،الوا�سعة
�شخ�ص ب�صره ،وده�ش ُل ُّبه مبا يراه من �آثار عناية اهلل بتلك البقاع ،وما منحتها من
اخل�صب الطبيعي  -حتى �أن الأحجار ال�صلدة لتن�شق عن الأ�شجار ال�ضخمة،
العالية الأغ�صان ،املورقة الأفنان  -يفيء ظلها حميطًا وا�س ًعا من الأر�ض  -وك�أن
�أدميها مبا فر�ش عليه من �أنواع النباتات  -وقد ب�سط عليه ب�ساط من ال�سند�س
الأخ�ضر.
فيخيل للناظر �أن �سكنة هذه الأرا�ضي يف خف�ض من العي�ش ،و�سعة من
الرزق  -بل يظنهم �أ�سعد من على وجه الأر�ض .ولكنه �إذا جتاوز املروج ،والأودية
�إىل املدن والقرى � -ضاق �صدره ،وتفطر قلبه من منظر �سكانها  -يرى �ألوفًا م�ؤلفة
يعربون يف ال�شوارع ،والأزقة  -جيئة ،وذهابًا  -حفاة ،عراة ،بادية َ�سوْ�آ ِتهم(((،
ك َِا�س َفة((( �أحوالهم ،ال يجدون رمقة من العي�ش.
ثم يتمكن احلزن من الإن�سان �إذا ر�أى ب�أم العني ،ووقف على �أحوال �أوالد
ال�سالطني املغوليني وما هم فيه من الذلة ،و�أحفاد «تيبو» �سلطان وما �أ�صابهم
((( َ�سوْ�آتِهِمَ :ع ْو َرا ِتهِم( .م).
((( كَا�سِ فَة�َ :س ِّي َئة( .م).
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من الفقر وامل�سكنة ،و�ساللة �سالطني «�أوده» وما نزل بهم من الهوان ،ونوابي
ال�ص َغار((( ،و«مرتة» تلك القبيلة
«كارناتك» و�أمراء «ال�سند» وما حلّ بهم من َّ
العظيمة ،القاطنة يف «فونا» و«�ستاره» وما حولها وما �أحاط بها من البالء املن�صب
عليهم وعلى غريهم من �سائر الأمراء والرجاوات العظام.
حكما ال
َهرا لأن يحكم ً
كل تلك الأحوال وامل�شاهدات ت�سوق املن�صف ق ً
ريبة فيه ،ب�أن �إدارة احلكومة الإنكليزية «العادلة!!» هي التي َّهي�أت تلك الرزايا
والبالء للهنود ،وهي التي حرمت �أولئك امل�ساكني من التمتع مبا �آتاهم اهلل من
ف�ضله ،وهي التي جعلت الأعزة �أذلة ،وبعد �أن كانوا ي�سكنون الق�صور العالية
�أ�صبحوا اليوم ي�أوون �إىل ِخ َ�صا�ص((( ،بل �أقفا�ص؟
هنديا � -إمنا يكلمه بالع�صا � -إذ ال يعدونه من ف�صيلة
�إذا خاطب الإنكليزي ًّ
الإن�سان.
و�إذا �أراد حكام الإنكليز �أن يجمعوا �أعيان البالد لإلزامهم ب�أداء �ضريبة
عليا يرتفع عن الأر�ض نحو ثالثة �أذرع؛ لتو�ضع عليه كرا�سي
جديدة ،هي�أوا مكانًا ًّ
إظهارا لالمتياز -
اال�سادات الإنكليز ،ويجل�س الهنود مفرت�شني منخف�ض الأر�ض ً � -
مع �أنهم ما جمعوهم �إال ل�سلخ ما بقي من جلودهم ،وامت�صا�ص ث ُْملَة((( دمائهم -
ال�صغَار :املَ َذ َّلة( .م).
(((
َّ
((( خِ َ�صا�ص� :أ ْك َواخ( .م).
((( ُث ْم َلةَ :ب ِق َّية( .م).
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فهل �سمع مبثل هذا يف الأمم ال�سالفني  -كال � -إن جن�س الهنود «قوم برهما» ملا
قدموا من �إيران وفتحوا الهند ،مل ي�سيئوا معاملة �أحد من ال�سكان القدماء مع
�أنهم كانوا يعتقدون �أنهم �سماويون ،و�أبناء الآلهة قبلوا جن�س «التلنكان» الهندي
يف م�صافهم ،و�أ�شركوه يف حقوقهم مع كونه مغلوبًا لهم حربًا.
فتح امل�سلمون �أر�ض الهند  -فعاملوا الوثنيني مثلما عاملوا بني ملتهم  -ما
حرموهم الوظائف ال�سامية .وما من �سلطان م�سلم ت�سلط يف الهند �إال كان له من
الوثنيني عمال ،ووزراء.
كان امل�سلمون ي�سريون مع الوثنيني ِ�س َرية الإخوة ،حتى �أوقع الإنكليز بينهم
ال�شقاق يف بنجاب ،و�أطراف ِم ْد َرا�س.
يزعم الإنكليز �أن امل�سلمني ب�سوق التع�صب الديني يجورون ،وال يعدلون.
مع �أَ َّنا نرى �إىل الآن حكومات �صغرية يحكمها راجوات ،ونوابون من �أهل ال�سنة،
م�سلما ،وعم ً
اال م�سلمني ،وللنواب امل�سلم
وزيرا ً
وال�شيعة .ونرى للراجا الوثني ً
وثنيا ،وعم ً
اال وثنيني.
وزيرا ًّ
ً
وهكذا ال�سنيون مع ال�شيعة ،وال�شيعة مع ال�سنيني .وال نرى يف املاليني
هنديا يف وظيفة �شريفة.
الكثرية املحكومة بالإنكليز رج ًال ًّ
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ُر َّب نعمة جلبت نقمة .نعم � -إن ما �أنعم اهلل على �أر�ض الهند من اخل�صب،
وما �أودعه فيها من الرثوة الطبيعية  -جلبت عليهم الإنكليز  -وما �أكربها نقمة،
على الهنود ،وعلى من جاورهم من املمالك ،وما ات�صل بها من البحار؛ لأن
الإنكليز يرون كل مملكة يف �شمال الهند� ،أو يف جنوبها� ،أو �شرقها ،و�شمالها  -هي
بابًا للهند ،ومهد ًدا مللكهم يف الهند ،ويلزم للإمرباطورية الربيتانية �أن تدر�أ اخلطر
عن الهند باال�ستيالء على تلك املمالك ب�أي حيلة �أو خديعة كانت .ا�ستلبت
من الدولة العثمانية جزيرة «قربي�س» بحجة املحافظة على �أمالك الدولة يف البحر
املتو�سط «وما �أ�صدقها ،و� ّأبرها ،وما �أعظم ما حافظت على �أمالك الدولة العثمانية!».
وحقيقة ذلك ال�سلب �إمنا هو مقدمة ال�ستالب ملك م�صر ،وفيه ترعة
ال�سوي�س «باب الهند» وال�سودان وفيه «م�صوع» و«�سواكن» على البحر الأحمر
«باب �آخر للهند» و« َع َدن» و ُبوغَاز((( «باب املندب» و«جبل طارق» وكلها «�أبواب،
�أو َّكُوات((( ،و�شبابيك» للهند .والأفغان ،و�إيران وهما البابان الكبريان العظيمان -
«اللذان �سيدخل منهما �إن �شاء اهلل تعاىل» �إىل الهند فت�سرتيح بريتانيا من الهند،
وي�سرتيح الهنود ،واملمالك الإ�سالمية ال�شرقية من الإنكليز  -وتنام يف جزيرة
بريتانيا العظمى ناعمة البال ،ال يروعها ،وال يخيفها (�أبواب الهند) �إذ يعود البيت
�إىل �صاحبه ،ويتكفل بحرا�سة بابه ب�سيوفه ،و�أ�سنة حرابه».
((( ُبوغَاز :مجَْ َرى مائي( .م).
((( َك َّوات :فتحات يف �شباك �أو حائط (م).
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�صرفت كل كيدها ،وبذلك ما عندها من احليل يف الأفغان فلم تفلح -
حتى طرقتها ب�ستني �أل ًفا من جيو�شها املنظمة ،ب�أم�ضى الأ�سلحة اجلديدة ،ولكن ملا
كان الأفغانيون قوم حرب يناطحون املوت ،فقد هبوا ونه�ضوا نه�ضة رجل واحد،
وك�شفوا بالء الإنكليز عن بالدهم .فا�ضطرت بعد فناء رجالها و�أموالها �إىل ترك
البالد الأفغانية ،ورجعت �إىل املالينة واملجاملة �ش�أن الإنكليز �إذا ر�أت من الأمة
احتا ًدا ومقاومة ،ف�إنها تويل الأدبار ،وترتك الديار لأهلها.
و�أما العجم ،ف�إنها مل تنج من حبالة �شرها ،وم�صائد مكرها .فطاملا جاملت
دولة رو�سيا على ح�ساب العجم ،وق�سمتها بينهما مناطق «اقت�صاد»!
وكانت �إذا �ضربت� ،أو عملت على كيد الأفغان ،الطفت ،وجتملت لدولة
�إيران ،و�إذا جاء دور مالطفة الأفغان ا�شتدت على �إيران ،وكالهما يف غفلة عن
م�صريهما  -ولو علموا «والبد �أن يعلموا بالقريب �إن �شاء اهلل» �أن ما ي�صيب الواحد
منهم اليوم من املكروه ،والرزايا  -البد و�أن ي�صيب الآخر يف الغد.
من الغرائب  -ولي�س من طبيعة الوجود � -أن ي�ستمر �سالح اخلداع واملكر
غالبا.
لرقاب ال�شرقيني قاط ًعا ،وال جلي�ش الوهم �أن يكون للحقائق ً
فطورا يكون مر�آة
آثارا غريبة -
ً
خ�صو�صا يف الأمم ال�ضعيفة ً -
نعم �إن للوهم � ً
حاكيا للمنع�شات -
املزعجات ،وجملى املفزعاتً ،
للم�سراتً ،
وطورا يكون ممث ًال ّ
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وهو يف جميع �أطواره  -حجاب احلقيقة ،وغ�شاء على عني الب�صرية ،ولكن له
�سلطان على الإرادة ،وحكم على العزمية ،فهو جملبة ال�شر ،ومبعد اخلري.
قويا ،والقريب بعي ًدا ،وامل�أمن ،واملنقذ ً
مهلكا.
الوهم ميثل ال�ضعيف ًّ
الوهم يذهل الواهم عن نف�سه ،وي�صرفه عن ح�سه .يخيل املوجود معدو ًما،
واملعدوم موجو ًدا.
الوهم  -يف كون غري موجود ،وعامل غري م�شهود  -يخبط فيه خبط امل�صروع،
ال يدري ماذا �أدركه ،وماذا تركه.
الوهم روح خبيث يالب�س النف�س الإن�سانية وهي يف ظالم اجلهل� .إذا
خفيت احلقائق حتكمت الأوهام ،وت�سلطت على الإرادات ،فتقود الواهمني �إىل
بيداء ال�ضاللة ،فيخبطون يف جماهيل ال يهتدون �إىل �سبيل ،وال ي�ستقيمون على
طريق.
و�إذا كان «الوهم» مولو ًدا  -ف�أبواه «اجلنب»  -ومربيه ومن�شئه «اجلنب»  -وهو
العلة يف �إخالد اجلمهور الأعظم من بني الإن�سان �إىل َد ِن َّيات((( املنازل ،وق�صورهم
عن الو�صول �إىل معايل الأمور.

((( َد ِن َّيات :نَقَائِ�ص( .م).
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«واجلنب» هو الذي يقعد بالنفو�س عن العمل ،وينحدر بها يف مزالق الزلل.
وهو علة العلل ،ومن�ش�أ ُي ْق َرن به كل خلل.
«اجلنب» هو الذي �أوهى دعائم املمالك ،وهو الذي قطع روابط الأمم ،فحل
نظامها.
وهو الذي �أوهن عزائم امللوك فانقلبت عرو�شهم ،و�أ�ضعف قلوب العالني
ف�سقطت �صروحهم ،هو الذي يغلق �أبواب اخلري يف وجوه الطالبني ،ويطم�س
معامل الهداية عن �أنظار ال�سائرين ،وي�س ِّهل على النفو�س احتمال املذلة ،ويخفف
ويهون عليها حمل نري العبودية الثقيلُ ،ي َو ِّطن((( النف�س
عليها م�ض�ض امل�سكنةّ ،
على تلقي الإهانة بال�صرب ،والتذليل با َجللَد ،و ُي َو ِّطئ((( الظهور لأحمال من املكاره،
وامل�صاعب� ،أثقل مما يتوهم لو حتلى بال�شجاعة والإقدام.
عارا  -دون لب�سه  -املوت الأحمر  -عند كل روح
«اجلنب» يلب�س النف�س ً
زكية وهمة عالية  -يرى اجلبان وعر املذلة �سه ًال  -و�شظف العي�ش يف امل�سكنات
نعيما  -ومن يهن ي�سهل الهوان عليه .ما جلرح مبيت �إيالم.
ً

((( ُي َو ِّطنُ :يه ِّيئ( .م).
((( ُي َو ِّطئُ :ي�سهل و ُيه ِّيئ( .م).
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«اجلبان» يتجرع مرارات املوت يف كل حلظة  -ولكنه را�ض بكل حال -
و�إن مل يبق له �إال عني تب�صر الأعداء ،وترى الأحباء ،و َن َف�س ال ي�صعد �إال بالزفري،
وال�صعداء ،و�إح�سا�س ال يلم� ،إال ب�أمل ا َحل ّر وا َّللأ َواء(((.
هذه حياته � -أ�ضاع كل �شيء  -يف القناعة بال �شيء ،وهو يظن �أنه �أدرك
مبتغاه ،وح�صل على ما يتمناه.
اجلنب انخذال يف النف�س عن مقاومة كل عار�ض ال يالئم حالها .وهو مر�ض
من الأمرا�ض الروحية يذهب بالقوة احلافظة للوجود التي جعلها اهلل رك ًنا من
�أركان احلياة الطبيعية ،وله �أ�سباب كثرية لو لوحظ جوهر كل منها ،لر�أينا جميعها
يرجع �إىل اخلوف من املوت.
املوت م�آل كل حي ،وم�صري كل ذي روح� .سبيل املوت غاية كل حي.
وداعيه لأهل الأر�ض داعي ،ولي�س للموت وقت معروف وال �ساعة معلومة -
ولكنه بني الن�ش�أة و�أرذل العمر  -ينتظر يف كل �آن ،ويرتقب يف كل حلظة ،وال
يعلمه �إال ُم َق ِّدر الآجال جل �ش�أنه.
ي�شتد اخلوف من املوت �إىل حد ُي َو ِّرث النف�س هذا املر�ض القاتل «اجلنب»
في�سبب الغفلة عن ح�سن امل�صري ،والذهول عما �أعده اهلل للإن�سان من خري الدنيا
و�سعادة الآخرة� ،إذا �صرف قواه املوهوبة فيما خلقت لأجله.
((( ا ّللأْ َواء :ال�شِّ دة و�ضيق العي�ش( .م).
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واقيا للحياة  -وهو
نعم ،يغفل الإن�سان عن نف�سه فيظن ما جعله اهلل ً
�سببا للفناء.
ال�شجاعة ،والإقدام ً -
خطرا.
يح�سب اجلاهل �أن يف كل خطوة حت ًفا ،ويتوهم �أن يف كل خطرة ً
مع �أن نظرة واحدة ملا بني يديه من الآثار الإن�سانية ،وما ناله طالب املعايل من
الفوز ب�آمالهم ،وما ذللوا من امل�صاعب يف �سريهم ،تك�شف له �أن تلك املخاوف �إمنا
هي �أوهام ،و�أ�صوات غيالن ،وو�ساو�س �شيطان غ�شيته ف�أده�شته ،وعن �سبيل اهلل
�صدته ،ومن كل خري حرمته.
«اجلنب» فخ تن�صبه ُ�ص ُروف الدهر ،وغ ََوا ِئل((( الأيام لتغتال به نفو�س بني
الإن�سان ،وتلتهم به الأمم ،وال�شعوب .هو حبالة ال�شيطان ي�صيد بها عباد اهلل،
وي�صدهم عن �سبيله .هو غاية كل رذيلة ،ومن�ش�أ لكل خ�صلة ذميمة .ال �شقاء
�إال وهو مبد�أه ،وال ف�ساد �إال وهو جرثومته ،وال كفر �إال وهو باعثه وموجبه .ممزق
اجلماعات ،ومقطع روابط ال�صالت هازم اجليو�ش ومنك�س الأعالم ،ومهبط
ال�سالطني من �سماء اجلاللة �إىل �أر�ض املهانة .ماذا يحمل اخلائنني على اخليانة يف
احلروب الوطنية؟ (�ألي�س هو اجلنب)؟
ماذا يب�سط �أيدي الأدنياء لدنيئة االرت�شاء؟ (�ألي�س هو اجلنب)؟

((( َغ َوائِلَ :د َواهِ ي( .م).
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رمبا تتوهم بعد املثال  -فت�أمل! ف�إن اخلوف من الفقر يرجع يف احلقيقة �إىل
اخلوف من املوت  -وهو علة «اجلنب»؟
وبعد ذلك  -ي�سهل عليك �أن تعترب هذا  -يف الكذب ،والنفاق ،و�سائر
�أنواع الأمرا�ض الروحية يف الإن�سان.
خ�صو�صا الذين ي�ؤمنون
و�ش َنار((( على كل ذي فطرة �إن�سانية -
«اجلنب» عارَ ،
ً
أجرا ح�س ًنا ،ومقا ًما
باهلل ور�سله واليوم الآخر  -وي�ؤملون �أن ينالوا جزاء لأعمالهم � ً
كرميًا.
�إن �أبناء امللة الإ�سالمية ينبغي �أن يكونوا  -مبقت�ضى �أ�صول دينهم � -أبعد
النا�س عن هذه ال�صفة املهينة «اجلنب» ف�إنها �أ�شد املوانع عن �أداء ما ير�ضي اهلل،
و�إنهم مبا يعملونه �إمنا يبتغون ر�ضاه .يعلم من يف القر�آن هدايته � -أن اهلل قد جعل
حب املوت عالمة الإميان  -وامتحن اهلل به قلوب املعاندين ،ويقول يف ذم من
لي�سوا مب�ؤمنني 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
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الإقدام يف �سبيل احلق ،وبذل الأموال ،والأرواح يف �إعالء كلمته � -أول
�سمة يت�سم بها امل�ؤمنون.
((( �شَ َنارَ :ع ْيب و َعار( .م).
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كف الأيدي،
مل يكتف الكتاب الإلهي ب�أن ُت َقام ال�صالة ،و ُت�ؤ َتى الزكاة و ُت ّ
و َع َّد ذلك مما ي�شرتك فيه امل�ؤمنون ،والكافرون ،واملنافقون ،بل جعل الدليل الفرد
عده الركن الوحيد
هو بذل الروح يف �إعالء كلمة احلق ،والعدل الإلهي ،بل ّ
الذي ال ُي ْع َت ّد بغريه �إذا هو فقد.
ال يظن �أحد �أنه ميكن اجلمع بني الدين الإ�سالمي ،وبني اجلنب يف قلب
واحد .كيف ميكن هذا؟ وكل جزء من هذا الدين ميثل ال�شجاعة ،وي�صور الإقدام.
امل�ؤمن َمن يوقن �أن الآجال بيد اهلل ي�صرفها كيف ي�شاء .وال يفيده التباط�ؤ
عن �أداء الفرو�ض زيادة يف الأجل ،وال ينق�صه الإقدام دقيقة منه.
امل�ؤمن َمن ينظر بنف�سه �إىل �إحدى احل�سنيني � -إما �أن يعي�ش �سعي ًدا
عزي ًزا  -و�إما �أن ميوت �شجا ًعا �شهي ًدا  -وت�صعد روحه �إىل �أعلى عليني ،ويلتحق
بالكوروبيني ،واملالئكة املقربني.
َم ْن يتوهم �أنه يجمع بني اجلنب وبني الإميان مبا جاء به حممد  فقد خدع
نف�سه وغ ََّرر بعقله ،ولعب به هو�سه  -وهو لي�س من الإميان يف �شيء فمتى ط َّهرت
�أبناء امللة الإ�سالمية نفو�سها من معرة «اجلنب» ونفت عن �أذهانها �أ�شباح «الوهم»
واعت�صموا بحبل اهلل جمي ًعا  -عادوا  -كما كانوا �أول ن�ش�أتهم � -أ�سو ًدا  -فا�سرتدوا
املفقود ،وحفظوا املوجود ،وكان لهم بني الأمم ،وعند اهلل املقام املحمود.
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كيف ربح الإنكليز باحليل واملكر؟ وكيف خ�سر ال�شرقيون باجلنب والوهم؟!
كان الإنكليز �أمة جمتمعة القوى ،م�ستكملة العدد ،م�ستعدة للفتوحات وذلك
يف زمان بليت به الأمم ال�شرقية بتفريق الكلمة ،واختالف الأهواء ،وحجبت
باجلهل عن معرفة �أحوال الغربيني و�صنائعهم وعوائدهم .فكان ال�شرقيون يعدون
�سحرا وكرامة ،فانتهز الإنكليز تلك
كل غريبة معجزة ،وكل بديع من االخرتاع ً
الفر�صة ،واندفعوا �إىل ال�شرق ،وب�سطوا �سلطتهم على غالب �أرجائه ،وما دهموا
�سكانه �إال ببع�ض غرائب ال�صنعة الأوروبية  -التي �أثارت فيهم خواطر الأوهام -
ثم زاد الوهم قوة ما ن�صبوه من حبائل احليلة واخلتل ،حتى خلبوا قلوب امل�ساكني،
و�أذهلوهم عما يف �أيديهم ،بل �أخذوهم عن عقولهم ،وخطرات قلوبهم ف�سلبوا
�أموالهم ،وانتزعوا منهم �أرا�ضيهم ،و�أجلوهم عن �أمالكهم ،فا�ستغنت الأمة
الإنكليزية مبا �سلبت ،و�أثرت مبا نهبت ،وترفت مبا ملكت.
نعم ذهب الإنكليز �إىل الهند يف قوى جمتمعة ،وت�سابقوا مع الفرن�ساويني،
والهوالنديني ،والبورتغاليني يف ميدان الأرا�ضي الهندية الوا�سعة ،فحازوا ق ََ�صب
ال�س ْبق((( مبا امتازوا به من الدهاء واملكر ،ومبا �ساعدهم على ذلك من غفلة الهنديني
َّ
اغرتارا بوعودهم -
لذاك العهد� ،أو طيب قلوبهم  -فمالت النفو�س �إىل الإنكليز ً
وتغلبوا على تلك البالد ،وا�ستقلوا ب�أمرها �شي ًئا ف�شي ًئا ،وما �أبقوا لغريهم من الدول
�إال م�ضائق من الأر�ض ال تذكر.
ال�س ْبقَ :ب َلغُوا ُم ْن َتهى الغاية( .م).
((( َحازُوا ق ََ�صب َّ
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و�أول ما ا�ستمالوا به القلوب ال�ساملة  -قولهم� -إننا نريد تخلي�صكم من هذه
الدول الظاملة «فرن�سا ،وهوالندا ،والبورتغال» ف�إنها تريد الت�سلط على ممالككم� ،أما
نحن «الإنكليز» فال نريد �إال حتريركم ،وا�ستقاللكم.
وهكذا ترى الآن للإنكليز يف الهند الأ�صلية ،والهند ال�صينية ،والربمان
�سلطة على نحو مايتني وثمانني مليونًا من النفو�س  -جميعها كاره لتلك ل�سلطة
الإنكليزية�َ ،ش ِاخ�ص((( بب�صره متطلع للتخل�ص منها ،يف�ضل �أية �سلطة �سواها ظاملة
كانت �أو عادلة  -ك�أمنا يت�صور كل واحد من �أفراد تلك الأمم �أنه ال توجد حكومة
يف العامل تبلغ يف ظلمها مبلغ الإنكليز ،وال ت�صل �إىل ما و�صل �إليه الإنكليز من
الكربياء ،واجلربوت.
ولكن مع هذه البغ�ضاء  -الآخذة بقلوب �أولئك الرعايا ،ومع �سعة ديارهم،
وتباعد �أرجائها ،و�شدة ميلهم لل َّت َملُّ�ص((( من تلك ال�سلطة الظاملة  -ال يوجد
قوة تقهرهم على اخل�ضوع لتلك احلكومة املبغو�ضة �إال خم�سون �ألف جندي
�إنكليزي! ت�أمل.
نفرا من الإنكليز.
ف�إنه ال ي�صيب املليون من النفو�س �إال �أقل من مايتني ً

((( �شَ اخِ �صَ :طامِح( .م).
((( لل َّت َم ُّل�ص :لل َّتخَ ُّل�ص( .م).
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فلو كان ذلك املليون من النا�س ذبابًا لأ�صم �آذان املايتني بطنينه� ،أو لو كان
َغ َن ًما لبقر بطونهم ب�صغار قرونه.
مع �أنه يوجد من املمالك ال�صغرية التي لها نوع من اال�ستقالل  -وتخ�شى
زوال ما بقي لها  -ما لو جمعت قواها لبلغت �أزيد من ثلثماية �ألف جندي  -هذا
ف�ض ًال عمن ميكنه حمل ال�سالح من �أهايل البالد التي دخلت يف حوزة احلكومة
الإنكليزية ،وزال ا�ستقاللها باملرة.
فلوال «الوهم» الذي ا�ستوىل على امل�شاعر ،واحلوا�س ،و«اجلنب» الذي
�أطار النفو�س �شعا ًعا  -حتى �أذهلها عما بني يديها ،بل عما هو موجود فيها � -أن
هذه النفو�س الكثرية العدد ،الفائقة القوة ،وهم يف قب�ضة قوم �ضعاف ي�سومونهم
عذاب الذل ،والهوان .فلو ملح �أولئك امل�ساكني �أنف�سهم ملحة اعتبار ،و�أدركوا ما
�أتاهم اهلل من القوة الطبيعية؛ النك�شف لهم �ضعف الإنكليز ،وبرز لهم عامل
متجليا بني �أيديهم ،وملج�أ النجاة حتت �أرجلهم ،وعلموا �أن ا�ستقاللهم
اخلال�ص ًّ
لأنف�سهم ،وبالدهم ال يحتاج �إىل تجَ َُّ�شم((( تعب ،وال تكلف م�شقة ،وال يدعو �إىل
بذل �أموال وافرة ،وال �سفك دماء غزيرة �أكرث مما �سفك جورج وا�شنطون رجل
�أمريكا وحمررها من نري الإنكليز!

(((	تجَ َ�شُّ مَ :ت َك ُّلف املَ�شَ قَّة( .م).
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اعتبارا ملا يف �سلطتها
يوجد يف الدول الأوروبية من يهاب دولة الإنكليز ً -
من املمالك الوا�سعة ،والأمم العظيمة  -مما مل َي ِلغ عده رعية دولة� ،أو ثالث دول
من �أوروبا ،ويقي�س و�ضعها وقوتها يف تلك الأطراف القا�صية مبا يراه يف جزائر
بريتانيا «ويغفل عن مقاومة جزيرة �أيرالندا» مع قربها من جممع القوة الإنكليزية»،
ويظن �أن لها قدرة على الدفاع عن تلك املمالك ت�ساوي قدرتها عليه يف بريتانيا� ،أو
تقرب منها .ومل يلتفت �إىل �أن ج�سم الدولة الإنكليزية قد مد يف الطول ،والعر�ض
حد لو ح�صلت فيه �أدنى ه َّزة لتقطعت �أو�صاله ،وتبعرثت �أجزا�ؤه.
�إىل ٍّ
تفرقت ق َُواهم يف ب�سيط الأر�ض حتى مل يبق لهم يف مو�ضع قوة ُي ْخ َ�شى
ب�أ�سها ،ورعاياهم يف كل ُ�ص ْقع((( يف �ضجر ،وتذمر ،ومتلمل ال مزيد عليه .يرتقبون
يف كل �آن زح ًفا من خارج يعينهم على ما يق�صدون من النكاية بحكامهم الظاملني.
لو التفتت تلك الدولة التي تهاب �إنكلرتا �إىل حقيقة الأمر ،ملا احتاجت
�إىل دقة الفكر ،وت�أخري الأمر  -لوال حجاب الوهم!! قاتل اهلل الوهم؟!
والعثمانيون �أعظم الدول خط�أ �إذ ينظرون �إىل دولة الإنكليز كما ينظرون
�إىل دولة الرو�س  -من حيث �إن انكلرتا حتكم على مايتني وثمانني مليونًا من
النفو�س  -فيظنون لهذا النظر �أن معار�ضة هذه الدولة رمبا جتلب ال�ضرر  -وليتهم
مدوا �أنظارهم �إىل ما وراء ذلك ليتبني لهم حقيقة قوتها الع�سكرية «جمردة عن
((( ُ�صقْع :نَاحِ َية( .م).
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امل�ستعمرات» وماذا ميكنها �أن ت�سوق من اجلنود �إىل ميادين القتال ،ليت�ضح لهم،
�أن هذه املاليني الكثرية ال ينبغي �أن حت�سب يف قوة �إنكلرتا ،و�إمنا هي يف احلقيقة
خ�صو�صا ثمانني مليونًا
قوة لأعدائها عليها ،وهي يف ارتقاب الفر�ص خللع طاعتها.
ً
من امل�سلمني يف حكومة �إنكلرتا ،يعدون الدولة العثمانية ِق ْب َل ًة لهم ،ومالذًا يلج�أون
�إليه وهم �أول قوم حربيني يف الأقطار الهندية.
لو علم العثمانيون �أن دولة �إنكلرتا �إمنا ت�ستميل امل�سلمني يف الهند بكونها
حليفة الدولة العثمانية ون�صرية لها ،وا�ستعملوا تلك ال�سلطة ا�ستعمال العقالء
وح ْي ِفهم((( يف
�أُويل احلزم ملا �صربوا ،وجترعوا مرارة ال�صرب على حتكمات الإنكليزَ ،
خ�صو�صا يف امل�س�ألة امل�صرية  -التي هي
�أعمالهم وتعديهم على حقوق ال�سلطان
ً
يف احلقيقة �أهم م�س�ألة عثمانية ،و�إ�سالمية.
قال :الأ�سباب التي هي�أت �سقوط م�صر يف خمالب الإنكليز غريبة يف بابها -
�إذ �أ�صبحت وهي من نف�س امل�صريني ،وبقوتهم  -يعدونها خارجة عنهم.
نعم� ،إن امل�صريني كانوا �أيام «عرابي» على ق�سمني :ق�سم َي ُروم((( حفظ
احلالة القدمية ،والوقوف عند ما ير�سم به اخلديوي ،وق�سم كان مييل ب�إحدى جانبيه
�إىل عرابي ،ويهاب باجلانب الآخر �سلطة الر�سم القدمي.
((( َح ْيفِهمُ :ظلمِ هم( .م).
((( َي ُرومَ :ي ْط ُلب( .م).
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فكان هذا الق�سم الثاين يف ريبة من �أمره ،وال عزمية مع الريب .والق�سم
الأول خملد �إىل اخلمول ،والف�شل  -فدخل الإنكليز بال حرب حقيقة ،بل
بنوع من الرتهيب ،وقليل من الرتغيب ،وخفيف من الد�سائ�س � -صادف قلوبًا
م�ستعدة ،ف�أخذ منها مقا ًما  -فانحلَّت الرابطة ،وتفرق النا�س عن «عرابي» بزوال
جانب امليل �إليه من قلوبهم.
ومع ذلك ما كان يعتقد فرد منهم �أن الإنكليز يبتغون من البالد �شي ًئا،
�سوى �أنهم ي�ؤيدون «اخلديوي توفيق با�شا» وينقذونه من الثائرين عليه.
فت�ساهل امل�صريون يف الأمر بح�سن ظنهم يف حكومة الإنكليز  -مع ما
جاءتهم به من احلجة القوية القائمة  -على �أن �صاحب ال�سيادة ال�شرعية
«ال�سلطان» يف ر�ضاء عن ت�صرفها!
بهذا فاز الإنكليز ،وا�ستقرت �أقدامهم� .أما وقد م�ضى الزمان الكايف لظهور
غدرهم و�سوء نيتهم  -فال �أظن �أنه يوجد من امل�صريني من مييل �إليهم  -بل ال
يوجد �إال من يبغ�ضهم ،ويتمنى فناءهم ،ويود لو يعمل عم ًال لهالكهم .ولكن
«الوهم» يج�سم املخافة ،ويكبح العزمية� .إن �أهايل م�صر ك�أنهم ذهلوا عن الأ�سباب
التي مكنت الإنكليز من بالدهم.
ك�أنهم يظنون �أن امل�صريني كانوا على كلمة واحدة يف مدافعة الإنكليز ثم
تغلبت عليهم القوة الإنكليزية ،وقهرتهم جمي ًعا.
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ك�أن امل�صريني ن�سوا ما كان بينهم ،و�أن الإنكليز ما دخلوا بالدهم �إال مبعونتهم،
ولت�أييد خديويهم املن�صوب بفرمان من �سلطانهم  -هذا هو الوهم العجيب!
�سببا يف تغلب الع�ساكر الإنكليزية ،وحلولها يف وادي النيل -
�إن الذين كانوا ً
و�أنه لوالهم ما ا�ستقر لها قدم فيه  -يظنون الآن �أن تلك الع�ساكر قادرة على
قهر الأهايل عمو ًما ،و�إخ�ضاعهم حلكومة بريتانيا .كال  -ثم كالَّ ،و�أن بهذا الظن
الباطل ،ي�ست�سلمون لأعدائهم كر ًها ،ويجارونهم يف �أهوائهم نفاقًا.
وال �أدل على �سوء نوايا الإنكليز ،و�سوء تدبريهم  -وحتويل �سعادة ما يحتلونه
من البالد �إىل �شقاء  -من النظر �إىل م�صر بعد �أن فو�ضت �إىل نابغة الدهر حممد
علي با�شا ،ثم �إىل ما حل فيها من البالء ،وال�شقاء بف�ضل الإنكليز يف �سنني قليلة.
بعد احتاللهم م�صر عقب ثورة «عرابي».
فالن�سبة بني العملني موجودة معكو�سة.
وذلك �أن م�صر بعد ما فو�ضت �أمورها �إىل حممد علي با�شا  -مل مي�ض قليل
من الزمن  -حتى دخلت يف طور جديد من �أطوار املدنية ،وظهر فيها �شكل من
احلكومة النظامية ،وتقدمت فيه على جميع املمالك ال�شرقية بال ا�ستثناء.
نعم نالت م�صر يف عهد ذاك الرجل العظيم ،وعهد خلفائه من بعده  -ما
كانت تقف دونه �أفكار املفكرين  -طرقت �أبواب ال�سعادة من كل وجه ،فتقدمت
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غريبا ،وات�سعت دائرة التجارة ،وعمرت معاهد العلم ،وانت�شرت
فيها الزراعة تقد ًّما ً
يف �أرجائها مبادئ املعارف ال�صحيحة ،وتقاربت �أنحا�ؤها ،وات�صلت �أطرافها مبا
�أُن�شئ فيها من �سكك احلديد ،وخطوط التلغراف ،وتعارفت �أهاليها ،وائتلفوا،
وقوي فيهم معنى الأخوة الوطنية ،وتوا�صلوا يف املعامالت ،وت�شاركوا يف املنافع،
واعتدلت امل�شارب املذهبية .حتى كان لهم زمن �أح�س فيه كل واحد بن�سبته من
الآخر ب�أنه «وطني م�صري» وارتفعت بذلك �أ�صواتهم بعد ما جالت فيه �أفكارهم.
وعمت بقاعها ،وطفحت ففا�ض
تفجرت من �أر�ض م�صر ينابيع الرثوةَّ ،
خريها على ما يجاورها من الأقطار ال�شرقية ،بل و�صل من نيلها �إىل �أرا�ضي البالد
وق�صاد الك�سب من كل مكان وما خاب لها قا�صد،
الغربية ،وتوارد �إليها الغرباءَّ ،
وال �أخفق فيها �سعي �ساع ،ف�أثرى يف َم َغا ِنيها((( الفقراء وع َّز بها الأذالء ،و�صارت
قبلة لآمال كثريين من الغربيني ،وحمط رحال الراجني من ال�شرقيني ،وكل وافد
خريا من �سكنه ،وتكاثرت فيها العنا�صر
خريا من �أهله ،وم�سك ًنا ً
�إليها يجد �أه ًال ً
الغريبة حتى حاكت برج بابل يوم تبلبلت الأل�سن.
و�ساد بها الأمن ،وعمت الراحة ،و�ضارعت يف كل �أحوالها نوع ما عليه
حكما رمبا
املمالك الأوروبية العظيمة  -وكان املت�أمل يف �سريها هذا  -يحكم ً
ال يكون بعي ًدا من الواقع � -أن عا�صمتها ال بد �أن ت�صري يف وقت قريب� ،أو بعيد
((( َمغَانِيهاُ :مقَامِها( .م).
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مقررا يف �أنف�س جريانها
كر�سي مدينة لأعظم املمالك ال�شرقية  -بل كان ذلك � ًأمرا ً
من �سكان البلدان املتاخمة لها ،وهو �أملهم الفرد كلما �أ ّمل خطب� ،أو َع َر�ض خطر.
وفرط املالك،
غري �أن الأيام ك�أنها ح�سدتها على ما منحته  -فعرث العاقلَّ ،
واغرت املعجب ،وتهور الغبي ،و�ضعف القوي  -فتقرب البعيد ،و�أحلمت �إدارة احلكومة
مبا لي�س من ن�سيج �سداها ،وانتق�ضت منها �أ�صول على وجه غري م�ألوف  -ففتحت
فتفرق
للد�سائ�س �أبواب ،وان�ساب بني طبقات النا�س دهاة �سيا�سة ،وطالب غايات َّ -
ات�صال ،وتقطعت �أو�صال ف�ضعفت ال�سلطة الوازعة ،ونبذت الطاعة ،والتهبت
نريان الفنت.
ق�ضاء حل يف تلك البالد  -كانت �أ�ش�أم نتائجه دخول الإنكليز �إىل م�صر
لت�أييد اخلديوي ،وقمع الثورة «العرابية» ،والإ�شفاق على طريق «الهند» .احتلت
م�صر  -ور�أت �أن �إعادة الأمن ،وتثبيت الراحة فيها من فرائ�ض ذمتها .فكان من
التحريق ،والتدمري ،والقتل ،وال�شنق ،واحلب�س ،والإبعاد ،وال َّت ْغرِمي((( وما �شاكل
وعم الهون والذعر كل من عرف ا�سمه يف �أهل البالد ما
ذلك مما يطول �شرحهّ .
أ�شخا�صا قالئل؟ دخل الإنكليز ،ومل مي�ض �إال زمن قليل حتى حكموا بطرد
خال � ً
�آالف من الوطنيني املوظفني يف دوائر احلكومة ،وما منهم �أحد �إال ويتبعه عائلة
و�أوالد ،وال قوت لهم �إال من مرتب عائلهم ،وما مرن على عمل للك�سب �سوى ما
ن�ش�أ فيه من خدمة احلكومة.
((( ال َّت ْغرِمي :الإِل َزام َبدفْع ثمن ما �أَف َْ�سد( .م).
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�أمل مي�س ه�ؤالء الفقر� ،أمل يع�ضهم ناب اجلوع� ،أمل يهتك م�ستورهم� ،أمل
ي�ضق ذرعهم� ،أمل ي�صبحوا ك�ساة َب�س َرا ِبيل((( الك�آبة ،عراة من �أك�سية امل�سرة؟(((.
�إن مل يكن كل هذا فقد كان جلّه ،و�إن �صدى �أنينهم يتلى يف �صفحات
اجلرائد الوطنية العربية والإفرجنية ،و�سيتبع ال�سابقني الالحقون حتى ال يجد
الوطني من املهن �إال ما ال يليق بالإنكليز تعاطيه من �سفا�سف الأمور «كما
هو احلال يف الهند»  -ا�ضطرب ميزان ال�سلطة العامة لتعاك�س قواها املختلفة -
فا�شتبه الأمر على العمال ،وظنوا �أن ال تبعة عليهم فيما يعملون فانطلق ما غلّ من
وحكموا �أهواءهم يف �أداء وظائفهم ،و�أدخل يف الوظائف والدواوين من
�أيديهمَّ ،
لي�س ب�أهل ،فخطبوا وخلطوا ،و�صار احلكم يف هرج ومرج.
�أفعمت((( ال�سجون ب�أعيان الرعية ،ورفعت �أذناب الكرابيج لت�شريح
�أبدانهم ،وا�ستعملت �آالت التعذيب ،وامتدت خمالب اجلور لتجريدهم من بقايا
�أموالهم ،وثمرات ك�سبهم .وحدث نوع من احلكم املطلق ،و�شكل من اال�ستبداد
�أذاقهم ال ّأمرين ،وبعث عليهم العذاب من فوقهم ومن حتت �أرجلهم.

((( ب َِ�س َرابِيلِ :ب َ�أ ْردِية( .م).
((( كل هذه االحوال يرجع تاريخها �إىل ما بعد حلول الإنكليز يف م�صر عقب احلوادث العربية امل�شهورة �سنة
1882م.
(((	�أفعمت :امتلأت( .م).
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غُ ِّل َقت �أبواب العمل من وجوهه الر�سمية يف الإدارات ،وتعطلت �أ�شغال
املحاكم ،و�شخ�صت الأب�صار لعاقبة هذا التنازع بني القوى احلاكمة ،فات�سع نطاق
الفو�ضى ،وارتفع حجاب املنعة ،ف�إذا الفالح ال يبايل بعمدته ،والعمدة ال يبايل
وعمت
مب�أمور مركزه ،وامل�أمور ال يحرتم مديره ،و�سرى التهاون �إىل الدوائر العلياَّ ،
الفو�ضى ،وعاد الأمر لقوة ال�ساعد ،وكرثة الأعوان فعاثت((( الل�صو�ص ،وت�شكلت
منها ع�صابات ،وكرث قطع الطرق يف �أكرث النواحي ،وارتفعت الأ�صوات بال�شكوى
منهم يف عموم اجلرائد الوطنية  -فوقفت حركة الأعمال العمومية ،وظهرت
الأزمة ،وبدت للنا�س �ش�ؤون قب�ضت �صدروهم ،وعدلت بهم عن �ضرورات
معا�شهم ،وامتنع املدينون من �أداء ما عليهم لدائنيهم من التجار وال�صيارفة -
فقب�ض املقر�ضون �أيديهم ،واحتكروا نقودهم  -لفقد ثقتهم ،وا�شتدت احلاجة،
وارتبكت الأحوال �إىل حد مل ي�سمع �إال يف الق�ص�ص ،وروايات القدماء قبل
حممد علي با�شا .ومطالب احلكومة ،والزيادة يف ال�ضرائب ،والر�سوم على �أ�شد
فعم الع�سر.
احلاالت  -مع الإحلاح يف اقت�ضائها ،وحت�صيلها ّ -
و�أحاط ال�ضنك ،وتقو�ضت �آالف من البيوت التجارية ،و�أتربت �أيدي
اجلماهري من عمال ال�صناعة ،و�أعدم املزارعون قاطبة � -إال نزر ي�سري من حفظة
و�سلبا.
نهبا ً
الكنوز ،وامل�ست�أثرين ب�أموال الكافةً ،
((( عاثت� :أ�سرعت يف الإف�ساد( .م).
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وزاد الويل مبحق احلرية ال�شخ�صية ،والأخذ بال�شبه و�إن �ضعفت  -واتباع
بواطل التهم ،و�إن بعدت� ،أو ا�ستحالت  -حتى �أخذ الفزع من القلوب م�أخذه،
مارا بطريق �إال وهو يلتفت وراءه لينظر  -هل تعلق
وبلغ منها مبلغه  -فال ترى ًّ
ب�أثوابه �شرطي يقوده �إىل ال�سجن� ،أو يقت�ضي منه فدا .وكل معروف اال�سم من
امل�صريني ينتظر يف كل خطوة عرثة ،ويف كل نه�ضة �سقطة ،وله من كل �شاخ�ص
ده�شة ،ومن كل طارق ُل َبا ِبه((( َغ�شْ َية(((� .أي �شقاء ينتظره احلي يف حياته �أ�شنع
من هذا؟!
هذا تن�شق له امل ََرا ِئر((( من �أحوال �سكان القطر  -هذا بع�ض ما ي�ضيق
به ال�صدر وتنقب�ض له الأنف�س مما رزئوا به  -وترك الأهايل حيارى يف �أمورهم،
تائهني عن ر�شادهم .ال يعلمون ماذا يحل ،وينتهي بهم  -يذكرون من حكومتهم،
وتغريرا» ت�سميه �ضي ًقا ،وعناء،
و�أحوالهم ال�سابقة «وكانت الدول الأوروبية ت�ضلي ًال ً
وجورا  -ومتنيهم بالإنقاذ منه فيحنون �إليه  -ويبكون عليه  -ويودون
وا�ستبدا ًداً ،
لو رجعوا �إليه ويح�سبونه غاية �سعادتهم ،ومنتهى راحتهم  -بعد هذه احلالة التي
هم فيها  -وخمت�صر القول � -أن حممد علي با�شا �أو�صل م�صر يف زمن قليل
�إىل �أوج ال�سعادة واملجد والإثراء مع الأمن ال�شامل ،والعدل الكامل .والإنكليز
بف�ضل احتاللهم �أ�سقطوا م�صر �إىل ح�ضي�ض ال�شقاء ،والذل ،والفقر ،وفقد الأمن،
((( ُل َبابِهَ :ع ْقلِه( .م).
((( َغ�شْ ية :غِ َطاء( .م).
((( املَ َرائِر :املراد تتقطع مرارته من الغيظ والغ�ضب ،جمع َم َرا َرة( .م).
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وحم�ض اجلور ،كل ذلك يف �أقل من �سنتني .فيا هلل ما �أعظم الفرق بني الزمنني،
ونتيجة العملني :عمل حممد علي با�شا ،وعمل ال�سادة العادلني «الإنكليز»!
�أال فليعلم ال�شرقيون  -من هنود ،وم�صريني ،وغريهم  -ممن �سقطوا بني
ود�ستورا تعمل به يف البالد،
خمالب الإنكليز � -أن لهذه الدولة خطة جتري عليها،
ً
وذلك �أنها �إذا ر�أت البالد يف قب�ضة �سلطان� ،أو �أمري  -نازلته و�ضمنت لنف�سها
الفوز � -إما بقوة الرجال� ،أو بقوة املال واملكر واالحتيال ،فال تبايل بريتانيا ب�أفراد
ولو كانوا �سالطني �أو �أمراء ،وال بجيو�شهم وقوادهم .و إ�منا الذي تخ�شاه ،وتفرق منه  -قيام
الأمة بوجهها  -هذا هو ال�سالح الوحيد القاطع َحل ْول((( بريتانياِ ،وح َي ِل َها  -وهذا الذي
ر�أيناه يخل�ص البالد وينجي العباد من نري الإنكليز .وقد �سبق فذكرنا دخولها
لبالد الأفغان ب�ستني �أل ًفا من اجلنود املنظمة ،وكيف �أنها توغلت يف البالد،
هب الأفغانيون من كل �صوب،
وا�ستولت على املعاقل ،واحل�صون ،ولكن ملا َّ
وناحية  -و�صدموها با�سم �أمة الأفغان ال با�سم �أمري �أو �سلطان  -ا�ضطرت لرتك
البالد وولَّت الأدبار بعد �أن �صرفت ثالثني مليونًا من اجلنيهات ،ف�ض ًال عن دماء
رجالها ونخبة قوادها.
�أي �سلطان كان ميكنه �أن يك�شف الإنكليز عن م�ستعمرة «�أمريكا» لو مل
ي�صدمها احتاد الأمريكانيني ،وينه�ضون با�سم الأمة الأمرييكانية م�ستميتني يف
طلب ا�ستقاللهم .نعم ملا ر�أت �إنكلرتا �أن الأمة هي التي تقاومها ،وتخلع طاعتها -
(((	لحِ َ ْولِ :ل ُق ّوة( .م).
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�أكرهت على العمل بد�ستورها ،وجرت على خطتها برتك البالد لأهلها  -ودهاة
الإنكليز � -أعقل من �أن يتوهموا �إمكان �إفناء �أمة ب�أ�سرها تتفق ،وت�ستب�سل ،وتطلب
املوت يف �سبيل ا�ستقاللها.
هذا الذي علمناه ،و�شهدت به احلوادث ،و�أيدته الوقائع .ف�إذا احتد امل�صريون،
ونه�ضوا ك�أمة ال ترى ُب ًّدا من ا�ستقاللها ،وال تقبل به بديالً ،وثبتوا على �شيء
فب�شر
من اجلور ،واحليف ،والقتل يف بادئ الأمر ،و�صربوا ،ورابطوا وارتبطوا ّ -
امل�صريني بح�سن امل�آل ،ونيل اال�ستقالل �إن �شاء اهلل وال حول وال قوة �إال باهلل.
�أما الهند  -فقد بدت طالئع خري تب�شر بقرب نه�ضتها من كبوتها ،وتيقظها
«فرق ت�سد»  -وقد
من غفلتها  -وذلك �أن الإنكليز قد جروا يف الهند على قاعدة ّ
متكنت من تفريق امل�سلمني والوثنيني بع�ضهم عن بع�ض ،وغر�ست يف العن�صرين
بذور البغ�ضاء  -بامليل تارة �إىل جانب امل�سلمني ،وتارة �إىل الآخرين  -وكان �إيثارها
بع�ضا �أقوى � -إذ لي�س فيهم
للوثنيني �أظهر ،واعتمادها عليهم بتذليل بع�ضهم ً
من الب�أ�س ،والنجدة ما يف امل�سلمني ،وال �ضاع لهم من العزة ،وال�سلطان ما �ضاع
للم�سلمني .فظل الوثنيون يف ر�ضوخ ،وا�سرت�ضاء للإنكليز  -يفرحهم ذلك الإيثار
الطفيف يف َ�س َف ِا�سف((( الأمور ،والوظائف  -ويبعدهم عن امل�سلمني حتى جاء
دور القهر �إليهم  -ف�أخذت ت�ستلب ملك «نواب» الوثنيني ،وراجاتهم  -وتذيق
�أمراءهم �أنواع الذل ،والهوان .وبالإجمال فقد �سقطوا حتت مكب�س ال�ضغط
((( َ�س َفا�سِ فَ :ت َوافِه( .م).
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والت�ضييق مع �إخوانهم امل�سلمني .فالتحمت الأجزاء املتفرقة ،وتقاربت القلوب
املتنافرة ،و�أخذت �أفكارهم جتول يف امل�صري ،و�سبل اخلال�ص  -ول�سوف تعلو به
�أ�صواتهم.
�آن لن�سيم احلياة ،والن�شاط �أن يهب على املمالك ال�شرقية و�أهلها  -فتهب
من رقدتها ،وت�ستيقظ من غفلتها ،و�سنتها  -فتجمع كلمتها ،وتوحد قوتها.
�آن للأفغانيني �أن يرفعوا �أب�صارهم ،وي�ستقبلوا باليقظة حظهم بفكر ثاقب،
وعقل ر�شيد  -ويتقدموا لالتفاق مع �إخوانهم الإيرانيني  -فلي�س بينهم ما ي�صح
عليه االختالف يف امل�صالح العمومية  -فاجلميع من �أ�صل واحد ،وجتمعهم رابطة
واحدة ،وهي �أ�شرف الروابط «رابطة الدين الإ�سالمي».
وليعلموا �أن ا�ستمرارهم على التخالف جلب ،ويجلب ال�ضرر عليهم وعلى
�إخوانهم الفار�سيني ،وعلى �إخوانهم امل�سلمني يف الهند ،وعموم �سكنتها.
وعلى الفار�سيني ،والأفغانيني � -أن يراعوا الكلمة اجلامعة ،وال�صلة اجلن�سية،
�سببا يف خف�ض الكلمة الإ�سالمية،
وال يجعلوا االختالف الفرعي يف املذهب ً -
وقطع ال�صلة احلقيقية  -فلي�س من العقل واحلزم � -أن يقام من خالف جزئي -
علة ال�ضمحالل الكل.
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قد علم كل من القبيلني �أن االختالف بينهما هو الذي جلب على كل
منهما ما جلب  -فعلى الأفغانيني �أن يجوزوا عن هذا االختالف الفرعي �إىل
الوحدة الأ�صلية  -وميدوا �سواعدهم ملحالفة �إخوانهم  -ويجعلوا تلك «الوحدة»
فيا�ضا خلري بالدهم ،ومالذًا
�سياجا لأوطانهم ،وعدة ملكافحة �أعدائهم ،ومنب ًعا ً
ً
جلريانهم ،ومث ً
اال تن�سج على منواله عموم امل�سلمني يف م�شارق الأر�ض ومغاربها -
فينالوا �شرفًا رفي ًعا ،ويورثوا �أَ ْع َق َابهم((( جم ًدا خمل ًدا.
ولي�س ببعيد على همم الإيرانيني  -وعلو �أفكارهم � -أن يكونوا �أول
القائمني بتجديد «تلك الوحدة الإ�سالمية» وتقوية ال�صالت الدينية  -كما قاموا
يف بداية الإ�سالم بن�شر علومه ،وحفظ �أحكامه ،وك�شف �أ�سراره .فلقد عملوا وما
ق�صروا ،بل �صرفوا ق�صارى اجلهد يف خدمة ال�شرع ال�شريف وتو�سلوا لذلك ب�أجلّ
َّ
الو�سائل.
نعم  -البخاري ،وم�سلم ،والني�سابوري ،والرتمذي ،وابن ماجه ،و�أبو داود،
والبغوي ،و�أبو جعفر البلخي ،وانكليني وغريهم ممن �أنبتتهم �أرا�ضي �إيران.
�أبو بكر الرازي الطبيب ال�شهري ،والإمام فخر الدين الرازي ممن ن�ش�أوا يف
طهران.
(((	�أَ ْعقَا َبهمَ :من جاءوا بعدهم( .م).
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�أبو حامد الغزايل حجة الإ�سالم ،و�أبو �إ�سحق الإ�سفرايني ،والبي�ضاوي
وخواجه ن�صري الدين الطو�سي ،والأبهري ،وع�ضد امللة والدين وغريهم من علماء
الكالم والأ�صول ممن تفتخر بهم بالد فار�س  -وهم فخر امل�سلمني.
�أبو على بن �سينا الفيل�سوف ال�شهري  -و�شهاب الدين املقتول ومن كان
على �شاكلتهم  -ممن جبلوا من تراب فار�س.
�إن �أهل فار�س كانوا من �أول القائمني بخدمة الل�سان العربي ،و�ضبط �أ�صوله،
وت�أ�سي�س فنونه  -منهم �سيبويه ،و�أبو علي الفار�سي ،والر�ضي ،ومنهم عبد القاهر
اجلرجاين م�ؤ�س�س علوم البالغة لبيان �إعجاز القر�آن ،وفهم دقائقه على قدر الطاقة
الب�شرية.
و�صاحب ال�صحاح اجلوهري ،من �إحدى قراهم ،وجمد الدين الفريوز �آبادي
من �إحدى بلدانهم  -الزخم�شري جار اهلل ،وال�سكاكي ،و�أبو الفرج الأ�صفهاين،
وبديع الزمان الهمذاين ،وغريهم ممن بينوا دقائق القر�آن و�شيدوا الدين كلهم من
�أر�ض فار�س.
الطربي �أول امل�ؤرخني ،واال�صطخري ،والقزويني � -أول اجلغرافيني كانوا
من بالد فار�س .ال�شبلي كان من نهاوند  -و�أبو يزيد الب�سطامي من ب�سطام -
والأ�ستاذ الهروي وهو الأ�ستاذ احلقيقي لل�شيخ الأكرب حمي الدين بن العربي -
كان من هراة  -وكلها بالد فار�س.
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هل ين�سى �صدر ال�شريعة وفخر الإ�سالم البزدوي ،والآمدي ،واملريغيناين،
وال�سرخ�سي ،وال�سعد التفتازاين ،وال�سيد ال�شريف ،والأبيوردي ،وكلهم من �أبناء
فار�س.
القطب ال�شريازي ،وال�صدر ال�شريازي  -ور�أ�س احلكمة يف املت�أخرين
مري باقر الداماد � -أمري فندرك�سي وغريهم  -كانوا من بالد فار�س.
�أي ف�ضل كان ومل يكن لهم فيه اليد الطوىل � -أي مزية َم ّن اهلل بها على
الإ�سالم ومل يكونوا من ال�سابقني القتنائها .نعم وفيهم جاء قول امل�صطفى  لو
كان العلم يف الرثيا لناله رجال من فار�س.
فالفار�سيون � -إذا تذكروا �أياديهم يف العلم ،ونظروا �إىل �آثارهم يف الإ�سالم
نه�ضوا ليكونوا للوحدة الدينية دعامة  -كما كانوا للن�ش�أة الإ�سالمية وقاية .فهم مبا
�سبق لهم �أحق النا�س بال�سعي يف ا�سرتجاع ما كان لهم يف فتوة الإ�سالم  -وهم
�أجدر امل�سلمني بو�ضع �أ�سا�س «للوحدة الإ�سالمية» وما ذلك ببعيد على طيب
عنا�صرهم ،وقوة عزائمهم.
�أظن حان وقت ندائهم بالوحدة مع الأفغانيني ،والتحالف معهم على
مقاومة العادين  -ليكونوا باالحتاد معهم ح�ص ًنا ح�صي ًنا ،وحر ًزا مني ًعا تقف دونه
�أقدام الطامعني.
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�أظنهم مل ين�سوا �أن ا�ستيالء الإنكليز على املمالك الهندية � -إمنا مت بوقوع
اخلالف بينهم وبني الأفغانيني  -هل يخفى عليهم �أن كل م�سلم يف الهند �شاخ�ص
ب�صره �إىل طرف بنجاب  -ينظر قدومهم �إذا احتدوا مع �إخوانهم الأفغانيني.
ح�صلت لهم جتارب كثرية و�شهدوا من مظاهر احلوادث ما فيه �أكرب عربة -
فهل ي�صح بعد هذا �أن ي�ستمروا على التجايف والتباعد  -مع علمهم �أن الوحدة
منبع ال�شوكة .هذا �آن الت�آخي والتوافق .هذه �أوقات التحالف والتواثق� ،أحاط
الأعداء ببالدهم �شرقًا ،وغربًا  -وكلٌّ ي�شحذ �سيفه ،وي�سدد �سهمه حتى متكنه
الفر�صة من �شن الغارة على �أطراف بالدهم  -فال ي�ضيعوا الفر�ص وليعلموا �أن
اتفاق �سلطنة ال�شاه مع �إمارة الأفغان توجد قوة �إ�سالمية جديدة يف ال�شرق ت�سرع
لالن�ضمام �إليها واالحتاد معها �سائر الطوائف الإ�سالمية مع �أمرائها وحكامها،
وينبعث فيهم ويف �سائر امل�سلمني حياة جديدة ،وجتدد لهم �آمال جليلة ،وتنع�ش
بذلك �أرواح امل�ؤمنني .وما �أجلها نعمة ،و�أهيبها �سطوة ،و�أمنعها قوة � -إذا تو�سط
عقد تلك الوحدة الإ�سالمية � -صاحب اخلالفة العظمى ،والإمامة الكربى
جاللة ال�سلطان  -في�سرتدوا املغ�صوب من ملكهم ،وي�سرتجعوا املنهوب من
�أموالهم ،وي�ستعيدوا جمدهم ،وما بان من عزهم  -ويرجعوا امللك الإ�سالمي كما
م�سيطرا ما بني نقطة الغرب الأق�صى �إىل �أح�شاء ال�صني  -يف عر�ض ما
كان -
ً
بني قازان من جهة ال�شمال وبني �سرنديب حتت خط اال�ستواء  -وتعاد ال�سرية
الأوىل التي كانت مللوك الإ�سالم العظام الذين �أداروا ب�شوكتهم �أكرث املعمور
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من الكرة الأر�ضية � -أولئك الذين ما كان ُي ْه َزم لهم جي�ش ،وال ُي َن َّك�س لهم
علم ،وال ُي َر ّد قول على قائلهم  -كان اخلليفة العبا�سي �إذا نطق بالكلمة  -خ�ضع
لها فغفور ال�صني  -وارتعدت منها فرائ�ص �أعظم امللوك يف �أوروبا  -وكم نبغ يف
القرون الو�سطى من �أقيال امللوك ،وال�سالطني مثل حممود الغزنوي ،وملك�شاه
ال�سلجوقي ،و�صالح الدين الأيوبي  -ويف امل�شرق مثل تيمور الكوركان  -ويف
الغرب مثل ال�سلطان حممد الفاحت  -وال�سلطان �سليم ،وال�سلطان �سليمان.
كانت لأ�ساطيل امل�سلمني �سيادة ال ُت َب َاري يف البحار  -الأبي�ض ،والأحمر،
واملحيط الهندي  -ولها الكلمة العليا فيها �إىل زمن غري بعيد  -كان خمالفوهم
يدينون مللكوت ف�ضلهم  -كما يذلون ل�سلطان غلبهم .وامل�سلمون هم هم ميل ُئون
اليوم تلك الأقطار ،والأم�صار  -ال ُي ْع ِو ُز ُهم((( للعود �إىل ذلك املجد البازخ ،والعز
ال�شامخ � -إال وحدة تتم ب�إذن اهلل  -وف�ضل يعم بحول اهلل  -وما على اهلل �أمر ع�سري
وهو جل جالله على كل �شيء قدير نعم املوىل ونعم الن�صري.

((( ُي ْع ِو ْز ُهمَ :ي ْنقُ�صهم ( .م).

ا�ستغرابه ميل ال�شرقيني يف هذا الع�صر �إىل حب
التطويل يف املقال ،واملماطلة بالأفعال على عك�س ما
كان عليه ال�سلف ،و�أمثلته على ذلك
قال � :أرى للبالغة يف القول ،والإيجاز بالبيان ،والإعجاز فيه  -عالقة مع
عزة �سلطان الأمة ،وزمن فتوتها  -فكم من خطوب �أملت وكادت تثري حروبًا،
م�ستطريا� ،أزالته خطبة ،وح�سن بيان ب�إيجاز وكم من جي�ش �سمع من
�شرا
ً
وحتدث ًّ
�أمريه كلمات ف َْا�س َت َمات((( وذلت عنده احلياة  -وكم من �أمر خطري ،ووعظ ،وحتذير
ال�صديق بعد بيعته حيث قال:
ت�ضمنه كتيب �صغري .دونك وخطبة ِّ
يت عليكم ول�ست بخريكم  -ف�إن �أح�سنت ف�أعينوين ،و�إن
�أيها النا�س ُو ِّل ُ
�أ�س�أت فقوموين  -ال�صدق �أمانة ،والكذب خيانة.
أعملن باحللم حتى ال تنفع �إال
لأغمدن �سيفي حتى ي�ستلَّه احلق  -ول ّ
ال�شدة  -ال�ضعيف منكم قوي عندي حتى �آخذ احلق له  -والقوي �ضعيف
حتى �آخذ احلق منه  -ال يدع �أحد منكم اجلهاد ف�إنه ال يدعه قوم �إال �ضربهم اهلل

اب نَف ًْ�سا باملوت وثبت غري مبال( .م).
((( ْا�س َت َماتَ :ط َ
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بالذل � -أطيعوين ما �أطعت اهلل ور�سوله  -ف�إذا ع�صيت اهلل ور�سوله فال طاعة يل
عليكم� .إلخ.
ومن مواعظ ال�صديق لأ�سامة بن زيد وهو �أمري اجلي�ش :ال تخونوا ،وال
كبريا ،وال امر�أة ،وال
تغدروا ،وال تغلوا ،وال متثلوا ،وال تقتلوا طفالً ،وال ً
�شيخا ً
تعقروا نخ ًال وحترقوه ،وال تقطعوا �شجرة مثمرة ،وال تذبحوا �شاة وال بقرة ،وال
بعريا  -و�سوف مترون برهبان قد فرغوا �أنف�سهم يف ال�صوامع فدعوهم وما فرغوا
ً
�أنف�سهم له...
ومن بليغ و�صاياه ،وموجز حكمه «ر�ضي اهلل عنه» مما ال ي�ستغني عنه �أمري،
وال قائد جي�ش ،وال عامل ،وال ويل �أمر  -مدى الدهر  -قوله ليزيد بن �أبي �سفيان:
«�إذا قدمت على جندك ف�أح�سن �صحبتهم ،وابد�أهم باخلري ،وعدهم �إياه،
و�أ�صلح نف�سك ي�صلح لك النا�س  -و�صلّ ال�صلوات لأوقاتها ب�إمتام ركوعها
و�سجودها ،والتخ�شع فيها.
و�إذا قدم عليك ُر�سل عدوك ف�أكرمهم ،و�أقلل لبثهم حتى يخرجوا من
ع�سكرك وهم جاهلون به  -وال ترينهم  -فريوا َخ َللَك  -ويعلموا علمك و�أنزلهم
يف ثروة ع�سكرك  -وامنع من قبلك من حمادثتهم  -وكن �أنت املتويل لكالمهم -
وال جتعل �سرك لعالنيتك فيخلط �أمرك .و�إذا ا�ست�شرت فا�صدق احلديث ت�صدق
امل�شورة ،وال تخزن عن امل�شري خربك ف ُت�ؤ َتى من قبل نف�سك  -و�أ�سمر بالليل يف
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�أ�صحابك ت�أتك الأخبار ،وتنك�شف عندك الأ�ستار  -و�أَكْثرِ حر�سكَ ،وب ِّددهم يف
ع�سكرك ،و�أكرث مفاج�أتهم يف حمار�سهم بغري علم منهم بك ،فمن وجدته غفل
عن حمر�سه ف�أح�سن �أدبه ،وعاقبه يف غري �إفراط ،و�أعقب بينهم يف الليل ،واجعل
النوبة الأوىل �أطول من الأخرية ف�إنها �أي�سرهما ،وال تخف من عقوبة امل�ستحق،
تلجن فيها ،وال ت�سرع �إليها ،وال تخذلها مدف ًعا  -وال تغفل عن �أهل ع�سكرك
وال ّ
فتف�سده ،وال جت�س�س عليهم فتف�ضحهم ،وال تك�شف النا�س عن �أ�سرارهم ،واكتف
العباثني  -وجال�س �أهل ال�صدق ،والوفاء و�أ�صدق اللقاء،
بعالنيتهم ،وال جتال�س َّ
وال جتنب فيجنب النا�س  -واجتنب الغلول «البخل وال�شح» ف�إنه يقرب الفقر،
ويدفع الن�صر  -و�ستجدون �أقوا ًما حب�سوا �أنف�سهم يف ال�صوامع فدعهم وما حب�سوا
�أنف�سهم له :انتهى».
�أي خري مل تدل عليه هذه الو�صايا؟ و�أي �شر مل حتذر منه؟ وهل با�ستطاعة
املجلدات �أن تقوم مبا قامت به هذه الأ�سطر القليلة والعبارة الوجيزة!
من؟ من فحول الف�صاحة ،و�أقطاب البالغة ،و َفطَ َاحل((( فقهاء الأمة،
و�أعالم املجتهدين ،كان يطمع �أن يجمع �أ�صول الق�ضاء ،و�أهم فروعه كما جمعه
الفاروق يف كتابه ال�صغري امل�شهور لأبي مو�سى الأ�شعري حيث قال له:

((( ف ََط َاحل :غزيري العلم ،جمع ف ِْط َحل( .م).
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«�أما بعد ف�إن الق�ضاء فري�ضة حمكمة ،و�سنة ُم َّت َب َعة  -فافهم �إذا �أدى �إليك
ف�إنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له  -و� ِآ�س((( يف وجهك ،وجمل�سك ،وعدلك حتى
ال يطمع �شريف يف حيفك ،وال يي�أ�س �ضعيف من عدلك .البينة على من ا َّدعى
�صلحا �أحل حرا ًما �أو
واليمني على من �أنكر  -وال�صلح جائز بني امل�سلمني �إال ً
حرم حال ًال  -وال مينعك ق�ضاء ق�ضيته �أم�س فراجعت اليوم فيه عقلك ،وهديت
فيه لر�شدك � -أن ترجع �إىل احلق ف�إن احلق قدمي ومراجعة احلق خري من التمادي
يف الباطل .الفهم ،الفهم .فيما تلجلج يف �صدرك مما لي�س يف كتاب وال �سنة  -ثم
(((
غائبا،
اعرف الأمثال والأ�شباه ،و ِق ْ�س الأمور ب َنظَ ا ِئرِها  -واجعل ملن ادعى ح ًّقا ً
�أو بينة �أم ًدا ينتهي �إليه  -ف�إن �أح�ضر ِّبينته �أخذت له بحقه  -و�إال ا�ستحللت
الق�ضية عليه ،ف�إن ذلك �أنفى لل�شك ،و�أجلى للعماء  -و�إياك والقلق ،وال�ضجر،
والـت�أفف باخل�صوم  -ف�إن ا�ستقرار احلق يف مواطن احلق يعظم اهلل به الأجر،
ويح�سن به الذكر ..انتهى».
ومن موجز ،و ُم ْع َجز و�صايا الفاروق لأمراء اجليو�ش  -ما قاله ل�سعد بن
مالك بن وهب حينما �أ َّمره على حرب العراق.
«ال يغرنك من اهلل �أن قيل خال ر�سول اهلل  و�صاحب ر�سول اهلل  -ف�إن
اهلل ال ميحو ال�سيء بال�سيء ولكنه ميحو ال�سيء باحل�سن  -ولي�س بني اهلل وبني
(((	� ِآ�س�َ :س ِّو بني النا�س يف املعاملة( .م).
((( ِب َن َظا ِئرِها� :أَ ْمثَالِها( .م).
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�أحد ن�سب �إال طاعة  -اهلل ربهم وهم عباده  -يتفا�ضلون بالعافية ،ويذكرون عنده
بالطاعة فانظر الأمر الذي ر�أيت ر�سول اهلل  يلزمه  -فالزمه ،وعليك بال�صرب».
وقد �أو�صى عتبة بن غزوان حني وجهه �إىل الب�صرة بقوله:
«يا عتبة �إين قد ا�ستعملتك على �أر�ض الهند وهي َح ْو َمة((( من ُح َوم العدو �أرجو
اهلل �أن يكفيك ما حولها ويعينك عليها ...واتق اهلل فيما ُو ِّليت ،و�إياك �أن تنازعك نف�سك
�إىل ِكبرْ ٍ مما يف�سد عليك �أخوتك  -وقد �صحبت ر�سول اهلل  - فعززت به بعد الذلة،
أمريا م�سلطًاً ،
وملكا مطا ًعا  -تقول في�سمع
وقويت به بعد ال�ضعف  -حتى �صرت � ً
(((
منك ،وت�أمر فيطاع �أمرك  -فيا لها من نعمة �إن مل ترفعك فوق قدرك ،وتبطرك
على من دونك  -واحتفظ من النعمة احتفاظك من املع�صية  -ولهي �أخوفهما
عندي عليك �أن ت�ستدرجك ،وتخدعك فت�سقط �سقطة ت�صري بها �إىل جهنم -
�أعيذك باهلل ونف�سي من ذلك � -إن النا�س �أ�سرعوا �إىل اهلل حتى �إذا رفعت لهم
الدنيا ف�أرادوها  -ف�أرد اهلل وال ترد الدنيا ،واتق م�صارع الظاملني».
نعم َت َ�س َّنى للفاروق �أن ي�أتي على خري نتائج الأحكام ،وما ينتظره النا�س
على اختالف طبقاتهم من عدل احلكام «ب�أربعة كلمات» حيث قال للمغرية بن
�شعبة حينما و ّاله :يا مغرية «لي�أم َّنك الأبرار ،وليخفك الأ�شرار».
((( َح ْو َمةَ :م ْو ِ�ضع( .م).
((( تبطرك :تكربك( .م).
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ومن معجز الإيجاز ذلك الكتاب الذي حوى عزل �أمري ،وتولية �أمري ،وعظم
الذنب الذي �أ�سند للمعزول ،ولزوم ت�سليم العمل للخلف وال�سرعة باملجيء -
ويف كل ذلك مل يتجاوز ال�سطر  -و�إليك ن�ص الكتاب الذي بعثه املغرية:
أمريا ف�سلم �إليه ما يف يدك -
«�أما بعد ف�إنه بلغني نب�أ عظيم فبعثت �أبا مو�سى � ً
والعجل».
وهكذا ف�إنك ترى يف َّطيات تلك الكلمات املوجزة قد انطوى العدل
املطلق ،ومنها بد�أ علم الأخالق و�إليها انتهى مع حفظ و�صون ال�شعور  -و�إليك ما
أحرارا فلم ت�ستعبدوهم؟
قاله لعمرو بن العا�ص� :إن اهلل خلق النا�س � ً
ومن خطبة له «�أيها النا�س� ،إين ما �أر�سل لكم عم ً
اال لي�ضربوا �أب�شاركم ،وال
لي�أخذوا �أموالكم ،و�إمنا �أر�سلهم �إليكم ليعلموكم ،وير�شدوكم ،فمن ُف ِعل به �شيء
�سوى ذلك فلريفعه �إ َّيل فوالذي نف�س عمر بيده لأق ُّ�صنه منه� ...أال ال ت�ضربوا
امل�سلمني فتذلوهم ،وال حتمدوهم فتفتنونهم ،وال متنعوهم حقوقهم فتكفروهم ،وال
تنزلوهم ال ِغ َيا�ض((( فت�ضيعوهم».

((( ال ِغ َيا�ض :هي ال�شجر امل ْل َتف �إذا نزل فيها امل�سلمون تفرقوا ومتكن العدو منهم ،فنهوا عن نزولهم فيها ،جمع
َغ ْي�ضة( .م).
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«لأنه ح�سب نزول العرب يف الغيا�ض ي�ستحلون فيه برد املاء وطيب الهواء
وظل الأ�شجار ،في�سرتخون ما وجدوا يف العي�ش رخاء وتذهب منهم النجدة،
وي�ضعف منهم الب�أ�س  -هذا ما خ�شي عليهم منه وح�سبه  م�ضيعة».
وكان من الأ�صحاب  يرمي يف ن�صحه ،وو�صاياه ،وب�سيط �أقواله � -إىل
غر�ض بعيد من احلزم والتيقظ .من ذلك �أنهم ذكروا رج ًال عنده فقالوا يا �أمري
امل�ؤمنني فا�ضل ال يعرف من ال�شر �شي ًئا  -قال ذاك �أوقع له فيه!
وما زال معني احلكمة ،وح�سن البيان مع الإعجاز يف الإيجاز يجريان مع
الدولة �صعو ًدا ،وارتقاء ،وانب�ساطًا  -حتى �إذا �أتى دور التقهقر ،واالنحطاط � -أخذ
الل�سان وح�سن البيان ،وتلك البالغة ،والف�صاحة يف ال�سقوط ،وال�سخافة ،وف�ساد
الرتكيب و�سقم املعاين ،و�سوء اختيار الألفاظ  -لدرجة يتعذر على الغالب معها
فهم املراد  -وال �أرى حاجة للإتيان ب�أمثلة  -لأننا من املعا�صرين البتالء الل�سان
بهذا الداء  -قال :خرجت من �صالة اجلمعة يف امل�سجد اجلامع يف الب�صرة  -ويف
نف�سي ح�سرة �أن �أ�سمع اخلطيب �أعرب ولو كلمة واحدة يف خطبة مكتوبة يف يده -
فرتحمت على �سيبويه  -وعلمت �أن كتابه «البحر» هو الذي �أغرق الب�صريني،
َّ
والكوفيني فغا�ص الأعراب معهم �إىل القعر  -هذا من حيث الإعراب  -و�أما من
حيث املعنى  -ف�إىل اهلل امل�شتكى.
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منرب اخلطبة يف امل�ساجد اجلامعة �شيده امل�صطفى  لريتفع منه �صوت التعليم
للم�سلمني ،والإيقاظ وحتريك الهمة ،واحلث على جمع الكلمة ،وما فيه �سعادة
الدارين .ي�صري �إىل ما �صار �إليه اليوم .وعلى منابر الب�صرة ،والكوفة  -ارتقى مثل
�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب وغريه من �أكابر ال�صحابة ،والتابعني  -بحور البالغة،
وفحول الف�صاحة ،وح�سن البيان  -يرتقي ذلك املنرب اليوم �أجهل الأعراب والعجم
َ�ص بهم فناء اجلامع على رحبه  -وال
ويخطب النا�س وقد ركبوا بع�ضهم احت�شا ًدا ،وغ َّ
تكون اخلطبة �إال «�أن الورد اللطيف فتح من عرقه ال�شريف» .وهكذا �أكرث خطباء
املنابر يف الأم�صار فال حول وال قوة �إال باهلل.
ومن العبث القيام لعمل قيا�س مع ال�سلف ال�صالح  -ولو كان القيا�س مع
الفارق فقط لهان الأمر ،وخف ال�شر  -ولكنه العك�س التام.
ف�إذا قلنا � -إن ال�سلف كان ال ينق�ض عه ًدا ،وال يخلف وع ًدا .و�أردنا �أن
نعلم ما نحن عليه من هذا القبيل  -فما علينا �إال �أن نعك�س الأمر  -فيكون نحن
اخللف «ال نحفظ عه ًدا ،وال نفي وع ًدا»  -وهكذا م�ضاءهم يف العمل ،وت�سويفنا -
�إيجازهم وتطويلنا � -صربهم  -وجزعنا� .شجاعتهم ،و�إقدامهم  -وجبننا ،و�إحجامنا.
عزة نف�سهم ،و�إباءهم  -ذلنا ،وا�ستكانتنا  -و�إىل ما هنالك من املحزنات 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 [الأنفال.]53/
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تلك �آيات الكتاب احلكيم تهدي �إىل احلق و�إىل �صراط م�ستقيم ،وال يرتاب
فيها �إال القوم ال�ضالون .هل يخلف اهلل وعده ،ووعيده  -وهو �أ�صدق َمن وعد،
غ�ش
و�أقدر َمن �أوعد  -هل كذَّ ب اهلل ُر ُ�سلَه ،هل ودع �أنبياءه ،و َق َال ُهم(((  -هل َّ
لغوا
خلقه ،و�سلك بهم طريق ال�ضالل؟ «نعوذ باهلل» هل �أنزل الآيات البينات ً
وعب ًثا؟ هل افرتت عليه ر�سله كذبًا؟ هل اختلقوا عليه �إ ْف ًكا(((؟ هل خاطب اهلل
عبيده برموز ال يعلمونها ،و�إ�شارات ال يدركونها؟ هل دعاهم �إليه مبا ال يعقلون؟
«ن�ستغفر اهلل».
وف�صل فيه كل �أمر ،و�أودعه تبيانًا
عربيا غري ذي عوجَّ ،
�ألي�س قد �أنزل قر�آنًا ًّ
كبريا».
لكل �شيء «تقد�ست �صفاته وتعاىل اهلل عما يقول الظاملون ًّ
علوا ًّ
هو ال�صادق يف وعده ،ووعيده  -ما اتخذ ر�سو ًال كذبًا ،وال �أتى �شي ًئا عب ًثا،
وما هدانا �إال �سبيل الر�شاد  -وال تبديل لآياته تزول ال�سماوات والأر�ض ،وال
يزول حكم من �أحكام كتابه  -الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
يقول اهلل

ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮊ [الأنبياء ]105/ويقول
ﮗﮊ [املنافقون ]8/وقال ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮊ [الروم]47 /
وقال -ﮋﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﮊ [الفتح.]28 /
((( َق َال ُهم� :أَ ْبغ ََ�ض ُهم( .م).
(((	�إِف ًْكا :كَذِ بًا( .م).

ﮋﮔ ﮕ ﮖ
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هذا ما وعد اهلل يف حمكم الآيات مما ال يقبل ت�أوي ًال  -وال ينال هذه الآيات
بالت�أويل �إال من �ضل عن ال�سبيلَ ،ورا َم((( حتريف الكلم عن موا�ضعه.
هذا عهده �إىل هذه الأمة املرحومة ولن يخلف اهلل عهده وعدها بالن�صر
والعزة ،وعلو الكلمة ،وم َّهد لها �سبيل ما وعدها �إىل يوم القيامة  -وما جعل ملجدها
�أم ًدا ،وال لعزتها َح ًّدا.
هذه �أمة �أن�ش�أها اهلل من قلة ،ورفع �ش�أنها �إىل ذروة العال  -حتى ثبتت
(((
الر ِا�س َيات((( ،وان�شقت
�أقدامها على قُن ال�شاخمات ،ودكَّ ت بعظمتها عوايل َّ
ال�ضا ِر َيات ،وذابت للرعب منها �أع�شار القلوب.
ل َه ْي َبتها مرائر َّ
هال ظهورها الهائل كل نف�س ،وحتيرَّ يف �سببه كل عقل  -واهتدى �إىل
ال�سبب �أهل احلق فقالوا  -قوم كانوا مع اهلل فكان اهلل معهم  -جماعة قاموا بن�صر
اهلل  -وا�سرت�شدوا بكتابه ف�أمدهم بن�صر من عنده.
هذه �أمة كانت يف ن�ش�أتها فاقدة الذخائر ،معوزة من الأ�سلحةُ ،وع َدد القتال -
فاخرتقت �صفوف الأمم ،واختطَّ ت ديارها  -فال �أبراج املجو�س وخنادقهم دفعتها،
�صدتها ،وال �صعوبة امل�سالك عاقها  -وال �أ َّثر يف
وال قالع الرومان ،و َم َعا ِقلَهم((( َّ
(((
(((
(((
(((

َرا َمَ :ط َلب( .م).
ُقننَ َ� :أَ َعاليِ ( .م).
ال َّرا�سِ َيات :اجلبال الثوابت( .م).
َم َعاقِل :ح�صون( .م).
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همتها اختالف الأهوية  -وال تهيبت نفو�سها غزارة الرثوة عند من �سواها ،وال
َرا َعها((( جاللة ملوكهم و ِقدم بيوتهم ،وال َت ُن ُوعها((( �صنائعهم وال �سعة دائرة
فنونهم ،وال عاق �سريها �أحكام القوانني ،وال تنظيم ال�شرائع ،وال تقلُّب غريها من
الأمم يف فنون ال�سيا�سة.
كانت تطرق ديار القوم فيحقرون �أمرها وي�ستهينون بهم ،وما كان يخطر
ببال �أحد �أن هذه ال�شرذمة القليلة «العرب بعد الإ�سالم» تزعزع �أركان تلك
الدول العظيمة ،ومتحو �أ�سماءهم من لوح املجد ،وما كان َي ْخ َت ِلج((( ب�صدر �أن
هذه الع�صابة ال�صغرية تقهر تلك الأمم الكبرية ،ومتكن يف نفو�سها عقائد دينها،
وتخ�ضعها لأوامرها ،وعاداتها و�شرائعها.
لكن كان كل ذلك  -ونالت الأمة املرحومة على �ضعفها  -ما مل تنله �أمة
�سواها.
نعم قوم �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه  -فوفَّاهم �أجورهم جم ًدا يف الدنيا
و�سعادة يف الآخرة.
هذه الأمة اليوم يبلغ عددها مايتني وثمانني مليونًا على وجه التقريب  -و�أرا�ضيها
كما �سبق بيانه �آخذة من املحيط الأطالنتيكي �إىل �أح�شاء بالد ال�صني  -تربة طيبة -
((( َرا َعهاَ :ف َزعها( .م).
((( َت ُن ُوعها :تحُ َ ِّر ُك َها( .م).
((( َي ْخ َتلِج :يتنازع( .م).
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ومنابت خ�صيبة ،وديار رحبة  -ومع ذلك نرى بالدها منهوبة ،و�أموالها م�سلوبة،
�شعبا ،ويتقا�سمون �أرا�ضيها.
�شعبا ً
تتغلب الأجانب على �شعوب هذه الأمة ً
قطعة بعد قطعة ،وممالكها مملكة بعد مملكة ،ووالية بعد �أخرى  -ومل يبق لها
كلمة ُت ْ�س َمع ،وال �أَ ْم ًرا ُيطَ اع  -حتى �أن الباقني من ملوكها ي�صبحون كل يوم يف
ملمة ،ومي�سون يف كربة ُم ْد َل ِه َّمة((( � -ضاقت �أوقاتهم عن �سعة الكوارث التي تلم
َّ
بهم  -و�صار اخلوف عليهم �أعظم من الرجاء لهم.
هذه هي الأمة التي كانت الدول العظام ي�ؤدون لها اجلزية ا�ستبقاء حلياتهن -
وملوكها يف هذه الأيام يرون بقاءهم يف التزلف �إىل تلك الدول الأجنبية  -يا
للم�صيبة! ويا للرزيئة! �ألي�س هذا بخطب َجلَل؟ �ألي�س هذا ببالء نزل؟ ما �سبب
هذا الهبوط ،وما علة هذا االنحطاط ،وال�سقوط؟ هل ن�سيء الظن بالوعود
الإلهية؟ «معاذ اهلل» هل ن�ستيئ�س من رحمة اهلل ،ونظن �أن قد كذب علينا « -نعوذ
باهلل»  -هل نرتاب يف وعده بن�صرنا بعد �أن �أكده لنا؟ «حا�شاه �سبحانه» ال كان
�شيء من ذلك ،ولن يكون .فعلينا �إذن �أن ننظر �إىل �أنف�سنا وال لومنا �إال عليها� .أن
اهلل �سبحانه وتعاىل بحكمته قد و�ضع ل�سري الأمم ُ�س َن ًنا متبعة ثم قال :ﮋﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﮊ [الأحزاب.]62 /

هِمةُ :م ْظ ِل َمة( .م).
((( ُم ْد َل َّ

399

ا�ستغرابه ميل ال�شرقيني يف هذا الع�صر �إىل حب التطويل يف املقال...

399

�أر�شدنا تعاىل يف حمكم �آياته �إىل �أن الأمم ما �سقطت من عر�ش عزها ،وال
بادت وحمي ا�سمها من لوح الوجود � -إال بعد ُن ُكو ِب َها((( عن تلك ال�سنن التي
َ�س َّنها اهلل على �أ�سا�س احلكمة البالغة.
�إن اهلل ال يغري ما بقوم من عزة و�سلطان ،ورفاهة ،وخف�ض عي�ش ،و�أمن،
وراحة  -حتى يغري �أولئك القوم ما ب�أنف�سهم  -من نور العقل  -و�صحة الفكر،
و�إ�شراف الب�صرية ،واالعتبار ب�أفعال اهلل يف الأمم ال�سابقة ،والتدبر يف �أحوال الذين
َحا ُدوا((( عن �صراط اهلل فهلكوا ،وحلّ بهم الدمار ،ثم الفناء لعدولهم عن ُ�س َّنة
العدل ،وخروجهم عن طريق الب�صرية واحلزم ،واحلكمة.
وحادوا عن اال�ستقامة يف العمل ،وال�صدق يف القول ،وال�سالمة يف ال�صدر،
والعفة عن ال�شهوات ،واحلمية على احلق ،والقيام بن�صره ،والتعاون على حمايته.
تركوا احلق ومل يجمعوا هممهم على �إعالء كلمته ،وا َّتبعوا الأهواء الباطلة،
وانكبوا على ال�شهوات الفانية ،و�أتوا عظائم املنكرات.

((( ن ُُكوبِهاُ :عدُ ولها( .م).
((( َحا ُدواَ :ما ُلوا( .م).
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(((
(((
ال�سننَ العادلة -
َخ َارت عزائمهم ُّ -
ف�شحوا ببذل ُم َه ِج ِهم يف حفظ ُّ
واختاروا احلياة يف الباطل على املوت يف ن�صرة احلق  -ف�أخذهم اهلل بذنوبهم
وجعلهم عربة للمعتربين!

هكذا جعل اهلل بقاء الأمم ،ومنائها يف التحلي بالف�ضائل التي �أ�شرنا �إليها -
وجعل هالكها ،ودمارها يف التخلي عنها�ُ .س َّنة ثابتة ال تختلف باختالف الأمم،
ك�س َّنته تعاىل يف اخللق ،والإيجاد ،وتقدير الأرزاق،
وال تتبدل بتبدل الأجيال ُ -
وحتديد الآجال  -علينا �أن نرجع �إىل قلوبنا ومنتحن مداركنا ،ونَ�سْب((( �أخالقنا،
ونالحظ م�سالك �سرينا  -لنعلم هل نحن على �سري الذين �سبقونا بالإميان؟ هل
نحن نَ ْق َت ِفي((( �أثر ال�سلف ال�صالح؟ هل غيرَّ اهلل ما بنا قبل �أن نغري ما ب�أنف�سنا،
وبدل يف �أمرنا ُ�س َن َنه « -حا�شاه وتعاىل عما ي�صفون» .بل
وخالف فينا حكمهَّ ،
�صدقنا اهلل وعده حتى �إذا ف�شلنا ،وتنازعنا يف الأمر ،وع�صيناه من بعد ما �أرى
فبدل ِع ّزنا بالذل،
�أ�سالفنا ما يحبون  -و�أعجبتنا كرثتنا فلم ُت ْغنِ ع َّنا �شي ًئا َّ -
و�سمونا باالنحطاط ،وغنانا بالفقر ،و�سيادتنا بالعبودية.
نرى الأجانب عنا يغت�صبون ديارنا ،وي�ستنزلون �أهلنا ،وي�سفكون دماء
الأبرياء من �إخواننا  -وال نرى يف �أحد م َّنا حراكًا.
(((
(((
(((
(((

خَ ا َرت� :ضَ ُعفَت( .م).
ُم َهجِ هِم� :أَ ْر َواحِ هِم( .م).
نَ�سْبرِ  :نَ ْخ َتبرِ ( .م).
نَ ْق َتفِي :نَ َّتبِع( .م).
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هذا العدد الوافر ،وال�سواد الأعظم من هذه امللة وغريهم من ال�شرقيني ال
يبذلون يف الدفاع عن �أوطانهم ،و�أنف�سهم �شي ًئا من ف ُُ�ضول((( �أموالهم  -ي�ستحبون
احلياة الدنيا ،ويود كل واحد منهم لو يعي�ش �ألف �سنة و�إن كان غذا�ؤه الذلة،
وك�سا�ؤه امل�سكنة ،وم�سكنه الهوان.
خ�صو�صا «وهم �أ�صحاب امللك
تفرقت كلمة ال�شرقيني عمو ًما ،وامل�سلمني
ً
امل�سلوب ،واملال املنهوب» �شرقًا وغربًا  -وكاد ينقطع ما بينهم  -ال َي ِح ّن �أخ لأخيه،
وال يهتم جار ب�ش�أن جاره ،وال يرقب �أحدنا يف الآخر �إِ ًّال((( وال ذمة .وال نحرتم
�شعائر ديننا ،وال ندافع عن حوزته ،وال نعززه مبا نبذل من �أرواحنا و�أموالنا ح�سبما
�أمرنا� .أيح�سب الالَّب�سون لبا�س امل�ؤمنني �أن اهلل ير�ضى منهم مبا يظهر على الأل�سنة -
وال مي�س �سواد القلوب  -هل ير�ضى اهلل عنهم ب�أن يعبدوه على حرف ف�إن �أ�صابهم
خري اطم�أنوا به و�إن �أ�صابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خ�سروا الدنيا والآخرة؟
ن�س�أل اهلل احلماية والهداية �إىل �سواء ال�سبيل فهو ح�سبنا ونعم الوكيل.

((( ُف ُ�ضولِ :ز َيادة( .م).
(((	�إ ًّالَ :ع ْه ًدا �أو قرابة( .م).

ر�أيه يف امل�ستعمرات وامل�ستعمرين و�أن اال�ستعمار لأي
دولة مهما تعاظمت قوة واقتدا ًرا فم�ستعمراتها �إن
هي �إال ثوب عارية قابل لال�سرتداد
قال :لقد بر ّز الأوروبيون ب�ضروب ال�سيا�سة لتو�سيع ممالكهم ،وتفننوا ب�إيجاد
الو�سائل امل�ؤدية لذلك .وكان �أ�سبقهم يف الدهاء و�أكرثهم يف اال�ستيالء (الإنكليز).
وهم يف مقدمة من ر�أى من دول الغرب �أن فتح البالد ومتلكها باجليو�ش ،والكفاح،
والقتال من مزعجات الأمور  -و�أن الدخول من باب املكر ،واللني ،واخلديعة،
�سالحا ،ونالت
واخلتل � -أوفر ،و�أ�سهل ،و�أقرب و�أفعل فاعتمدت هذا الأخري ً
وقهرا ،
جناحاً ،
به ً
وفالحا ،وتركت الأول وهو (احلرب والقتال) وفتح البالد ً
غلبا ً
ورجعت للثاين و�ألب�سته من الأ�سماء طيل�سانًا لني امللم�س ،هني امللب�س  -ودعته
(باال�ستعمار) وما ي�ؤخذ من املمالك (م�ستعمرات) ومن يحكم من النا�س فيها
ال�سبق،
(مب�ستعمرين)  -وجرت يف هذا امل�ضمار فكانت (املجلَّى) وحازت ق ََ�صب َّ
وتبعها غريها من الدول فكانوا (ال�سكيت).
م�صدرا ،وا�شتقاقًا  -ال �أراه �إال من
وا�صطالحا،
�إن هذا «اال�ستعمار» لغة،
ً
ً
قبيل �أ�سماء الأ�ضداد  -وهو �أقرب �إىل «اخلراب» و«التخريب» و�إىل «اال�سرتقاق،
واال�ستعباد» منه �إىل «العمار ،والعمران ،واال�ستعمار» .ال ت�سري دول اال�ستعمار �إال
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�إىل البالد الغنية يف ثروتها ،ومعادنهاِ ،وخ�صْ ب تربتها ،ومن كان �أهلها يف الدرك
الأ�سفل من اجلهل ،قد َخ َّيم((( عليهم اخلمول ،ال يبدون حراكًا ،وال يقربون
عراكًا.
و�إذا �صادفت دول اال�ستعمار «على طريق ال�شذوذ» يف بع�ض املمالك� ،أو
املقاطعات مقاومة من �سلطان �أو �أمري  -فما هي �إال مناو�شة �صغرية حربية  -مع
أ�سرياِ ،ف�سيق مع �أهل بيته
تلك املعدات احلديثة  -وقد �سقط امللك� ،أو الأمري � ً
حقريا ،وحجر عليه يف �أ�ضيق البلدان ،و�أبعدها عن العمران  -وتدخل
ذلي ًال ً
اململكة� ،أو اجلزيرة �أو املقاطعة  -وتنتظم يف �سلك امل�ستعمرات  -فت�صبح �أعزة
البالد �أذالء ،ويحل حمل احلرية ال�شخ�صية اال�ستعباد ،وك َّم الأفواه  -وينت�صب
امليزان ليحا�سب من تطرف عينه من الأهلني� ،أو ي�شخ�ص بب�صره� ،أو يلتفت �إىل
ورائه  -لي�س لأحد من خريات بالده �شيء وكل ال�ضرائب ،وال�ضربات ،وال�شر
والويالت لأهل البالد ،وعليهم ال ي�شاركهم بذلك �أحد.
هذا �إذا كان الدخول للبالد «بلعبة حربية» .و�أما �إذا دخلوا من باب االنت�صار
للأمري� ،أو تثبيت امللك� ،أو قمع الثورة  -وكانوا يف ذلك اللبا�س ُل َبا�س الأ�صدقاء،
الأمناء ،املخل�صني � -أو حمبني لل�شعب ،ورقيه ،وتعليمه درو�س احلكم الذاتي
لي�ستغني عنهم ويحكم بالده بذاته! فهناك تبقى مظاهر الأمور حمفوظة ،وبع�ض
التقاليد التافهة م�أمونة  -ي�شكلون للأحكام ،و�إدارة مهام البالد  -هياك ًال من النا�س -
((( خَ َّيمَ :ع َّم( .م).
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ويرتكون معهم �أمري البالد قبة َج ْوفَاء يرجع منها �صدى ال�صوت فقط  -ولي�س لهم
من الأمر �إال اتباع الأمر ال غري  -وخمت�صر القول � -إن اال�ستعمار مبعناه ال�صحيح،
ومبناه ال�صريح هو ت�سلط دول ،و�شعوب �أقوياء علماء على �شعوب �ضعيفة جهالء،
وال يخرج عامل الغلب والقهر عما ذكرناه فيما �سبق ،وهو «القوة والعلم يحكمان،
ويتحكمان بال�ضعف واجلهل»�ُ .س َّنة ثابتة ،وقانون متبع يف الكون.
أدوارا و�آج ً
اال  -وحلدوثها وتكونها ،وتعاليها ثم
وملا كان حلياة الأمم والدول ً � -
توقفها ،وانحطاطها � -أ�سبابًا وعوامل  -هكذا وجب �أن يكون اال�ستعمار خا�ض ًعا
لتلك النوامي�س الكونية  -مبعنى �أنه ي�صل �إىل حد حمدود و�أجل معلوم  -وانق�ضاء
�أجل اال�ستعمار �إمنا يتم بزوال الأ�سباب التي مكنت �أهله من الت�سلط ،و�أكرهت
ال�شعوب على اخل�ضوع لهم.
�سببا يف ال�صعود  -يح�صل الهبوط ،واالنحطاط -
نعم متى �ضعف ما كان ً
�سببا يف ال�سقوط  -يح�صل ال�صعود  -دور للحاكم واملحكوم،
ومتى زال ما كان ً
وقاعدة هي بحكم الالزم ،وامللزوم.
يح�صل لل�ضعيف من �صدمة القوي « -ده�شة ورجفة»  -ويحدث من
حائرا ،ذليالً،
�آثار العلم على اجلاهل «خ�شية» فيقف بني هاتني القوتني منذهالًً ،
�صاغرا  -كما هو احلال مع �أهل اال�ستعمار ،وامل�ستعمرين؛ �إذ مير الدور الأول بني
ً
جترب ،وتكرب ،وع�سف ،وجور ،و�أهل امل�ستعمرات قد �أده�شتهم املفاج�أة ،و�أذهلتهم
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ال�صدمة ،فيقابلون كل قول بال�سمع والطاعة ويفعلون ما ي�ؤمرون بكمال اخل�ضوع،
في�صادرون مبعنوياتهم  -من حرية �شخ�صية ،وعزة نف�سية ،وحرمة ملية� ،أو جامعة
قومية  -ثم ي�أتي دور الق�ضاء على مادياتهم  -فيحرمون من خريات بالدهم ،ومن
ك�سب جتارتهم ،وا�ستثمار مناجمهم .وبالإجمال احلرمان املطلق من كل خري،
و�إنزال كل �شر و�ضري  -فيرَْ َز ُحون((( �آخر الأمر حتت �أثقال ال�ضرائب وتتحمل
�أج�سامهم ما ال تطيق  -فعند الو�صول �إىل هذا احلد  -من �إ ِْر َهاف ا َحل ّد(((  -تظهر
«االخ ِتالَج»((( ف�إذا التقوا �أفرا ًدا
على الأمة عندئذ بع�ض �آثار احلياة وهو ما ي�شبه ْ
�أخذ كل منهم ينظر �إىل الآخر  -فيهزون ر�ؤو�سهم ه ًّزا خفي ًفا ،ويفركون �أيديهم
فركًا غري منتظم ،ويحكون رقابهم ،و�أرباب اللحى منهم َي ْ�س ِب ُلون((( حلاهم ،وينتفون
ُع ْث ُنونَهم(((  -هذه هي �أول مظاهر ال�شعور  -ثم جتول الأفكار ،وبعده يبد�أ الهم�س،
ثم الهدرمة ثم ،وثم �إىل �أن يعلو ال�صوت ،ويرتفع ال�سوط ويحكم ال�سيف وي�أتي
من بعده حكم العادل وهو �سبحانه و ّيل املظلومني.
ولو جاز لدولة �أن ت�شذ فتعامل امل�ستعمرات ب�شيء من العدل ،ومل
جورا ،وع�س ًفا  -للزم �أن يكون ذلك ال�شذوذ مبعاملة
ترهقهم ً
ظلما ،وت�سومهم ً
((( َي ْر َز ُحونَ :ي ْ�سق ُُطون من ال�ضعف ّ
والذل( .م).
(((	�إِ ْر َهاف ا َحل ّد :دقة اجل�سم ولطفه من �شدة ُه َزاله( .م).
االخ ِت َالج :اال�ضطراب واحلركة( .م).
(((
ْ
((( َي ْ�س ِب ُلونُ :يطِ ي ُلون( .م).
((( ُع ْث ُنونهم :مازاد من حلاهم( .م).
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الإنكليز مل�ستعمرة «�أمريكا» وبينها وبينهم من جامعات الل�سان ،والدين ،واملذهب
والأخالق ما يدعو للعطف ،ويحمل على الإقالل من العنف.
ولكن هيهات! فلي�س لقاعدة اال�ستعمار من �شاذ  -وكلنا يعلم ما عاناه
الأمريكانيون من جور احلكومة الإنكليزية ،وتفننها ب�أنواع املظامل ،و�سلب �أموالهم
ب�أ�شكال ال�ضرائب  -و�آخر �ضريبة� ،أو �ضربة نبهت الأمريكانيني ودفعتهم لطرح
نري �إنكلرتا بقوة ال�سالح ،ونهو�ض الأمة � -ضريبة «ورقة التمغة» و�أن �صكوك البيع،
وكافة العقود ،والعهود �إذا مل تكن حمررة على تلك الورقة ال يعمل بها .وناهيك
ما يف هذا احلكم من اجلور ومن �ضياع �أمالك وحقوق  -نعم جل�أ الأمرييكانيون يف
بدء �أمرهم �إىل ما يلج�أ �إليه ال�ضعيف � -إذ بعثوا بال�شكوى �إىل عا�صمة الإنكليز
وجمل�س �أ�شرافهم  -عقب �أن عقدوا جمعية عمومية يف مدينة نيويورك ،وعقب
�أن �أو�سعوا «م�أمور بيع ورقة التمغة �ضربًا» واتفقت كلمة اجلميع على الرف�ض  -وهذا
�أول طالئع القوة  -التي ال تر�ضخ الإنكليز لقوة �سواها  -وهو اجتماع كلمة
خدرت �أع�صاب الأمريكانيني ب�إبطالها ورقة التمغة  -وبالوقت ذاته
«الأمة» َّ
�أحدثت ما ميكنها من �سلب مال الواليات املتحدة ،فو�ضعت ر�سم الكمرك على
�سلبا للمال من التمغة  -وعمدت
ما يدخل �إليها من ال�شاي  -وهذا الر�سم �أكرث ً
للتنفيذ على ا�ستعمال القهر والقوة ،وملا كانت روح احلياة يف الأمريكانيني قد
َّدبت  -وجازت ،وتخطت دورة «االختالج» و«الهم�س» وو�صلت �إىل دور ارتفاع
ال�صوت ،و�سلّ ال�سيف  -فرمت بال�شاي الوارد �إىل البحر ووقفت للقوة الإنكليزية
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بقوة الأمة الأمريكانية  -و�ألقت مقاليد �أمورها ،و�إدارة حروبها الوطنية �إىل بطل
حريتهم ،وا�ستقاللهم «اجلرنال وا�شنطون» العظيم.
ـــد ُق َ�أ ْن َبـــا َء ِمن ُ
��ده ا َ
��د بني ا ِ
ال�س ُ
��د وا َّلل ِعب
حل ّ
جل ِّ
الك ُت ِب		 يف َح ِّ
يـــف �أَ ْ�ص َ
َّ

دهرا على بث ال�شكوى من والة الإنكليز
قل يل لو ثابر الأمريكانيون ً
و�سودوا ما يف الأر�ض من قرطا�س
�إىل جمل�س وزراء الإنكليز ،وا�ستنفدوا املدادَّ ،
تظلما ،وا�ستغاثة  -هل كان يفيدهم يف ا�ستقاللهم �شي ًئا� ،أو يك�شف عنهم بالء
ً
ا�ستعمار الربيتانيني  -ال والذي جعل اجلنة حتت ظالل ال�سيوف.
فقوة كل �أمة كامنة يف �أفرادها  -ال يظهرها �إال االحتاد  -وال يخفيها �إال
التفرق فمن رام من الأمم ا�ستعادة جمدها ،والتخل�ص ممن �أذلها فلي�س غري طريق
«االحتاد» ما يو�صل �إىل الغاية ،وينقذ من البالء  -وال غري حب املوت ما ينجي من
املوت  -وينيل املرء �إحدى الراحتني  -ف�إما �أن يعي�ش بحريته ،وا�ستقالله «�سعي ًدا»
و�إما �أن ميوت دونهما (بط ًال �شهي ًدا).
وعم اجلهل
�أروين مملكة �أو �أمة انغم�س ملوكها و�أمرا�ؤها بال�سفه وال�سرفَّ ،
طبقات ال�شعب ،وتفرقت كلمتهم فا�ستكانوا الذل والهوان  -مل ت�سقط تلك
امللوك والأمراء عن عرو�شها ،ومل ي�ستعبدها اال�ستعمار ،ويحل فيها الدمار!
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وهاتوا ،مملكة �أو قارة اتفقت كلمة �أهلها ،و�أنفت من الذل ،ورف�ضت
اال�ستعباد وا�ستلّت ال�سيف ،وطاب لها احلتف ،ومل تنل ا�ستقاللها والتمتع
واقتدارا.
بحريتها ،ولو كان امل�ستعمر �أعظم الدول قوة
ً
هل من حاجة للإتيان بالأدلة ،و�ضرب الأمثلة على �أن �أ�صغر الأمم ناه�ضت
�أعظم الدول وظفرت بحاجتها ،ونالت حريتها وا�ستقاللها.
من هم اليونان َ«�س َك َنة والية املوره» قبل �أقل من ع�صر عندما ناه�ضت
الدولة العثمانية  -تلك الدولة التي كانت حتكم �ستني مليونًا من النفو�س �إذ
ذاك  -واليونان �إىل اليوم مل يتجاوزوا يف متفرق املعمور مليونان.
كم هو عدد ال�صربيني؟ وهل جتاوزوا بعد ا�ستقاللهم مليونني ون�صف مليون
ن�سمة تقريبا؟
ما هو جبل الأ�سود؟ وجمموع �سكانه مل يبلغوا عدد �سكان حملة «بك
�أوغلو» يف الأ�ستانة  -وما هي قوته ،وجي�شه  -بالن�سبة لقوة ،وجي�ش الدولة
العثمانية!
وهكذا القول يف بلغاريا ،ورومانيا.
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فبعد هذه الأدلة املح�سو�سة ،والأمثلة امللمو�سة  -ي�صح �أن يبقى �أدنى ريب -
واقتدارا كالثوب العارية ال يلبث
�أن امل�ستعمرات لأي دولة مهما تعاظمت قوة،
ً
حتى ي�سرتد عند طلب �صاحبه بال�سنن املعروفة ،والطرق املو�صوفة.
وهل ي�شك امل�صريون  -وهم يزيدون عن الع�شرة ماليني((( وكلهم �أحفاد
الغزاة الفاحتني من �أعز قبائل العرب  -و�إخوانهم الأقباط � -أحفاد �أولئك الأ�شداء
الذين �آثارهم تدل على عظم هممهم � -أنهم �إذا نه�ضوا مل يظفروا باال�ستقالل،
واحلرية  -و�إعادة املجد القدمي لذلك القطر ال�سعيد .بلى ،و�إنهم �سينه�ضون �إن
�شاء اهلل ،ويعملون متحدين ،معت�صمني بحبل اهلل ،وينالون ما يتمنون بحول اهلل -
واهلل على كل �شيء قدير.

((( هذا كان عدد �سكان القطر يوم كتبت هذه املقالة �سنة 1310هـ1893 ،م.

قوله� :إن امل�سلم �سواء فيه العربي ،والأعجمي� ،إمنا
يعجب مبا�ضيه و�أ�سالفه ،وهو يف �أ�شد الغفلة عن
حا�ضره وم�ستقبله وكيف يجب �أن يكون
قال :الكون ي�شهد ،والآثار تدل ،وال من ينكر على �أن للعرب ،وغريهم من
آثارا ،ومفاخر �أتت من وراء الهمم ،و�صدق العزائم ،ولكنها يا للأ�سف
العجم ً � -
دفنت يف �أَ ْج َداث((( الأجداد ،وجاورت عظام �أولئك العظام � -أعالم املروءة،
ع�صبة الرحمة� ،أولياء ال�شفقة � -أهل النجدة� ،أ�سود احلمية ،وغ َْوث امل َِ�ضيم((( -
يوم ال�شدة� ،شوامخ القوة ،روا�سي العدل  -تلك بع�ض �صفات ال�سلف  -عرث
عليها اخللف بالنب�ش وهو يف جبانة «اجلنب» و«اخلمول»  -وقر�أها يف �سطور كتاب
حادثات الدهر ،و�أوراق �سجل رجال العامل  -فطفق يفخر ،ويعدد ،وي�صول،
وانق�ضت �شهبها على
ويطول ،ويقول :نحن من ملعت �سيوف �أجدادهم بامل�شرقَّ ،
املغرب ،فذلَّت لهم رقاب القيا�صرة ،والأكا�سرة ،وخ�ضعت لأمرهم الأمم  -خفقت
�أعالم فتوحاتهم فوق ممالك الأر�ض  -فطهروها من جراثيم الظلم واجلور  -وملئوها
بالرحمة والعدل  -وهكذا ال تزال ت�سمع ك ًّال من العربي ،والفار�سي وغريهما
(((	�أَ ْج َداثُ :ق ُبور( .م).
((( َغ ْوث املَ ِ�ضيم :جندة املظلوم( .م).
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من ال�شرقيني  -يقول نحن �أحفاد �أولئك الأجداد ،ونحن �ساللة ،وذرية �أولئك
الأقيال الأجماد ،ونحن مما يثري الأ�شجان ،ويزيد الأحزان.
نعم �أولئك �آبا�ؤنا ،و�أجدادنا قد جاد الزمان بهم فجا�ؤوا  -ولكن وا�سو�أتاه،
وامعرتاه! واخجلتاه! �إذا هم �س�ألونا عما فعلنا مبخلفاتهم ،وما �أورثوه لنا ،وا�ستخلفونا
عليه من املمالك ،والأقطار  -وعظيم املدن ،والأم�صار.
نعم �أين �أنتم �أيها الأجداد ،الأجماد ،الأجناد ،القوامون بالق�سط ،الآخذون
بالعدل ،الناطقون باحلكمة ،امل�ؤ�س�سون لبناء الأمة � -أال تنظرون من خالل
قبوركم �إىل ما �أتاه خلفكم من بعدكم ،وما �أ�صاب �أبناءكم ومن ينتحل ِن ْح َل َت ُكم((( -
انحرفوا عن �سنتكم  -وحادوا عن طريقكم  -ف�ضلوا عن �سبيلكم  -ا�ستبدلوا
كل ف�ضيلة برذيلة ،و�أتوا على كل �أمر هلل بعك�سه ،نبذوا حكمة الدين واتباع �شرع
جورا،
�سيد املر�سلني،
ً
وتفرقوا فرقًا ،و�أ�شيا ًعا  -امللوك منهم �أنزلوا عن عرو�شهم ً
ظلما ،و�أعزة باتوا �أذلة ،و�أجالء �أ�صبحوا حقراء،
وذوو حقوق ُحرِموا حقوقهم ً
و�أغنياء �أم�سوا فقراء ،و�أ�صحاء �أ�صبحوا �سقا ًما ،و�أ�سود حتولت نعا ًما  -ف�أ�صبحوا
من ال�ضعف على حال تذوب لها القلوب �أ�س ًفا ،وحترتق الأكباد حزنًا � -أ�صبحوا
فري�سة للأمم الغريبة ال ي�ستطيعون ذو ًدا عن حو�ضهم ،وال دفا ًعا عن حوذتهم � -أال

((( ن ِْح َل َت ُكم :دِي َن ُكم( .م).
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ي�صيح من َب َرا ِز ُ
خكم((( �صائح منكم ينبه الغافل ،ويوقظ النائم ،ويهدي ال�ضال �إىل
�سواء ال�سبيل �« -إنا هلل و�إنا �إليه راجعون».
نعم� ،أن للأرواح �أ�شرافًا بهياكلها الروحانية  -على ما تلب�س من الأج�سام
الرتابية يف هذه الدار الفانية  -ومناجاة ملن فيه ذلك اال�ستعداد «�إذ الإمداد ال
يكون �إال على قدر اال�ستعداد  -ف�إذا �أ�صغينا باحل�س الروحي �إىل ما تريد �أن
يحرقون علينا الأُ َّرم((( ويزعجهم الأمل
تناجينا به �أرواح �أجدادنا  -لو جدناهم ّ
وينادوننا� :أيها الأحفاد؟ تفتخرون ب�سيوف ملعت بامل�شرق  -نعم  -وقد تركنا لكم
تلك ال�سيوف م�شحوذة يف �أغمادها  -فهل تقلدمتوها؟ وهل �سللتموها بوجه من
اكت�سح بالدكم ،و�ضرب عليكم الذلة وامل�سكنة  -تفتخرون مبا فتحنا وتركناه لكم
من املمالك ،وما حتملناه يف �سبيل ذلك من املخاطر واملهالك  -وال تخجلون ،وال
حتزنون وقد �سلبتها منكم الأعداء و�أنتم من مقاعد جبنكم ،وذلكم تنظرون  -وال
تتحركون وال تنه�ضون وحتى وال تنطقون.
تفتخرون ب�صربنا ،وثباتنا ،و�إقدامنا ،وب�سالتنا ،واعت�صامنا بحبل اهلل واتباع
ُ�سننَ نبيه الكرمي  و�أنتم على عك�س الأمر  -من �أخالق ،و�صفات  -وما �أبعدكم
بهذا عن الفخر  -و�أبعد الفخر عنكم  -ولأنتم �أَوْلىَ ب�إطراق الر�أ�س ،وغ�ض الطرف
((( َب َرازخُ ُكم :حواجزكم وموانعكم( .م).
((( يحرقون علينا الأُ َّرمَ :ي ُح ُّكون �أ�ضرا�سهم بع�ضها ببع�ض من �شدة الغ�ضب( .م).
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خجالً ،وحياء من اهلل ،ومن �أرواحنا يف امللأ الأعلى  -التي ترب�أ �إىل اهلل من
�صنعكم وقلة �إميانكم باهلل ،والعمل مبا جاء به ر�سول اهلل.
تفتخرون بتم�سكنا ب�أ�صول الدين ،وح�سن اليقني  -والتزام الكتاب وال�سنة
والعمل ب�أحكامهما  -و�أنه قد ا�ستحكمت بيننا رابطة الأخوة  -فكنا كالبنيان
املر�صو�ص  -نعم هكذا كنا � -أما �أنتم فلم يبق من جامعة بينكم �إال العقيدة
الدينية «ولي�س يف اجلميع» جمردة عما يتبعها من الأعمال  -انقطع التعارف
هجرا غري جميل  -علما�ؤكم وهم القائمون على
بينكم ،وهجر بع�ضكم ً
بع�ضا ً
حفظ العقائد ،وهداية النا�س �إليها  -ال توا�صل بينهم وال ترا�سل مع جمودهم -
فالعامل الرتكي يف غيبة عن حال العامل احلجازي ،والعامل الهندي يف غفلة عن
�ش�ؤون العامل الأفغاين  -وهكذا  -بل العلماء من �أهل قطر واحد ال ارتباط
بينهم وال جامعة جتمعهم ،وال �صلة �إال ما يكون بني �أفراد العامة لدواع خا�صة من
�صداقة� ،أو قرابة بني �أحدهم والآخر � -أما يف هيئتكم الكلية فال وحدة لكم  -بل
ال �أن�ساب بينكم وكل ينظر �إىل نف�سه وال يتجاوزها  -ك�أنه جزء منف�صل� ،أو ع�ضو
مبتور.
تفتخرون ب�أنه غلب على �صفاتنا «التعقل» والرتوي ،وانطالق الفكر من
والد َما َثة((( ،ولني اجلانب ،والوقار والتوا�ضع،
الأوهام ،والعفة ،وال�سخاء ،والقناعةَّ ،
وعظم الهمة ،وال�صرب ،واحللم ،وال�شجاعة ،والإيثار ،والنجدة ،وال�سماحة ،وال�صدق،
الد َماثَة :لِني ا ُخل ُلق( .م).
((( َّ
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والوفاء ،والأمانة ،و�سالمة ال�صدر من احلقد واحل�سد ،والعفو ،واملروءة واحلمية،
وحب العدالة ،وال�شفقة .نعم َم ّن اهلل علينا وهكذا كنا .و�أنتم �أيها الأحفاد! ماذا
(((
(((
والبلَه((( ،والطي�ش ،والتهور،
غلب على �أكرثكم غري ال�سفه ،وال ُق َّحة  ،وال ِبذَ اء َ ،
واجلنب ،والدناءة ،واجلزع ،واحلقد ،واحل�سد ،والكربياء ،والعجب ،واللجاج،
وال�سخرية ،والغدر ،واخليانة ،والكذب ،والنفاق ،وال�شح� .أفبهذه الأخالق حتبون
�أن تغلبون ،وتعجبون كيف ت�سلبون �أمالككم ،وتذلون � -أم بهذا ترومون اللحاق
�شيما و�أخالقًا؟!
و�سريا ً -
بنا وقد خالفتمونا �سرية ً
هذا بع�ض ما حت�س به �أرواحنا من مناجاة �أجدادنا لنا  -وما �أطبق �أقوالهم
هذه على احلق ،وما �أقربها من ال�صواب ،والواقع� .أي ِّبينة لنا على �أننا خلف ذلك
ال�سلف  -وهل يعقل لو ورثنا �أخالقهم ،وحافظنا على ف�ضائلهم ،واقتفينا �أثرهم،
ومل نَ ُحد عن �سريهم ،و�سريتهم  -نعم لو عملنا بع�ض ذلك هل كان ي�سهل �سلب
املرياث منا ،و�أن ي�ستبد مبلكنا غرينا � -أم بقينا نحن الوارثني؟
�إن «دعوى» حق الأحفاد يف مرياث الأجداد  -هي يف حمكمة «الكون»
والبينة التي ي�صدر من بعدها احلكم  -هي �إثبات التحلي بف�ضائل ال�سلف،
ِّ
والتخلق ب�أخالقهم ،والن�سج على ِم ْن َوا ِلهم((( ،والتزام ما لزموه من ال�سنن ،وجروا
(((
(((
(((
(((

الق َُّحة :الل�ؤم( .م).
الب َِذاء :الف ُْح�ش يف القول( .م).
ال َب َله :ال َغ ْف َلة( .م).
ِم ْن َوالِهمَ :و ْجهِهم َوطرِي َقتِهم( .م).
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عليه بالقول والعمل  -فع�سى �أن نوفق للإدالء بتلك احلجة  -فت�ستقيم لنا املحجة -
�إذ كفانا من الذل ما ال قينا ،ومن البالء ما عانينا.
وبعد �أن �سكت جمال الدين برهة قال :من العجيب الغريب وما يدعو �إىل
احلرية ما نراه يف امل�سلمني ،فهم بحكم �شريعتهم ،ون�صو�صها ال�صريحة مطالبون
عند اهلل باملحافظة على ما يدخل يف ملكهم ،وواليتهم من البلدان .وكلهم م�أمور
بذلك  -ال فرق بني قريبهم وبعيدهم  -وال بني املتحدين يف اجلن�س ،وال املختلفني
فيه ،وهو فر�ض عني على كل واحد منهم� ،إن مل يقم قوم باحلماية عن حوزتهم
كان على اجلميع �أعظم الآثام .ومن فرو�ضهم يف �سبيل احلماية ،وحفظ الوالية -
بذل الأرواح والأموال ،وركوب كل �صعب ،واقتحام كل خطب  -وال يباح
لهم امل�ساملة مع من يغالبهم يف حال من الأحوال  -حتى ينالوا الوالية خا�صة
لهم دون غريهم .وبالغت ال�شريعة يف طلب ال�سيادة منهم على من يخالفهم �إىل
حد  -لو عجز امل�سلم عن التمل�ص من �سلطة غريه لو جبت عليه الهجرة من
دار حربه -يح�س كل م�سلم لهاتف يهتف من بني جنبيه  -يذكِّ ره مبا تطالبه به
ال�شريعة وما يفر�ض عليه الإميان  -وهو هاتف احلق الذي بقي له من �إلهامات
دينه  -ومع كل هذا نرى �أهل هذا الدين يف هذه الأيام بع�ضهم يف غفلة عما ُي ِل ّم
بالبع�ض الآخر ،وال ي�أملون ملا ي�أمل له بع�ضهم .ف�أهل بلوج�ستان كانوا يرون حركات
الإنكليز ،وعيثهم يف �أفغان�ستان ،ينظرون �إىل ذلك وال يجي�ش لهم ج�أ�ش ،وال
تبدو لهم نعرة على �إخوانهم .والأفغانيون كانوا ي�شهدون تداخل الإنكليز يف بالد
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فار�س وال ي�ضجرون ،وال يتململون .وكالهما يعلمان ما يف الهند من ظلم ،وجور،
وفتك ،و�سلب وال يتحركون ،و�أن جنود الإنكليز ت�ضرب يف الأرا�ضي امل�صرية
ذهابًا و�إيابًا تقتل وتفتك ،وال ترى جندة يف نفو�س �إخوانهم امل�شرفني على جماري
تلك الدماء والناظرين �إىل تلك امل�صائب والبالء.
نعم هذا ما يجري من الأمور ،و�ساء معه امل�صري .و�إن النف�س لتتوق ملعرفة
الأ�سباب و�إن كان الإتيان على ذكرها مما يطول ،فال ب�أ�س من الإملام بها على وجه
الإجمال .قال:
ال ريب �أن الأفكار العقلية ،والعقائد الدينية ،و�سائر املعلومات واملدركات،
والوجدانات النف�سية  -و�إن كانت هي الباعثة على الأعمال وعن حكمها ت�صدر -
ولكن «الأعمال» هي التي تثبتها ،وتقويها ،وتطبعها يف الأنف�س ،وتطبع الأنف�س
عليها  -حتى ي�صري ما يعرب عنه «بامللكة» و«اخللق»  -وترتتب عليه الآثار التي
تالئمها.
نعم� ،أن الإن�سان � -إن�سان بفكره وعقائده � -إال �أن ما ينعك�س من مرايا عقله  -من
فكرا،
م�شاهد نظره ،مدركات حوا�سه  -ي�ؤثر فيه �أ�شد الت�أثر ،فكل �شهود يحدث ً
وكل فكر يكون له �أثر يف داعية يدعو �إليها ،وعن كل داعية ين�ش�أ عمل ،ثم يعود
من العمل �إىل الفكر .دور يت�سل�سل وال ينقطع االنفعال بني الأعمال ،والأفكار
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ما دامت الأرواح يف الأج�ساد  -وكل قبيل هو للآخر عماد �« -آخر الفكر �أول
العمل» و «�أول العمل �آخر الفكر».
�إن للأخوة و�سائر ن�سب القرابة �صورة عند العقل ،وال �أثر لها يف
االعت�صاب((( وااللتحام لوال ما تبعث عليه ال�ضرورات ،وتدعو �إليه احلاجات من
تعاون الأَنْ ِ�س َباء((( ،و�أهل الع�صبية على نيل املنافع ،وت�ضافرهم على دفع امل�ضار.
وبعد كُ ُرور((( الأيام على املُ َ�ضافَرة((( واملنا�صرة ،ت�أخذ الن�سبة من القلب
م�أخذًا ي�صرفه يف �آثارها بقية الأجل ،ويكون انب�ساط النف�س لعون القريب ،والت�أثر
جاريا جمرى الوجدانيات الطبيعية  -كالإح�سا�س
ملا ي�صيبه من نكبة �أو �ضيم ً
فعده
باجلوع ،والعط�ش ،وال�شبع وما �أ�شبه  -بل ا�شتبه �أمره على بع�ض الناظرين ّ
«طبيعيا»  -فلو �أهملت �صلة الن�سب بعد ثبوتها والعلم بها ،ومل تدع �ضرورات
ًّ
احلياة والظروف �إىل ما ميكن تلك ال�صلة وي�ؤكدها� ،أو وجد �صاحب الن�سب قوة
ومظاهرة يف غري �أهل ن�سبه� ،أو �أجل�أته ال�ضرورة �إىل ذلك ،ذهب �أثر تلك الرابطة
الن�سبية ومل يبق منها �إال �صورة يف الذهن جتري جمرى املحفوظات من الروايات،
واملنقوالت.
(((
(((
(((
(((

اال ْعت َِ�صاب :مِن َع َ�ص َب� ،أي َر َبط بع�ضه �إىل بع�ض( .م).
الأَنْ�سِ باء :الأقرباء �أو الأ�صهار( .م).
ُك ُرورَ :ت َتا ُبع( .م).
املُ َ�ضا َف َرة :التعاون( .م).
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وعلى هذا املثال من رابطة الن�سب  -وهي �أقوى الروابط بني الب�شر  -يكون
القول والأمر يف �سائر االعتقادات التي لها �أثر يف االجتماع الإن�ساين من حيث
ارتباط بع�ضه ببع�ض.
�إن مل يالزم العقد للرابطة �ضرورة� ،أو قوة الداعية �إىل عمل تنطبع عليه
اجلارحة ،ومترن عليه ،ويعود �أثر تكريره على الفكر  -حتى يكون هي�أة للروح،
و�شك ًال من �أ�شكالها  -فلن يكون من�ش�أ لآثاره ،و�إمنا يتهي�أ له يف ال�صور العلمية
ر�سم يلوح يف الذاكرة عند االلتفات كما هو يف احلفوظات كما قدمنا.
بعد تدبر هذه الأ�صول ،والنظر فيها بعني احلكمة يظهر لك ال�سبب يف
�سكون امل�سلمني �إىل ما هم فيه مع �شدتهم يف دينهم ،والعلة يف تباط�ؤهم عن ن�صرة
�إخوانهم وهم �أثبت النا�س يف عقائدهم؛ لأنه مل يبق من جامعة بني امل�سلمني
يف الأغلب �إال «العقيدة الدينية» جمردة عما يتبعها من الأعمال التي من �آثارها
جلب املنافع ،ودفع امل�ضار وما ي�ستلزم ذلك من تعارف ،وتوا�صل وتبادل بال�شعور،
والتح�س�س.
وقد انعك�س كل ذلك ومل يبق �إال تقاطع ،وتدابر ،وجفاء� ،إىل غري ذلك مما
�سبق ذكره يف حالة الأمة ،وعلمائها.
وكما كانت هذه اجلفوة وذاك الهجران بني العلماء ،كانت كذلك بني
امللوك وال�سالطني من امل�سلمني� .ألي�س بعجيب �أن ال يكون �سفارة للعثمانيني يف
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مراك�ش وال ملراك�ش عند العثمانيني؟ �ألي�س بغريب �أن ال تكون للدولة العثمانية
�صالت �صحيحة مع الأفغانيني وغريهم من طوائف امل�سلمني يف امل�شرق.
(((
عم امل�سلمني -
هذا التدابر ،والتقاطع ،و�إ ِْر َ�سال ا ِحل َبال على ال َغ َوا ِرب ّ
حتى �صح �أن يقال  -ال عالقة بني قوم منهم وقوم ،وال بلد وبلد �إال طفيف
من الإح�سا�س ب�أن بع�ض ال�شعوب على دينهم ،ويعتقدون مثل اعتقادهم ،ورمبا
يتعرفون مبواقع ممالكهم ،و�أم�صارهم بال�صدفة � -إذا التقى بع�ض ببع�ض يف مو�سم
احلج العام  -وهذ النوع من الإح�سا�س هو الداعي �إىل احلزن ،وانقبا�ض ال�صدر.
كانت امللة كج�سم عظيم ،قوي البنية� ،صحيح املزاج ،فنزل به من العوار�ض ما
�أ�ضعف االلتئام بني �أجزائه ،فتداعت للتناثر ،واالنحالل ،وكاد كل جزء يكون
على حدة ،ومبثل هذه احلال ت�ضمحل هي�أة اجل�سم.

بد�أ هذا االنحالل ،وال�ضعف يف روابط امللة الإ�سالمية عند انف�صال الرتبة
العلمية عن رتبة اخلالفة  -وقتما قنع العبا�سيون (بعد امل�أمون) با�سم اخلالفة دون
�أن يحوزوا �شرف العلم ،والتفقه يف الدين ،واالجتهاد يف �أ�صوله وفروعه كما كان
الرا�شدون.
كرثت بذلك املذاهب ،وت�شعب اخلالف من بداية القرن الثالث من
(((
الهجرة ،حتى بلغ �إىل حد مل ي�سبق له مثيل يف دين من الأديان ،ثم ان َثل ََمت
(((	�إِ ْر َ�سال ا ِحل َبال على الغَوارِبَ :مثَل ُي�ضْ َرب لذهاب املرء حيث �شاء( .م).
((( انْ َث َل َمت :انْ َك َ�س َرت( .م).
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وحدة اخلالفة ،فانق�سمت �إىل �أق�سام :خالفة عبا�سية يف بغداد ،وخالفة فاطمية يف
م�صر واملغرب ،و�أموية يف �أطراف الأندل�س.
تفرقت بهذا كلمة الأمة ،وان�شقت ع�صاها ،وانحطت رتبة اخلالفة �إىل وظيفة
امللك ف�سقطت هيبتها من النفو�س ،وخرج طالب امللك ،وال�سلطان ي�ستجمعون
وال�ش ْوكَة((( ،وال يرعون جانب اخلالفة ،وزاد االختالف
لأنف�سهم و�سائل القوةَ ،
الو َ�شا ِئج((( بينهم بظهور جنكيز خان و�أوالده وتيمورلنك و�أحفاده،
�شدة ،وتقطعت َ
و�إيقاعهم بامل�سلمني قتالً ،و�إذ ً
الال  -حتى �أذهلوهم عن �أنف�سهم  -فتفرق ال�شمل
بالكلية ،وانف�صمت((( عرى التئام بني امللوك والعلماء جمي ًعا ،وانفرد كل ب�ش�أنه،
وان�صرف �إىل ما يليه  -فتبدد اجلمع �إىل �أحاد ،وافرتق النا�س فرقًا  -كل فرقة تتبع
داعيا �إما �إىل ملك� ،أو مذهب؛ ف�ضعفت �آثار العقائد التي كانت تدعو �إىل الوحدة
ً
�صورا
وتبعث على ا�شتباك الو�شيجة ،وتقوية الرابطة ،و�صار ما يف العقول منها ً
ذهنية حتويها خمازن اخليال ،وتلحظها الذاكرة عند عر�ض ما يف خزائن النف�س
من املعلومات ،ومل يبق من �آثارها �إال �أ�س ًفا ،وح�سرة ت�أخذان بالقلوب عندما تنزل
امل�صائب ببع�ض امل�سلمني بعد �أن ينفذ الق�ضاء ،ويبلغ اخلرب �إىل امل�سامع على طول
الزمان .وما هو �إال نوع من احلزن على الفائت  -كما يكون على الأموات من
الأقارب  -ال يدعو �إىل حركة التدارك النازلة ،وال دفع الغائلة.
((( ال�شَ ْوكَة :القوة والب�أ�س( .م).
((( ال َو�شَ ائِج :الروابط والعالقات( .م).
((( انف ََ�ص َمت :انقطعت( .م).
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وكان الواجب على العلماء قيا ًما بحق الوراثة التي �شرفوا بها على ل�سان
ال�شارع� ،أن ينه�ضوا لإحياء الرابطة الدينية ،ويتداركوا االختالف الذي وقع يف
امللك ،بتمكني االتفاق الذي يدعو �إليه الدين ،ويجعلوا معاقد هذا االتفاق يف
م�ساجدهم ومدار�سهم  -حتى يكون كل م�سجد ،وكل مدر�سة مهبطًا لروح حياة
الوحدة .وي�صري كل واحد منها كحلقة يف �سل�سلة واحدة� ،إذا اهتز �أحد �أطرافها
ا�ضطرب لهزته الطرف الآخر .ويرتبط العلماء ،واخلطباء ،والأئمة ،والوعاظ يف
جميع �أنحاء الأر�ض بع�ضهم ببع�ض ،ويجعلون لهم مراكز يف �أقطار خمتلفة.
يرجعون �إليها يف �ش�ؤون وحدتهم ،وي�أخذون ب�أيدي العامة �إىل حيث ير�شدهم
التنزيل ،و�صحيح الأثر ،ويجمعوا �أطراف الوحدة �إىل مقعد واحد يكون مركزه
يف الأقطار املقد�سة  -و�أ�شرفها «معهد بيت اهلل احلرام»  -حتى يتمكنوا بذلك
من �شد �أزر الدين ،وحفظه من قوارع العيون ،والقيام بحاجات الأمة �إذا عر�ض
حادث اخللل� ،أو تطرق الأجانب للتداخل فيها مبا يحط من �ش�أنها  -ويكون
كذلك �أدعى لن�شر العلوم ،وتنوير الأفهام ،و�صيانة الدين من البدع امل�ضرة ف�إن
�إحكام الربط �إمنا يكون بتعيني الدرجات العلمية ،وحتديد الوظائف .فلو �أبدع
مبدع� ،أمكن بالتوا�صل بني الطبقات تدارك الأمر وحمو بدعته قبل ف�شوها بني
العامة ،ولي�س بخاف على امل�ستب�صرين ما يتبع هذا من قوة الأمة ،وعلو كلمتها،
واقتدارها على رفع ما يغ�شاها من النوازل قال:
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و�إنيِّ لآ�سف غاية الأ�سف �إذ مل تتوجه خواطر العلماء ،والعقالء من
تهب �إىل هذه
امل�سلمني �إىل هذه الو�سيلة وهي �أقرب الو�سائل  -و�إنيِّ لأرجو �أن ّ
الو�سيلة �أرباب العزة واحلمية ،وي�ؤازرهم ملوك امل�سلمني وعلما�ؤهم في�ؤيدونهم مبا
يوحد جمعهم ويجمع �شتيتهم  -وما هو بالع�سري �أن يبثوا الدعاة �إىل ما يبعد عنهم،
وي�صافحوا بالأكف من هو على مقربة منهم ،ويتعرفوا �أحوال بع�ضهم فيما يعود
على دينهم ودنياهم بالفائدة �أو ما يخ�شى �أن مي�سهم ب�ضرر ،ويكونوا بهذا العمل
اجلليل قد �أدوا فري�ضة وطلبوا �سعادة ،والرمق باق ،والآمال مقبلة و�إىل اهلل امل�صري.

قوله يف النا�شئة ال�شرقية ا�ستح�سا ًنا وا�ستهجا ًنا،
و�أمثلته على التقليد النافع ،و�ضربه املثل بدولة
اليابان ال�شرقية وذكره �أجنع الو�سائل للنهو�ض من
ال�سقوط
قيل لل�سيد جمال الدين� :إن يف ال�شرق نا�شئة ممن تثقفوا ،وتعلموا وكتبوا،
وعلموا مرامي الغرب نحو ال�شرق  -ولي�س هم بالقليل عددهم  -فما بالهم مل
ي�ؤثروا يف �صالح املجموع ،ورقيه ،و�إ�صالح الهيئة االجتماعية من قومهم؟
فقال� :إن �أ�شد وط�أة على ال�شرق ،و�أدعى �إىل تهجم �أوىل املطامع من
الغربيني ،وتذليل ال�صعاب لهم ،وتثبيت �أقدامهم  -هم �أولئك النا�شئة الذين
مبجرد تعلمهم لغة القوم ،والت�أدب ب�أ�سفل �آدابهم  -يعتقدون �أن كل الكمال �إمنا
هو فيما تعلمونه من الل�سان على ب�سائطه((( ،وفيما ر�أوه من بهرج مظاهر احلاالت،
وقراءة �سري ،وم�سري من قطع مراحل من الغربيني يف �سبيل الأخذ يف ترقية �أمته،
غورا �أو يفهموا لتدرجهم معنى.
بدون �أن ي�سربوا من ذلك ً
ويعتقد النا�شئ ال�شرقي � -أن كل الرذائل ،ودواعي ا ِحلطَّ ة((( ،ومقاومات
التقدم �إمنا هي يف قومه ،فيجري مع تيار غريب من امتهان كل عادة �شرقية ،ومن
((( ب�سائطه :ف�ضائله( .م).
((( احل َِّطةُّ :
الذل والهوان( .م).
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كل م�شروع وطني يت�صدى له فئة من قومه� ،أو �أهل بلده ،وي�أنف من اال�شرتاك يف
ا�سما ،وي�سارع لتقدي�س ،وت�صويب كل خط�أ
�أي عمل مل ي�شارك فيه الأجنبي ولو ً
ي�أتيه الغريب ،وي�س ِّهل له كل �صعب يف مطلبه ،ويطلعه على َه َنات((( قومه وزللهم،
وموقع ال�ضعف منهم .وبالإجمال يكون الآلة القاطعة ،الفاعلة للغريب يف ج�سم
قومه ،والو�سيلة املمكنة من اال�ستئثار يف البالد ،وا�ستعباد العباد  -بدون �أن ي�شعر
�أنه �سيالقي �شر ما ي�صنع قبل �أمته ،وينزل يف تاريخها مع الأدنياء اخلائنني  -و�إذا
�أح�س البع�ض يف �شنيع فعلته ف�إمنا ي�ؤثر م�صلحته اخلا�صة ،ونفعه اخل�سي�س املوقَّت
على �صاحله العام مع جمموع من جمعته و�إياهم اجلامعات الكربى.
و�سواء يف الأمر من علم وارتكب تلك اخلطيئات� ،أو من �أتاها جه ًال بغري
علم ،فال�شرق وال�شرقيون ابتالهم اهلل «مبا فرطوا» حتى بهذه العلة ،وال �أرى لهم
خمرجا من �ضيقهم ،و�شقاء من �أدوائهم �إ ّال با�شتداد الأزمة وقوة ال�ضغط  -حتى
ً
يفقدوا بقية ما ترك لهم من �شبه الراحة التي �أخلدوا �إليها� ،أو �سعة العي�ش
�سول لهم اخلمول الر�ضاء به ،وحتى يزاحموا على ما ال يخطر لهم
ال�ضيق الذي ّ
ببال من دين ال يتمكنون من التعبد به كما يرومون ،ومن جتارة ال يجدون لها
اال� ،أو جم ً
م ً
اال ،ومن حرية �شخ�صية يفقدونها ،ومن قهر و�إذالل الأعزاء ،وتعزيز
الأذالء ال�سفهاء .وحتى يحيق باملجموع بالء ي�ساوي بني الكل ويكون فيه امل�سلم
ال�شرقي ،و�أخوه امل�سيحي �سواء .يظهر يف بدء الأمر للأخري «امل�سيحي» ميزة تقدم
((( َه َنات� :شدائد و�أمور عظام( .م).
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على الأول «امل�سلم» ب�شيء من تافه الوظائف تنوي ًها بكرامة تدينه بامل�سيحية،
وملعرفته الل�سان ،ومتكي ًنا لداعي التنافر وعدم االحتاد  -وكل ذلك �إىل حني  -ومن
ثم يرجع االثنان �إىل الت�ساوي يف املذلة ،والهوان.
ثم قال :لقد كرث اختالف الناظرين يف و�سائل النهو�ض من ال�سقوط
ونفيا
وت�ضاربت الآراء فيها ،وحامت ظنون كثرية حولها ،فتفني ًدا لباطل الظنونً ،
لريب املرتابني ،والواهمني بقرب الو�سائل مع بعدها وقلة نفعها� .أقول اليوم ما
مذكورا ثم ان�شق عنها عماء
قلته قبل �أعوام� :أر�أيت �أمة من الأمم مل تكن �شي ًئا
ً
العدم  -ف�إذا هي بحمية كل واحد منها  -كون بديع النظام ،قوي الأركان� ،شديد
البنيان ،عليها �سياج من �شدة الب�أ�س ويحيطها �سور من منعة الهمم ،تخمد يف
�ساحاتها عا�صفات النوازل ،وتنحل ب�أيدي مدبريها عقد امل�شاكل .منت فيها �أفنان
العزة بعد ما ثبتت �أ�صولها ،ور�سخت جذورها ،وامتد لها ال�سلطان على البعيد
عنها ،والداين �إليها ،ونفذت منها ال�شوكة ،وعلت لها الكلمة ،وكملت القوة -
فا�ستعلت �آدابها على الآداب  -و�سادت �أخالقها ،وعاداتها ،و�أح�ست م�شاعر
�سواها من الأمم ب�أن ال �سعادة �إال يف انتهاج منهجها ،وورود �شريعتها ،و�صارت
وهي قليلة العدد  -ك َّزة ال�ساحات  -ك�أنها للعامل روح ،وهو لها بدن عامل.
وبعد هذا املجد كله ترى بنيانها قد وهى ،وانترث املنظوم منها وتفرقت
فيها الأهواء ،وان�شقت الع�صى ،وتبدد ما كان جمتم ًعا ،وانحل ما كان منعق ًدا،
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وانف�صمت عرى التعاون ،وانقطعت روابط ال َّت َع ُا�ضد((( ،وان�صرفت عزائم �أفرادها
عما يحفظ وجودها ،ودار كل حميط ب�شخ�صه املحدود بنهايات بدنه ،ال يلمح يف
مناظره بارقة من حقوقها الكلية واجلزئية .وهو يف غيبة عن �أن �ضروريات حاجاته
ومرافق حياته وكماالته ال تنال �إال على �أيدي امللتحمني معه بلحمة الأمة ،و�أنه
�أحوج �إىل �شد ع�ضدهم من تقوية �ساعده ،و�إىل توفري خريهم من تنمية رزقه ،وك�أنه
زهوا ،و�أخذ
�صحوا ،وذبول يظنه املغرور ً
بهذه الغيبة يف �سبات يخيله الناظر �إليه ً
القنوط ب�آمال �أولئك املدهو�شني ف�أبادها  -وحدثت لهم قناعة البهم والر�ضاء بكل
ذل.
ولئن تنبه خاطر للحق يف خيال �أحدهم� ،أو ا�ستفزه داع من قلبه �إىل ما
هو�سا وهذيانًا� ،أ�صيب به من �ضعف
يك�سب ملته �شرفًا� ،أو يعيد �إليها جم ًدا َّ
عده ً
يف املزاج� ،أو خلل يف البنية� ،أو ح�سب �أنه لو �أجاب داعي الذمة لعاد عليه
بالو َبال((( ،و�أورده موارد الهلكة� ،أو ل�صار من �أقرب الأ�سباب لزوال نعمته ،ونكد
َ
معي�شته .وهكذا يحكم لنف�سه �سال�سل من اجلنب ،و�أغالل من الي�أ�س؛ فتغل يداه
عن العمل ،وتقف قدماه عن ال�سعي ،ويح�س بعد ذلك بغاية العجز عن كل ما
فيه خريه و�صالحه ،ويق�صر نظره عن درك ما �أتى �أ�سالفه من قبله ،وجتمد قريحته
عن فهم ما قام به �أولئك الآباء الذين تركوه خليفة على ما ك�سبوا ،وق َِّي ًما على
((( ال َّت َع ُا�ضد :ال َّت َعا ُون( .م).
((( بال َو َبال :بِالف ََ�ساد( .م).
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حدا  -ي�شرف بها على الهالك،
ما �أورثوه لأعقابهم .ويبلغ هذا املر�ض من الأمة ًّ
ويطرحها على فرا�ش املوت فري�سة لكل عاد ،وطعمة لكل طاعم.
كثريا من الأمم مل تكن ثم كانت ،وارتفعت ثم انحطت وقويت
نعم ر�أيت ً
و�صحت ثم مر�ضت .ولكن �ألي�س لكل علة دواء؟
ثم �ضعفت ،وعزت ثم ذلتَّ ،
بلى!
ما �أكرث ما قلت وا�آ�سفاه! نعم وا�آ�سفاه ما �أ�صعب الداء ،و�أعز الدواء! وما
�أقل العارفني بطرق العالج! كيف ميكن جمع الكلمة بعد افرتاقها؟ وهي مل
تفرتق �إال لأن ك ًّال عكف على �ش�أنه! �أ�ستغفر اهلل لو كان له �ش�أن يعكف عليه ملا
انف�صل عن �أخيه وهو �أ�شد �أع�ضائه ات� ً
صاال به ،ولكنه ان�صرف ل�ش�ؤون غريه وهو
يظنها من �ش�ؤون نف�سه.
نعم رمبا التفت كل واحد �إىل ما هو يف فطرة كل حي من مالحظة حفظ
حياته مبادة غذائه ،وهو ال يدري من �أي وجه يح�صلها ،وال ب�أية طريقة ي�ؤمن عليها.
كيف تبعث الهمم بعد موتها؟ وما ماتت �إال بعد �أن �سكنت زمانًا طوي ًال �إىل ما
لي�س من معاليها.
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هل من ال�سهل رد التائه �إىل ال�صراط امل�ستقيم وهو يعتقد �أن اخلال�ص يف
خ�صو�صا بعد ما ا�ستدبر املق�صد  -وكيف ميكن تنبيه امل�ستغرق يف
�سلوك �سواه -
ً
منامه ،املبتهج ب�أحالمه ويف �أُذُنه َو ْقر((( ،ويف مالم�سه َخ َدر(((.
هل من �صيحة تقرع قلوب الآحاد املتفرقة  -من �أمة عظيمة تتباعد
�أنحا�ؤها ،وتتنائى �أطرافها ،وتتباين عاداتها وطبائعها ،وتتخالف �آرا�ؤها ،وقد تراكم
وخيل للعقول �أن كل قريب بعيد ،وكل �سهل وعر .وعزة احلق! �إنه
فوقها اجلهلّ ،
ل�شيء ع�سري يعيى يف عالجه النطا�سي ،ويحار فيه احلكيم الب�صري!
هل ميكن تعيني الدواء �إال بعد الوقوف على الداء و�أ�سبابه الأوىل ،والعوار�ض
التي طر�أت عليه� .إن كان املر�ض يف �أمة فكيف ميكن الو�صول �إىل علله و�أ�سبابه
�إال بعد معرفة عمرها ،وما اعرتاها فيه من تنقل الأحوال ،وتنوع الأطوار؛ �أميكن
�شخ�صا بعينه �أن يختار له نو ًعا من العالج قبل �أن يعرف ما َعر�ض له
لطبيب يعالج ً
كثريا من الأمرا�ض
من قبل يف حياته ليكون على بينة من حقيقة املر�ض ،و�إال ف�إن ً
تتولد جراثيمها يف طور من �أطوار العمر ثم ال تظهر �إال يف طور �آخر  -لتغلب قوة
الطبيعة على مادة املر�ض فال يبدو �أثرها� .إنه لي�صعب على الطبيب املاهر ت�شخي�ص
�سنو عمره حمدودة ،وعوار�ض حياته حم�صورة  -فكيف مبن
علة ل�شخ�ص واحد ّ -
يريد مداواة ملة طويلة الأجل ،وافرة العدد؛ لهذا يندر يف �أجيال وجود بع�ض
((( َوقْرِ :ثقَل يف الأذن( .م).
((( خَ َدر :ك ََ�سل و ُف ُتور( .م).
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رجال يقومون ب�إحياء �أمة� ،أو �إرجاع �شرفها وجمدها �إليها  -و�إن كان املت�شبهون
بهم كثريين -وكما �أن املتطبب القا�صر يف الأمرا�ض البدنية ال يزيد عالجه املر�ض
�إال �شدة  -لوال م�ساعدة ال�صدفة ،واالتفاق �أحيانًا  -بل رمبا يف�ضي باملري�ض �إىل
املوت  -كذلك يكون حال الذين يقومون بتعديل �أخالق الأمم على غري خربة
تامة ب�ش�أنها ،وموجب اعتاللها ووجوه العلة فيها ،و�أنواعها ،وما يكتنف ذلك من
العادات ،وما يوجد يف �أفرادها من املذاهب واالعتقادات وحوادثها املتتابعة على
اختالف مواقعها من الأر�ض ،ومكانتها الأوىل من الرفعة ،ودرجتها احلالية من
ال�ضعة ،وتدرجها فيما بني املنزلتني ،ف�إن �أخط�أ طالب �إ�صالحها يف اكتناه �شيء مما
ذكرنا حتول داء والوجود فناء.
فمن له حظ من الكمال الإن�ساين ،ومل يطم�س من قلبه مو�ضع الإلهام
الإلهي  -ال يجر�أ على القيام مبا ي�سمونه «تربية الأمم» و�إ�صالح ما ف�سد منها ،وهو
علما وعم ًال  ،نعم يكون
ال يح�س من نف�سه �أدنى ق�صور يف �أداء هذا الأمر العظيم ً
ذلك من حمبي الفخفخة الباطلة ،وطالب العي�ش يف الوظائف التي لي�سوا من
حقوقها يف �شيء.
ظن قوم يف زماننا �أن �أمرا�ض الأمم تعالج بن�شر اجلرائد ،و�أنها تكفل �إنها�ضها
وتنبيه الأفكار وتقومي الأخالق .كيف ي�صدق هذا الظن؟! و�إنا لو فر�ضنا �أن كتاب
اجلرائد ال يق�صدون مبا يكتبون �إال جناح الأمة مع التنزه عن الأغرا�ض  -فبعد �أن
عم الذهول ،وا�ستولت الده�شة على العقول ،وقل القارئون والكاتبون فال جتد لها
ّ
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قارئًا ،ولئن وجدت القارئ فقلما جتد الفاهم ،والفاهم قد يحمل ما يجده على غري
ما يراد منه ل�ضيق يف الت�صور� ،أو ميل مع الهوى فال يكون منه �إال �سوء الت�أثري
في�شبه غذاء ال يالئم الطبع فيزيد ال�ضرر �أ�ضعافًا .على �أن الأمة �إذا كانت يف درك
الهبوط فمن ي�ستطيع تفهيمها فائدة اجلرائد حتى تتجه منها الرغبات ال�ستطالع
ما فيها مع ق�صر املدة ،وتدفق �سيول احلوادث� .إن هذا وحقك لعزيز!
ويظن قوم �آخرون �أن الأمة املنبعثة يف �أقطار وا�سعة من الأر�ض مع تفرق
بالدون((( من العي�ش،
�أهوائها ،و�إخالدها �إىل ما دون رتبتها بدرجات ،ور�ضاها ُّ
والتما�س ال�شرف باالنتماء ملن لي�س من جن�سها وال من م�شربها ،بل ملن كان
را�ضخا لأحكامها .مع هذا كله �إنه يتم �شفاها من هذه الأمرا�ض
خا�ض ًعا ل�سيادتها ً
القتالة ب�إن�شاء املدار�س العمومية دفعة واحدة يف كل بقعة من بقاعها ،وتكون على
الطراز اجلديد املعروف ب�أوروبا حتى تعم املعارف جميع الأفراد يف زمن قريب.
ومتى عمت املعارف كملت الأخالق ،واحتدت الكلمة ،واجتمعت القوة .وما
�أبعد ما يظنون  -ف�إن هذا العمل العظيم �إمنا يقوم به �سلطان قوي قاهر ،يحمل
الأمة على ما تكره �أزمانًا حتى تذوق لذته ،وجتني ثمرته ،ثم يكون ميلها ال�صادق
وقائما مقامها يف تنفيذ ما �أراد من خريها ،ويلزم هذا الأمر
نائبا عن �سلطتهً ،
من بعد ً
ثروة وافرة تفي بنفقات تلك املدار�س وهي كثرية .ومو�ضوع كالمنا يف ال�ضعف
عدت
ودوائه ،فهل من ال�ضعف �سلطة تقهر ،وثروة تغني؟ ولو كان للأمة هذان ملا ّ
بالدون :باحلقري( .م).
(((
ُّ
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من ال�ساقطني .ف�إن قالوا ميكن التدريج مع اال�ستمرار والثبات وافقناهم على
الإمكان لوال ما يكون وما هو كائن من طمع الأقوياء حتى ال يدعون لهم �سبي ًال
لأن ي�ستن�شقوا ن�سيم القوة ،ف�أين الزمان لنجاح تلك الو�سائل البطيئة الأثر؟
على �أنا لو فر�ضنا م�ساملة الدهر ،ومنحت الأمة مدة من الزمن تكفي لبث
تلك العلوم يف بع�ض الأفراد ،واال�ستزادة منها �شي ًئا ف�شي ًئا  -فهل ي�صح احلكم
ب�أن هذا التدرج يفيدها فائدة جوهرية ،و�أن ما ي�صيبه البع�ض منها يهيئه للكمال
الالئق به ،وميكنه من القيام ب�إر�شاد الباقي من �أبناء �أمته؟
واعجبا كيف يكون هذا  -والأمة يف بعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة
ً
عنها - ال تدري كيف بذرت بذورها ،وكيف نبتت ،وا�ستوت على �سوقها و�أثمرت
و�أينعت ،وب�أي ماء �سقيت ،وب�أية تربة غذيت وال وقوف لها على الغاية التي
ق�صدت منها يف منا�شئها ،وال خربة لها مبا يرتتب عليها من الثمرات ،و�إن و�صل
ظاهرا من القول لإنباء عن احلقيقة .فهل مع
�إليها طرف من ذلك ف�إمنا يكون ً
هذا ي�صيب الظن ب�أن مفاج�أة بع�ض الأفراد بتلك العلوم ،و�سوقها �إىل الأذهان
يقوم من �أفكارهم ،يعدل من �أخالقهم ،ويهديهم طرق الر�شاد،
امل�شحونة بغريها ّ -
ويعمل يف �إفادة �إخوانهم.
لعل الأقرب �أن ناقلي تلك العلوم  -وهم من �أمة هذا �ش�أنها  -مع ما
ينعك�س �إليهم من الأوهام امل�ألوفة فيها ،وما ر�سخ يف نفو�سهم على عهد ال�صبا ،وما
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يعظمونه من �أمر الأمة التي تلقوا عنها علومهم  -يكونون بني �أمتهم كخلط غريب
ال يزيد طبائعهم �إال ف�سا ًدا.
ماذا يكون من �أولئك النا�شئني يف علوم مل تكن ينابيعها من �صدورهم؟
ولو �صدقوا يف خدمة �أوطانهم يكون منهم قذف ما يف خزائن خواطرهم ،ي�ؤدون
ما تعلموه كما �سمعوه ،ال يراعون فيه الن�سبة بينه وبني م�شارب الأمة وطباعها،
وما مرنت عليه من عاداتها في�ستعملونه على غري و�ضعه ،ولبعدهم عن �أ�صله،
ولهوهم بحا�ضره عن ما�ضيه ،وغفلتهم عن �آتيه  -يظنونه على �شكل ما بلغهم -
هو الكمال لكل نف�س ،واحليوة لكل روح  -فريومون من ال�صغري ما ال يرام �إال
من الكبري  -وبالعك�س  -غري ناظرين �إال �إىل �صور ما تعلَّموه ،وال مفكرين يف
ا�ستعداد من يعر�ض عليهم ،وهل يكون له من طباعهم مكان يحمد� ،أو يزيدها
خب ً
اال و�ضع ًفا؟ وما هذا �إال لكونهم لي�سوا �أرباب تلك العلوم ،و�إمنا هم حملة ،نقلة.
فه�ؤالء النا�شئون � -إال من وفقه اهلل منهم بعنايته الإلهية  -يكون مثلهم
كمثل والدة حنون يلذ لها غذاء ،فتفي�ض منه على طفلها وهو ر�ضيع لي�ساهمها
يف اللذة ،و�سنه �سن اللبان ال يقبل �سواه ،في�سرع �إليه املر�ض وينتهي به التلف،
فتكون منزلتهم من الأمة منزلة الآلة املحللة  -ي�شتتون بقية اجلمع ،ويبددون
�أخريات االلتئام � -إن كان الف�ساد �أبقى للقوم بع�ض الروابط فه�ؤالء املغرورون
خريا �إن كانوا من املخل�صني،
ي�صدمونهم مبا يذهلهم عنها ،ورمبا ال يق�صدون �إال ً
ويو�سعون بذلك اخلروق حتى تعود �أبوابًا ،ويباعدون ما بني ال�ضفاف حتى ت�صري
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ميادين لتداخل الأجانب فيهم حتت ا�سم الن�صحاء ،وعنوان امل�صلحني ،وطالب
الإ�صالح ،ويذهبون ب�أمتهم �إىل الفناء ،واال�ضمحالل وبئ�س امل�صري.
�شيد العثمانيون وامل�صريون عد ًدا من املدار�س على النمط اجلديد ،وبعثوا
بطوائف من �شبانهم �إىل البالد الغربية ليحملوا �إليهم ما يحتاجون له من العلوم،
واملعارف وال�صنائع ،والآداب  -وكل ما ي�سمونه «متدنًا» وهو يف احلقيقة متدن للبالد
التي ن�ش�أ فيها على نظام الطبيعة ،و�سري االجتماع الإن�ساين!
هل انتفع امل�صريون ،والعثمانيون مبا قدموا لأنف�سهم من ذلك وقد م�ضت
عليهم �أزمان غري ق�صرية؟ هل �صاروا �أح�سن ح ً
اال مما كانوا عليه قبل التم�سك
بهذا اخلبل اجلديد؟
هل ا�ستنقذوا �أنف�سهم من �أنياب الفقر ،والفاقة؟ هل جنوا بها من ورطات
ما يلج�أهم �إليه الأجانب بت�صرفاتهم؟ هل �أحكموا احل�صون ،و�سدوا الثغور؟ هل
نالوا بها من املنعة ما يدفع غارة الأعداء عليهم؟ هل بلغوا من الب�صر بالعواقب،
حدا يزحزح عزائم الطامعني عنهم؟ هل وجدت فيهم قلوب
والت�صرف يف الأفكار ًّ
مازجتها روح احلياة الوطنية التي ت�ؤثر م�صلحة البالد على كل م�صلحة ،وت�سعى
�إليها ،وتطلبها ولو جتاوزت حميط احلياة الدنيا  -ولو بادت يف �سبيلها  -خلفها
وارث على �شاكلتها كما كان يف كثري ممن ع َّز من الأمم.
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نعم رمبا وجد بينهم �أفراد َي َت َ�ش َّدقُون((( ب�ألفاظ احلرية ،والوطنية ،واجلن�سية
وما �شاكلها  -وي�صوغونها يف عبارات متقطعةَ ،بترْ َ اء(((  -ال تعرف غايتها ،وال تعلم
بدايتها ،وو�سموا �أنف�سهم زعماء احلرية� ،أو ب�سمة �أخرى من ال�سمات ووقفوا عند
هذا احلد.
ومنهم �آخرون عمدوا �إىل العمل مبا و�صل �إليهم من العلم ،فقلبوا �أو�ضاع
املباين وامل�ساكن ،وبدلوا هيئات امل�آكل ،واملالب�س ،والفر�ش ،والآنية و�سائر املاعون -
وعدوها من
وتناف�سوا يف تطبيقها على �أجود ما يكون منها يف املمالك الأجنبيةّ ،
مفاخرهم ،وعر�ضوها معر�ض املباهاة ،فن�سفوا بذلك ثروتهم �إىل غري بالدهم،
واعتا�ضوا �أعرا�ض الزينة  -مما يروق منظره وال يحمد �أثره  -ف�أماتوا �أرباب ال�صنائع
من قومهم ،و�أهلكوا العاملني يف املهن لعدم اقتدارهم �أن يقوموا بكل ما ت�ستدعيه
تلك العلوم اجلديدة من احلاجيات اجلديدة ،و�أيديهم مل تتعود على ال�صنع
(((
اجلديد ،وثروتهم ال ت�سع جلب الآالت اجلديدة من البالد البعيدة .وهذا َج ْدع
لأنف الأمة ي�شوه وجهها ،ويحط ب�ش�أنها ،وما كان هذا �إال لأن تلك العلوم و�ضعت
فيهم على غري �أ�سا�سها ،وفاج�أتهم قبل �أوانها.

((( َي َت�شَ َّدقونَ :ي َت َو َّ�س ُعون يف الكالم( .م).
((( َبترْ َ اء :ال �أثر للخري فيها( .م).
((( َج ْدع :ق َْطع( .م).

437

قوله يف النا�شئة ال�شرقية ا�ستح�سانًا وا�ستهجانًا

437

علمتنا التجارب ونطقت موا�ضي احلوادث  -ب�أن املقلدين من كل �أمة،
املنتحلني �أطوار غريها  -يكونون فيها منافذ ،وكُ ًوى((( لتطرق الأعداء �إليها،
وتكون مداركهم مهابط الو�ساو�س ،وخمازن الد�سائ�س ،بل يكونون مبا �أفعمت
�أفئدتهم من تعظيم الذين قلدوهم ،واحتقار من مل يكن على مثالهم � -ش�ؤ ًما على
�أبناء �أمتهم يذلونهم ،ويحقرون �أمرهم ،وي�ستهينون بجميع �أعمالهم  -و�إن جلَّت -
و�إن بقي يف بع�ض رجال الأمة بقية من ال�شمم� ،أو نزوع �إىل معايل الهمم ان�صبوا
عليه و�أرغموا من �أنفه ،حتى ميحى �أثر ال�شهامة ،وتخمد حرارة الغرية ،وي�صري
�أولئك املقلدون طالئع جليو�ش الغالبني و�أرباب الغارات ،ميهدون لهم ال�سبل،
ويفتحون الأبواب ثم يثبتون �أقدامهم ،وميكنون �سلطتهم  -ذلك ب�أنهم ال يعلمون
ف�ض ًال لغريهم ،وال يظنون �أن قوة تغالب قواهم.
وال �أخ�شى لو ًما �إذا قلت :لو كان يف البالد الأفغانية عدد قليل من تلك
الطالئع عندما تغلَّب الإنكليز على بع�ض �أرا�ضيها ملا بارحوها �أبد الآبدين؛ لأن
نتيجة العلم عند ه�ؤالء «النا�شئة املقلدين» لي�ست �إال توطيد امل�سالك والركون �إىل
قوة مقلديهم ،وا�ستقبال م�شارق فنونهم ،فيبالغون يف تطمني النفو�س ،وت�سكني
القلوب ،حتى يزيلون الوح�شة التي قد ي�صون بها النا�س حقوقهم ،ويحفظون بها
أر�ضا لأية �أمة ترى ه�ؤالء املتعلمني فيها
ا�ستقاللهم؛ ولهذا متى طرق الأجانب � ً
�أول ما يقبلون عليهم ويعر�ضون �أنف�سهم خلدمتهم  -بعد اال�ستب�شار بقدومهم -
((( ُك ًوىُ :ف ُتحات( .م).
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ويكونون ِبطَ انَة((( لهم ،وموا�ضع ثقتهم  -ك�أمنا هم منهم  -ويعدون الغلبة الأجنبية
يف بالدهم �أعظم بركة عليهم وعلى �أعقابهم.
فما احليلة؟ وما الو�سيلة؟ «فاجلرائد» بعيدة الفائدة� ،ضعيفة الأثر لو �صحت
ال�ضمائر فيها و«العلوم اجلديدة» ونقلها «بالنا�شئة» ل�سوء ا�ستعمالها ر�أينا ما ر�أينا
من �آثارها ،والوقت �ضيق!! واخلطب �شديد!!
�أي جهوري من الأ�صوات يوقظ الراقدين على َح َ�ش َايا((( الغفالت؟!
�أي قا�صفة تزعج الطباع اجلامدة ،وحترك الأفكار اخلامدة! �أ ي نفخة تبعث هذه
الأرواح يف �أج�سادها ،وحت�شرها �إىل مواقف �صالحها ،وفالحها.
الأقطار ف�سيحة اجلوانب ،بعيدة املَ َن ِاكب((( ،املوا�صالت ع�سرة بني ال�شرقي،
والغربي ،واجلنوبي ،وال�شمايل  -الر�ؤو�س مطرقة �إىل ما حتت القدم� ،أو منف�ضة �إىل
ما فوق ال�سماء ،لي�س للأب�صار جوالن �إىل الأمام ،واخللف ،واليمني ،وال�شمال،
وال للأ�سماع �إ�صغاء ،وال للنفو�س رغبات ،ولكن للأهواء حتكم ،وللو�ساو�س
�سلطان!

((( ب َِطانَة :خَ َّا�صة( .م).
((( َح�شَ ا َياُ :ف ُر�ش ُي َّت َك�أ �أو ينام عليها( .م).
((( املَ َناكِ بُّ :
الطرق( .م).
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ماذا ي�صنع امل�شفقون على الأمة  -والزمن ق�صري! ماذا يحاولون والأخطار
محُْ ِدقَة((( بهم! ب�أي �سبب يتمكنون ور�سل املنايا على �أبوابهم.
ال �أطيل بح ًثا ،وال �أذهب بك يف جماالت بعيدة من البيان  -ولكني
�أ�ستلفت نظرك �إىل �سبب يجمع الأ�سباب ،وو�سيلة حتيط بالو�سائل «وقد مر
ذكرها معنا فيما �سبق» �أر�سل فكرك �إىل ن�ش�أة الأمة التي خملت بعد النباهة،
و�ضعفت بعد القوة ،وا�سرتقت بعد ال�سيادة ،و�ضيمت بعد املنعة ،واطلب �أ�سباب
نهو�ضها الأول حتى تتبني َم َ�ضا ِرب ا َخللَل((( ،وجراثيم العلل  -فقد يكون ما
جمع كلمتها و�أنه�ض همم �آحادها ،وحلم ما بني �أفرادها و�صعد بها �إىل مكانة
ت�شرف منها على ر�ؤو�س الأمم وت�سو�سهم  -وهي يف مقامها بدقيق حكمتها � -إمنا
هو «دين قومي الأ�صول ،حمكم القواعد� ،شامل لأنواع احلكم ،باعث على الألفة،
(((
داع �إىل املحبةٍّ ،
منور للعقول
مزك للنفو�س ،مط ِّهر للقلوب من �أَ ْد َران اخل�سائ�سّ ،
ب�إ�شراق احلق من مطالع ق�ضاياه ،كافل لكل ما يحتاج �إليه الإن�سان من مباين
االجتماعات الب�شرية ،وحافظ وجودها ،ويت�أدى مبعتقديه �إىل جميع فروع املدنية.
ف�إن كانت هذه �شرعة تلك الأمة ،ولها وردت وعنها �صدرت؛ فما تراه من
ظهريا،
عار�ض خللها ،هبوطها عن مكانتها �إمنا يكون من طرح تلك الأ�صول ونبذها ًّ
(((	محُْ دِ قَة :حميطة( .م).
((( َم َ�ضارب ا َخل َللَ :م َو ِا�ضع ال َو َهن( .م).
(((	�أَ ْد َران� :أَ ْو َ�ساخ( .م).
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وحدوث بدع لي�ست منها يف �شيء � -أقامها املعتقدون مقام الأ�صول الثابتة،
و�أعر�ضوا عما ير�شد �إليه الدين ،وعما �أتى لأجله ،وما �أعدته احلكمة الإلهية له -
حتى مل يبق منه �إال �أ�سماء تذكر ،وعبارات تقر�أ جمردة ،فتكون هذه املحدثات
حجابًا بني الأمة وبني احلق الذي ت�شعر بندائه �أحيانًا بني جوانحها.
فعالجها الناجع �إمنا يكون برجوعها �إىل قواعد دينها ،والأخذ ب�أحكامه
على ما كان يف بدايته ،و�إر�شاد العامة باملواعظ الوافية بتطهري القلوب وتهذيب
الأخالق ،و�إيقاد نريان الغرية ،وجمع الكلمة ،وبيع الأرواح ل�شرف الأمة ،وال
�سبيل للي�أ�س والقنوط؛ ف�إن جراثيم الدين مت�أ�صلة يف النفو�س بالوراثة من �أحقاب
طويلة والقلوب مطمئنة �إليه ،ويف زواياها نور خفي من حمبته ،فال يحتاج القائم
ب�إحياء الأمة �إال �إىل نفخة واحدة ي�سري نف�سها يف جميع الأرواح لأقرب وقت.
ف�إذا قاموا ل�شئونهم ،وو�ضعوا �أقدامهم على طريق جناحهم ،وجعلوا �أ�صول دينهم
احلقة ن�صب �أعينهم؛ فال يعجزهم �أن يبلغوا يف �سريهم منتهى الكمال الإن�ساين،
ومن طلب �إ�صالح �أمة �ش�أنها ما ذكرنا بو�سيلة �سوى هذه ،فقد ركب بها �شططًا
وجعل النهاية بداية ،وانعك�ست الرتبية وانعك�س فيها نظام الوجود ،فينعك�س
تع�سا.
نح�سا وال يك�سبها �إال ً
عليه الق�صد وال يزيد الأمة �إال ً
من يعجب من قويل �أن الأ�صول الدينية احلقة ،املُبرَ َّ �أة((( عن حمدثات
البدع  -تن�شيء للأمم قوة االحتاد ،وائتالف ال�شمل ،وتف�ضيل ال�شرف على لذة
((( املُبرَ َّ �أة :البرَ ِيئة مما ُن�سِ ب �إليها( .م).
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احلياة ،وتبعثها على اقتناء الف�ضائل ،وتو�سيع دائرة املعارف ،وتنتهي بها �إىل �أق�صى
غاية يف املدنية  -ف�إن عجبي من عجبه �أ�شد ،ودونك تاريخ الأمة العربية وما
كانت عليه قبل بعثة الدين من الهمجية ،وال�شتات و�إتيان الدنايا ،واملنكرات،
و�سدد �أحكامها
وقوم �أخالقهاَّ ،
حتى جاءها الدين َّ
وقواها ،وهذَّبها َّونور عقلهاَّ ،
فوحدهاَّ ،
ف�سادت على العامل ،و�سا�ست من تولته ب�سيا�سة العدل والإن�صاف ,وبعد �أن
كانت عقول �أبنائها يف غفلة عن لوازم املدنية ،ومقت�ضياتها ،نبهتها �شريعتها،
طب بقراط،
و�آيات دينها �إىل طلب الفنون املتنوعة ،والتبحر فيها ونقلوا �إىل ديارهم ّ
وجالينو�س ،وهند�سة �إقليد�س وهي�أة بطليمو�س ،وحكمة �أفالطون ،و�أر�سطو ،وما
كانوا قبل الدين يف �شيء من هذا .ولقائل يقول ها هي دولة اليابان وقد ارتقت
بتقليد الغربيني وبدون تو�سط الدين فاجلواب :نعم� ،إن الدولة اليابانية  -وهي
�أمة �شرقية ال تختلف عن �أهل ال�صني يف �شيء ال يف املذهب والإقليم ،وال يف
العوائد والأخالق ،والل�سان  -وقد ع َّزت ومنت وارتفعت  -وما كان الفاعل يف
كل ذلك �إال �أخذها بالأح�سن ،وال�سري يف تقليد املرتقني يف املدنية على �أح�سن
خططهم ،وانتهاج �أقوم ُ�ص ُر ِط ِهم((( ومناهجهم  -تركوا عبادة الأوثان و�صحتها �أو عدمه
�صحيحا ،و�أدخلوا على
جانبا  -وجروا وراء العلم الدنيوي فقلدوا �أعظم الأمم تقلي ًدا
ً
ً
بالدهم قواعد املدنية ال�ساملة ،واملوافقة ملجموعهم ونبذوا ما كان م�ألوفًا يف الغرب،
�سلما
وال يوافق طباعهم يف �شرقهم وتذرعوا يف التدريج واتخذوا �سنن االرتقاء ً
لقومهم ،واهتموا يف املولود احلديث ليجعلوه ،وليكون «�سواء فيه الأنثى والذكر»
((( ُ�ص ُرطِ همُ :ط ُر ِقهِم امل�ستقيمة( .م).

442

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

442

يابانيا ناف ًعا لقومه �أو ًال  -وبالتايل للإن�سانية  -فظفروا ببغيتهم ،ووجدوا
خملوقًا ًّ
�ضالتهم ب�أقرب الأوقات و�أق�صر الأزمنة.
�أما القول ب�أن ارتقاء تلك الأمة ال�شرقية قد مت بدون تو�سط الدين وفعله،
فاجلواب :نعم� ،إن اليابان مل ينتفعوا بالوثنية من حيث هي دينهم؛ ذلك لأن
الديانة الوثنية و�إن كانت ال تخلو من �آداب و�أخالق فلي�س يف �أ�صولها ما ينفع يف
�أحكام �أمور الدنيا ،وما يحتاجه الإن�سان من مطالب املدنية .والدين ولو كان يف
�أ�صوله كل ما يدعو �إىل ال�سعادة ويف قواعده ما ينه�ض وي�صعد �إىل ذرى املجد � -إذا
بقي عقيدة جمردة عن الأعمال فال يحدث عنه �أثر وال ينتفع املت�سمون به  -بل
برتكهم الأعمال بتلك الأ�صول يتدهورون من �شاهق عز �إىل ح�ضي�ض ذل ،وفيما
�سبق من القول يف هذا املعنى كفاية.
أي�ضا  -البد و�أن يكون
والدين الذي يف �أ�صوله ما ينفع يف الأمور الدنيوية � ً
من جملة �أ�صوله احلث على التحلي بالف�ضائل ،واال�ستكثار من مكارم الأخالق
وال�صفات احلميدة ،واال�ستزادة من نافع العلوم والفنون  -نعم ،جاء يف القر�آن
الكرمي ح ًّثا على العلم وبيانًا جلليل ف�ضله� ،أن منع �أن يكون غري العامل عاقل فقال
ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [العنكبوت ]43 /ومنع امل�ساواة بني العامل
واجلاهل فقال ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [الزمر ]9 /وقد مر ذكر
ذلك ،وقال امل�صطفى « : اطلبوا العلم من املهد �إىل اللحد» و�أمثال ذلك كثري.
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ومما �ساعد الأمة اليابانية على رقيها ،وخلَّ�ص �سريها من ال َع ْر َقلَة  -موقعها
وجمتمع جزائرها يف �أق�صى ال�شرق  -فوجدت من الدهر م�ساملة ،وعن �أنظار �أويل
املطامع من الغربيني بع ًدا -ين�ضم �إىل ذلك �سبب من �أكرب الأ�سباب ،وعامل من
�أقوى العوامل �أال وهو ميل الإمرباطور «امليكادو» �إىل تقييد حكومته بالد�ستور،
وقبوله ال�شورى عن طيب خاطر ،و�سعيه ب�إخال�ص وراء ذلك ،فقد بعث من
�أفراد �أ�سرته ،وعقالء رعيته بعثات لأوروبا لدر�س �أ�شكال وقواعد احلكم النيابي
الد�ستوري ،حتى �أن امرباطور النم�سا فرن�سوا جوزف مل يتمالك نف�سه فقال البن
عجبا من �إمرباطوركم كيف ي�سعى لإيجاد
عم امليكادو وهو على مائدته يف فينا «يا ً
احلكم الد�ستوري النيابي يف مملكته ،ونحن يف �أوروبا لو �أمكننا التخل�ص من حتكم
النواب يف البالد� .أجابه الربن�س الياباين �أن جاللة امليكادو «معناه العادل» يحب
ثانيا ،ويحب العدل ثال ًثا ،وراحة نف�سه
�أربعة �أ�شياء «يحب بالده �أو ًال ،ورعيته ً
راب ًعا  -وما وجد ما ينيله ما يحب �إال «باحلكم الد�ستوري النيابي» وا�شرتاك الأمة
ب�إنها�ض نف�سها و�صون ملكها.
نعم� ،إن م�صدر ال�شقاء ،ومنبع البالء يف ال�شرق وممالكه �إمنا كان من
االمتيازات الأجنبية «قابيتوال�سيون» تلك االمتيازات التي �سبق فذكرنا كيف
كان بدء �أمرها ،وكيف �أخذت يف ال�شرق الأق�صى -ال�صني واليابان  -وال�شرق
الأدنى  -البالد العثمانية وفار�س  -وكيف �أعطيت على �سبيل الرحمة �أو ًال ثم
أخريا.
عاد نقمة � ً
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وعلمت اليابان �أن ال قوة مع اجلهل وال �ضعف مع العلم ،فكتمت غيظها
وحتملت جور الغربيني وامتيازاتهم ،وان�صرفت للأخذ بالتقليد ال�صحيح ،وثابرت
�شعبا على �شعب
على بعث البعثات العلمية اليابانية لأوروبا «باملئات» وق�سمتهم ً
العلوم والفنون من مالية ،و�سيا�سية ،وعلمية ،وزراعية وطب وهند�سة �إلخ.
فلم مي�ض على �سعي اليابان هذا ربع جيل  -حتى انتظمت حماكمهم ،وعم
املنور فيهم ما يجب �أن يعمله ،ويعلمه
العلم ال�صحيح يف نا�شئتهم ،وعرف الق�سم ّ
للطبقات الأخرى من قومه يف املدار�س الوطنية اليابانية.
فتهي�أ لهم بذلك امل�سعى هيئة اجتماعية وقومية �صحيحة ،ومدنية مل
يرتك معها جمال للمكابرين من الغربيني «الإفرجن» �أن ّيدعوا� ،أو يفرتوا عليهم
ب�أنهم «�شرقيني» وال يح�سنون �أمر الإدارة� ،أو معرفة احلقوق العمومية �أو العدالة
املطلقة الب�شرية ،بل بالعك�س ظهر �أن حماكم «القون�صالتات» ،وتلك االمتيازات
الأجنبية  -من حماكمة اجلاين القاتل الأوروبي جتاه قن�صله  -واملفل�س االحتيايل
الإفرجني جتاه حمكمة دولته «القن�صلية» �أبعد مبراحل عن عدل حماكم اليابان
وق�صا�صاتهم العادلة ،ونزاهة حكام اليابان ،و�صدق وجدانهم ،وعدم ت�سلط �أي
قوة  -من �أموال� ،أو جاه� ،أو نفوذ عليهم  -بعك�س القنا�صل ،واملحاكم القن�صلية
هناك ف�أجمع ر�أي معتمدي دول �أوروبا  -بطلب عموم الرعايا � -أن يطلبوا من
امليكادو قبول طلبهم ب�إلغاء االمتيازات «قابيتوال�سيون» و�أن تف�صل ق�ضاياهم،
وجتازي جمرموهم يف حماكم اليابان ،فرتددت حكومة امليكادو يف قبول مطلب
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ال�سفراء هذا ،ومل تقبل ف�صل ق�ضايا الأجانب يف حماكمها حمتجة �أن حكامهم
�إمنا ي�سع وقتهم ف�صل ق�ضايا اليابانيني فقط ،وال مت�سع لهم لإ�ضاعة الأوقات
ت�شفيا بلزوم احتفاظهم بامتيازاتهم ،فا�شتدت الدول
ب�ش�ؤون الأجانب ،و�أ�شارت ًّ
أخريا بت�شميل عدلها للأجانب ،وبلغوا
وطال الأخذ والرد حتى قبلت اليابان � ً
امتيازاتهم.
وقد كان يف خدمة اليابان عدد من الأخ�صائيني الأجانب يف �شعبات
�إداراتها ل�سنني حمدودة ،برواتب معينة ،وكانت كلما �أمت الياباين عمله يف �شعبة
من ال�شعب وعاد لوطنه �أرفقوه بذلك الأخ�صائي ،فكان يف دقائق تلك ال�شعبة
يربز الياباين على رئي�سه الإفرجني  -حتى
وما حتتاجه من علم ،وفهم ،وعمل ّ -
خجل �أولئك الر�ؤ�ساء امل�أجورين من �أنف�سهم ،وطلبوا �إعفاءهم من اخلدمة قبل
انق�ضاء الأجل املعقود ،ور�ضوا بحرمانهم من الرتب  -باعرتاف �أن الياباين �أقدر
منهم على �أداء وظائفهم ،وما جلبوا لأجله وا�ست�ؤجروا له  -هكذا  -مت لليابان الفوز
بالتقليد النافع ،وجلب املفيد الالزم من العلوم والفنون وال�صنائع  -وبرزت بني
�صفوف الدول العظام  -دولة �شرقية لها من ب�أ�سها منعة ،ومن علمها ،واحتادها قوة
وحدا ُي َّت َقى .والنا�س �أبناء ما يح�سنون ،وهلل يف خلقه �ش�ؤون.
تخ�شىًّ ،

قوله �إن �أ�ضعف ما يف هذا الع�صر حق ل�ضعيف ال قوة
له و�أقوى �شيء باطل لقوي يجعل بطله ح ًّقا

قال :خ�ضعت املوجودات يف الكائنات �إىل نامو�س عظيم وهو «القوة»
فظهرت �آثارها يف احليوان ،والنبات ،واجلماد ،ويف الأفالك  -وكان لكل منها
حركات ا�ضطرارية ،ووظائف ت�أتيها طو ًعا �أو كر ًها .فبالقوة ي�ستجلب الإن�سان
املنافع لذاته ،ويدفع امل�ضار عنها .وبالقوة املعرب عنها «باجلاذبية» حفظ نظام هذا
الكون العظيم ال�شا�سع الأطراف .وما ن�شاهده من توايل الليل والنهار ،وحركة
�سائر الأجرام ال�سماوية ،وما على وجه الأر�ض من املواد املختلفة كثافة ،وثق ًال -
وحتول الكثيف �إىل لطيف وبالعك�س  -كل ذلك وغريه من دائم النظام �إمنا هو ناجت
عنها «�أي القوة» ،وهي التي ال ميكن ت�صور املادة جمردة منها وال ت�صورها جمردة
من املادة ،وهي احلافظة لنظام ما بني �أيدينا ،وما يحيط بنا ،ويظللنا من العوامل
امل�ستقرة ،وال�سابحة يف الف�ضاء.
و�ضوحا فيه ،ف�إنك �إذا غر�ست
ثم �إذا �أخذنا «النبات» ر�أينا �أثر القوة �أ�شد
ً
نباتات عديدة يف بقعة واحدة من الأر�ض لي�س فيها من الغذاء ما يكفي اجلميع،
ترى تلك الأحياء النامية تتنازع فيما بينها ،وال مي�ضي زمن حتى يبلغ البع�ض
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�أ�شده من النمو ،والبع�ض الآخر قد �أدركه اال�ضمحالل فيب�س .وال ريب �أن
تلك الناميات تنازعت على ما كان من الغذاء ،ففازت به القوية فاغتذت ،ومنت،
وحرمت منه ال�ضعيفة فزادت �ضع ًفا ومتكن منها حتى ق�ضى عليها ،و�أدركها الفناء
قبل القوية.
ومن ت�أمل ب�أع�ضاء النبات يرى بينها ما جعل للدفاع ،وما جعل ال�ستجالب
الأقوات جمه ًزا ب�أ�سنة من ال�شوك تدفع بها عنها �أذى املعتدين ،ومنها ما هو جمهز
ب�أع�ضاء خم�صو�صة الفرتا�س بع�ض احل�شرات التي َت ْق َتات((( بها ،وهي بتلك
القوى جتلب النفع ،وتدفع ال�ضر.
و�ضوحا من اجلميع؛
�أما عامل احليوان وال �سيما الإن�سان ف�أثر القوة فيه �أ�شد ً
ع�ضوا  -بل لو �أخذت كرة من كريات دمه
ع�ضوا ً
لأنك لو نظرت يف �أع�ضائه ً
دائما ،وت�ساب ًقا �إىل الغذاء مما بينها  -فيغلب القوي منها ال�ضعيف.
لر�أيت تناز ًعا ً
فالقوة مظهر احلياة والبقاء  -وال�ضعف جملى اخلفاء والفناء  -فحيثما
وجدت القوة يف تلك املواليد ظهرت معها ،وبجنبها عالمات ال�ضعف
واال�ضمحالل لغريها.
وال تظهر ،وتتعني القوة �إال ب�إ�ضعافها الغري ،وت�سخريها لها  -وما كان
قوة يف طبقة بع�ض الأحيان يكون �ضع ًفا مع الأقوى منها  -وهي واحلالة هذه
((( َت ْق َتاتَ :ت َتغ ََّذى( .م).
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«ن�سبية»  -فالنبات املغرو�س يف بقعة واحدة ال تظهر على البع�ض منه عالمات
ال�ضعف «بالذبول واملوت واال�ضمحالل بيب�سه» �إال بوجود نبات �أقوى منه ينازعه
�أ�سباب حياته ،ووجوده ،وال يبايل القوي منه بذبول ،وذهاب ن�ضارة من جاوره من
مظهرا للتبجيل والإعجاب -
ف�صائله ،وهكذا نرى القوة يف كل الطبقات احلية ً -
على عالتها وظلمها ملن هو �أ�ضعف منها.
أزهارا ن�ضرة وبجنبها ح�شائ�ش وبقايا
ف�إذا دخلت جنة �أو رو�ضة  -ور�أيت � ً
�أزهار ذابلة � -إمنا تعجب بالزاهي الن�ضر البهج من الأزهار ،وال يلفتك ما حواليها
من الذابل -الذي �إمنا  -ا�ضمحل وذهبت ن�ضرته بالن�سبة لغلبة القوى ،ونزاعه له،
وانتزاعه منه �أ�سباب حياته.
وهكذا يف اجلماد  -وكذلك بنتيجة البحث يف عمل احليوان  -و�أرقاه
الإن�سان.
ت�أمل يف الأمم امله�ضومة ،واملتنازع يف ه�ضمها� ،أو املهيئة لله�ضم واال ْز ِد َراد
واالبتالع  -كم ترى يف �ش�ؤونها و� َّإبان �سريها ،وتدهورها واجنرارها نحو املحو والفناء
من امل�شاهد امل�ؤثرة � -إذ تراها ك�صاحب بيت قبل �ضي ًفا على الرحب وال�سعة ،ثم
ما لبث ذلك ال�ضيف �إال وتداخل يف �ش�أن بناء البيت ،ثم يف �أثاثه ،ثم يف م�صرفه،
أخريا لعمل ما ال
فحالته الروحية فعادته ،فل�سانه ،وب�أخالقه ومميزاته حتى ي�ضطره � ً
(((

((( اال ْز ِد َراد :االبتالع( .م).

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

450

450

يحب ،ويكرهه على �إتيان ما ال يريد ،ويجربه على غري ما يالئم طباعه وحياته -
حر ،والفناء �إىل
وخمت�صر كل ذلك و�آخره «اال�ستعباد» وهو املوت الأحمر لكل ّ
كل ذي حياة ،ونف�س �أبية.
ف�إذا ر�أيت تلك الأمم ال�ضعيفة  -مع الأقوياء  -على تلك احلال من حمو
وفناء ،ولي�س فيهم غري بقية رمق ،وال ما يدل على �آثار �أ�سالفهم العظام فيهم � -إال
ذلّ عجيب بعد العز ،وفقر ُم ْد ِقع((( بعد الغنى ،وا�ستباحة بعد املنعة ،فرمبا ت�أ�سف
وحتزن �أ�سفك وحزنك على زهر ريا�ض ذبلت ويب�ست ،وكنت تعهدها زاهية زاهرة.
فيا ليت من بلي من �أممنا ال�شرقية بذلك البالء ينحطون من مرتبة احليوان
�إىل عامل النبات «املجهز ب�أ�سنة من ال�شوك» فيدفعون عنهم �أذى املعتدين،
ويحفظون كيانهم من طمع الطامعني!
حجة الإنكليز  -على امتالك الهند � -أنها �أي الهند غنية وذات ثروة
طبيعية وموقعها يف �آ�سيا ال مثيل له  -فعلى هذا ولهذه الأ�سباب � -أ�صبح امتالك
الهند الز ًما لربيتانيا ،وابتزاز �أموال الهند وثروتها حتتاجه الإمرباطورية.
هذا هو احلق الذي تدعيه الإنكليز يف الهند! وهل من حاجة للقول �أنه
«�أقبح الأباطيل» و�أنه لي�س ملبطل مطمع يف باطل �أ�شنع منه ،و�أفظع! ما الذي �صري
هذا الباطل ح ًّقا للإنكليز؟ �ألي�س �إال «القوة»؟
(((

ُم ْدقِع� :شَ دِ يد( .م).
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وما الذي �صيرَّ حق الهنود ال�صريح  -وحجتهم الدامغة  -ب�أنه �إذا كانت ثروة
بالدنا ،و�أموالنا الزمة للإنكليز؛ فهي لنا �ألزم؟! «باطال؟ �ألي�س هو �إال ال�ضعف»؟!
ولوال ال�ضعف يف الهنود  -والقوة يف الإنكليز  -لكان الأوىل �أن ميلك
الثلثماية مليون هندي وي�ستعمروا جزيرة بريتانيا العظمى وهم ال يزيدون عن
الأربعني مليونًا!
وهكذا القول يف املراك�شيني وقد اكت�سح بالدهم الأ�سبان بحجة القرب
منهم  -ولزوم تلك اململكة لأ�سبانيا  -وكان احلق �أن يفتتح املراك�شيون بالد
الأ�سبان بنف�س احلجة ،وباحلق املكت�سب من ابن ن�صري وطارق ،و�آثار �أويل الهمم
من �أعزة العرب يف تلك الأقطار القائمة لليوم �شاهدة .ول�سوف يعيد اهلل بالرجوع
�إىل �أحكام كتابه ما فقد من ملكَ ،وب َان((( من عز ،و َت َق َّو�ض((( من جمد و�سلطان
�إىل �أ�صحاب احلق من امل�سلمني؛ �إذ قال وقوله احلق ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮊ [الروم.]47 /

((( َبانَ َ :ب ُع َد( .م).
((( َت َق َّو�ض :انهدم( .م).

نظرته العامة يف الإ�سالم وامل�سلمني ،و�أ�سباب ما �أ ّ
مل بهم
من االنحطاط مع توفر ما يف الدين من دواعي النهو�ض،

و�أ�سباب الرقي ،على عك�س من نه�ض ولي�س يف دينهم
ما يحملهم على ما هم عليه ،وفيه من �أخذ العدة
والنه�ضة امل�شهودة فيهم ،وفل�سفته بذلك

نعم كان جلمال الدين �سلطة على دقائق املعاين ،وحتديدها ،و�إبرازها
يف �صورها الالئقة بها ،وله قوة يف حل امل�شكالت وما يع�ضل فيها ،وما على
امل�ست�شكل يف �أمر ما �إال �أن يلقيه عليه ف�إذا هو مبقال وجيز بليغ منه قد فكك عقد
وا�ضحا وامل�شكل منحالًّ ،من
امل�شكل ،وك�شف �سرت الغمو�ض عنه ،فظهر امل�ستور ً
ذلك �أنه زار جمال الدين ذات يوم جماعة من �أهل الف�ضل يف �ساعات خمتلفة -
وك�أنهم كانوا على موعد� ،أو اتفاق �أن ي�ستو�ضحوا ال�سيد عن م�شكلة ما يرى يف
امل ِّلتني الن�صرانية والإ�سالمية من �إعداد الأوىل عدة احلرب وطلب الغلب ،على
عك�س الثانية مما هو خمالف ما يف �أ�صول الديانتني  -حتى �أن الناظر يف �أهل
امللّتني يحكم �أن ك ًّال منهما عمل مبا يف كتاب الآخر  -فالن�صارى عملت مبا جاء
يف القر�آن وامل�سلمون عملوا مبا جاء يف الإجنيل ،فكان جواب ال�سيد لآخر من
دخل عليه و�س�أل ما �س�أله الزائرون ال�سابقون � -أكنتم على موعد ،واتفاق؟ �أجابوا:
كال  -فعجب من توارد خواطرهم وقال:
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لقد ا�ستوقفني ما ا�ستوقفكم ،ودعاين حلل �إ�شكال ما حيرَّ ين قبلكم واليوم
يحريكم � -إىل حترير مقال قبل �إحدى ع�شر عا ًما ومقدمته:
�صناعيا ،وي�سر له �سبيل العمل لنف�سه وهداه
�أن اهلل خلق الإن�سان عاملًا
ًّ
وقدر له الرزق من �صنع يديه ،بل جعله ركن وجوده ودعامة
للإبداع واالخرتاعَّ ،
بقائه ،فهو على جميع �أحواله من �ضيق و�سعة ،وخ�شونة ورفاهة ،و َت َب ٍّد((( وح�ضارة
ن�سجا �أو خ�ص ًفا،
�صنيعة �أعماله ،و�سرابيله ،وما يقيه احلر والربد ،من عمل يديه ً
و�أكنانه وم�ساكنه لي�ست �إال مظاهر تقديره وتفكريه  -وجميع ما يتفنن فيه من
دواعي ترفه ونعيمه �إمنا هي �صور �أعماله وجمايل �أفكاره ،ولو نف�ض يديه من العمل
ل�شحت
نف�سا من حياة َّ -
لنف�سه �ساعة من الزمان ،وب�سط �أكفه للطبيعة لي�ستجديها ً
به عليه بل دفعته �إىل هاوية العدم  -وهو يف �صنعه و�إبداعه  -حمتاج �إىل �أ�ستاذ
يثقفه ،وها ٍد ير�شده ،فكما يعمل لتوفري لوازم معي�شته ،وحاجات حياته  -يعمل
أي�ضا من �صنعه -
ليتعلم ويعلم كيف يعمل ،وليقتدر على �أن يعمل  -ف�صنعته � ً
فهو يف جميع �ش�ؤونه احليوية «عامل �صناعي» ك�أنه منف�صل عن الطبيعة ،بعيد من
�آثارها ،حاجته �إليها كحاجة العامل لآلة العمل .هذا هو الإن�سان يف م�أكله وم�شربه
وملب�سه وم�سكنه.
دعه يف هذه احلالة ،وخذ طري ًقا من النظر �إىل �أحواله النف�سية من الإدراك،
أي�ضا «عاملًا
والتعقل والأخالق ،وامللكات ،واالنفعاالت الروحية ،جتده فيها � ً
((( َت َب ٍّد :العي�ش يف البادية ،من َب َدا ُبدُ ًّوا و َب َداء( .م).

455

نظرته العامة يف الإ�سالم وامل�سلمني ،و�أ�سباب ما �أ ّمل بهم من االنحطاط

455

�صناعيا» � -شجاعته وجبنه ،جزعه و�صربه ،كرمه وبخله� ،شهامته ونذالته ،ق�سوته
ًّ
ولينه ،عفته و�شرهه  -وما ي�شابهها من الكماالت والنقائ�ص جميعها تابع ملا ي�صادفه
يف تربيته الأوىل ،وما يودع يف نف�سه من �أحوال الذين ن�ش�أ فيهم  -فمرامي �أفكاره
ومناهج تعقله ،ومذاهب ميله ،ومطامح رغباته ،ونزوعه �إىل الأ�سرار الإلهية �أو
ركونه �إىل البحث يف اخلوا�ص الطبيعية ،وعنايته باكت�شاف احلقيقة يف كل �شيء،
�أو وقوفه عند بادئ الر�أي فيه ،وكل ما يرتبط باحلركات الفكرية� ،إمنا هي ودائع
اختزنها لديه الآباء ،والأمهات ،والأقوام ،والع�شائر واملخالطون� .أما هواء املولد
واملربى ،ونوع املزاج ،و�شكل الدماغ ،وتركيب البدن و�سائر الغوا�شي الطبيعية
فال �أثر له يف الأعرا�ض النف�سية ،وال�صفات الروحانية �إال ما يكون يف اال�ستعداد
والقابلية  -على �ضعف يف ذلك الأثر  -ف�إن الرتبية ،وما ينطبع يف النف�س من
�أحوال املعا�شرين ،و�أفكار املثقفني تذهب به ك�أن مل يكن �أودع يف الطبع �شيء.
وهمما تعلو
أفكارا تتجدد ،ومعقوالت عن �أخرى تتولد ،و�صفات ت�سموً ،
نعم� ،أن � ً
حتى يفوق الالحقون فيها ال�سابقني ،ويظن �أن هذا من ت�صرف الطبيعة ال من �آثار
االكت�ساب  -ولكن احلق فيه � -أنه ثمرة ما غر�س ،ونتيجة ما ك�سب  -فهو م�صنوع
يتبع م�صنو ًعا  -فالإن�سان يف عقله ،و�صفات روحه «عامل �صناعي» كما قلنا.
هذا مما ال يرتاب فيه العقالء وال�سذج ،ولكن هل تذكرت مع هذا �أن
الأعمال البدنية �إمنا ت�صدر عن امللكات ،والعزائم الروحية ،و�أن الروح هي ال�سلطان
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القاهر على البدن � -أظنك ال حتتاج فيه �إىل تذكري  -لأنه مما ال يغرب عن الأذهان،
منكرا يجحدها.
�إمنا قبل الدخول يف مو�ضوعنا �أقول كلمة حق يف الدين ،وال �أظن ً
�إن الدين و�ضع �إلهي  -ومعلمه ،والداعي �إليه  -الب�شر ،تتلقاه العقول
من املب�شرين ،املنذرين ،فهو مك�سوب ملن مل يخت�صهم اهلل بالوحي  -ومنقول
عنهم بالبالغ ،والدرا�سة ،والتعليم والتلقني ،وهو عند جميع الأمم �أول ما ميتزج
بالقلوب ،وير�سخ يف الأفئدة ،وت�صبغ النفو�س بعقائده ،وما يتبعها من امللكات،
والعادات ،وتتمرن الأبدان على ما ين�ش�أ عنه من الأعمال  -عظيمها ،وحقريها -
فله ال�سلطة الأوىل على الأفكار ،وما يطاوعها من العزائم ،والإرادات ،فهو �سلطان
الروح ومر�شدها �إىل ما تدبر به بدنها ،وك�أمنا الإن�سان يف ن�ش�أته لوح �صقيل و�أول ما
يخط فيه ر�سم الدين ،ثم ينبعث �إىل �سائر الأعمال بدعوته و�إر�شاده ،وما يطر�أ على
النفو�س من غريه .ف�إمنا هو نادر �شاذ  -حتى لو خرج مارق عن دينه مل ي�ستطع
اخلروج عما �أحدثه فيه من ال�صفات ،بل تبقى طبيعته فيه ك�أثر اجلرح و«الندبة»
يف الب�شرة بعد االندمال(((.
وبعد هذا فمو�ضوع بحثنا الآن «امللة امل�سيحية» و«امللة الإ�سالمية»  -وهو
بحث طويل الذيل  -و�إمنا ن�أتي فيه على �إجمال ينبئك عن تف�صيل.

((( االندمال :االلتحام وال�شفاء( .م).
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�إن الديانة امل�سيحية بنيت على امل�ساملة وامليا�سرة يف كل �شيء ،وجاءت
برفع الق�صا�صِّ ،
واطراح امللك وال�سلطة ،ونبذ الدنيا وبهرجها ،ووعظت بوجوب
اخل�ضوع لكل �سلطان يحكم املتدينني لها ،وترك �أموال ال�سالطني لل�سالطني،
واالبتعاد عن املنازعات ال�شخ�صية ،واجلن�سية ،بل والدينية .ومن و�صايا الإجنيل:
من �ضربك على خدك الأمين ف�أدر له الأي�سر ،ومن �أخباره �أن امللوك �إمنا واليتهم
وحكمهم على الأج�ساد  -وهي فانية  -والوالية احلقيقية الباقية على الأرواح
وهي هلل وحده.
فمن يقف على مباين هذه الديانة ويالحظ ما قلنا  -من �أن الدين �صاحب
ال�شوكة العظمى على الأفكار مع مالحظة �أن لكل خيال � ًأثرا يف الإرادة يتبعه
حركة يف البدن على ح�سبه  -يعجب كل العجب من �أطوار الآخذين بهذا الدين
ال�سلمي املنت�سبني يف عقائدهم �إليه  -ف�إنهم يت�سابقون يف املفاخرة ،واملباهاة بزينة
هذه احلياة ،ورفه العي�ش فيها ،وال يقفون عند حد يف ا�ستيفاء لذاتها ،وي�سارعون
�إىل افتتاح املمالك ،والتغلب على الأقطار ال�شا�سعة ،ويخرتعون كل يوم ف ًّنا
جدي ًدا من فنون احلرب ،ويبدعون يف اخرتاع الآالت احلربية القتالة ،واملدمرات
املهلكة وي�ستعملها بع�ضهم يف بع�ض َ -وي ُ�صو ُلون((( بها على غريهم  -ويبالغون
يف ترتيب اجليو�ش وتدبري �سوقها يف ميادين القتال ،وي�صرفون عقولهم يف �إحكام
نظامها ،حتى و�صلوا غاية �صار الفن الع�سكري من �أو�سع الفنون و�أ�صعبها ،على
((( َي ُ�صو ُلونَ :ي ْ�س ُطون( .م).
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�أن �أ�صول دينهم �صارفة لعقولهم عن العناية حتى بحفظ �أمالكهم ف�ض ًال عن
االلتفات �إىل طلب غريها ،وقتل الأمم لأخذها من �أيديهم؟!
والديانة الإ�سالمية و�ضع �أ�سا�سها على طلب الغلب وال�شوكة ،واالفتتاح
والعزة ،ورف�ض كل قانون يخالف �شريعتها ،ونبذ كل �سلطة ال يكون القائم بها
�صاحب الوالية على تنفيذ �أحكامها  -فالناظر يف �أ�صول هذه الديانة ،ومن يقر�أ
حكما ال ريب فيه ب�أن املعتقدين بها البد �أن يكونوا
�سورة من كتابها املنزل  -يحكم ً
�أول ملة حربية يف العامل ،و�أن ي�سبقوا جميع امللل �إىل اخرتاع الآالت احلربية،
و�إتقان العلوم الع�سكرية والتبحر فيها ،وما يلزمها من الفنون الطبيعية والكيمياء،
وجر الأثقال ،والهند�سة ،وغريها  -ومن ت�أمل �آية ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﮊ [الأنفال� ]60/أيقن �أن من �صبغ بهذا الدين فقد �صبغ بحب الغلبة
وطلبها ،واتخاذ كل ما ي�سهل له الو�صول �إليها ،وبذل اجلهد وال�سعي بقدر الطاقة
الب�شرية يف �سبيلها  -ف�ض ًال عن االعت�صام باملنعة ،واالمتناع من تغلب غريه عليه -
من الحظ �أن ال�شرع الإ�سالمي حرم املراهنة �إال يف «ال�سباقة والرماية» انك�شف
له مقدار رغبة ال�شارع يف معرفة الفنون الع�سكرية والتمرن عليها ،ولكن مع كل
ذلك ت�أخذه الده�شة من �أحوال املتم�سكني بهذا الدين لهذه الأوقات �إذ يراهم
يتهاونون بالقوة ،ويت�ساهلون يف طلب لوازمها ،ولي�ست لهم عناية بالرباعة يف فنون
القتال ،وال يف اخرتاع الآالت حتى فاقتهم الأمم فيما كان من واجباتهم عمله،
والتخلق به ،وا�ضطروا لتقليدها فيما يحتاجون �إليه من تلك الفنون والآالت،
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و�سقط كثري منهم حتت �سلطة خمالفيهم ،وا�ستكانوا لها ور�ضخوا لأحكامها -
ومن وازن بني الديانتني حار فكره كيف اخرتع مدفع كروب ،واملرتاليوز وغريهما
ب�أيدي �أبناء الديانة الأوىل قبل الثانية! وكيف وجدت بندقية مارتني يف ديار
الأولني قبل وجودها عند الآخرين؟ وكيف �أحكمت احل�صون ،ودرعت البواخر،
وخمرب كالروا�سي و�أخذت مغالق البحار ب�سواعد �أهل ال�سالمة وال�سلم  -دون
�أهل الغلبة واحلرب.
نطا�سيا ،مل ال يقف اخلبري الب�صري دون ا�ستكناه
مل ال يحار احلكيم و�إن كان ًّ
احلقيقة؟ هل القرون اخلالية ،والأحقاب املا�ضية مل تكن كافية لر�سوخ الديانتني
ظهريا
يف نفو�س املتم�سكني بعراهما! هل نبذت كل ملة من امللتني عقائد دينها ًّ
من �أجيال بعيدة؟ هل اقت�صر الن�صارى يف دينهم على الأخذ ب�شريعة مو�سى
فقط واقتفاء �سرية يو�شع بن نون؟ هل تخللت �آيات الإجنيل من حيث ال يدري
وال يدري بني اخلطب واملواعظ التي تتلى على منابر امل�سلمني � -أو �ألقي �شيء
منها يف �أماين معلميهم ،ونا�شري �شريعتهم عندما يرتبعون يف حمافل درو�سهم؟
هل تبدلت �سنة اهلل يف امللتني؟ هل حتول جمرى الطبيعة فيهما؟ هل ا�ستبدت
(((
الأبدان فيهما على الأرواح� ،أو انفلتت الأفكار من �سلطة الدين� ،أو َت َع َا�صت
النفو�س عن االنتعا�ش ب َن ْق َ�ش ِته((( وهو �أول حاكم عليها ،و�أقوى م�ؤثر فيها؟ هل
((( َت َع َا�صت�َ :ص ُع َبت( .م).
((( ِب َنقْ�شَ تِه :بمِا ُي ْ�س َت ْخ َرج منه من �أحكام( .م).
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تتخلف العلل عن معلوالتها؟ هل تنقطع الن�سب بني الأ�سباب وم�سبباتها؟ ماذا
ع�ساه ير�شد العقول �إىل ك�شف امل�ساتري ،وحل املُ َع َّم َيات(((.
�أين�سب هذا �إىل اختالف الأجنا�س  -وكثري من �أبناء امللتني يرجعون �إىل
�أ�صول واحدة ،ويتقاربون يف الأن�ساب الدانية � -أين�سب �إىل اختالف الأقطار؟
وكثري من القبيلني يت�شابهون يف طبائع البلدان ،ويتجاورون يف مواقع الأمكنة.
�أمل ي�صدر من امل�سلمني وهم يف �شبيبة دينهم �أعمال بهرت الأب�صار ،و�أده�شت
الألباب؟ �أمل يكن منهم مثل فار�س ،والعرب والرتك  -الذين دوخوا املمالك
وا�ستولوا على كر�سي ال�سيادة فيها  -نعم كان للم�سلمني يف احلروب ال�صليبية
�آالت نارية �أ�شباه املدافع ففزع لها امل�سيحيون ،وغابوا عن معرفة �أ�سبابها.
ذكر ملكام �سرجم «الإنكليزي» يف تاريخ فار�س �أن ال�سلطان حممود
الغزنوي كان يحارب وثنيي الهند باملدافع .وكانت �أهم الأ�سباب يف انهزامهم بني
يديه �سنة  400من الهجرة.
ف�أي عون من الدهر �أخذ ب�أيدي امللة امل�سيحية  -فقدمها �إىل ما مل يكن
يف قواعد دينها؟ و�أي �صدمة من �صدماته دفعت يف �صدور امل�سلمني  -ف�أخرتهم
عن تعاطي الو�سائل ملا هو �أول مفرو�ض يف دينهم؟ مقام للحرية ومو�ضع للعجب!

((( املُ َع َّم َيات :الأ�شياء غري الوا�ضحة واملُ ْلب َِ�سة( .م).
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والبد لهذا التخالف من �سبب  -نعم  -وتف�صيله يطول ولكن جنمل على ما
�شرطنا:
�إن الدين امل�سيحي �إمنا امتد ظله ،وعمت دعوته يف املمالك الأوروبية من
�أبناء الرومانيني وهم على عقائد ،و�آداب ،وملكات ،وعادات ورثوها عن �أديانهم
ال�سابقة ،وعلومهم و�شرائعهم الأوىل  -وجاء الدين امل�سيحي �إليهم م�ساملًا
لعوائدهم ،ومذاهب عقولهم ،وداخلهم من طرق الإقناع و ُم َ�س َارقَة((( اخلواطر  -ال
من مطارق الب�أ�س والقوة  -فكان كالطراز على معارفهم ،ومل ي�سلبهم ما ورثوه
عن �أ�سالفهم .ومع هذا ف�إن �صحف الإجنيل  -الداعية لل�سالمة وال�سلم  -مل
تكن ل�سابق العهد مما يتناوله الكافة من النا�س ،بل كانت مذخورة عند الر�ؤ�ساء
الروحانيني ،ثم �إن الأحبار الرومانيني ملا �أقاموا �أنف�سهم يف من�صب الت�شريع ،و�س ُّنوا
حماربة ال�صليب ،ودعوا �إليها دعوة الدين  -التحمت �آثارها يف النفو�س بالعقائد
الدينية ،وجرت منها جمرى الأ�صول ،وحلقها على الأثر تزعزع عقائد امل�سيحيني
يف �أوروبا ،وافرتقوا �شي ًعا ،وذهبوا مذاهب تنازع الدين يف �سلطته  -وعاد ومي�ض ما
�أودعه �أجدادهم يف جراثيم وجودهم �ضرا ًما ،وتو�سعوا يف فنون كثرية ،وانف�سح لهم
جمال الفكر «و�أكرث ما �أفادهم زحفهم �إىل ال�شرق للحرب ال�صليبي ،واقتبا�سهم
�أ�شياء كثرية وعودتهم بها �إىل املغرب» ومن هناك �أخذت براعتهم يف الفن
الع�سكري واخرتاع الآالت احلربية والدفاع ُت َ�سا ِوق((( براعتهم يف �سائر الفنون.
((( ُم َ�سا َرقَةْ :اخ ِت َال�س( .م).
((( ُت َ�ساوِقُ :ت َ�سايِر( .م).
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�أما امل�سلمون  -فبعد �أن نالوا يف ن�ش�أة دينهم ما نالوا ،و�أخذوا من كل
كمال حربي حظًّ ا ،و�ضربوا يف كل فخار ع�سكري ب�سهم ،بل تقدموا �سائر امللل
يف فنون املُ َق َار َعة((( ،وعلوم النزال واملكافحة  -ظهر فيهم �أقوام بلبا�س الدين،
و�أبدعوا فيه البدع ،وخلطوا ب�أ�صوله ما لي�س منها  -فانت�شرت بينهم قواعد اجلرب،
و�ضربت يف الأذهان حتى اخرتقتها ،وامتزجت بالنفو�س حتى �أم�سكت بعنانها
عن الأعمال .هذا ما �أدخله الزنادقة فيها بني القرن الثالث والرابع للهجرة ،وما
�أحدثه ال�سوف�سطائية الذين �أنكروا مظاهر الوجود ،وعد ّوها خياالت تبدو للنظر
وال تثبتها احلقائق  -وما و�ضعه كذبة النقل من الأحاديث ،ين�سبونها �إىل �صاحب
ال�شرع ويثبتونها يف الكتب ،وفيها ال�سم القاتل لروح الغرية ،و�أن ما يل�صق منها
وفتورا يف العزائم .وحتقق �أهل احلق ،وقيامهم
بالعقول يوجب �ضع ًفا يف الهممً ،
خ�صو�صا بعد ح�صول النق�ص
ببيان ال�صحيح والباطل مل يرفع ت�أثريه عن العامة -
ً
يف التعليم والتق�صري يف �إر�شاد الكافة �إىل �أ�صول دينهم احلقة ،ومبانيه الثابتة -
التي دعا �إليها النبي و�أ�صحابه  -فلم تكن درا�سة الدين على طريقها القومي �إال
منح�صرة يف دوائر خم�صو�صة ،وبني فئة معينة.
لعل هذا هو العلة يف وقوفهم ،بل املوجب لتقهقرهم ،وهو الذي نعاين من
عنائه اليوم ما ن�س�أل اهلل ال�سالمة منه.
((( املُقَا َر َعة :املُ َ�ضا َر َبة بال�سيوف( .م).
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�إال �أن هذه ال َع َوا ِر�ض((( التي غ�شيت الدين ،و�صرفت قلوب امل�سلمني عن
رعايته  -و�إن كان حجابها كثي ًفا  -لكن بينها وبني االعتقادات ال�صحيحة التي
مل يحرموها باملرة تدافع دائم ،وتغالب ال ينقطع  -واملنازعة بني احلق والباطل،
كاملدافعة بني املر�ض وقوة املزاج .وحيث �إن الدين احلق هو �أول �صبغة �صبغ
بها نفو�سهم ،وال يزال ومي�ض برقه يلوح يف �أفئدتهم بني تلك الغيوم العار�ضة،
فالبد يو ًما �أن ي�سطع �ضيا�ؤها َوي ْق َ�شع((( �سحاب الغفلة ،وما دام القر�آن يتلى بني
امل�سلمني ،وهو كتابهم املنزل و�إمامهم احلق ،وهو القائم عليهم ي�أمرهم بحماية
حوزتهم ،والدفاع عن واليتهم ومغالبة املعتدين ،وطلب املنعة من كل �سبيل  -ال
يعني لها وج ًها ،وال يخ�ص�ص لها طري ًقا  -ف�إننا ال نرتاب يف عودتهم �إىل مثل
ن�ش�أتهم ،ونهو�ضهم �إىل مطالبة الزمان ،ومقا�ضاته ما �سلب منهم ،فيتقدمون على
من �سواهم يف فنون املالحمة ،واملنازلة واملُ َ�صا َو َلة((( ،حفظًا حلقوقهم ،و�ض ًّنا
ب�أنف�سهم عن الذل ،وملتهم عن ال�ضياع ،و�إىل اهلل ت�صري الأمور.

((( ال َع َوارِ�ض :ا َحل َاجات( .م).
((( َيقْ�شَ عَ :ي ْك�شِ ف( .م).
((( املُ َ�صا َولة :املُ َوا َث َبة( .م).
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مر معنا فيما �سبق من القول يف �سرية جمال الدين و�صفاته � -أن النا�س
قد تخالفوا يف �أمره ،وتباعد ما بينهم يف معرفة حاله ،وتباينت �صوره يف خميالت
الالقفني خلربه  -حتى ك�أنه حقيقة كلية ،جتلت يف كل ذهن مبا يالئمه� ،أو قوة
روحية قامت لكل نظر ب�شكل ي�شاكله ،والرجل يف �صفاء جوهره ،وزكاء خمربه،
اخلرا�صني.
مل ي�صبه وهم الواهمني ،ومل مي�س�سه حزر ّ
نعم متكن احلا�سدون من ن�سبة ما �أودعته كتب الفال�سفة �إىل ر�أيه ،وكذلك
املباحث التي كان يدور بها ل�سانه �أثناء مناظراته اجلدلية  -يف بيان عقائد املعطلني -
وكان املراد منها �إظهار حقائق النحل والبدع ،مبعزل عن االعتقاد بها واجلنوح
�إليها  -بل مع تعقيبها بالرد عليها ،و�إقامة احلجج على بطالنها  -ي�ؤيد هذا قول
جمال الدين «يف الأ�ستانة» لأحد املتلب�سني بلبا�س العلماء  -من ِع َّمة كَالبرَ َ ج(((،
وج َّبة كَا َخل َرج(((  -يا هذا! �أ�ضعتم حقائق الدين بني �سوء معقوالتكم ،وعدم
ُ
تفهم منقوالتكم!
((( عِ َّمة كالبرَ َ ج :عِ َمامة ت�شبه العني يف بيا�ضها الذي يحدق ب�سوادها( .م).
((( ُج َّبة كا َخل َرج :عباءة يختلط لوناها الأ�سود والأبي�ض( .م).
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وكان ال�سبب يف هذا �أن الرجل دخل �إىل جمل�س جمال الدين ،وجل�س
يف مكان رفيع فيه من غري �أن يدعى �إليه ،فرتكه ال�سيد �إجال ًال لطيل�سانه ،وعم ًال
دائرا على ما قالته املعتزلة،
بعادته باحرتام زائريه .وملا كان البحث يف ذلك املجل�س ً
وما �سببه اجتهاد القدرية ،واجلربية اندفع ال�شيخ املعمم مقاط ًعا لكل بحث وقول،
مت�صديا ل�شرح تلك اخلالفات والنظريات التي عجزت عندها الفطاحل ،وجتردت
ًّ
(((
لها فحول علماء الكالم فرتكه جمال الدين يخو�ضَ ،وي ْهرِف مبا ال يعرف،
ارتياحا لكي يفرغ جعبته ،وي�ستنفد ما عنده ،فطمع ال�شيخ و�أول �صولة
مظهرا له ً
ً
�صالها على جار اهلل الزخم�شري فطعن به ما �شاء �أن يطعن �إىل �أن قال :هذا
الرجل الزخم�شري كل من قر�أ كتابه الك�شاف يخرج من عداد �أهل ال�سنة ويكون
من امللحدين.
فتنف�س عند ذلك جمال الدين ال�صعداء ،وظهرت على وجهه عالئم
االمتعا�ض((( ،والت�أثر على خالف املعهود فيه مع زائريه فقال:
يا ح�ضرة ال�شيخ هل لك �أن تر�شدنا �إىل مواقف الزلل التي ارتكبها جار
اهلل الزخم�شري فنتجنبها ،و�إىل ما ارتكبه من ال�شطط الذي �أدى به على زعمك
�إىل الإحلاد؟ قال ال�شيخ :يكفي �أنه من املعتزلة ،و�أنه من املدافعني يف تف�سريه عن
مذهب اجلربية ،ويكفي لتكفريه �أن العالمة بن خلدون :قال يف مقدمته يجب �أن
((( َي ْهرِف :يتكلم على غري معرفة( .م).
((( االمتعا�ض :الغ�ضب( .م).
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ال يقر�أ كتاب التف�سري للزخم�شري .وكل عامل يخالف ابن خلدون يف اجتهاده
هذا يكون مارقًا من الدين ،م�ض ًّال وم�ضل ًال للم�سلمني.
عند ذلك وقف جمال الدين ،وم�شى حتى وقف جتاه ال�شيخ وقال له:
يا ح�ضرة ال�شيخ! �إذا �أجبتني الآن معنى االعتزال من حيث اال�شتقاق
واملذهب ،ومعنى الإحلاد لغة وفق ًها ،ومعنى اجلرب واجلربية ،والقدر والقدرية
لغة وفق ًها� ،إذا �أجبت على ذلك ناق�شتك فيمن هو امل�صيب �أ�أنت �أم جار اهلل
الزخم�شري.
ف�أجاب ال�شيخ باجلر�أة املعهودة فيمن يتلقفون بع�ض جمل من خمتلف
العلوم ،ويت�صدرون يف املجال�س ل�سردها فيوهمون ال�سذج ،والب�سطاء �أن الواحد
منهم ْار َت َ�شف((( وارتوى من العلم املحيط ،و�أ�صبح من املتبحرين الال �أدريني،
وجاز مراتب الوارثني املحققني!! فقال :ال يهمني يا ح�ضرة ال�سيد �أال �أفقه معاين
ما �س�ألتني عنه لغة وفق ًها ،ويكفي �أن �أقول لك حتدي ًثا بنعمة اهلل �أنني من كبار
مدر�سي ال�سليمانية ،وقد �أمتمت درا�سة كل العلوم العقلية ،والنقلية واخلالفيات،
وما قاله علماء الكالم ،وعلمت �أن اجلربية ،واملعتزلة ،والقدرية يقولون ب�أن كل
�أفعال العبد م�سندة �إىل اهلل ،وبتقدير منه  -لي�س للعبد �أدنى ت�أثري فيها  -بل هو
مبنزلة اجلمادات  -حتى �أن الكفر ،واملعا�صي بتقدير اهلل  -نعوذ باهلل من ال�شيطان
((( ا ْرتَ�شَ فَ :م َّ�ص( .م).
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الرجيم! هذا يا ح�ضرة جمال الدين مذهب من ذكرت ويف مقدمتهم الزخم�شري
املارق ،امل�ضل!
كان ال�شيخ عند �إيراده ما تقدم من القول على غاية من احلدة  -تتحرك
وانحناء ،وجمال الدين
إغما�ضا ،وحاجباه ارتفا ًعا،
فتحا و� ً
يداه و�أ�صابعه ،وعيناه ً
ً
يحدق بوجهه ،ويرقب حركاته بكمال الهدوء ،ومنتهى ال�سكينة .وملا ر�أى �أن
جمال الدين �أطال ال�سكوت تبني على وجه ال�شيخ عالئم ال�سرور بالظفر .عندئذ
قال جمال الدين يا ح�ضرة ال�شيخ:
�إذا قال لك الزخم�شري �أن حجتي ب�إ�سناد �أفعال العبد �إىل اهلل
�سبحانه م�أخوذ من �صريح الن�ص ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ.
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮊ [الكهف ]24-23 /وﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﮊ [الإن�سان ]30/وﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [البقرة ]253/وﮋﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮊ [�آل عمران ]128 /وﮋﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﮊ [الرعد،]33/
و�إذا قال لك الزخم�شري� :أن الكفر والإميان بتقديره تعاىل الواحد الأحد والقاهر
فوق عباده  -و�أورد عليك حجة من القر�آن بقوله لر�سوله امل�صطفى ﮋﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [الق�ص�ص.]56 /
ماذا عندك يا �شيخ من احلجة على الزخم�شري يف مذهبه هذا وم�ستنده
القر�آن الكرمي!
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ثم �إذا قال لك الزخم�شري� :أن �أفعال العبد راجعة �إىل اهلل بدليل قول
امل�صطفى  ال�شقي من بطن �أمه وال�سعيد من بطن �أمه وكل مي�سر ملا خلق
له» وقوله يف احلديث الطويل «لو اجتمع �أهل ال�سماء والأر�ض على �أن ي�ضروك
ب�شيء مل ي�ضرك اهلل به ما �أ�ضروك ولو اجتمعوا» �أو كما قال «ما نفعوك جفت
الأقالم وطويت ال�صحف �إلخ» ثم يا ح�ضرة ال�شيخ لو قال لك الزخم�شري� :أن
أي�ضا �إىل اهلل �سبحانه القاهر فوق عباده
�أعمال التقوى والفجور من العبد مرجعها � ً
أي�ضا بقوله تعاىل ﮋﭨ ﭩ ﭪ .ﭬ ﭭ
و�أورد لك حجة من القر�آن � ً
أي�ضا
ﭮﮊ [ال�شم�س ]8-7 /و�إذا قال لك �أنه ال ي�صح �إميانك �إال �أن ت�ؤمن � ً
بالقدر خريه و�شره من اهلل تعاىل .و«هلل اخللق والأمر و�إىل اهلل ترجع الأمور» و .و.
ومما تكرر وروده يف القر�آن واحلديث ماذا يكون جوابك ،وما عندك من الدفع؟
ثم قال :يا ح�ضرة ال�شيخ! كنت فيما م�ضى من حياتي ،ويف �أول ن�ش�أتي
�أثناء جريي وراء العلماء لال�ستفادة من منقوالتهم ،ومعقوالتهم ّ � -أمر على مقامات -
علي الغرور،
�أغربها و�أده�شها �أنني عندما كنت �أ�ستفيد جملة من �شيخي يهجم ّ
ف�أتهجم على �أ�ستاذي ب َت ْن ِقيد كلماته ولو من قبيل ال�صرف والنحو الذي تعلمته
منه ،وعهدي �إذ ذاك فيه حدي ًثا ف�أخطئه �أحيانًا بالعلمية والعجمة ،ووزن الفعل �إذا
هو مل يراع حقهم يف كالمه  -ثم كانت ت�أخذين عزة الغرور من اجلهل ف�أ�ستكرب
من �س�ؤاله عما جهلته من مثل :الفرق بني مذهب القدرية ،واجلربية واملعتزلة،
حتى �إذا كنت يو ًما يف حلقة در�سه وكان �أحد رفاقي ي�شاكلني �إذ ذاك يف الغرور،
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فخلط بح�ضرة �أ�ستاذنا بني مذهب اخلوارج ،والقدرية ،واجلربية ،واملعتزلة ،وجعلهم
�شي ًئا واح ًدا غري مميز بني فرقة و�أخرى .قال الأ�ستاذ بلهجة نا�صح� :أوالدي الأعزاء!
خذوا العلم عمن �أدبه العلم ف�أحنى ظهره �إجال ًال له ،و�أف�ضى بب�صره ب�ساطع نوره،
وخفف �صوته خ�شية �أن ي�سكته من هو �أعلم منه  -وفوق كل ذي علم عليم � -أما
املعتزلة فلي�س من العدل �أن ننظر �إىل كل مذهبهم بعني ال�سخط ،وال �أن نقبل
مرت�آهم بعني الر�ضى� ،إذ فيهم من �أجلة العلماء ،والأئمة من يطاطئ اخللف ر�أ�سه
�إجال ًال لهم  -فوا�صل بن عطاء الذي اعتزل جمل�س �أ�ستاذه احل�سن وجل�س عند
�أ�سطوانة من �أ�سطوانات امل�سجد النبوي ،وعلم باملنزلتني وقال� :إن لكل �شكل
مبتد�أ ومنتهى وبينهما و�سط ال حمالة ،فبني الكفر املطلق والإميان املطلق منزلة
متو�سطة ال ي�صح معها الإطالق ،مبعنى �أن �صاحب الكبرية «�أي الذنب العظيم»
ال ي�صح احلكم عليه ال بالكفر املطلق ،وال بالإميان املطلق ،بل يجب و�ضعه يف
املنزلة املتو�سطة.
ظهريا� ،أو عدم االعتداد به ،وقد قال
قال الأ�ستاذ :هذا نظر ال ي�صح نبذه ًّ
ال�شارع الأعظم « : من مات ي�شهد �أن ال �إله �إال اهلل دخل اجلنة».
�أما نظر املعتزلة ،وما قيل عنهم� ،أو قالوا به �أنهم اعتزلوا فئتي ال�ضاللة وهما
اخلوارج و�أهل ال�سنة ،ف�أرى يف هذا �شططًا ،وهو ما �أدى �إىل تفرغ العلماء لقدح
نفيا �أو �إثبا ًتا لأمور يف الفروع كان الأوىل االقت�صاد بها
زناد فكرهم ب�إيراد احلجج ً
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والوقوف عند حدود ما تتم معه الفائدة من فهم مقا�صد ال�شارع من نفع اخللق يف
�أمور العبادات واملعامالت.
ثم قال� :إن مذهب اجلربية  -وهي من �أكرب الفرق الإ�سالمية يف وقتها
و�أكرثها جد ًال  -مل يكن يف كل ما ارت�أته حم�ض احلق �أو ما يجوز الأخذ به
للم�سلمني كافة؛ لأن يف مباحثهم و�أ�س�س مذهبهم ب�إ�سناد �أفعال العبد كلها �إىل
اهلل تعاىل ،وجحودهم اجلزء االختياري والك�سبي مذلة �أقدام ل�ضعفاء العقول،
ق�صار النظر من الأمة ،وال ي�سلم �إال الثابتون يف �إميانهم ،الرا�سخون يف عقيدتهم؛
�إذ يف تلك املباحث عقبات ك�ؤود ،ومقامات ت�شبه يف اجتيازها هول ال�صراط ،وهي
�إىل العلم الروحاين �أقرب منها �إىل العلم اجل�سماين.
و�أما ما ورد عن ل�سان اجلربية ووافقت به املعتزلة يف بحثهم عن قول الإن�سان
«�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم» هذه اال�ستعاذة من ال�شيطان �إن كانت؛ كي ال
يو�سو�س للإن�سان حتى ال يع�صي اهلل ويع�صمه منه ،ف�أما �أن يكون الباري تعاىل
عامل باملحدثات كلها ،و�سبق يف ق�ضائه الأزيل منع ال�شيطان �أو عدم منعه ،ف�إن
كان الأول وهو املنع لل�شيطان بالزجر الإلهي ،وقهره �أال يفعل و�أال يو�سو�س كان
ال�شيطان �أحقر من �أن يخالف �أمر اهلل وكانت اال�ستعاذة ال معنى لها ،و�إن كان
أمورا �أن يو�سو�س للإن�سان ب�أمر اهلل كان ال�شيطان م�سلطًا ،ومدفو ًعا ب�أمر
ال�شيطان م� ً
ال مرد له فال نفع وال فائدة من اال�ستعاذة �إلخ.
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و�إن اهلل �إمنا يريد �إ�صالح العبد ،وال يريد �إال اخلري لعباده ،وما ربك بظالم
للعبيد.
كل مثل هذه ال�شبهات واخلواطر ال يجوز الأخذ بها على ظاهرها؛ لأن لها
من املقامات  -كما ذكرنا  -ال حت�صل وال ميكن الو�صول �إليها �إال مبجاهدات نف�سية
و�إمداد ليدخل وراء ال�شارع الأعظم �إىل ح�ضرة «ال �إله �إال اهلل» وال فاعل �إال اهلل،
بدليل قول امل�صطفى �« أعوذ بر�ضاك من �سخطك و�أعوذ بعفوك من غ�ضبك،
و�أعوذ بك منك وال �أح�صي ثناء عليك �أنت كما �أنت ،وكما �أح�صيت على
نف�سك» هذا املقام الأ�سمى من املقامات املحمدية التي علم بها بعامل ال�شهود
ملقام التعينات �أن اهلل تعاىل هو الفاعل املختار ال رب �سواه.
ول�سان حال الربوبية ينادي عبا ًدا نفخ يف ترابهم ن�سمة من روحه ،فت�ألهوا
بها مع هيكلهم الرتابي ،فتقولوا على بارئ الن�سم وقد �أن�ش�أهم من العدم ،وحاموا
وغرورا حول �إدراك تلك القوة التي تناديهم من فوق عظم يحيط ر�ؤو�سهم،
جه ًال ً
وي�ضغط على �أدمغتهم حتى ال تتعاىل فوق قدرها ،وال تتجاوز �إال ما كان من القدر
املعلوم.
قال الأ�ستاذ علي منال خان� :أما الق�ضاء والقدر ،فيجب التنبه فيهما �إىل
كثريا ما يظنون الق�ضاء والقدر �شي ًئا واح ًدا باملعنى واملبنى.
معنى التعريفات؛ �إذ ً
وخري التعاريف� :أن الق�ضاء هو ما ق�ضى به اخلالق �سبحانه جملة يف اللوح املحفوظ
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بالتعينات الأزلية .والقدر ما تنزل على الأر�ض بالتدريج من ذلك املجموع واح ًدا
فواح ًدا ،حاد ًثا فحادث ب�شخ�ص معلوم ،يف زمن حمدود ،ب�سبب معني  -كموت
زيد يف املر�ض الفالين ،بالعلة الفالنية  -هذا ما قاله �أ�ستاذنا ،و�أظن �أن كل ذلك
الد ْح ِ�ض(((،
يا ح�ضرة ال�شيخ هو من من�سياتك يف ال�سليمانية! فما عندك من َّ
لتقوالت الزخم�شري ،ومذاهب اجلربية ،واملعتزلة ،والقدرية؟ فبهت
والدفع ّ
ال�شيخ بهتة رجل ظهر على وجهه �أنه مل يفقه كل ما قيل ،ومل يحب �أن يظهر
على نف�سه العجز ،فجمع نف�سه ،واعت�صم باجلر�أة وقال :يا ح�ضرة ال�سيد؛ �إن ابن
خلدون �أعلم مني ومنك وهو الذي حذّ ر من قراءة تف�سري الزخم�شري ،فما قولك
�أنت بتحذير ابن خلدون.
فطلب جمال الدين مقدمة ابن خلدون وقر�أ ف�صل التفا�سري حتى و�صل
�إىل ذكر الزخم�شري ،و�إذا هو يقول باحلرف الواحد�« :إن خري ما ا�شتمل عليه
هذا الفن من التفا�سري كتاب الك�شاف للزخم�شري من �أهل خوارزم العراق �إال
�أن م�ؤلفه من �أهل االعتزال يف العقائد في�أتي باحلجاج على مذاهبهم الفا�سدة
حيث تعر�ض له يف �آي القر�آن من طرق البالغة ف�صار بذلك للمحققني من �أهل
ال�سنة انحراف عنه وحتذير للجمهور من مكامنه مع �إقرارهم بر�سوخ قدمه فيما
يتعلق بالل�سان والبالغة ،و�إذا كان الناظر فيه واق ًفا على املذاهب ال�سنية ،حم�س ًنا
للحجاج فيها ،فال جرم �أنه م�أمون من غوائله فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه.»....
الد ْح ِ�ض :الإِ ْب َطال( .م).
((( َّ
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هذا ما قاله ابن خلدون يا ح�ضرة ال�شيخ ،ومنه يعلم �أن ال�شرط الأعظم
الذي و�ضعه ابن خلدون ملن يحب �أن ي�ستفيد من تف�سري الزخم�شري� ،أن يكون
ذا قدم ثابت يف العقائد ،وعلم را�سخ يف حقائق العبادات .عندئذ ي�ستفيد ما �شاء
�أن ي�ستفيد من تف�سري الزخم�شري لأنه «�أبدع ما �شاء �أن يبدع».
هذا ما كان يا ح�ضرة ال�شيخ يف �ش�أن ما قاله ابن خلدون  -فما عندك مبا
بقي من املطاعن؟
قال ال�شيخ :يا ح�ضرة ال�سيد جمال الدين! «�أنت والزخم�شري ومن َن َحى
نحوكم من علماء املنطق ي�صعب على مثلي جمادلتكم ،و�إذا عجزت عن �إيراد
احلجة فال ي�ستفاد من عجزي ثبوت مذهب اجلربية الذي وافق املعتزلة على
�أهمها ،تقول اجلربية واملعتزلة �أن اال�ستعاذة من ال�شيطان ال فائدة منها  -كما ذكر
ذلك عن ل�سان الزخم�شري و�أمثاله.
وقد ورد يف �صريح الن�ص «ف�إذا قر�أت القر�آن فا�ستعذ باهلل من ال�شيطان
الرجيم» فهل ي�صح اجتهاد يف مورد الن�ص؟ وهل مل يثبت من قول ابن خلدون
�أن تف�سري الزخم�شري خموف ،وحمظور على �أهل ال�سنة مطالعته؟ �أجاب جمال
الدين يا ح�ضرة ال�شيخ! �إنني للآن ما �أعلنت ،وال �صرحت عن مذهبي يف هذه
اجلدليات ،ولكن �أوردت �أقوال �أهل تلك البدع والنحل على عالتها ،و�أحببت

475

ذكره مذهب اجلربية ،واملعتزلة ،ور�أيه يف الق�ضاء والقدر و�إفا�ضته فيه

475

البحث معك لكي �أَ�سْبرِ غ َْو َرك((( ،ومبلغ ما عندك من احلجج التي اعتمدتها
�أهل ال�سنة ،وما يدح�ض حجج �أهل االعتزال واجلربية  -وهما مل يخرجا يف ظاهر
اجتهادهما عن العتاب  -وقد �أطلقوا للعقل �سراحه معتمدين على قوله تعاىل:
ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [يو�سف ]2 /وﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮊ [الزخرف ]3 /والعقل يا ح�ضرة ال�شيخ ي�سع التكليف قبل
ورود ال�شرع وهو� ،أي العقل� ،أعظم من كل خلق.
اال�ستعاذة من ال�شيطان  -تقول اجلربية وغريهم �أنه من الأمور التي يحق
للعقل الإن�ساين �أن يبحث فيه من وجوه � -أو ًال هل فوق ال�شيطان من هو �أقدر
ثانيا :هل �أن القوة القادرة والقاهرة لل�شيطان حميطة باملحدثات �أو غري
منه؟ ً
حميطة ،عاملة �أو غري عاملة؟
واجلواب يا ح�ضرة ال�شيخ :البد �أن يكون �أن اهلل �سبحانه وتعاىل �أقدر من
ال�شيطان ،و�أنه �سبحانه حميط بكل احلوادث �ألي�س كذلك؟ قال ال�شيخ :نعم.
�إذًا؛ �إذا قال ال�شيطان يوم ت�أتي كل نف�س جتادل عن نف�سها  -يا رب
و�سو�ست لزيد من النا�س ب�أن يفعل ال�شيء الفالين وهو من امل�سطور يف لوحك
املحفوظ ،وكتابك امل�سطور الذي �سبق ق�ضا�ؤك به  -ف�أي �سلطان يل على حمو
(((	�أَ�سْبرِ َغ ْو َرك� :أك�شف عمقك( .م).
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ق�ضائك؟ و�أي حول يل على عدم تنفيذ �إرادتك  -جعلتني مرجو ًما ملعونًا  -ف�إن
كان ذلك ب�سبب جرم �صدر مني من غري �سبق علم لك ،وال �إرادة ،وال ق�ضاء فيه.
تعالت عظمتك ،وجلت قدرتك �أن يكون لك �شريك يف امللك ،و�أنت
وحدك لك اخللق والأمر .و�إن كان رجمي وجعلي ملعونًا بغري ذنب �صدر مني،
علي �أيها العادل حم�ض الظلم  -حالة كوين مل �أخرج من عداد
فحكمك �إذًا ّ
عبادك  -وقلت وقولك حق ﮋﰗﰘﰙﰚﮊ [ف�صلت.]46 /
علي �شيطانًا �آخر لأكون من جنده لإغواء عبادك،
و�إن كنت �سلطت ّ
فمن غريك امل�سلط له ،ولي�س لغريك �سلطان مطلق ال يف ال�سموات وال يف
الأر�ض :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﮊ [الرحمن.]33 /
و�إذا امتنع الت�سل�سل بال�شياطني  -وهو ممتنع ال حمالة  -لأنه البد �أن ي�صل
�إىل �آخر لي�س بعده �آخر  -فما تقول يا ح�ضرة ال�شيخ بقول ه�ؤالء اجلربية واملعتزلة؟
قال ال�شيخ:
يا ح�ضرة ال�سيد ،كل هذه املغالطات ،وال�سف�سطات من املعتزلة ،واجلربية
قر�أتها �أ�ساتذتنا يف مطوالت التفا�سري مثل الفخر الرازي ،و�شرح الك�شاف
البن الطيبي ،وقد دح�ضت علماء �أهل ال�سنة ،وف ّندت مزاعمهم و�أثبتت ف�ساد
أعجميا عن الل�سان ،وبعي ًدا عن احلجاج  -ميكنني بب�سيط
حججهم .ومع كوين � ًّ
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العقل ،وقلة النقل �أن �أرد كل ما جاء من علماء و�أئمة املعتزلة ،واجلربية ب�س�ؤال
واحد هو:
�أما �أن الأديان ومنها الإ�سالم مبا ورد فيها من التكليف ح ًّقا وواجب االتباع،
وعلى اتباعه يكون الثواب ،وعلى خمالفته يقع العقاب.
و�أما �إذا �صح مذهب اجلربية ،واملعتزلة  -ب�أن كل �أفعال العبد من خري،
و�شر ،و�إقرار بوحدانية� ،أو �شرك ،وف�سق� ،أو فجور �أو �سرقة �أموال وقتل �أنف�س� ،أو ما
هنالك من املوبقات وال�شرور  -كل ذلك يفعله العبد ب�أمر من اهلل ،وعم ًال بق�ضائه
وقدره ،ومتى �صح �إطاعة العبد لربه ب�أفعاله هذه �صح له �أن يطلب من اهلل مثوبة
على �إطاعته لأمره وق�ضائه بفعل القتل ،وال�سرقة ،والكفر �إلخ .كما يطلب من
�أطاعه ب�أداء الزكاة والفرو�ض وعمل اخلريات ،وما هنالك من �أعمال اخلري والرب
التي وعد بالثواب عليها املتقون.
فيا ح�ضرة ال�سيد! �أنت تقول �أنك من �أبناء نبي هذه الأمة ولك �شهرة
طائرة بني امل�سلمني  -منهم من يقول عنك �إنك من خرية العلماء الواقفني على
حقائق ودقائق ال�شرع و�أحكامه ،ومنهم من يقول �إنك مارق من الدين ال اعتقاد
لك بالأديان ،وال مبن �أتى بها من الر�سل .وقد حملتني من الأ�سئلة عن ل�سان
الزخم�شري ،وعن وا�صل بن عطاء املعتزيل ،وعن مذهب اخلوارج ال�سبعة من
�أبا�ضية ،و�صفرية ،وغريهما �أ�سئلة  -ما كنت قبل وجودي يف جمل�سك �أعلم �شي ًئا
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عن مذاهبهم بالتف�صيل  -فالآن �إذا �شئت �أن تف�صح يل � -أو ًال عن مذهبك اخلا�ص
لأكون �إما متب ًعا لك �إذا وجدته مواف ًقا لنف�سي ،و�إما �أن �أجتنبك لأن �شبهات �أهل
خ�صو�صا �إذا كان
اجلرب وحججهم ،وا�ستنتاجاتهم مما ي�ضل العقل يف �سبيل ردها-
ً
�ضعي ًفا مثلي  -والقر�آن والتكليف ال�شرعي يعار�ضهم  -واحلجج مع �أهل ال�سنة
على ما �أرى �ضعيفة .وخمت�صر القول يا جمال الدين� :أما دين متبع بكل ما
ورد فيه من �أمر� ،أو نهي� ،أو جرب ال لزوم للتكليف معه ال ب�أمر وال بنهي .هذا هو
الإ�شكال يف �سبيل �أمثايل من الأمة ،ف�إن ا�ستطعت يا ح�ضرة ال�سيد �أن تك�شف
لنا النقاب ،وتذلل لنا ال�صعاب ،وترينا حقيقة تزيل من نفو�س مر�ضاء القلوب،
ق�صار النظر ما يعرتيها من االرتياب فافعل ولك ال�شكر ،وجزيل الأجر.
قال جمال الدين� :أيها ال�شيخ املحرتم� ،إن موقفك اليوم كان عني
موقفي جتاه �أ�ستاذنا علي منال خان؛ �إذ كانت ت�شد �إليه الرحال حلل امل�شكالت
واملع�ضالت من �أقطار الهند ،وبالد الأفغان ،و�إين لأذكر لك ما قاله وما �أجاد به
و�أفاد يف هذا املو�ضوع اخلطري.
قال �أيها الأعزاء! �إن دين الإ�سالم امل�أخوذ عن القر�آن قد �أجاز و�أباح اجلدل
بالتي هي �أح�سن ،ومنع املُ َخ َا�ش َنة((( به ،وما �أح�سن اجلدل �إذا كان املراد منه
ا�ستجالء احلقيقة بعي ًدا عن التعنت.
((( املُخَ ا�شَ َنة� :ضد اللني يف القول والفعل( .م).

479

ذكره مذهب اجلربية ،واملعتزلة ،ور�أيه يف الق�ضاء والقدر و�إفا�ضته فيه

479

تنبهوا �أيها الأعزاء لأمر غاية يف اخلطر ،والدقة لفهم كتاب اهلل وما �أتى به
من التكليف بنهي �أو �أمر .فالتكليف وقع على الإن�سان دون �سائر احليوان ،ويف
�أولئك احليوانات من ال�صفات ما ي�ضارع الإن�سان ،وي�شاكله �إذا مل نقل يفوقه
و�صربا �إىل �آخر ما هنالك من ال�صفات العالية -
بع�ضهم ِح ًّ�سا،
و�شعوراً ،
ً
ووفاءً ،
ولكن مل يقع عليها التكليف  -وملاذا؟ نعم ملاذا جعلها مع تلك ال�صفات م�سخرة
عتوا،
�صربا ،و�أ�شد منها ًّ
للحيوان الإن�ساين وهو �أ�ضعف من �أكرثها بنية ،و�أقل ً
نعما ،و�أقربها جز ًعا �إذا م�سه �شيء من ال�ضر.
و�أكفرها ً
قدرة �سخرت للإن�سان ما يف الأر�ض جمي ًعا ،وجعلت �آلة الت�سخري لتلك
املوجودات «روحانية عقله» ليت�صرف بها وي�سخر بها من دونه من جماد وحيوان
ونبات  -خلق ذلك الإن�سان ب�أح�سن تقومي ،وعلى �شبهه و�أمثاله وجعله خليفة
عنه يف الأر�ض.
جزءا
ف�إله علم بكل املحدثات ،وق�ضى ق�ضاءه ،وقدر قدره ،و�أعطى الإن�سان ً
ي�سخر بها ما يف الأر�ض من حيوان وغريه ،ويت�صاعد �إىل ما فوقه من
من �ألوهيةِّ ،
العلويات ،و�أعطى روحه �شي ًئا من الإحاطة بغيبه يف موته ال�صغري  -وهو نومه -
ذلك الإن�سان! ذلك اجلرم ال�صغري! الذي انطوى فيه العامل الأكرب! حقيق،
وجدير �أن يفقه �أقل مراتب الرتجيح؟
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�أينا �أيها الأعزاء �إذا وقف على مال ال �صاحب له  -ال يرتدد بني �أخذه �أو
تركه ،ف�إذا ترجح لديه تركه وقع فعل الرتك ،و�إن ترجح له �أخذه وقع فعل الأخذ
ال حمالة .فعلى هذا الرتجيح الذي يقع به الفعل �أو الرتك ،على ذلك املرجح يقع
الثواب �أو العقاب!
فكرا «ويقرتن فعله مع زمن ويكون للإن�سان �آن
فكل �أمر يحدث للإن�سان ً
ولو غري منف�صل لأعمال الفكر «ولو ب�سرعة الربق» يف الفعل �أو يف الرتك ،وكلما
دخل ويدخل حتت هذا القيد من �أفعال الإن�سان يكون م�ؤاخذًا به ،و�أمور ال دخل
لرتجيح الب�شر فيها ،وال �أدنى ت�أثري يف عملها� ،أو تركها ففيها نظر ذلك ما �شو�ش
على �أهل اخلري يف فهمها وعدم التفريق بينها وبني ما للإن�سان من الرتجيح فيها،
وهو ما ي�سمونه بالك�سب �أو اجلزء االختياري ،و�ضرب لنا املثل الآتي فقال:
القتل املحرم يف ال�شرائع  -وهو قتل النف�س  -على مطلق املعنى :ﮋﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ [الفرقان ]68 /ولكن �أتى التف�صيل يف ال�شرع �أن
القتل على �أنواع  -فقاتل العمد يقتل ،وقاتل معذور يعفى ،ثم �أتى على �أنواع
املعذرة ،وجل ما ورد يف العمد �أن القاتل البد �أن ي�سبق فعله الت�صور والت�صمم،
ويكون له فر�صة يفتكر فيها بالإقدام على فعل القتل ،ويرتدد بني ذلك الإقدام
�أو الإحجام ،ثم وهو بني ترجيح الفعل �أو ترجيح الرتك يرتجح له جانب العمل
فيقع الفعل برتجيحه  -وهو فعل القتل  -فيقتل بذلك الرتجيح الذي يقولون
عنه �أنه «العمد».
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ورجل ي�ست�أجر �آخر يف منجم من مناجمه فتقع عليه �صخرة فتميته� ،أو
مارا فتقتله .هذا امل�ست�أجر ،ومطلق الر�صا�صة
تنطلق ر�صا�صة من بندقية فت�صيب ًّ
بدية ،وال ينظر �إليهما بنظر قتلة ،وملاذا؟ والنتيجة من حيث
ال يطالبهما ال�شرع ال َّ
هي قتل لنف�س ب�شرية «واحدة» ،ذلك لأن يف الأمر الأول وهو القتل عم ًدا  -وقد
ترجح �أحد طريف الفعل �أو الرتك فرجح الفاعل �أحدهما فوجب �أن يقع عليه ما
يقع من ثواب وعقاب .و�أما القتل الثاين ف�إن �صاحب املنجم ،ومطلق الر�صا�صة
لي�س لهما �أدنى دخل ال يف ترجيح القتل ،وال يف عدمه  -فكان هنالك حم�ض
القدر الذي لي�س للب�شرية دخل فيه.
هذا يا ح�ضرة ال�شيخ ما قاله �أ�ستاذنا علي منال خان ،و�إليه انتهت الريا�سة
يف املعقول واملنقول ،ومع ذلك مل ي�سلم من َت َ�صلُّف((( وتعنت بع�ض تالميذه �إذ
قال �أحدهم :موالنا� ،إذا �سلمنا بالرتجيح ،و�أن املرجح هو الذي يقع عليه برتجيحه
العقاب ،فهل املرجح هو الإن�سان بدون �أن يكون للإله دخل يف الرتجيح؟ وهل
هو الإن�سان يف الظروف التي �أ�شرت �إليها هو خالق لأفعال نف�سه بدون �أمر اخلالق؟
وعلى هذا �أجاب الأ�ستاذ قائالً� :إن ما �سبق من القول يف هذا املعنى كفاية
وخمت�صرها �أن �أفعال العبد التي يقع الرتجيح فيها  -معدودة ،حمدودة  -وهي
التي جاء التكليف بها وحظر ال�شرع عملها ،و�أوجب العقاب عليها .فال�شارع
((( َت َ�ص ُّلفَ :ت َكبرُّ ( .م).
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الأعظم �أتى م�صدقًا ملا بني يديه من التوراة والإجنيل ،وكان �شرعه �أو�ضح ،و�أ�صرح
و�أقرب تناو ًال للفطرة ،وال�ستنتاج العقل ال�سليم.
فاملنهي عنه يف ال�شرائع كلها ما خرج عن :ال تقتل ،ال ت�سرق وال ِ
تزن و�إلخ
ما هو معلوم عند �أهل الكتاب و�صدقت عليه احلنيفية البي�ضاء ،و�أوجبت عقابًا
ملن خالف النهي فيها.
وكل تلك املنهيات مل تخرج عن كونها �أفعال �إمنا ي�أتيها الإن�سان بعد
الت�صور والرتدد بني فعلها� ،أو تركها  -والفعل يف القتل العمد ،وال�سرقة ملال الغري
مع حتني زمن ال�سرقة ،و�إعداد املفاتيح ،و�آالت ال�سرقة ،البد �أن يكون برتجيح
الإن�سان  -وال منكر لذلك �إال مكابر ومتعنت� ،إذا رجع �إىل نف�سه علم ِعلْم اليقني
�أنه امل�ؤاخذ مبا رجح من عمله.
وما خرج عن دائرة ترجيح العبد  -بال َت َخ ُّر�ص((( ،وال َ�س ْف َ�سطَ ة(((  -ف�أنا
�أقول لكم �أن اهلل �سبحانه  -ال ي�س�أله عنه ،وال يعاقبه عليه.
وكذلك ما �أتت به الر�سل من الت�شريع ف�إنها وافقت حكمة اهلل فيما ي�ستطيع
العبد �أن يعمله ،وما هو خارج عن ا�ستطاعته فال عقاب عليه فيه.

((( تَخَ ُّر�ص :كَذِ ب وافْترِ َ اء( .م).
((( َ�سف َْ�سطة :جِ َدال بخداع وت�ضليل( .م).
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ولي�س يف كل التكليفات ال�شرعية  -من �أمر �أو نهي  -فيهما ثواب �أو
مكررا  -ال�سارق بعد
عقاب �إال ولرتجيح الإن�سان فيهما كل الدخل ،ثم قال ً
�أن يعد �آلة ال�سرقة ،ويفتح املغلقات ،وي�أخذ ما فيها من متاع ونقود � -إذا وقع يف
يد الق�ضاء يقول «قدر اهلل»  -وهكذا القول يف الزاين بعد �أن يعمل ال�ستهواء،
وا�ستغواء املع�صومات � -إذا افت�ضح �أمره يقول «قدر اهلل» .واحلقيقة يف كل تلك
الأفعال �شعور ذلك املرجح وهو الإن�سان �أن ما فعله قبيح ،ولو عومل مبثل ما عامل
به الغري  -ف�سرقوا له ماله� ،أو ف�ضحوا له عر�ضه� ،أو قتلوا من يهمه  -لأكرب الأمر،
ولطلب ت�شديد العقوبة على من فعل ،ولو كان من �أكرب اجلربيني لرجع عن جربه
طالبا عقاب املجرم!
وقال باجلزء االختياري ،والك�سبي ً
ثم اختتم الأ�ستاذ مقاله قائالً� :أيها الأعزاء  -ما خلق اهلل خل ًقا �أ�شرف من
العقل الذي وهبه خلليفته يف الأر�ض وهو «الإن�سان» ف�سخر له ،ما يف ال�سموات
وما يف الأر�ض  -فجدير �أال يجعل حليوانية قوامها الرتاب �أن تتغلب على تلك
«الروح» ذات العالقة يف امللأ الأعلى  -لأمور كل نتائجها ندم وملذات حقيقتها
دفع �أمل  -ويا ليت تلك الآالم تزول بعد املوت  -هيهات!
وال يرتاب �أحد منكم �أن ال�شارع الأعظم  قد حترى الأنفع والأ�صلح
للأمة  -فنهى عما نهى عنه للخري املطلق ،و�أمر مبا فيه الأليق .هذا بقطع النظر عن
الثواب الأخروي� ،أو العقاب الدنيوي!
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قال ال�شيخ :يا ح�ضرة ال�سيد �إن �أقوال موالنا �أ�ستاذكم علي منال خان
التي �أنرت بها عقولنا ،و�شرحت بها �صدورنا ،لهي خري ما �سمعته للآن ،و�أعظم ما
ت�أثرت به نف�سي .بقي �شيء مهم �أال وهو تهجم املتفرجنني من امل�سلمني وموافقتهم
للأعداء يف الأخذ على الدين الإ�سالمي و�أهله ،و�أن �سبب انحطاطهم ،وتقهقرهم،
وفقدان ما كان لهم من عزة ال�سلطان ،ونفوذ الكلمة ،وت�سخري معظم الأر�ض �إن هو
�إال العتقادهم «بالق�ضاء والقدر» وا�ست�سالمهم لهذه العقيدة ،حتى �آل �أمرهم �إىل
ما �آل �إليه مما نراه من ذل ،وا�ستعباد و�إلخ!
فما ر�أي ال�سيد يف هذا؟ �أجزل اهلل ثوابه ونفع بعلومه.
فتب�سم جمال الدين وقال� :أراك يا ح�ضرة ال�شيخ حت�سن النطق بالعربية
و�أظن �أنك حت�سن فهم ما تقر�أ ،وغ ًدا �إن �شاء اهلل �أعطيك مق ً
اال مطبو ًعا يف بحث
«الق�ضاء والقدر» طبع ون�شر يف مدينة باري�س قبل �أحد ع�شر عا ًما ،نقر�أه �سوية حتى
�إذا �أ�شكل �أمر تعاونا على حله �إن �شاء اهلل.
ويف الغد كان ال�شيخ �أول زائر تربع يف حجرة اال�ستقبال ،وا�ستنجز ال�سيد
فلباه  -و�ألقى علينا وعليه ما ي�أتي:
وعده َّ -
ق�ضت �سنة اهلل يف خلقه ب�أن للعقائد القلبية �سلطانًا على الأعمال البدنية -
ورب عقيدة
فما يكون من ٍ
�صالح �أو ف�ساد ف�إمنا مرجعه ف�ساد العقيدة و�صالحهاَّ ،
واحدة ت�أخذ ب�أطراف الأفكار فيتبعها عقائد ومدركات �أخرى ثم تظهر على البدن
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ورب �أ�صل من �أ�صول اخلري ،وقاعدة من قواعد
ب�أعمال تالئم �أثرها يف النف�سَّ .
الكمال �إذا عر�ضت على الأنف�س يف تعليم� ،أو تبليغ �شرع يقع فيها اال�شتباه
على ال�سامع ،فتلتب�س عليه مبا لي�س من قبيلها� ،أو ت�صادف عنده بع�ض ال�صفات
الرديئة ،واالعتقادات الباطلة  -فيعلق بها عند االعتقاد �شيء مما ت�صادفه  -ويف
كال احلالني يتغري وجهها ،ويختلف �أثرها ،ورمبا تتبعها عقائد فا�سدة مبنية على
اخلط�أ يف الفهم� ،أو على خبث يف اال�ستعداد ،فتن�ش�أ عنها �أعمال غري �صاحلة،
وذلك على غري علم من املعتقد ،كيف �أعتقد ،وال كيف ي�صرفه اعتقاده .واملغرور
بالظواهر يظن �أن تلك الأعمال �إمنا ن�ش�أت عن االعتقاد بذلك الأ�صل وتلك
القاعدة ،ومن مثل هذا االنحراف يف الفهم وقع التحريف والتبديل يف بع�ض
وكثريا ما كان
�أ�صول الأديان ً
غالبا ،بل هو علة البدع يف كل دين على الأغلبً .
هذا االنحراف ،وما يتبعه من البدع من�ش�أ لف�ساد الطباع ،وقبائح الأعمال  -حتى
�أف�ضى مبن ابتالهم اهلل به �إىل الهالك وبئ�س امل�صري .وهذا ما يحمل بع�ض من ال
خربة لهم على الطعن يف دين من الأديان� ،أو عقيدة من العقائد احلقة ا�ستنا ًدا �إىل
�أعمال بع�ض ال�سذج املنت�سبني �إىل ذلك الدين �أو العقيدة.
من ذلك عقيدة «الق�ضاء والقدر» التي تعد من �أ�صول العقائد يف الديانة
الإ�سالمية احلقة  -كرث فيها َل ْغط((( املغفلني من الإفرجن وظنوا بها الظنون ،وزعموا
�أنها ما متكنت من نفو�س قوم �إال و�سلبتهم الهمة ،والقوةَّ ،
وحكمت فيهم ال�ضعف
((( َلغْط� :أ�صوات ُم ْب َه َمة ال ُت ْف َهم( .م).
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أطوارا ثم ح�صروا علتها يف االعتقاد
وال�ضعة ،ورموا امل�سلمني ب�صفات ،ون�سبوا �إليهم � ً
«بالقدر» ،فقالوا �إن امل�سلمني يف فقر وفاقة ،وت�أخر يف القوى احلربية ،وال�سيا�سية
عن �سائر الأمم ،وقد ف�شى فيهم ف�ساد الأخالق فكرث الكذب ،والنفاق ،واخليانة
والتحاقد ،والتباغ�ض ،وتفرقت كلمتهم ،وجهلوا �أحوالهم احلا�ضرة وامل�ستقبلة،
وغفلوا عما ي�ضرهم وما ينفعهم ،وقنعوا بحياة ي�أكلون فيها وي�شربون ،وينامون ثم
ال يناف�سون غريهم يف ف�ضيلة .ولكن متى �أمكن لأحدهم �أن ي�ضر �أخاه ال يق�صر،
بل ي�سرع يف �إحلاق ال�ضرر به ،فجعلوا ب�أ�سهم بينهم ،والأمم من ورائهم تبتلعهم
لقمة بعد �أخرى  -ر�ضوا بكل عار�ض وا�ستعدوا لقبول كل حادث ،وركنوا �إىل
ال�سكون يف كور بيوتهم ،ي�سرحون يف مرعاهم ثم يعودون �إىل م�أواهم.
الأمراء فيهم يقطعون �أزمنتهم يف اللهو واللعب ،و ُم َعاطَاة ال�شهوات(((،
وعليهم فرو�ض وواجبات ت�ستغرق �أعمارهم يف �أدائها وال ي�ؤدون منها �شي ًئا ،ي�صرفون
وتبذيرا ،نفقاتهم وا�سعة ولكن ال يدخل يف
�أموالهم فيما يقطعون به زمانهم �إ�سرافًا ً
ح�سابها �شيء يعود على ملتهم باملنفعة ،يتخاذلون ويتنافرون ،و ُي ِن ُيطون((( امل�صالح
العمومية مب�صاحلهم اخل�صو�صية  -فرب تنافر بني �أمريين ي�ضيع �أمة كاملة  -كل منهما
يخذل �صاحبه ،وي�ستعدي عليه جاره فيجد الأجنبي فيهما قوة فانية ،و�ضع ًفا
قات ًال فينال من بالدهما ما ال يكلفه عد ًدا وال عدة� .شملهم اخلوف ،وعمهم
((( ُم َعا َطاة ال�شهوات :مناولتها مرة بعد �أخرى( .م).
((( ُين ُِيطونُ :يع ِّلقون( .م).
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اجلنب وا َخل ْور((( ،يفزعون من الهم�س ،وي�أملون من اللم�س ،قعدوا عن احلركة �إىل
ما يلحقون به الأمم من العزة ،وال�شوكة ،وخالفوا يف ذلك �أوامر دينهم  -مع ر�ؤيتهم
جلريانهم  -بل الذين حتت �سلطتهم يتقدمون عليهم ،ويباهونهم مبا يك�سبون ،و�إذا
�أ�صاب قو ًما من �إخوانهم م�صيبة� ،أو عدت عليهم عادية ال ي�سعون يف تخفيف
م�صابهم ،وال ينبعثون ملنا�صرتهم ،وال توجد فيهم جمعيات ملية كبرية ال جهرية
وال �سرية ،يكون مقا�صدها الغرية ،وتنبيه احلمية ،وم�ساعدة ال�ضعفاء ،وحفظ احلق
من بغي الأقوياء وت�سلط الغرباء.
هكذا ن�سبوا �إىل امل�سلمني هذه ال�صفات ،وتلك الأطوار ،وزعموا �أن ال من�ش�أ
لها �إال اعتقادهم «بالق�ضاء والقدر» وحتويل جميع مهماتهم على القدرة الإلهية،
وحكموا ب�أن امل�سلمني �إذا داموا على هذه العقيدة فلن تقوم لهم قائمة ،ولن ينالوا
تعديا ،وال ينه�ضون بتقوية
ع ًّزا ،ولن يعيدوا جم ًدا ،وال ي�أخذون بحق ،وال يدفعون ًّ
�سلطان� ،أو ت�أييد ملك .وال يزال بهم ال�ضعف يفعل يف نفو�سهمَ ،وي ْركُ �س((( من
بع�ضا
طباعهم حتى ي�ؤدي بهم �إىل الفناء والزوال «والعياذ باهلل» يفني بع�ضهم ً
باملنازعات اخلا�صة ،وما ي�سلم من �أيدي بع�ضهم يح�صده الأجانب.
واعتقد �أولئك الإفرجن �أنه ال فرق بني االعتقاد بالق�ضاء والقدر ،وبني
االعتقاد مبذهب اجلربية القائلني ب�أن الإن�سان جمبور حم�ض يف جميع �أفعاله،
ال�ضعف واالنك�سار( .م).
((( ا َخل ْورَّ :
((( َي ْر ُك�سَ :ي ُر ّد( .م).
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وتوهموا �أن امل�سلمني بعقيدة الق�ضاء يرون �أنف�سهم كالري�شة املعلقة يف الهواء
تقلبها الرياح كيفما متيل .ومتى ر�سخ يف نفو�س قوم �أنه ال اختيار لهم يف قول،
وال عمل ،وال حركة ،وال �سكون ،و�إمنا جميع ذلك بقوة جابرة ،وقدرة قاهرة فال
ريب تتعطل قواهم ،ويفقدون ثمرة ما وهبهم اهلل من املدارك ،والقوى ،ومتحى من
خواطرهم داعية ال�سعي ،والك�سب .و�أجدر بهم بعد ذلك �أن يتحولوا من عامل
الوجود �إىل عامل العدم.
هكذا ظنت طائفة من الإفرجن ،وذهب مذهبها كثريون من املتفرجنني
وغريهم من �ضعفاء العقول يف امل�شرق ،ول�ست �أخ�شى �أن �أقول :كذب الظان،
و�أخط�أ الواهم ،و�أبطل الزاعم ،وافرتوا على اهلل وامل�سلمني كذبًا  -ال يوجد م�سلم
يف هذا الوقت من �سني ،و�شيعي ،وزيدي ،وا�سماعيلي ،ووهابي ،وخارجي
يرى مذهب اجلرب املح�ض ،ويعتقد �سلب االختيار عن نف�سه باملرة ،بل كل هذه
اختياريا يف �أعمالهم وي�سمى «بالك�سب»
جزءا
ًّ
الطوائف امل�سلمة يعتقدون ب�أن لهم ً
وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهم ،و�أنهم حما�سبون مبا وهبهم اهلل من
هذا اجلزء االختياري ومطالبون بامتثال جميع الأوامر الإلهية ،والنواهي الربانية
الداعية �إىل كل خري ،الهادية �إىل كل فالح ،و�أن هذا النوع من االختيار هو مورد
التكليف ال�شرعي وبه تتم احلكمة والعدل.
نعم كان بني امل�سلمني طائفة ت�سمى باجلربية ذهبت �إىل �أن الإن�سان م�ضطر
ا�ضطرارا ال ي�شوبه اختيار ،وزعمت �أن ال فرق بني �أن يحرك
يف جميع �أفعاله
ً
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ال�شخ�ص فكه للأكل وامل�ضغ وبني �أن يتحرك بقفقفة الربد عند �شدته ،ومذهب
هذه الطائفة يعده امل�سلمون من منازع ال�سف�سطة الفا�سدة ،وقد انقر�ض �أرباب
هذا املذهب يف �أواخر القرن الرابع من الهجرة ومل يبق لهم �أثر ،ولي�س االعتقاد
بالق�ضاء والقدر هو عني االعتقاد باجلرب ،وال من مقت�ضيات ذلك االعتقاد ما ظنه
�أولئك الواهمون.
االعتقاد بالق�ضاء ي�ؤيده الدليل القاطع ،بل تر�شد �إليه الفطرة ،و�سهل على
من له فكر �أن يلتفت �إىل كل حادث له �سبب يقارنه يف الزمان  -و�أنه ال يرى من
�سل�سلة الأ�سباب �إال ما هو حا�ضر لديه ،وال يعلم ما�ضيها �إال مبدع نظامها  -و�أن
لكل منها مدخ ًال فيما بعده ،ذلك بتقدير العزيز العليم.
و�إرادة الإن�سان �إمنا هي حلقة من حلقات تلك ال�سل�سلة ،ولي�ست الإرادة
�إال � ًأثرا من �آثار الإدراك  -والإدراك �أثر من انفعال النف�س مبا يعر�ض على احلوا�س
و�شعورها ومبا �أودع يف الفطرة من احلاجات  -فلظواهر الكون من ال�سلطة على
الفكر ،والإرادة ما ال ينكره �أبله ف�ض ًال عن عاقل ،و�أن مبد�أ هذه الأ�سباب التي
ترى يف مظاهر م�ؤثرة �إمنا هو ت�أييد مدبر الكون الأعظم الذي �أبدع الأ�شياء على
خ�صو�صا يف العامل
وفق حكمته ،وجعل كل حادث تاب ًعا ل�شبهه ك�أنه جزء له،
ً
الإن�ساين.
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ولو فر�ضنا �أن جاه ًال �ضل عن االعرتاف بوجود �إله �صانع للعامل  -فلي�س
يف �إمكانه �أن يتمل�ص من االعرتاف بت�أثري الفواعل الطبيعية ،واحلوادث الدهرية
ال�سنة التي
يف الإرادات الب�شرية  -فهل ي�ستطيع �إن�سان �أن يخرج بنف�سه عن هذه ُّ
�سنها اهلل يف خلقه؟ هذا �أمر يعرتف به طالب احلقائق ف�ض ًال عن الوا�صلني ،و�أن
بع�ضا من حكماء الإفرجن وعلماء �سيا�ستهم التج�أوا �إىل اخل�ضوع ل�سلطة الق�ضاء،
ً
و�أطالوا البيان يف �إثباتها ،ول�سنا يف حاجة �إىل اال�ست�شهاد ب�آرائهم.
علما فوق الرواية  -عني بالبحث فيه العلماء من كل �أمة  -وهو
�إن للتاريخ ً
العلم الباحث عن �سري الأمم يف �صعودها ،وهبوطها ،وطبائع احلوادث العظيمة،
وخوا�صها ،وما ين�ش�أ عنها من التغيري ،والتبديل يف العادات ،والأخالق ،والأفكار،
بل يف خ�صائ�ص الإح�سا�س الباطن والوجدان ،وما يتبع ذلك كله من ن�ش�أة الأمم
وتكون الدول� ،أو فناء بع�ضها واندرا�س((( �أثره.
ّ
هذا الفن الذي عدوه من �أجلّ الفنون الأدبية و�أجزلها فائدة ،بناء البحث
فيه على االعتقاد «بالق�ضاء والقدر» والإذعان ب�أن قوى الب�شر يف قب�ضة مدبر
الكائنات ،وم�صرف للحادثات ،ولو ا�ستقلت قدرة الب�شر بالت�أثري ما انحط رفيع،
وال �ضعف قوي ،وال انهدم جمد ،وال تقو�ض �سلطان.

((( اندرا�سَ :ذ َهاب الأثر( .م).
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االعتقاد بالق�ضاء والقدر �إذا جترد عن �شناعة اجلرب يتبعه �صفة اجلر�أة
(((
وجف
والإقدام ،وخلق ال�شجاعة والب�سالة ،ويبعث على اقتحام املهالك التي ُت َ
لها قلوب الأ�سود ،وتن�شق منها مرائر النمور.
هذا االعتقاد يطبع الأنف�س على الثبات ،واحتمال املكاره ،ومقارعة
الأهوال ،ويحليها بحلي اجلود ،وال�سخاء ،ويدعوها �إىل اخلروج من كل ما يعز
عليها ،بل يحملها على بذل الأرواح ،والتخلي عن ن�ضرة احلياة .كل هذا يف
�سبيل احلق الذي قد دعاها لالعتقاد بهذه العقيدة.
الذي يعتقد ب�أن الأجل حمدود ،والرزق مكفول ،والأ�شياء بيد اهلل ي�صرفها
كما ي�شاء ،كيف يرهب املوت يف الدفاع عن حقه ،و�إعالء كلمة �أمته �أو ملته،
والقيام مبا فر�ض اهلل عليه من ذلك ،وكيف يخ�شى الفقر مما ينفق من ماله يف
تعزيز احلق ،وت�شييد املجد على ح�سب الأوامر الإلهية ،و�أ�صول االجتماعات
الب�شرية .امتدح اهلل امل�سلمني بهذا االعتقاد مع بيان ف�ضيلته يف قوله احلق:
ا�س ق َْد َج َم ُعوا َل ُك ْم ف َْاخ َ�ش ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ْم �إِميَانًا َوقَا ُلوا
ﮋال َِّذ َين َقالَ َل ُه ُم ال َّن ُ
ا�س �إ َِّن ال َّن َ
َح ْ�س ُب َنا ُ
اهلل َو ِن ْع َم ال َْو ِكيلُ فَانْ َقل َُبوا ِب ِن ْع َم ٍة ِّم َن ا ِهلل َو َف�ضْ لٍ لمَّْ يمَْ َ�س ْ�س ُه ْم ُ�س ٌوء َوا َّت َب ُعوا
ِر�ضْ َو َان ا ِهلل َو ُ
اهلل ذُو َف�ضْ لٍ َع ِظ ٍيمﮊ [�آل عمران ]174-173 /اندفع امل�سلمون يف
�أوائل ن�ش�أتهم �إىل املمالك والأقطار يفتحونها ،ويت�سلطون عليها ،ف�أده�شوا العقول،
وحريوا الألباب مبا د ّوخوا من الدول ،وقهروا من الأمم ،وامتدت �سلطتهم من
وجف :تَخَ اف( .م).
((( ُت َ
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جبال برييني الفا�صلة بني �أ�سبانيا وفرن�سا �إىل جدار ال�صني كما �سبق القول مع قلة
عددهم ِوعددهم ،وعدم اعتيادهم على الأهوية املختلفة ،وطبائع الأقطار املتنوعة.
�أرغموا امللوك ،و�أذلوا القيا�صرة ،والأكا�سرة يف مدة ال تتجاوز ثمانني �سنة! �إن هذا
ليعد من خوارق العادات وعظائم املعجزات!
أر�ضا ثانية من
دمروا بال ًدا ،و َد ْك َدكُ وا((( �أطوا ًدا ،ورفعوا فوق الأر�ض � ً
ال َق ْ�سطَ ل((( ،وطبقة �أخرى من ال َّن ْقع((( ،و�سحقوا ر�ؤو�س اجلبال حتت حوافر
(((
جيادهم و�أقاموا بدلها جب ً
اال ،وتال ًال من ر�ؤو�س النابذين ل�سلطانهم ،و�أَ ْر َج ُفوا
كل قلب ،و�أرعدوا كل فري�صة .وما كان قائدهم و�سائقهم �إىل جميع هذا �إال
االعتقاد «بالق�ضاء والقدر»!
هذا االعتقاد هو الذي ثبتت به �أقدام بع�ض الأعداد القليلة منهم �أمام
جيو�ش من الأعداء يغ�ص بها الف�ضاء ،وي�ضيق بها ب�سيط ال َغبرْ َ اء((( فك�شفوهم
عن مواقعهم وردوهم على �أعقابهم.

((( َدك َْد ُكوا :هدموا( .م).
((( الق َْ�س َطل :ال ُغ َبار ال�ساطع( .م).
((( ال َّنقْع :هو ُك ّل ماء ُم ْ�س َت ْنقَع( .م).
(((	�أَ ْر َجفُوا� :أَ ْج َز ُعوا و�أَخَ ا ُفوا( .م).
((( ال َغبرْ َ اء :الأَ ْر�ض ا َجل ْدبة( .م).
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بهذا االعتقاد ملعت �سيوفهم بامل�شرق وانق�ضت �شهبها على املتهجمني
للحروب من �أهل املغرب  -وهو الذي حملهم على بذل �أموالهم ،وجميع ما
فقرا وال يخافون فاقة!
ميلكون من رزق يف �سبيل �إعالء كلمتهم ،ال يخ�شون ً
هذا االعتقاد هو الذي �سهل عليهم حمل �أوالدهم ،ون�سائهم ،ومن يكون
يف حجورهم �إىل �ساحات القتال يف �أق�صى بالد العامل ك�أمنا ي�سريون �إىل احلدائق
والريا�ض ،وك�أنهم �أخذوا لأنف�سهم بالتوكل على اهلل �أمانًا من كل غادرة ،و�أحاطوها
من االعتماد عليه بح�صن ي�صونهم من كل طارقة ،وكان ن�سا�ؤهم ،و�أوالدهم يتولون
�سقاية جيو�شهم وخدمتها فيما حتتاج �إليه .وال يفرق الن�ساء والأوالد عن الرجال
والكهول �إال بحمل ال�سالح ،وال ت�أخذ النا�س رهبة ،وال تغ�شى الأوالد مهابة.
هذا االعتقاد هو الذي ارتفع بهم �إىل حد كان ذكر ا�سمهم يذيب القلوب،
ويبدد �أفالذ الأكباد  -حتى كانوا ين�صرون بالرعب يقذف به يف قلوب �أعدائهم
فينهزمون بجي�ش الرهبة  -قبل �أن َي ِ�ش ُيموا((( بروق �سيوفهم وملعان �أ�سنتهم ،بل
قبل �أن ت�صل �إىل ُت ُخو ِم ِهم((( �أطراف َج َحا ِف ِلهم(((!
واهما ينازعني فيما �أقول �أنه من بداية تاريخ االجتماع
�أقول وال �أخ�شى ً
الب�شري �إىل اليوم ما وجد فاحت عظيم ،وال حمارب �شهري ،نبت يف �أو�سط الطبقات
((( َي�شِ ُيمواَ :ي ْغمِ دُ وا( .م).
((( تُخُ ومِهمُ :حدُ ودِهم( .م).
((( َج َحا ِفلِهمُ :ج ُيو�شِ هم( .م).
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ثم رقي �إىل �أعلى الدرجات ،فذللت له ال�صعاب ،وخ�ضعت الرقاب ،وبلغ من
ب�سطة امللك ما يدعو �إىل العجب ،ويبعث الفكر لطلب ال�سبب �إال كان معتق ًدا
«بالق�ضاء والقدر».
�سبحان اهلل! الإن�سان حري�ص على حياته� ،شحيح بوجوده على مقت�ضى
يهون عليه اقتحام املخاطر ،وخو�ض املهالك ،وم�صارعة
الفطرة واجلبلة ،فما الذي ّ
املنايا �إال االعتقاد بالق�ضاء والقدر ،وركون قلبه �إىل �أن املقدر كائن وال �أثر لهول
املظاهر!
�أثبتت لنا التواريخ �أن كور�ش الفار�سي «كيخ�سرو» وهو �أول فاحت يعرف
يف تاريخ الأقدمني ،ما ت�سنى له الظفر يف فتوحاته الوا�سعة �إال لأنه كان معتق ًدا
بالق�ضاء والقدر ،فكان لهذا االعتقاد ال يهوله هول وال توهن عزميته �شدة .و�أن
�إ�سكندر الكبري املكيدوين كان ممن ر�سخت يف نفو�سهم هذه العقيدة اجلليلة.
وجنكيز خان الترتي �صاحب الفتوحات امل�شهورة كان من �أرباب هذا االعتقاد،
وكان نابليون الأول بونابرت الفرن�ساوي من �أ�شد النا�س ً
مت�سكا بعقيدة الق�ضاء،
وهي كانت تدفعه بع�ساكره القليلة على اجلماهري الكثيفة الكثرية فيتهي�أ له الظفر
وينال بغيته من الن�صر ،ويقتحم املهالك ويتعر�ض للموت وال يبايل ،فنعم االعتقاد
الذي يطهر النفو�س الإن�سانية من رذيلة اجلنب  -وهو �أول عائق للمتدن�س به عن
بلوغ كماله يف طبقة � ًّأيا كانت  -نعم� ،إنا ال ننكر �أن هذه العقيدة قد خالطها
يف نفو�س بع�ض العامة من امل�سلمني �شوائب من عقيدة اجلرب  -ورمبا كان هذا
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هو ال�سبب يف رزيئتهم ببع�ض امل�صائب التي �أخذتهم بها احلوادث يف الأع�صر
الأخرية  -ورجا�ؤنا يف الرا�سخني من علماء الع�صر �أن ي�سعوا جهدهم يف تخلي�ص
هذه العقيدة ال�شريفة من بع�ض ما طر�أ عليها من لواحق البدع ،ويذكروا العامة
ب�سنن ال�سلف ال�صالح ،وما كانوا يعملون ،وين�شروا بينهم ما �أثبتته الأئمة ر�ضي
اهلل عنهم كال�شيخ الغزايل و�أمثاله  -من �أن التوكل ،والركون �إىل الق�ضاء �إمنا طلبه
ال�شرع منا يف العمل ال يف البطالة والك�سل  -وما �أمرنا اهلل �أن نهمل فرو�ضنا ،وننبذ
ما �أوجب علينا بحجة التوكل عليه ،فتلك حجة املارقني عن الدين ،احلائدين عن
ال�صراط امل�ستقيم ،وال يرتاب �أحد من �أهل الدين الإ�سالمي يف �أن الدفاع عن
امللة يف هذه الأوقات �صار من الفرو�ض العينية على كل م�ؤمن مكلف ،ولي�س
بني امل�سلمني وبني االلتفات �إىل عقائدهم احلقة التي جتمع كلمتهم ،وترد �إليهم
عزميتهم ،وتنه�ض همتهم ال�سرتداد �ش�أنهم الأول �إال دعوة خري من علمائهم و�أن
جميع ذلك موكول �إىل ذمتهم.
�أما ما زعموه يف امل�سلمني من االنحطاط والت�أخر ،فلي�س من�ش�ؤه هذه
العقيدة وال غريها من العقائد الإ�سالمية ،ون�سبته �إليها كن�سبة النقي�ض �إىل نقي�ضه
بل �أ�شبه ما يكون بن�سبة احلرارة �إىل الثلج والربودة �إىل النار.
نعم حدث للم�سلمني بعد ن�ش�أتهم ن�شوة من الظفر ،وثمل من العز والغلب،
وفاج�أهم وهم على تلك احلال �صدمتان قويتان� ،صدمة من طرف ال�شرق وهي
غارة الترت من جنكيز خان و�أحفاده ،و�صدمة من جهة الغرب وهي زحف الأمم
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الأوروبية ب�أ�سرها على ديارهم ،و�أن ال�صدمة يف حال الن�شوة تذهب بالر�أي،
وتوجب الده�شة ،وال�سبات بحكم الطبيعة .وبعد ذلك تداولتهم حكومات
وو�سد الأمر فيهم �إىل غري �أهله ،و َولىَّ على �أمورهم من ال يح�سن �سيا�ستها
متنوعةّ ،
فكان حكامهم و�أمرا�ؤهم من جراثيم الف�ساد يف �أخالقهم وطباعهم ،وكانوا جملبة
ل�شقائهم وبالئهم ،فتمكن ال�ضعف من نفو�سهم ،وق�صرت �أنظار الكثري منهم على
مالحظة اجلزئيات التي ال تتجاوز لذته الآنية ،و�أخذ كل منهم بنا�صية الآخر
يطلب له ال�ضرر ،ويلتم�س له ال�سوء من كل باب ،ال لعلة �صحيحة ،وال داع قوي،
وجعلوا هذا ثمرة احلياة ف�آل الأمر بهم �إىل ال�ضعف ،والقنوط ،و�أدى �إىل ما �صاروا
�إليه.
ولكني �أقول وحق ما �أقول � -أن هذه امللة لن متوت ما دامت هذه العقائد
ال�شريفة �آخذة م�أخذها من قلوبهم ،ور�سومها تلوح يف �أذهانهم ،وحقائقها متداولة
بني العلماء الرا�سخني منهم  -وكل ما عر�ض عليهم من الأمرا�ض النف�سية،
واالعتالل العقلي ،فال بد �أن تدفعه قوة العقائد احلقة ويعود الأمر كما بد�أ،
وين�شطون من عقالهم ،ويذهبون مذاهب احلكمة ،والتب�صر يف �إنقاذ بالدهم،
و�إرهاب الأمم الطامعة فيهم ،و�إيقافها عند حدها.
وما ذلك ببعيد واحلوادث التاريخية ت�ؤيده ،فانظر �إىل العثمانيني الذين
نه�ضوا بعد تلك ال�صدمات القوية «حروب الترت واحلروب ال�صليبية» و�ساقوا
اجليو�ش �إىل �أرجاء العامل وات�سعت لهم ميادين الفتوحات ،ودوخوا البالد
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و�أرغموا �أنوف امللوك ،ودانت ل�سلطانهم الدول الإفرجنية حتى كان ال�سلطان
العثماين يلقب بني الدول «بال�سلطان الأكرب».
ثم ارجع الب�صر جتد هزة يف نفو�سهم ،وحركة يف طباعهم �أحدثها فيهم ما
توعدتهم به احلوادث الأخرية من رداءة العاقبة و�سوء املنقلب  -حركة �سرت
يف �أفكار ذوي الب�صرية منهم يف �أغلب الأنحاء �شرقًا وغربًا ،وت�ألفت من خيارهم
ع�صبات للحق ،كتبت على نف�سها ن�صرة العدل وال�شرع وال�سعي بغاية الهمة
لبث �أفكارها وجمع الكلمة املفرتقة و�ضم ال�شتات املتبددة  -وجعلوا من �أ�صغر
�أعمالهم ن�شر جريدة عربية لت�صل مبا يكتب فيها بني املتباعدين منهم ،وتنقل
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�إليهم بع�ض ما ي�ضمره الأجانب لهم ،و�إ َّنا نرى عدد (اجلمعية ال�صاحلة)((( يزداد
يو ًما بعد يوم ن�س�أل اهلل تعاىل جناح �أعمالها ،وت�أييد مق�صدها احلق ورجا�ؤنا من كرمه
خ�صو�صا.
�أن يرتتب على ح�سن �سعيها �أثر مفيد لل�شرقيني عمو ًما وللم�سلمني
ً
انتهى!
ثم قال :هذه عقيدة «الق�ضاء والقدر» التي تعد من �أ�صول العقائد يف الدين
الإ�سالمي  -كيف انقلبت حقيقتها مع جهلة الإفرجن ومن تابعهم من املغفلني،
و�ضعفاء العقول من املتفرجنني يف ال�شرق؟ وكيف ا�ستنتجوا منها نتيجة مل تكن
من لوازمها؟ بل هي يف احلقيقة من نقي�ضها ،وبعد �أن كانت تلك العقيدة ال�شريفة
(((	�إن الذي عناه جمال الدين «باجلمعية ال�صاحلة» ورجالها يف مقاله هذا الذي كتب يف باري�س �سنة 1301هـ
و�سنة 1884م هم رجال «تركيا الفتاة» وكان ال�سيد قد اجتمع ببع�ض رجال تلك اجلمعية يف باري�س و�أطلعوه
على خطتهم وما يحاولونه من �إ�صالح اململكة العثمانية وجمع كلمة الأمة على النهو�ض بامللك الإ�سالمي،
خ�صو�صا من
ودر�أ املخاطر الأوروبية عن املمالك الإ�سالمية ال�شرقية .وتنبيه اخلواطر الغافلة ملا تنويه �إنكلرتا
ً
ال�شر ،والكيد للم�سلمني  -فراق ذلك لل�سيد وا�ستح�سنه ،و�شجع القائمني بتلك الفكرة ،وال�ساعني وراء
تلك الغاية ال�شريفة  -التي هي من �أ�سمى �أغرا�ض جمال الدين وما ي�سعى يف �سبيله ،ويعمل على حتقيقه -
ويرجع تاريخ «جمعية تركيا الفتاة» يف �أقرب العهد �إىل �أحرار الأتراك الذين ذهبوا �إىل �أوروبا مهاجرين
مغا�ضبني يف عهد �سلطنة املرحوم ال�سلطان عبد العزيز وكان على ر�أ�سهم ،والآخذ بن�صرتهم الربن�س
م�صطفى فا�ضل با�شا امل�صري ولفيف الأحرار �إذ ذاك كان من خيار الف�ضالء واملفكرين من العثمانيني
الأتراك  -منهم �ضيا با�شا امل�ؤرخ ،وال�شاعر نامق كمال بك ،وحممد بك ،ونوري بك ،ور�شاد با�شا وغريهم -
ولهذه الع�صبة جماهدات جليلة يف �سبيل �إ�صالح اململكة ،ومقاالت م�ؤثرة �أبدعوا يف حتريرها ،وتفننوا يف
و�سائل �إدخالها حتى كانوا يطبعونها يف �آخر العهد على �أثواب الأقم�شة القطنية وغريها  -ثم تو�سط نابوليون
الثالث الأمر بني ال�سلطان عبد العزيز والربن�س م�صطفى با�شا فا�ضل ومن معه من الأحرار �آخ ًذا موثقًا من
جاللة ال�سلطان �أن يعمل على ما يرومونه من الإ�صالح بعد عودتهم �إىل الأ�ستانة وقد متنع الأحرار يف بادئ =
=الأمر ومل يقبلوا بالعودة من غري �ضمان وثيق ،ثم عادوا وكان من �أمرهم مما يطول �شرحه ،وما هو معلوم عند
بقية قدماء الرجال من العثمانيني الباقني يف قيد احلياة اليوم ،وما تركوه يف �صدور الأخالف.
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مما حتمل معتقدها على التحلي ب�أكمل ال�صفات من جر�أة و�إقدام ،والتخلق بخلق
الب�سالة وال�شجاعة واقتحام املهالك ،واحتمال املكاره واجلود وال�سخاء واحتقار
املوت يف �سبيل احلق وطلب املجد ر�أوا ما يف امل�سلمني اليوم من فقر وفاقة،
و�ضعف وا�ستكانة �إىل الذل وغري ذلك من املذام فن�سبوها �إىل اعتقاد امل�سلمني
بالق�ضاء والقدر  -والعقيدة مع امل�سلمني فيما لو عملوا بها براء مما ين�سبونه �إليهم -
ولكن من �سنن الوجود ،ومقت�ضيات انحطاط الأمم ،ولوازم تقهقرها �أن ترمي بكل
�شائنة ،وت�سلب من كل ف�ضيلة  -فتعود ح�سناتها �سيئات ،ويعد كل و�صف كمايل
نق�صا ،وباالخت�صار ت�سلب كل ما عندها من املحا�سن ،وتلب�س ما يف الغري من
لها ً
امل�ساوي � -سواء يف ذلك العقائد وجميل ال�صفات  -من ذلك القبيل «التع�صب»
خ�صو�صا يف البالد ال�شرقية  -تلوكه الأل�سن وترمي
وهو لفظ �شغل مناطق النا�س
ً
به الأفواه يف املحافل واملجامع  -حتى �صار متك ًئا للمتكلمني يلج�أ �إليه ال َع ّي(((،
واجلامد البليد� .أخذ هذا اللفظ مبواقع التعبري ،فقلما تكون عبارة �إال وهو فاحتتها،
يعدون م�سماه علة لكل بالء ،ومنب ًعا لكل عناء ،ويزعمونه
�أو ح�شوها� ،أو خامتتها ّ -
و�سدا مني ًعا بني املت�صفني به وبني الفوز والنجاح ،ويجعلونه عنوانًا
حجابًا كثي ًفاًّ ،
وعلما للرذائل -واملتفرجنون الذاهبون يف تقليدهم الأعمى مذاهب
على النق�صً ،
اخللط واخلبط ال مييزون بني حق وباطل  -هم �أحر�ص النا�س على الت�شدق بهذا
البدع اجلديد  -فرتاهم يف بيان مفا�سد التع�صب يهزون الر�ؤو�س ،ويعبثون باللحى،
((( ال َع ّي :ال َعاجِ ز( .م).
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(((
�شخ�صا للحط من كرامته �أردفوه للتو�ضيح بلفظ
ال�س َبال  -و�إذا رموا به ً
ويربمون ِّ
متع�صبا
�إفرجني «فناتيك» و�إن عهدوا ب�شخ�ص نو ًعا من املخالفة مل�شربهم عدوه
ً
(((
كربا ،وو ّلوه
وهز�ؤا به ،وغمزوا ،وملزوا ،و�إذا ر�أوه عب�سوا َوب َ�س ُروا  ،و�شمخوا ب�أنوفهم ً
دبرا ،ونادوا عليه بالويل والثبور.
ً

ماذا �سبق �إىل �أفهامهم من هذا اللفظ؟ وماذا ات�صل بعقولهم من معناه
وم�صدرا لكل نقي�صة؟ وهل لهم وقوف على
مبدءا لكل �شناعة،
حتى خالوه ً
ً
�شيء من حقيقته؟
«التع�صب» قيام بالع�صبية  -والع�صبية من امل�صادر الن�سبية ن�سبة �إىل
الع�صبة  -وهي قوم الرجل الذين يعززون قوته ،ويدفعون عنه ال�ضيم ،والعداء،
فالتع�صب و�صف للنف�س الإن�سانية ت�صدر عنه نه�ضة حلماية من يت�صل بها ،والذود
عن حقه ،ووجوه االت�صال تابعة لأحكام النف�س يف معلوماتها ومعارفها.
هذا الو�صف هو الذي �شكل اهلل به ال�شعوب و�أقام بناء الأمم ،وهو عقد
الروابط يف كل �أمة ،بل هو قوة املزاج ال�صحيح يوحد املتفرق منها حتت ا�سم
واحد ،وين�شئها بتقدير اهلل خل ًقا واح ًدا ،كبدن ت�ألف من �أجزاء وعنا�صر تدبره روح
واحدة فتكون ك�شخ�ص ميتاز يف �أطواره ،و�ش�ؤونه و�سعادته و�شقائه ،عن الأ�شخا�ص.
ال�س َبال� :شَ ْعر ال�شَّ ارِب( .م).
((( ِّ
((( َب َ�س ُروا :نظروا بكراهة �شديدة( .م).
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وهذه الوحدة هي مبعث املباراة بني �أمة و�أمة ،وقبيل وقبيل ،ومباهاة كل
من الأمتني املتقابلتني مبا يتوفر لها من �أ�سباب الرفاهة ،وهناء العي�ش ،وما جتمعه
قواها من و�سائل العزة واملنعة ،و�سمو املقام ،ونفاذ الكلمة .والتناف�س بني الأمم
كالتناف�س بني الأ�شخا�ص ،وهو �أعظم باعث على بلوغ �أق�صى درجات الكمال يف
جميع لوازم احلياة بقدر ما ت�سعه الطاقة.
التع�صب روح كلي  -مهبطه هي�أة الأمة ،و�صورتها  -و�سائر �أرواح الأفراد
حوا�سه وم�شاعره  -ف�إذا �أمل ب�أحد امل�شاعر ما ال يالئمه من �أجنبي عنه انفعل الروح
(((
الكلي  -وجا�شت طبيعته لدفعه فهو لهذا مثار احلمية العامة ،و ِم ْ�س َعر ال َّن ْع َرة
اجلن�سية ،هذا الذي يرفع نفو�س �آحاد الأمة عن معاطاة الدنايا وارتكاب اخليانات
فيما يعود على الأمة ب�ضرر �أو ي�ؤول بها �إىل �سوء العاقبة .و�أن ا�ستقامة الطباع،
ور�سوخ الف�ضيلة يف �أمة  -تكون على ح�سب درجة التع�صب فيها ،وااللتحام
بني �أفرادها يكون كل منهم مبنزلة ع�ضو �سليم يف بدن حي  -ال يجد الر�أ�س غنى
بارتفاعه عن القدم وال يرى القدمان يف تطرفهما انحطاطًا يف رتبة الوجود ،و�إمنا كل
يرى ،ويجد ويعمل وظائفه حلفظ البدن وبقائه.
كلما �ضعفت قوة الربط بني �أفراد الأمة ب�ضعف التع�صب فيهم ا�سرتخت
الأع�صاب ،ور َّثت الأَطْ َناب((( ،ورقت الأوتار ،وتداعى بناء الأمة �إىل االنحالل
((( م ِْ�س َعر ال َّن ْعرةُ :موقِد الفتنة والع�صبية( .م).
((( الأَ ْط َناب :الأَ ْو َتاد( .م).
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كما يتداعى بناء البنية البدنية �إىل الفناء  -بعد هذا ميوت الروح الكلي وتبطل
هي�أة الأمة  -و�إن بقيت �آحادها فما هي �إال كالأجزاء املتناثرة �أما تت�صل ب�أبدان
�أخرى بحكم �ضرورة الكون ،و�أما �أن تبقى يف قب�ضة املوت �إىل �أن ينفخ فيها روح
الن�ش�أة الآخرة.
�سنة اهلل يف خلقه �إذا �ضعفت الع�صبية يف قوم رماهم بالف�شل ،وغفل
بع�ضهم عن بع�ض ،و�أعقب الغفلة تقطع يف الروابط ،وتبعه تقاطع وتدابر  -فيت�سع
للأجانب والعنا�صر الغريبة جمال التداخل فيهم ،ولن تقوم لهم قائمة من بعد
حتى يعيدهم اهلل كما بد�أهم ب�إفا�ضته روح التع�صب يف ن�ش�أة ثانية.
نعم� ،أن التع�صب و�صف ك�سائر الأو�صاف له حد اعتدال وطرف �إفراط
وتفريط .واعتداله هو الكمال الذي بينا مزاياه ،والتفريط فيه هو النق�ص الذي
�أ�شرنا �إىل رزاياه ،والإفراط فيه مذمة تبعث على اجلور واالعتداء ،فاملفرط يف
تع�صبه يدافع عن امللتحم به بحق وبغري حق ،ويرى ع�صبته منفردة با�ستحقاق
ال�س َوا ِئم((( ال يعرتف له
الكرامة ،وينظر �إىل الأجنبي عنه كما ينظر �إىل ال َه ْمل من َّ
بحق ،وال يرعى له ذمة ،فيخرج بذلك عن جادة العدل فتنقلب منفعة التع�صب
�إىل م�ضرة ،ويذهب بهاء الأمة ،بل يتقو�ض جمدها ف�إن العدل قوام االجتماع
الإن�ساين وبه حياة الأمم ،وكل قوة ال تخ�ضع للعدل فم�صريها �إىل الزوال وهذا
(((

ال�س َوائم :ما ُيترْ َ ك ُ�س ًدى بال َر ْعي( .م).
ال َه ْمل من َّ
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احلد من الإفراط يف التع�صب هو املمقوت على ل�سان ال�شارع  يف قوله «لي�س
منا من دعا �إىل ع�صبية» احلديث.
التع�صب كما يطلق ويراد منه النعرة على اجلن�س ،ومرجعها رابطة الن�سب
واالجتماع يف منبت واحد  -كذلك تو�سع �أهل العرف فيه ،ف�أطلقوه على
بع�ضا  -واملتنطعون ،واملغفلون من
قيام امللتحمني ب�صلة الدين ملنا�صرة بع�ضهم ً
املتفرجنني يخ�صون هذا النوع من التع�صب باملقت ،ويرمونه بالذم  -وال نخال
مذهبهم هذا مذهب العقل� ،أو يتفق مع احلزم  -ف�إن حلمة ي�صري بها املتفرقون �إىل
وحدة تنبعث عنها قوة لدفع الغائالت وك�سب الكماالت ال يختلف �ش�أنها ،وال
فرق �أ�ص ًال �إذا كان مرجعها الدين �أو كان مرجعها الن�سب  -وقد كان من تقدير
العزيز العليم وجود الرابطتني يف �أقوام خمتلفة من الب�شر ،وعن كل منها �صدرت
يف العامل �آثار جليلة يفتخر بها الكون الإن�ساين  -ولي�س يوجد عند العقل �أدنى
فرق بني مدافعة القريب عن قريبه ،ومعاونته على حاجات معي�شته  -وبني ما
ي�صدر من ذلك ،عن املتالحمني املت�صلني ب�صلة املعتقد ورابطة امل�شرب.
فتع�صب امل�شرتكني يف الدين املتوافقني يف �أ�صول العقائد بع�ضهم لبع�ضهم
�إذا وقف عند االعتدال ،ومل يدفع �إىل جور يف املعاملة ،وال انتهاك حلرمة املخالف
لهم� ،أو نق�ض لذمته  -فهو ف�ضيلة من �أجل الف�ضائل الإن�سانية و�أوفرها نف ًعا،
و�أجزلها فائدة ،بل هو �أقد�س رابطة و�أعالها� ،إذا ا�ستحكمت �صعدت بذوي املكنة
خ�صو�صا �إن كانوا من قوم قوي فيهم �سلطان
فيها �إىل �أوج ال�سيادة وذروة املجد -
ً
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الدين ،وا�شتدت �سطوته على الأهواء اجلن�سية حتى �أ�شرف بها على الزوال كما
يف �أهل الديانة الإ�سالمية كما �أ�شرنا �إليه يف غري مقال �سبق.
وال ي�ؤخذ علينا يف القول ب�أنه من �أقد�س الروابط  -ف�إنه كما يطم�س ر�سوم
االختالف بني �أ�شخا�ص و�آحاد متعددة  -وي�صل ما بينهم يف املقا�صد والعزائم
والأعمال  -كذلك ميحو �أثر املنابذة واملنافرة بني القبائل والع�شائر بل الأجنا�س
املتخالفة يف املنابت ،واللغات والعادات ،بل املتباعدة يف ال�صور والأ�شكال،
ويحول �أهوائها املت�ضاربة �إىل ق�صد واحد ،وهو ت�أ�صيل املجد ،وت�أييد ال�شرف،
وتخليد الذكر حتت اال�سم اجلامع لهم.
هذا الأثر اجلليل �أبرزه قوة التع�صب الديني ،و�شهد عليه التاريخ بعد ما
�أر�شد �إليه العقل ال�صحيح ،وما كانت رابطة اجلن�س لتقوى على �شيء منه.
ت�شدق جماعة من متزندقة هذه الأوقات يف بيان مفا�سد التع�صب الديني -
وزعموا �أن حمية �أهل الدين لك�شف ما يغ�شى �إخوانهم من �ضيم ،وت�ضافرهم
لدفع ما يلم بدينهم من عوامل الوهن وال�ضعف  -هو الذي ي�صدهم عن ال�سري
�إىل كمال املدنية ،ويحجبهم عن نور العلم ،واملعرفة ،ويرمي بهم يف ظلمات اجلهل،
ويحملهم على اجلور ،والظلم ،والعدوان على من يخالفهم يف دينهم  -ومن ر�أي
�أولئك املتفتقني �أن ال �سبيل لدرء املفا�سد وا�ستكمال امل�صالح �إال بانحالل
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وكثريا ما
الع�صبية الدينية وحمو �أثرها ،وتخلي�ص العقول من �سلطة العقائدً ،
يرجعون ب�أهل الدين الإ�سالمي ،ويخو�ضون يف ن�سبة مذام التع�صب �إليهم.
كذب اخلرا�صون � -أن الدين �أول معلم ،و�أر�شد �أ�ستاذ ،و�أهدى قائد للأنف�س
�إىل اكت�ساب العلوم والتو�سع يف املعارف ،و�أرحم م�ؤدب ،و�أب�صر مرو�ض ،يطبع
الأرواح على الآداب احل�سنة ،والأخالق الكرمية ،ويقيمها على جادة العدل،
خ�صو�صا دين الإ�سالم  -فهو الذي رفع �أمة
وينبه منها حا�سة ال�شفقة والرحمة،
ً
كانت من �أعرق الأمم يف التوح�ش ،والق�سوة واخل�شونة ،و�سمي بها �إىل �أرقى مراقي
احلكمة واملدنية يف �أقرب مدة وهي «الأمة العربية».
قد يطر�أ على التع�صب الديني من التغايل والإفراط مثلما يعر�ض على
التع�صب اجلن�سي فيف�ضى �إىل ظلم ،وجور ،ورمبا ي�ؤدي �إىل قيام �أهل الدين لإبادة
خمالفيهم ،وحمق وجودهم  -كما قامت الأمم الغربية واندفعت �إىل بالد ال�شرق
ملح�ض الفتك والإبادة ال للفتح ،وال للدعوة الدينية ،وذلك يف احلرب الهائلة
املعروفة بحرب «ال�صليب» وكما فعل الأ�سبانيون مب�سلمي الأندل�س  -وكما وقع
قبل هذا وذاك يف بداية ما ح�صلت ال�شوكة للدين امل�سيحي  -ف�إن �صاحب
ال�سلطان من امل�سيحيني جمع اليهود يف القد�س و�أحرقهم � -إال �أن هذا العار�ض
ملخالفته لأ�صول الدين قلما متتد له مدة ومن ثم يرجع �أرباب الدين �إىل �أ�صوله
القائمة على قواعد ال�سلم والرحمة والعدل.
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�أما �أهل الدين الإ�سالمي فمنهم طوائف �شطت يف تع�صبها يف بع�ض
الأجيال املا�ضية �إال �أنه مل ي�صل بهم الإفراط �إىل حد يق�صدون فيه الإبادة
و�إخالء الأر�ض من خمالفيهم يف دينهم  -وما عهد ذلك يف تاريخ امل�سلمني بعد
ما جتاوزوا حدود جزيرة العرب  -ولنا الدليل الأقوم على ما نقول  -وهو �أن وجود
امللل املختلفة يف ديارهم �إىل الآن حافظة لعقائدها ،وعوائدها من يوم ت�سلطوا عليها
وهم يف عنفوان القوة ،وتلك امللل يف وهن ال�ضعف.
نعم كان للم�سلمني ولع بتو�سيع املمالك ،وامتداد الفتوحات  -وكانت
لهم �شدة على من يعار�ضهم يف �سلطانهم � -إال �أنهم كانوا مع ذلك يحفظون
حرمة الأديان ،ويرعون حق الذمة ،ويعرفون ملن خ�ضع لهم من امللل املختلفة
حقه ،ويدفعون عنه غائلة العدوان .ومن العقائد الرا�سخة يف نفو�سهم �أن من
ر�ضي بذمتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ،ومل يعدلوا يف معاملتهم لغريهم عن �أمر
اهلل يف قوله ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ [الن�ساء ]135 /اللهم
�إال ما ال تخلو عنه الطبائع الب�شرية .ومن ن�ش�أة امل�سلمني �إىل اليوم مل يدفعوا �أح ًدا
من خمالفيهم عن التقدم �إىل ما ي�ستحقه من علو الرتبة ،وارتفاع املكانة .ولقد
َ�س َمى يف دول امل�سلمني على اختالفها �إىل املراتب العالية كثري من �أرباب الأديان
املختلفة ،وكان ذلك يف �شبيبتها وكمال قوتها ،وكان من ي�صطنعونه على ما يرام
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من الإخال�ص ال يحاولون كي ًدا ل�سلطان امل�سلمني وال يعملون الغوائل مللكهم.
ومل يزل الأمر على ما كان مع تغري �أخالق امل�صطنعني ،و�سوء نواياهم .ويف الظن
�أن الأمم الغربية مل تبلغ هذه الدرجة من العدل وامل�ساحمة �إىل اليوم «فبع ًدا لقوم
يظنون �أن امل�سلمني ،بتع�صبهم مينعون خمالفيهم من حقوقهم!
مل ي�سلك امل�سلمون م�سلك الإلزام بدينهم ،والإجبار على قبوله مع �شدة
ب�أ�سهم يف بدايات دولهم ،وتغلغلهم يف افتتاح الأقطار ،واندفاع هممهم للب�سطة يف
امللك وال�سلطة  -و�إمنا كانت لهم دعوة يبلغونها ف�إن قبلت و�إال ا�ستبدلوها بر�سم
مايل يقوم مقام اخلراج عند غريهم مع رعاية �شروط عادلة تعلم من كتب الفقه
الإ�سالمي.
هذا على خالف متن�صرة الرومانيني ،واليونانيني �أيام �شوكتهم الأوىل
أر�ضا �إال ويلزمون �أهلها بخلع �أديانهم والتدين بدين �أولئك
ف�إنهم ما كانوا يط�أون � ً
املت�سلطني كما فعلوا يف بع�ض �أنحاء ال�شرق ،بل ويف البالد الإفرجنية نف�سها ،ومع
املخالفني باملذهب مثل �أتباع «لوتري» يف بداية مذهبه الربت�ستانتي.
هذا ف�صل من الكالم �ساق �إليه البيان  -وفيه تب�صرة ملن يتب�صر ،وتذكرة
ملن يتذكر  -ثم �أعود بك �إىل �سابق احلديث فيما كنا ب�صدده  -هل لعاقل مل
ي�صب برزيئة يف عقله �أن يعد االعتدال من التع�صب الديني نقي�صة! وهل يوجد
فرق بينه وبني التع�صب اجلن�سي � -إال مبا يكون به التع�صب الديني �أقد�س،
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و�أطهر و�أعم فائدة  -ال نخال عاق ًال يرتاب يف �صحة ما قررنا  -فما لأولئك القوم
يهذرون مبا ال يدرون؟ �أي �أ�صل من �أ�صول العقل ي�ستندون �إليه يف املفاخرة
واملباهاة بالتع�صب اجلن�سي فقط ،واعتقاده ف�ضيلة من �أ�شرف الف�ضائل ويعربون
عنه «مبحبة الوطن»؟ و�أي قاعدة من قواعد العمران الب�شري يعتمدون عليها يف
التهاون بالتع�صب الديني املعتدل ،وح�سبانه نقي�صة يجب الرتفع عنها؟
نعم� ،إن الإفرجن ت�أكد لديهم �أن �أقوى رابطة بني امل�سلمني �إمنا هي الرابطة
الدينية ،و�أدركوا �أن قوتهم ال تكون �إال «بالع�صبية االعتقادية»  -ولأولئك الإفرجن
مطامع يف ديار امل�سلمني و�أوطانهم  -فتوجهت عنايتهم �إىل بث هذه الأفكار
ال�ساقطة بني �أرباب الديانة الإ�سالمية ،وزينوا لهم هجر هذه ال�صلة املقد�سة ،وف�صم
حبالها لينق�ضوا بذلك بناء امللة الإ�سالمية ،وميزقونها �شي ًعا و�أحزابًا  -ف�إنهم علموا
كما علمنا وعلم العقالء �أجمعون �أن امل�سلمني ال يعرفون لهم جن�سية �إال يف دينهم
واعتقادهم  -وت�سنى للمف�سدين جناح يف بع�ض الأقطار الإ�سالمية وتبعهم بع�ض
الغافلني من امل�سلمني جه ًال وتقلي ًدا ف�ساعدوهم على التنفري من الع�صبة الدينية
بعد ما فقدوها ومل ي�ستبدلوها برابطة اجلن�س التي يبالغون يف تنظيمها واحرتامها
حم ًقا منهم و�سفاهة فمثلهم كمثل من هدم بيته قبل �أن يهيئ لنف�سه م�سك ًنا
معر�ضا لفواعل اجلو وما ت�صول به على حياته!
�سواه ،فا�ضطر للإقامة بالعراء ً
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من هذا ما �سلك الإنكليز يف الهند ملا �أح�سوا بخيال ال�سلطنة يطوف على
�أفكار امل�سلمني منهم  -لقرب عهدهم به  -ويف دينهم ما يبعثهم على النهو�ض �إىل
ا�سرتداد ما �سلب منهم ،و�أر�شدهم البحث يف طبائع امللل �إىل �أن حياة امل�سلمني
قائمة على الو�صلة الدينية ،وما دام االعتقاد املحمدي ،والع�صبة امللية �سائدة
فيهم فال ت�ؤمن بعثتهم �إىل طلب حقوقهم ،فا�ستهووا طائفة ممن يت�سمون ب�سمة
الإ�سالم ،ويلب�سون لبا�س امل�سلمني ويف �صدورهم غل ،ويف قلوبهم زيغ وزندقة -
وهم املعروفون يف البالد الهندية «بالنيجرية» �أي الدهريني  -فاتخذهم الإنكليز
�أعوانًا لهم على ف�ساد عقائد امل�سلمني ،وتوهني عالئق التع�صب الديني ليطفئوا
بذلك نار حميتهم ،ويخمدوا نَا ِئ َرة((( غريتهم ،ويبددوا جمعهم ،وميزقوا �شملهم -
و�ساعدوا تلك الطائفة على �إن�شاء مدر�سة كبرية ،ون�شر جريدة لبث هذه الأباطيل
بني الهنديني حتى يعم ال�ضعف يف العقائد ،وترث �أطناب ال�صالة بني امل�سلمني
في�سرتيح الإنكليز يف الت�سلط عليهم ،وتطمئن قلوبهم من جهتهم كما اطم�أنت
من جهة غريهم ،وغر �أولئك الغفل املتزندقني �أن رجال دولة بريطانيا يظهرون لهم
رعاية �صورية ويدنونهم من بع�ض الوظائف اخل�سي�سة «تع�س من يبيع ِملَّته بلقمته»
وذمته برذال العي�ش.
هذا �أ�سلوب من ال�سيا�سة الأوروبية �أجادت الدول اختباره ،وجنت ثماره
ف�أخذت به ال�شرقيني لتنال مطامعها فيهم ،فكثري من تلك الدول ن�صبت احلبائل
(((

نَا ِئ َرةَ :هائ َِجة( .م).
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يف البالد العثمانية من م�صرية وغريها من املمالك الإ�سالمية ،ومل تعدم �صي ًدا
من الأمراء واملنت�سبني �إىل العلم واملدنية اجلديدة.
وا�ستعملتهم �آلة يف بلوغ مقا�صدها من بالدهم ،ولي�س َع َج ُبنا من الدهريني
والزنادقة ممن يت�سرتون بلبا�س الإ�سالم �أن مييلوا مع هذه الأهواء الباطلة ،ولكن
بع�ضا من �سذج امل�سلمني مع بقائهم على عقائدهم ،وثباتهم يف
نعجب من �أن ً
�إميانهم ي�سفكون الكالم يف ذم التع�صب الديني ،ويجهرون يف رمي املتع�صبني
باخل�شونة ،والبعد عن معدات املدنية احلا�ضرة ،وال يعلم �أولئك امل�سلمون �أنهم
بهذا ي�شقون ع�صاهم ،يف�سدون �ش�أنهم ويخربون بيوتهم ب�أيديهم و�أيدي املارقني،
يطلبون حمو التع�صب املعتدل ،ويف حموه حمو امللة ودفعها �إىل �أيدي الأجانب،
أر�ضا وال�سماء �سماء.
ي�ستعبدونها ما دامت الأر�ض � ً
واهلل ما عجبنا من ه�ؤالء ،وه�ؤالء ب�أ�شد من العجب لأحوال الغربيني
من الأمم الإفرجنية الذين يفرغون و�سعهم لن�شر هذه الأفكار بني ال�شرقيني وال
يخجلون من ت�شنيع التع�صب الديني ورمي املتع�صبني باخل�شونة.
الإفرجن �أ�شد النا�س يف هذا النوع من التع�صب ،و�أحر�صهم على القيام
بدواعيه الأ�سا�سية يف حكوماتهم ال�سيا�سية  -الدفاع عن دعاة الدين والقائمني
بن�شره ،وم�ساعدتهم على جناح �أعمالهم  -و�إذا عدت عادية مما ال يخلو منه
االجتماع الإن�ساين على واحد منهم ممن هو على دينهم ،ومذهبهم يف ناحية من
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ونواحا ،وعويالً ،وهي�صات ونباءات
�صياحاً ،
نواحي ال�شرق الأق�صى � -سمعت ً
تتالقى يف جو بالد املدنية الغربية  -وينادي جميعهم �إال قد �أملت ملمة! وحدثت
حادثة مهمة! ف�أجمعوا الأمر وخذوا الأهبة لتدارك الواقعة ،واالحتياط من وقوع
مثلها حتى ال تنخد�ش اجلامعة الدينية وتراهم على اختالفهم يف الأجنا�س،
وتباغ�ضهم وحتاقدهم ،وتنابذهم يف ال�سيا�سات وترقب كل دولة منهم لعرثة
الأخرى حتى توقع بها ال�سوء  -يتقاربون ويت�آلفون ،ويتحدون يف توجيه قواهم
احلربية ،وال�سيا�سية حلماية من ي�شاكلهم يف الدين  -و�إن كان يف �أق�صى ال�صني �أو
قا�صية من الأر�ض ولو تقطعت بينه وبينهم الأن�ساب اجلن�سية.
وطم وجه الأر�ض ،وغمر الب�سيطة من دماء
�أما لو فا�ض طوفان الفنتّ ،
املخالفني لهم يف الدين واملذهب  -فال ينب�ض لهم عرق ،وال يتنبه لهم �إح�سا�س -
وحده النهاية،
بل يتغافلون عنه ،ويذرونه وما يجرف حتى ي�أخذ مده الغاية َّ
ويذهلون عما �أودع يف الفطرة الب�شرية من ال�شفقة الإن�سانية واملرحمة الطبيعية
ك�أمنا يعدون اخلارجني عن دينهم من احليوانات ال�سائمة ،والهمل الراعية ،ولي�س
خا�صا
من نوع الإن�سان الذي يزعم الأوروبيون �أنهم حماته و�أن�صاره ،ولي�س هذا ًّ
باملتدينني منهم بل الدهريون ،ومن ال يعتقدون باهلل وكتبه ور�سله ي�سابقون
املتدينني يف تع�صبهم الديني وال ي�ألون جه ًدا يف تقوية ع�صبتهم ،وليتهم يقفون
كثريا ما جتاوزوه.
عند احلق ولكن ً
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�أما �أن �ش�أن الإفرجن «و�أخ�صهم الإنكليز» يف مت�سكهم بالع�صبية الدينية
لغريب! يبلغ الرجل منهم �أعلى درجة يف احلرية الفكرية حتى يرفعونه �إىل
الرئا�سة على الأحزاب «كغالد�ستون» و�أ�ضرابه ثم ال جند كلمة ت�صدر عنه �إال
وفيها نفثة من روح �أحد القدي�سني ،وال يقدم على عمل مهم ،قبل �أن يعمل خرية
«ا�ستخارة» يف الإجنيل انظر �إىل كتب غالد�ستون وخطبه ال�سابقة.
فيا �أيتها الأمة املرحومة! هذه حياتكم فاحفظوها ،ودما�ؤكم فال تريقوها
و�أرواحكم فال تزهقوها ،و�سعادتكم فال تبيعوها بثمن دون املوت! هذه هي
تغرنكم الو�ساو�س ،وال ت�ستهوينكم الرتهات ،وال تده�شكم
روابطكم الدينية ال ّ
زخارف الباطل .ارفعوا غطاء الوهم عن با�صرة الفهم ،واعت�صموا بحبال الرابطة
الدينية التي هي �أحكم رابطة اجتمع فيها الرتكي بالعربي والفار�سي بالهندي،
وامل�صري باملغربي وقامت لهم مقام الرابطة الن�سبية حتى �أن الرجل منهم لي�أمل
ملا ي�صيب �أخاه من عاديات الدهر ،و�إن تناءت دياره ،و َت َق َّا�صت((( �أقطاره ،هذه
�صلة من �أمنت ال�صالت �ساقها اهلل �إليكم ومنها عزتكم ،ومنعتكم و�سلطانكم
و�سيادتكم فال توهنوها!
ولكن عليكم يف رعايتها �أن تخ�ضعوا ل�سطوة العدل! العدل! العدل!
فالعدل �أ�سا�س الكون وبه قوامه  -وال جناح لقوم يزدرون العدل بينهم وعليكم �أن
تتقوا اهلل ،وتلزموا �أوامره يف حفظ الذمم ،ومعرفة احلقوق لأربابها ،وح�سن املعاملة،
(((

َا�صت �أقطاره :جعل كل واحد منهم ح�سابه يف مقابل احل�ساب الآخر( .م).
َتق َّ

513

ذكره مذهب اجلربية ،واملعتزلة ،ور�أيه يف الق�ضاء والقدر و�إفا�ضته فيه

513

و�أحكام الألفة يف املنافع الوطنية ،وت�أكيد الروابط بينكم وبني �أبناء وطنكم،
وجريانكم من �أرباب الأديان املختلفة ف�إن م�صاحلكم ال تقوم �إال مب�صاحلهم  -كما
ال تقوم م�صاحلهم �إال مب�صاحلكم  -كونوا يف الوطنية �إخوانًا تكونوا لبع�ضكم �أعوانًا،
و�سدا مني ًعا يف وجه من يطمع فيكم جمي ًعا  -وال جتعلوا ع�صبة الدين و�سيلة
ًّ
للعدوان ،وذريعة النتهاك احلقوق ف�إن دينكم ينهاكم عن ذلك ويوعدكم عليه
ب�أ�شد العقاب .هذا وال جتعلوا ع�صبتكم قا�صرة على جمرد ميل بع�ضكم لبع�ض،
بل ت�ضافروا بها على مباراة الأمم يف القوة ،واملنعة ،وال�شوكة ،وال�سلطان ،ومناف�ستهم
يف اكت�ساب العلوم النافعة ،والف�ضائل ،والكماالت الإن�سانية  -اجعلوا ع�صبتكم
�سبي ًال لتوحيد كلمتكم ،واجتماع �شملكم ،ولي�أخذ كل منكم بيد �أخيه لريفعه
من هوة النق�ص �إىل �شاهق الكمال ﮋ َو َت َعا َو ُنوا َعلَى ال ِّْرب َوال َّت ْق َوى َو َال َت َعا َو ُنوا َعلَى
الإِ ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِانﮊ [املائدة.]2 /
ما انتهى ال�سيد جمال الدين من هذا املقال حتى تناول من جنبه كتابًا
و�أخذ يقلب �صفحاته فعرفت �أنه جمموعة «الريا�ض امل�صرية» التي كنت قدمتها
�سرحت نظري يف ريا�ضك فما وقع
له قبل حني ،فقال :يا �شيخ بني خمزوم لقد ّ
منها �إال على ما ي�ستح�سن يف بابه  -و�أكرث ما �أجدت فيه ،و�أح�سنت عنوانًا ومعنى
مقالتك «حترير الأرقاء و�إ�سارة الأحرار» َفو ِع َّزة احلق! ما عدوت ما يف نف�سي فيما
قلته بل �شفيت منها غلي ًال �إذ جلوت حقيقة طاملا تخوفت على ال�شرقيني �أن
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حتجب عنهم� ،أو �أن يجهلونها  -ويتلو تلك املقالة «حماورة بني ال�شرق والغرب»
ف�إذا �أ�سعفك الزمن و�سلمت مع تلك اخلاطرات من املخاطر وقدمت على طبعها
ف�أ�ضم املقالتني �إىل الكتاب ففيهما خري عربة وذكرى.
ثم قال� :أظنك و�سمت املجلة با�سم الريا�ض ن�سبة لوزير م�صر «ريا�ض با�شا»
فقلت :نعم �إذ كان لدولته عناية خا�صة باملجلة و�صاحبها ،فقالِ :ن ْع َم الوزير الكبري
ريا�ض با�شا ،و ِن ْع َم الوطني الغيور هو  -فكم له يف خدمة بالده من مواقف ال
ي�شبهها يف املتانة �إال الهرمان  -ومن �صائب الر�أي ،وثاقب الفكر ما تنجلي به
غ ََي ِاهب((( امل�شكالت ،وحتل به عقد املع�ضالت  -منها وقوفه وحي ًدا بدون منا�صرة
�أحد زمالئه يف وجه نوبار با�شا و�سيا�سته وهو على من�صة ريا�سة وزراء م�صر ،و�إعماله
على �إحباط م�ساعيه وم�ساعي �أوليائه «الإنكليز» يف الكيد مل�صر ،وامتالكها -
جرت على م�صر الويالت ،و�سببت
وم�صادمته �إىل اللورد دوفرين و�أنظمته التي ّ
فيها تلك االختالالت  -و�إين لأذكر ما قاله ريا�ض با�شا يف املجل�س الذي انعقد
يف حينه يف �سراي اخلديوي توفيق با�شا بالقاهرة ،وح�ضره نظار احلكومة امل�صرية
�إذ ذاك ودعي �إليه �شريف با�شا ،وريا�ض با�شا ،و�سلطان با�شا ،وعمر با�شا ،ولطفي
با�شا ،وخريي با�شا ،وثابت با�شا «�أنه ال يرجي �إ�صالح ما دام العمل جار ًيا على
ما و�ضعه اللورد دوفرين مما �سماه نظا ًما ،و�أنه ال ثقة له «�أي لريا�ض با�شا» ب�أ�صل
من �أ�صول ذلك النظام ،ولي�س يف الإمكان �إجراء وال واحد منها ،و�أن الأغالط
(((

َغ َياهِ بُ :ظ ُل َمات( .م).
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التي كانت من�ش�أ لل�ضعف ،واالختالل مل يرتكبها �إال دولة الإنكليز ،و�أن ما نراه
من الفو�ضوية ،وارتكاب املنكرات ،وكرثة التعدي وال�سرقات مل تكن له علة
�إال ال�سيا�سة الإنكليزية ،فعلى �إنكلرتا �أن تعالج هذا الداء «ت�سكني فتنة املهدي
يف ال�سودان و�إر�سال ع�ساكر م�صرية مع الإنكليز �أو ترك ال�سودان» ولي�س ذلك
مرارا وبلغته للورد دوفرين و�شريف با�شا .ثم قال�« :إين ال
علينا ولقد قلت هذا ً
�أفهم لفظ «برتكتورا»  -حماية  -وال �أعلم ماذا يراد منه  -ولكني ال �أرى و�سطًا
بني �أمرين � -أما �ضم البالد �إىل احلكومة الإنكليزية فت�ستلم �إنكلرتا �إدارة �أمورها،
وتتوىل �ش�ؤونها كلية كانت �أم جزئية  -وهذا الذي �أفهمه من تلك العبارات ،و�إما
ترك البالد لأهلها ،في�أخذ بزمام ال�سلطنة فيها رجال من �أهلها و�إليهم احلل والعقد
مذهبا من املذهبني ف�إن القول بو�سط بينهما
يف �إدارتها  -فانتحلوا «يخاطب ً
نوبارا» ً
�ضرب من اجلنون»!.
ولي�س بعجيب �أن ي�صدر مثل هذا الكالم من ريا�ض با�شا  -فهو رجل ذو
حياة وطنية ،و�شعور مبا يلزم حلفظ حياته هذه  -وهي �أ�شرف �أنواع احلياة  -ف�إن
تكلم ف�إمنا ينرث الكالم منه �إرادة نا�شئة عن فكر ثاقب ،يثريه قوة حيوية .وقد
�أجمعت اجلرائد الفرن�ساوية ،وهي تتبع احلوادث امل�صرية بالثناء على ريا�ض با�شا،
و�أتت من و�صفه على �أف�ضل ما يو�صف به رجل يف �أمته ،ومما ذكرت من �صفاته:
حر�صا على اال�ستقامة ،و�أنه �أب�صر
�أنه �أقوم �أمري يف الديار امل�صرية ،و�أ�شدهم ً
�أهل بالده بعواقب احلوادث التي �أملت مب�صر ،وما ت�ؤول �إليه ،وكان يرى من بداية

516

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني

516

تلك احلوادث �أنه �سيكون م�صريها �إىل ما ال خري فيه للبالد ،و�سكتت تلك اجلرائد
عما يتعلق ببقية �أع�ضاء املجل�س  -وكان الأمل �أن يوجد من طراز ريا�ض با�شا
خ�صو�صا بعد ما نازلتهم احلوادث
كثري يف الأقطار امل�صرية ي�صدعون مبا ي�صدع به
ً
املريعة ،ومثلت لهم م�ستقبل بالدهم يف مر�آة حا�ضرها  -ولقد �أدى الرجل ح ًّقا
واجبا عليه ،والقائم ب�أداء الفري�ضة قد ي�شكر �إذا �أهملها املكلفون بها  -وقد �صريوها
ً
يف عداد النوافل  -ولكن قد �أخذنا العجب يف حينه وي�أخذنا كلما تذكرنا من بقية
�أع�ضاء ذلك املجل�س املوقر كيف �أحجموا� ،أو تلك�أوا �أو �سكتوا ،وكيف و�سعتهم
القدرة على �إم�ساك �أل�سنتهم عن التعبري مبا يف �ضمائرهم.
�إنا ال نعلم �أح ًدا منهم جتن�س باجلن�سية الإنكليزية ،وحا�شا جميعهم من
عراقياًّ � ،أيا كان مييل مي ًال
ذلك وال يختلج يف �صدورنا �أن ًّ
تركيا� ،أو ًّ
م�صريا� ،أو ًّ
�صادقًا �إىل ت�سلط الأمم الأجنبية على بالده� ،أو يخل�ص يف خدمة الإنكليز وجماراة
خ�صو�صا �أولئك الأمراء بل لو ك�شف احلجاب عن
�صحيحا -
إخال�صا
ً
رغائبهم � ً
ً
وفانيا من احلزن
قلب كل واحد منهم لر�أيناه ً
ذائبا من الأ�سف مما حل يف بالدهً ،
على ما نزل بوطنه  -من تردد جيو�ش الأجانب بني �أطرافه ،وم�ضمح ًّال من الكدر،
على ما عقبه حلول القوة الأجنبية من انقبا�ض النف�س ،وانقطاع الآمال ،وتعمم
االختالل ،و�شمول الفقر والفاقة ،وبطالن حركة الأعمال  -بل لو �شاء القلم
�أن يعرب عن حالة الأمري منهم عندما يطرق �آذانه �أخبار الت�صرف الإنكليزي يف
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�إدارات حكومته ،وكف �أيدي املوظفني من �أبناء ملته عن �أداء ما يجب عليه
لبالدهم ،وب�سطة �أيدي �أولئك الأجانب يف �إنفاق الأموال من ماله ،ومال عياله
و�أقاربه ،و�أحبائه ،وجميع مواطنيه بدون حق �شرعي ،وال م�صلحة وطنية� ،أو عندما
وحيا �أ�شرف على الهالك من �ضغط
غنيا �أعدم ،وعزي ًزا ذلً ،
وكا�سيا ّعريًّ ،
يرى ًّ
املظامل ،ولو نه�ضت قوة البيان ل�شرح ما يظهر على وجهه من �ألوان ُ
الك ُمو َدة(((،
ويف �أع�ضائه من �أنواع الرعدة ،وما ينب�ض به قلبه وما يحدثه فكره من هواج�س
تعبريا ،ولوقفت قوة البيان دون الإتيان
الهموم ،وخواطر الغموم  -ملا ا�ستطاع القلم ً
على قليل من كثري.
هذا هو الذي ال يرب�أ منه �أحد منهم ولو �أقام على الرباءة �ألف برهان .كيف
ال؟ وهم يعلمون �أن عزتهم و�سيادتهم وما بلغوا من مراتب ال�شرف والرفعة �إمنا
كان بقيامهم على �أعمال البالد و�أهليتهم ال�ستالم مهامها ،وا�ستعدادهم لإدارة
�ش�ؤون الرعية ،وهم على يقني ب�أنه لو �ساد يف ديارهم �أجنبي فال داع يبعثه �إىل
حفظ ما لهم من ال�شرف وال�سيادة ،بل له من البواعث القوية ما يحمله على
تذليلهم ،و�إهباطهم �إىل �أحط املنازل ،ليخلفهم على مثل ما كانوا عليه �أو �أعلى.
فما الذي �أم�سك ب�أل�سنتهم عن الكالم؟ هل اخلوف فمن �أي �شيء يخافون؟
وما الذي يخ�شونه على �أرواحهم� ،أو على بالدهم �إذا قالوا ح ًّقا وثبتوا عليه؟ ماذا
ي�صنع بهم الإنكليز �إذا علموا �صدقهم يف حمبة �أوطانهم واتفاق كلمتهم على
(((

ُ
الك ُمو َدةَ :ت َغيرُّ اللون( .م).
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الرغبة يف �إنقاذها؟ هل علموا من عدل الإنكليز �أنهم ي�ؤاخذون النا�س على �إبداء
�آرائهم �إذا دعوا �إىل امل�شورة! �إن كان هذا فما يبتغون من احلياة! هل ظنوا �أن
الإنكليز �إذا �أح�سوا باتفاق يف الآراء على م�صلحة من م�صالح البالد و�إن كانت
يف خروجهم من م�صر ،ي�ستطيعون حتت �أعني �أوروبا و�سلطان العدل �أن يو�صلوا
�ضررا �إىل املتفقني وهم �أمراء البالد ،و�أعيانها.
ً
�إن ريا�ض با�شا وحده مل يخ�ش من �إظهار فكره فماذا كان ي�ضر الأمراء
الوطنيني لو عززوه �أو كاتفوه على مثل ر�أيه؟ قد علم العقالء من كل �أمة �أن �أ�شباه
�سببا يف اجتماع الكلمة ،واحتاد الر�أي على م�صادمتها  -وما نراه
هذه احلوادث تكون ً
ملمات ال�شقاء التي
اليوم ويف كل زمن من �سعادة الأمم العظيمة �إمنا كان من�ش�ؤه َّ
�أن�ستهم وتن�سيهم ال�ضغائن ،والأحقاد  -وحملتهم على ترك املنافرات اخل�صو�صية،
و�أخذ كلّ بيد �أخيه لدفع ما يخ�شى منه على بناء الأمة �أن ين�صدع ،و�أ�سا�س امللة
�أن ينقلع ،وما �سمعنا من �أمة اتفقت فخابت ،وال ملة افرتقت فنجحت!
�أال فليعلم الأمراء �أن �أوروبا واقفة باملر�صاد لإنكلرتا ترتقب لها الزلل
وتتمنى لها الغلط و�أن جميع الأ�سماع يف املمالك الأوروبية م�صغية لكلمة يتفق
عليها وجهاء امل�صريني  -وهي � -أننا قادرون على �إ�صالح �ش�ؤوننا ،وال نريد قوة
�أجنبية حتل يف ديارنا  -امتدت �أعناق ال�سيا�سيني يف �أوروبا ،وانحنت �إىل امل�صريني
لي�سمعوا منهم كلمة حتى كلت رقابهم ،والتوت �أع�صابها  -وامل�صريون ي�شحون
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بها عليهم  -ماذا يخ�شى امل�صريون و�أمرا�ؤهم من قول احلق؟ �إن الأمم اليوم ال
�صريحا وال
تطلب منها �إ�شهار ال�سالح ،وال بذل الأرواح ،ولكن تطلب منهم قو ًال ً
خطرا! ..ال حول وال قوة �إال باهلل.
يجلب �إليهم ً
�ضررا وال يقرب منهم ً
«هذا ما �أعاد ذكراه ال�سيد جمال الدين ،وهي من احلوادث التي ترجع يف
تاريخها �إىل �سنة .»1884
كان جلمال الدين نظرية بلغت به درجة اليقني �أنه ما دام ال�شرق �شرقًا
و�أهله على ما هم عليه من اجلمود ،واخلمول ،واجلهل وتفرق الكلمة ،وترك العمل
بحكمة الدين  -وما دام الغرب غربًا و�أهله يف تلك القوة من العلم ،و�ضيق املحيط
والت�شبع من املطامع  -فاحلوادث  -والكوارث تتكرر مت�شابهة ال تختلف يف النتائج،
و�إن اختلفت ف�إمنا االختالف يكون يف الأمكنة والأزمنة ،و�أ�سماء الأ�شخا�ص.
وكان جلمال الدين عناية خا�صة يف م�صر وحوادثها يهتم لأقل حادث يحدث
فيها وينظر �إىل �أ�صغر رزيئة ترز�أ فيها م�صر بعني الإعظام ،ويعتقد �أن ما �أ�صاب باب
احلرمني «م�صر» �أو ي�صيبها �سوف جتر�أ الأجانب على تطبيقه يف غريها من الأقاليم
الإ�سالمية ال�شرقية.
�سمت بجمال الدين الهمة (كما ذكرنا قبالً) ف�شخ�ص �إىل مدينة باري�س
َم ْو ِئل((( الأحرار من الأمم ،وا�ستلحق به �صديقه الأ�ستاذ ال�شيخ حممد عبده و�أخذ
((( َم ْوئِلَ :م ْل َج�أ( .م).
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خ�صو�صا ،ولل�شرقيني عمو ًما فيك�شف
يرقب د�سائ�س الإنكليز ،ومكايدها مل�صر
ً
الأ�ستار عن خفي املقا�صد ويحذر ببليغ القول و�ساطع الربهان من الوقوع يف
امل�صائد الربيطانية و�صنائعهم مثل نوبار با�شا الأرمني  -فكانت ال تفوته حركة
عداء ولو خفت �إال ويقف يف وجهها ويهتك �سرها  -من ذلك ملا بلغه تعطيل
نوبار با�شا جلريدة الأهرام عام  1884وهو من الأمور امل�ألوفة يف حكومات ال�شرق
ال�ساقطة حتت �إ�شراف الغربيني و�أخ�صهم «الإنكليز» ولكن جمال الدين مل ينظر
للأمر بنظر اال�ستخفاف بل �س َّفه ر�أي نوبار با�شا و�أفرد لذلك مق ً
اال حتت عنوان
«جريدة الأهرام» و(�أ�شار بنقله) قال :ا�شتد عليها غ�ضب نوبار با�شا ف�أ�صدر �أمره
�شهرا وقفل مطبعتها  -قيل يف ال�سبب �أنه ن�شر ر�سائل مدير اجلريدة وهو
بتعطيلها ً
يف لوندرا على ما فيها من بيان بع�ض م�ساوي ال�سيا�سة الإنكليزية على خالف
رغبة البا�شا  -وقيل� :أن ال�سبب ن�شر ال�شكر الذي قدم �إىل املدير واملحرر من
�أعيان البالد داللة على ا�ستح�سان م�شرب اجلريدة «وهو ا�ستقباح �سيا�سة الإنكليز»
ولكن كتب �إلينا من م�صدر خا�ص �أن هذه امل�سائل العمومية ال تهم نوبار با�شا �إال
�إذا م�ست م�صلحته اخلا�صة ،فال�سبب احلقيقي هو �أن املنهج امل�ستقيم الذي �سلكته
الأهرام دعا �إىل ذكر بع�ض الرجال الوطنيني مثل ريا�ض با�شا و�شريف با�شا مع
و�صفهما بالوطنية وعلو الهمة ،وكمال الغرية  -نوبار با�شا �ساع �إىل �أمر مهم وهو ما
ذكرناه ون�شرته بعدنا جريدة الدبا و�سائر اجلرائد الإنكليزية� :أن يكون ويل القا�صر
«عبا�س» بعد خلع �أبيه فينال ب�سطة يف ال�سلطة ،و�إطالقًا يف الأمر والنهي  -وعلم
�أن هذا وقت الفر�صة حلر�ص احلكومة الإنكليزية على متلك م�صر وهي حمتاجة يف
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ذلك �إىل كل من لي�س له وطن ،وال دين ،وال جن�س يف م�صر ،فهي �إذًا يف �أ�شد
احلاجة لنوبار با�شا  -وتوفيق با�شا قبة جوفاء ال يرجع منها �إال �صدى الأ�صوات �أن
قلت ال ،فال! �أو قلت نعم فنعم! فهو يف غ�ضبه ور�ضاه تابع ملا يلقى �إليه.
خديويا مثل هذا ميكن �أن يكون وا�سطة يف متكني
فعلم نوبار با�شا �أن
ًّ
الإنكليز من م�صر من حيث ال ي�شعر ،وبتقدمي هذه اخلدمة لهم يبني لنف�سه من
ق�صرا �شاه ًقا .فكيف يطيب لنوبار مع هذا ال�سعي �أن ي�سمع ذكر ريا�ض
العزة ً
با�شا و�شريف با�شا مع و�صفي الوطنية وعلو الهمة  -يخاف �أن الإكثار من ذكر
ه�ؤالء الرجال رمبا يحرك اخلواطر الوطنية فيندفع منها �سيل يهدم كل ما يبنيه� .إن
�صاحب الأهرام �أكرث من ذكر الوطن والوطنيني ،ونوبار با�شا �أبعد النا�س عنهما؛
لهذا �أغ�ضبه ذكرها  -كلما ذكر لفظ الوطن � -أو امللة� ،أو اجلن�س �أو الأمة �سواء كان
تهكما
يف مقال عام �أو يف جانب �شخ�ص خا�ص ح�سب نوبار با�شا �أن يف الكالم ً
به وا�ستهزاء .وال عجب من نوبار((( �أن ظن ما ظن �أو فعل ما فعل ،فالرجل لي�س
مب�صري وال عربي ،وال م�سلم ،فب�أي ثمن بخ�س باع به م�صر فهو الرابح �إذ ال يخ�سر
جن�سا كما �سبق وذكرنا.
ملة ،وال وط ًنا ،وال ً
قيل �أن نوبار يطلب �إبعاد الزبري با�شا من م�صر ،ف�إن نال مطلبه مل يبعد �أن
يطلب ل�شريف با�شا وريا�ض با�شا وكل ذي �شهامة �أو فكر يف م�صر مثل ما طلب
((( تكرر ورود هذه العبارة  -و�أمثالها  -وذكرنا ذلك يف حينه جلمال الدين ف�أ�شار بلزوم �إثباتها ولو تكررت،
ويعتربها من التكرار املفيد ،و�أنها بالأذهان �أعلق ،وللأخالف �أنفع.
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للزبري ،وتكون احلكومة النوبرية حكومة هندية  -وهل يبعد مثل هذا على نوبار -
�إن الذي ي�ؤيد ما روي لنا يف �سبب قفل الأهرام هو �أن نوبار با�شا ما حترك حلجز
العروة الوثقى عن دخول م�صر �إال عندما ذكر فيها ريا�ض با�شا مع ذكر بع�ض
�أو�صافه  -و�إال ف�إن كان ال�سبب ذكر الإ�سالم وامل�سلمني! فيها فذلك ينذرنا بقفل
الأزهر ب�أمر نوبار با�شا.
�إين �أتعجب وكل ذي �إح�سا�س يتعجب من �سكان الديار امل�صرية من
امل�صريني ،والأتراك ،واحلجازيني ،واليمانيني � -أال يوجد بني ه�ؤالء فتى ي�شمر
عن �ساعده ويتقدم ب�صدره ،ويخطو خطوة �إىل هذا الوزير الأرمني فيبطل هذه
ال�صفقة ،وينق�ض هذه البيعة ،ويك�شف له وللمغرورين من �أمثاله حقيقة الوطنية،
ويرفع احلجاب عن واجبات امل ِّلية  -ال حول وال قوة �إال باهلل.
�إن املولعني بحب احلياة يق�ضونها يف الذل من خوف الذل ،ويعي�شون من
خوف العبودية يف العبودية ،ويجرعون مرارات �سكرات املوت يف كل حلظة خوفًا
من املوت .فال الدين ي�سوقهم �إىل مر�ضاة اهلل وال احلمية الوطنية تدفعهم �إىل ما
به فخار بني الإن�سان.

من امل�صائب والنوازل وبحثه يف التع�صب اجلن�سي
والتع�صب الديني وتتبعه �سري �إنكلرتا يف احلوادث
امل�صرية �سنة  1884وموقف الدولة العثمانية
والفرن�ساوية �إزاء تلك احلوادث
قال :خفيت مذاهب الطامعني �أزمانًا ثم ظهرت ،وبد�أت على طرق رمبا
ال تنكرها الأنف�س ثم التوت� ،أوغل الأقوياء من الأمم يف �سريهم بال�ضعفاء حتى
جتاوزوا بيداء الفكر ،و�سحروا �ألبابهم حتى �أذهلوهم عن �أنف�سهم ،وخرجوا بهم
حدا ال حتتمله النفو�س الب�شرية.
عن حميط النظر ،وبلغوا بهم من ال�ضيم ًّ
ذهب �أقوام �إىل ما ُي َ�س ِّو ُله((( الوهم ويغري به �شيطان اخليال فظنوا �أن القوة
الآلية و�إن قل عمالها يدوم لها ال�سلطان على الكرثة العددية و�إن اتفقت �آحادها -
بل زعموا �أنه ميكن ا�ستهالك اجلم الغفري يف النزر الي�سري  -وهو زعم ي�أباه القيا�س
بل يبطله الربهان  -ف�إن تقلبات احلوادث يف الأزمان البعيدة ،والقريبة ناطقة ب�أنه
�إن جاز �أن ع�شرية قليلة العدد فنيت يف �سواد �أمة عظيمة ،ون�سيت تلك الع�شرية
ا�سمها ،ون�سبتها  -فلم يجز يف زمن من الأزمان �إحماء �أمة� ،أو ملة كبرية بقوة �أمة
متاثلها يف العدد �أو تكون منها على ن�سبة متقاربة و�إن بلغت القوة �أق�صى ما يت�صوره
اخليال!
((( ُي َ�س ِّولهُ :ي َز ِّي ُنه( .م).
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والذي يحكم به العقل ال�سليم ،وي�شهد به �سري االجتماع الإن�ساين  -من
يوم علم تاريخه �إىل اليوم � -أن الأمم الكبرية �إذا عراها �ضعف الفرتاق يف الكلمة،
�أو غفلة عن عاقبة ال حتمد� ،أو ركون �إىل راحة ال تدوم� ،أو افتتان بنعيم يزول -
ثم �صالت عليها قوة �أجنبية �أزعجتها ،ونبهتها بع�ض التنبيه  -ف�إذا توالت عليها
َو ْخ َزات((( احلوادث ،و�أقلقتها �آالمها  -فزعت �إىل ا�ستبقاء املوجود ورد املفقود
ومل جتد ًّبدا من طلب النجاة من �أي �سبيل ،وعند ذلك حت�س بقوتها احلقيقية -
وهي ما تكون بالتئام �أفرادها ،والتحام �آحادها  -و�إن الإلهام الإلهي ،والإح�سا�س
الفطري ،والتعليم ال�شرعي  -كل ذلك ير�شدها �إىل �أن ال حاجة لها �إىل ما وراء
هذا االحتاد وهو �أي�سر �شيء عليها.
�إن النفو�س الإن�سانية و�إن بلغت من ف�ساد الطبع والعادة ما بلغت � -إذا
كرث عديدها حتت جامعة معروفة ال حتتمل ال�ضيم �إال �إىل حد يدخل حتت الطاقة،
وي�سعه الإمكان  -ف�إذا جتاوز اال�ستطاعة َّ -كرت النفو�س �إىل قواها ،وا�ست�أ�سد
ذئبها ،وتنمر ثعلبها ،والتم�ست خال�صها ولن تعدم عند الطلب ر�شا ًدا.
رمبا تخطئ مرة فتكون عليها الدائرة  -لكن ما ي�صيبها من زلة اخلط�أ يلهمها
تدارك ما فرط ،واالحرتا�س من الوقوع يف مثله فت�صيب �أخرى فيكون لها الظفر
والغلبة ،و�أن احلركة التي تنبعث لدفع ما ال يطاق �إذا قام بتدبريها ِّقيم عليها ومدبر
القيم ،و�إهالك
ل�سريها  -ال يكفي يف توقيف �سريانها� ،أو حمو �آثارها  -قهر ذلك ِّ
(((

َو ْخ َزاتَ :ط َع َنات( .م).
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ذلك املدبر  -ف�إن العلة ما دامت موجودة ال تزال �آثارها ت�صدر عنها ف�إن ذهب قيم
خلفه �آخر �أو�سع منه خربة ،و�أنفذ ب�صرية ،و�أم�ضى عز ًما.
نعم ميكن تخفيف الأثر� ،أو �إزالته ب�إزالة علته ،ورفع �أ�سبابه.
جرت عادة الأمم �أن ت�أنف من اخل�ضوع ملن يباينها يف الأخالق ،والعادات،
وامل�شارب ،و�إن مل يكلفها بزائد عما كانت ت�ؤديه ملن هو على �شاكلتها ،فكيف
بها �إذا حملها ما ال طاقة لها به؟ ال ريب �أنها ت�ستنكره وت�ستكربه ،وكلما �أنكرته
غريبا تقرب بع�ضها من بع�ض،
بعدت عن امليل �إليه ،وكلما تباعدت منه لكونه ً
فعند ذلك ت�ست�صغره فتلفظه كما تلفظ النواة ،وما كان ذلك بغريب!
�إن جماوزة احلد يف تعميم االعتداء تن�سي الأمم ما بينها من االختالف
يف اجلن�سية ،وامل�شرب فرتى االحتاد لدفع ما يعمها من اخلطر �ألزم من التحزب
للجن�س ،واملذهب ،ويف هذه احلالة تكون دعوة الطبيعة الب�شرية �إىل االتفاق �أ�شد
من دعوتها �إليه لال�شرتاك يف طلب املنفعة.
�أبعد هذا ي�أخذنا العجب �إذا �أح�س�سنا بحركة فكرية يف �أغلب �أنحاء ال�شرق
يف هذه الأيام((( ول�سوف تقوى تلك احلركة ،ويت�سع نطاقها كلما متادى الطامع،
و�ضيق عليهم فيطلب
وا�ستطال بقوته على ه�ضم حقوق ال�شرقيني يف عقر دارهمَّ ،
((( هذا املقال جلمال الدين ردده يف الأ�ستانة �سنة 1311هـ1894/م وكان �سبق وقاله يف باري�س �سنة 1301هـ/
1884م.
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خال�صا ،ويبغي جناة ،وينتحل لذلك من الو�سائل والأ�سباب ما ي�صل
كل واحد ً
�إليه فكره على درجته من اجلودة وال�سقم  -و�إن العقالء يف كثري من �أ�صقاعه
يتفكرون يف جعل القوى املتفرقة قوة واحدة ميكن لها القيام بحقوق الكل.
بلى كان هذا � ًأمرا ينتظره امل�ستب�صرون  -و�إن عمي عنه الطامع  -ولي�س يف
الإمكان �إقناع الطامعني بالربهان ،ولكن ما ي�أتي به الزمان  -على عاداته يف �أبنائه -
بل يجري به الق�ضاء الإلهي من �سنة اهلل يف خلقه �سيك�شف لهم وهمهم فيما
كانوا يظنون.
بلغ الإجحاف بال�شرقيني غايته ،وو�صل العدوان فيهم نهايته ،و�أدرك
خ�صو�صا يف امل�سلمني منهم  -فمنهم ملوك �أنزلوا عن
املتغلب منهم نكايته
ً
ظلما ،و�أغنياء �أم�سوا فقراء
جورا ،وذوو حقوق يف الإمرة حرموا حقوقهم ً
عرو�شهم ً
�إلخ .حتى مل تبق طبقة من الطبقات �إال وقد م�سها ال�ضر من �إفراط الطامعني يف
�أطماعهم  -ها هي احلوادث التي بذرت بذورها يف الأرا�ضي امل�صرية ب�أيدي ذوي
املطامع فيها  -حملوا �إىل البالد ما ال تعرفه فده�شت عقولها ،و�شدوا عليها مبا ال
ت�ألفه فحارت �ألبابها ،و�ألزموها ما لي�س يف قدرتها فا�ستع�صت عليه قواها ،وخف�ضوا
من �شوكة الوازع حتت ا�سم العدالة  -ليهيئوا بكل ذلك و�سيلة لنيل املطمع -
فكانت احلركة العرابية الع�شواء فاتخذوها ذريعة ملا كانوا له طالبني فاندفع بهم
�سيل امل�صاعب بل طوفان امل�صائب على تلك البالد ،وظنوا بلوغ الأرب ولكن
�أخط�أ الظن وهموا مبا مل ينالوا.
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مل تكد تخمد تلك احلركة يف بادئ النظر حتى خلفها حركة �أخرى وفتح
باب كان م�سدو ًدا ،وقام قائم بدعوة لها املكانة الأوىل يف نفو�س امل�سلمني  -دعوة
املهدية واملهدي  -ف�إن خمدت هذه و�ستخمد� ،سيعقبها من احلركات يف م�ستقبل
الأيام ما ال ميكن �إخمادها وتعميهم احلرية فيعجزون عن تالفيها .نعم �إنهم غر�سوا
غر�سا �إال �أنهم �سيجنون منه َح ْنظَ ًال((( ،ويطعمون منه َز ُّقو ًما(((  -ال جرم
يف م�صر ً
هذه هي العواقب التي ال حمي�ص عنها ملن يغايل يف طمعه ،ويغلغل يف حر�صه،
ولو �أنهم تركوا البالد لأهلها ،وفو�ضوا تدارك كل حادث للخرباء ،والقادرين عليه،
العارفني بطرق مدافعته به �أو اقتناء فائدته؛ حلفظوا بذلك م�صاحلهم ،ونالوا ما
كانوا ي�شتهون من املنافع الوافرة بدون �أن تزلّ بهم القدم.
غري �أنهم ركبوا ال�شطط ،وغرهم ما وجدوا من تفرق الكلمة وت�شتت الأهواء -
وهو �أنفذ عواملهم ،و�أقتلها  -وما علموا �أنه و�إن كان ذريع الفتك �إال �أنه �سريع
العطب ،وما �أ�سرع �أن يتحول عند ا�شتداد اخلطوب �إىل عامل وحدة ي�سدد لقلوب
املعتدين ،ف�إن بالء اجلور �إذا حل ب�شطر من الأمة وعويف منه باقيها كانت �سالمة
البع�ض تعزية للم�صابني ،وحجاب غفلة للم�ساملني يحول بينهم وبني الإح�سا�س
مبا �أ�صاب �إخوانهم� ،أما �إذا عم ال�ضرر فال حمالة يحيط بهم ال�ضجر ويعز عليهم
ال�صرب ،فيندفعون �إىل ما فيه خريهم وال خري فيه لغريهم.
((( َح ْن َظ ًال :نَ َبا ًتا ُم ًّرا( .م).
((( َزقُّو ًما :طعام �أهل النار( .م).
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�إن احلالة ال�سيئة التي �أ�صبحت فيها الديار امل�صرية مل ي�سهل احتمالها
على نفو�س امل�سلمني عمو ًما� .إن م�صر تعترب عندهم من الأرا�ضي املقد�سة ،ولها
نظرا ملوقعها من املمالك الإ�سالمية ،ولأنها باب
يف قلوبهم منزلة ال يحلها �سواهاً ،
احلرمني ال�شريفني  -ف�إن كان هذا الباب �أمي ًنا كانت خواطر امل�سلمني مطمئنة على
تلك البقاع ،و�إال ا�ضطربت �أفكارهم ،وكانوا يف ريب من �سالمة ركن عظيم من
�أركان الديانة الإ�سالمية � -إن اخلطر الذي �أمل مب�صر َن َغ َرت((( له �أح�شاء امل�سلمني،
نغارا .وما هذا بغريب
وتكلمت به قلوبهم ،ولن تزال �آالمه ت�ستفزهم ما دام اجلرح ً
على امل�سلمني ف�إن رابطتهم امللية مع رابطة الل�سان �أقوى من روابط اجلن�سية،
وما دام القر�آن يتلى بينهم ،ويعمل ب�أحكامه ويف �آياته ما ال يذهب على �أفهام
قارئيه ،فلن ي�ستطيع الدهر �أن يذ ّلهم� .إن الفجيعة مب�صر حركت �أ�شجانًا كانت
كامنة ،وجددت �أحزانًا مل تكن يف احل�سبان ،و�سرى الأمل يف �أرواح امل�سلمني
�سريان االعتقاد يف مداركهم ،وهم من تذكار املا�ضي ،ومراقبة احلا�ضر يتنف�سون
نفريا عا ًما  -بل يكون �صرخة
زفريا  -بل ً
ال�صعداء ،وال ن�أمن �أن ي�صري التنف�س ً
أ�صمه الطمع.
متزق م�سامع من � َّ
�إن �أوىل املتغلبني باالحرتا�س من هذه العواقب  -جيل من النا�س « -الإنكليز»
ال كتائب له يف فتوحاته �إال املُ َدا َهاة((( ،وال ف ََيا ِلق((( ي�سوقها لال�ستمالك �سوى
((( نَغَرتَ :غ َلت من الغيظ( .م).
((( املُ َدا َهاة :املكر واالحتيال( .م).
((( َف َيالِق :كتائب �شديدة( .م).
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املحاباة ،وال �أ�سنة يحفظ بها ما متتد �إليه يده �إال املرا�ضاة  -يظهر ب�صور خمتلفة
الألوان متقاربة الأ�شكال .كحافظ عرو�ش امللوك! واملدافع عن ممالكهم! ومثبت
مراكز الأمراء! وم�سكن الفنت! وخمل�ص احلكومات؟ من غوائل الع�صيان! وواقي
م�صالح املغلوبني وم�ؤمن حقوق الغربيني! وحامي الأقليات �إلخ «مما �سبق ذكره»
فكان �أول ما يجب عليه مالحظته يف �سريه هذا � -أن ال ي�أتي من �أعماله مبا يهتك
هذا ال�سرت الرقيق الذي يكفي لتمزيقه رجع الب�صر ،وك�سر النظر ،و�أن يتحا�شى
العنف مع �أمة ي�شهد تاريخها ب�أنها �إذا حنقت خنقت ،ولي�س له �أن يغرت بعدم
مكنتهم وهو يعلم �أن الكلمة �إذا احتدت ال تعوزها الو�سائط ،وال يعدم املتحدون
قويا �شديد الب�أ�س ي�ساعدهم مبا يلزمهم لرتويج �سيا�سته ،و�أن املغيظ ال يبايل يف
ًّ
الإيقاع مبناويه �أ�سلم �أو عطب ،فهو ي�ضر لي�ضر و�إن م�سه ال�ضر.
�إال �أن غ�شية النهم ذهبت بعقول املنهومني ،ووقرت �أ�سماعهم عن ح�سي�س
الهم�سات املرتا�سلة من الهند �إىل مكة ،ومن مكة �إىل م�صر ،والكرير املمتد من
الأقاليم واملمالك الإ�سالمية يف ال�شرق ،وكلها تتالقى بني تراقي املغرورين
بقوتهم امل�سرت�سلني يف جفوتهم.
�إن الرزايا التي حلت ب�أهم مواقع ال�شرق جددت الروابط ،وقاربت بني
الأقطار املتباعدة بحدودها  -املت�صلة بجامعة االعتقاد بني �ساكنيها  -ف�أيقظت
�أفكار العقالء ،وحولت �أنظارهم ملا �سيكون من عاقبة �أمرهم مع مالحظة العلل
التي �أدت بهم �إىل ما هم فيه  -فتقاربوا يف النظر ،وتوا�صلوا يف طلب احلق ،وعمدوا
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�إىل معاجلة علل ال�ضعف ،راجني �أن ي�سرتجعوا بع�ض ما فقدوا من القوة ،وم�ؤملني
�أن متهد لهم احلوادث �سبي ًال ح�س ًنا ي�سلكونه بوقاية الدين وال�شرف ،و�إن يف
احلا�ضر ل ُن ْه َزة((( تغتنم ،و�إليها ب�سطوا �أكفهم وال يخالونها تفوتهم ،ولئن فاتت فكم
يف الغيب من مثلها و�إىل اهلل عاقبة الأمور.
�أتى جمال الدين على بيان منهج «العروة الوثقى» و�أعاد ذكره يل عندما
عزمت على �إ�صدار جريدة «البيان»((( يف الأ�ستانة عام (1311هـ و1893م) وما
د�ستورا لكل جريدة �شرقية حيث قال� :ست�أتي يف خدمة ال�شرقيني
�أحراه �أن يكون ً
موجبا لل�سقوط،
على ما يف الإمكان من بيان الواجبات التي كان التفريط فيها ً
وال�ضعف ،وتو�ضيح الطرق التي يجب �سلوكها لتدارك ما فات ،واالحرتا�س من
غوائل ما هو �آت.

((( ُن ْه َزةُ :ف ْر َ�صة( .م).
((( �صدرت لنا الإرادة ال�سنية �إذ ذاك ب�إ�صدار جريدة عربية يف الأ�ستانة ف�أ�صدرناها با�سم «البيان» وما كادت
تنت�شر وت�صل �إىل بع�ض �أنحاء ال�شرق مثل الهند وتون�س ،ومراك�ش ،والعراق و�سوريا وغريها ،حتى انهال
طلب اال�شرتاك فيها من كل �صوب وناحية ،مما �أده�ش املرحوم ال�سلطان عبد احلميد ،وزاد يف هواج�سه ،و�إذا
بالإرادة ال�سنية ال�سلطانية ت�صدر بتعطيل اجلريدة لأجل غري م�سمى ،وقد علمنا �أهم �أ�سباب التعطيل وهو:
	�إن �أكرب اجلوا�سي�س مع �أعوان له � -أخذوا يحللون كل كلمة وردت يف اجلريدة  -فعرثوا على هذه اجلملة
«من نوايانا اخلدمة العامة والإخال�ص �إلخ ...والنية �سابقة العمل» فد�سوا على ما قيل لنا لأحد املرتبني يف
املطبعة � -أن ي�ضع عو�ض كلمة (العمل) اليمن فجاءت العبارة (والنية �سابقة اليمن) وا�ستخل�صوا من ذلك
و�أفهموا ال�سلطان �أننا بهذه اجلريدة �سن�سعى �أو ًال لتحرير اليمن وا�ستقاللها ثم ن�سعى ال�ستقالل البالد
العربية �إلخ ما هنالك من الرتهات  -وقد �أثرت تلك الو�شاية وتعطلت اجلريدة فت�أمل!
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وي�ستتبع ذلك البحث يف �أ�صول الأ�سباب ،ومنا�شئ العلل التي ذهبت
بهم �إىل جانب التفريط ،والبواعث التي دفعت بهم �إىل مهامه وعرة عميت فيها
اخلريت ،و�ضل املر�شد حتى ال يدري
ال�سبل ،وا�شتبهت بها امل�ضارب ،وتاه فيها ّ
ال�سالكون من �أين تفجعهم الطوارق املفزعة ،واملزعجات املده�شة ،واملده�شات
القاتلة! وتك�شف الغطاء ما ا�ستطاعت عن ال�شبه التي �شغلت �أوهام املرتفني،
ولب�ست عليهم م�سالك الر�شد ،وتزيح الو�ساو�س التي �أخذت بعقول املنعمني
حتى �أورثتهم الي�أ�س من مداواة عالتهم و�شفاء �أدوائهم ،وظنوا �أن زمان التدارك
قد فات و�أن الغباية بلغت حدها.
وحتاول �إ�شراب الأفهام �أن ال حاجة يف الو�صول �إىل نقطة اخلال�ص املرغوبة
�إىل قطع دائرة عظيمة  -ت�صورها يوجب فتور الهمم ،وانحطاط العزائم ،و�أن تخيل
تلك الدائرة الوا�سعة �إمنا عر�ض من الأدبار عن املطلوب وهو حتت اجلناح ،و�أمام
الب�صر  -ويكفي يف الو�صول �إليه عطفة نظر ،وقطع بع�ض خطوات ق�صرية.
و�إن الظهور يف مظهر القوة لدفع الكوارث �إمنا يلزم له التم�سك ببع�ض
الأ�صول التي كان عليها �آباء ال�شرقيني و�أ�سالفهم  -وهي ما مت�سكت به �أعز دولة
�أوروبية و�أمنعها  -وال �ضرورة يف ايجاد املنعة �إىل اجتماع كل الو�سائط و�سلوك
امل�سالك التي جمعها و�سلكها بع�ض الدول الغربية الأخرى  -وال مرغم لل�شرقي
�أن يقف يف بدايته موقف الأوروبي يف نهايته ،بل لي�س له �أن يطلب ذلك ،وفيما
وقرا �أعجزها و�أعوزها.
م�ضى �أ�صدق �شاهد على �أن من طلبه فقد �أوقر نف�سه و�أمته ً
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وتنبه على �أن التكاف�ؤ يف القوى الذاتية ،واملكت�سبة هو احلافظ للعالقات
والروابط ال�سيا�سية؛ ف�إن فقد التكاف�ؤ مل تكن الرابطة �إال و�سيلة القوي البتالع
ال�ضعيف ،وجتعل �إهاب الوداد املرق�ش ب�ألوان املالطفة ،املُ َد َّبج((( ب�أ�شكال املجاملة،
�شفافًا ينم عما وراءه .وتنقب عن امل�سالك الدقيقة التي ي�سري بها الطامعون يف
َد َي ِاجر((( الغفالت.
خ�صو�صا من التهم
وتهتم بدفع ما يرمي به ال�شرقيون عمو ًما وامل�سلمون
ً
الباطلة التي يوجهها �إليهم من ال خربة له بحالهم ،وال وقوف على حقائق
�أمورهم ،و�إبطال زعم الزاعمني �أن امل�سلمني ال يتقدمون �إىل املدنية ما داموا على
�أ�صولهم التي فاز بها �آبا�ؤهم الأولون .وال تتوانى يف تبليغ ال�شرقيني ما مي�سهم
من حوادث ال�سيا�سة العمومية ،وما يتداوله ال�سيا�سيون يف �ش�ؤونهم مع اختيار
ال�صادق ،وانتقاء الثابت.
وتراعي يف جميع �سريها تقوية ال�صالة العمومية بني الأمم ،ومتكني الألفة يف
�أفرادها ،وت�أييد املنافع امل�شرتكة بينها ،والتنبيه �إىل ال�سيا�سات التي متيل �إىل احليف
والإجحاف بحقوق ال�شرقيني.

((( املُ َد َّبج :املُ َز َّين( .م).
((( َد َياجِ رُ :ظ ُل َمات( .م).
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قال� :إن ا�ستقراء حال الأفراد من كل �أمة ،وا�ستطالع �أهوائها  -يثبت
جللي النظر ودقيقه وجود تع�صب للجن�س ،ونعرة عليه عند الأغلب منهم  -و�أن
املتع�صب ليتيه مبفاخر َب ِنيه ،ويغ�ضب ملا مي�سهم حتى يقتل دون دفعه بدون تنبه
منه لطلب ال�سبب  -وال بحث يف علة هذا الوجدان حتى ظن كثريون من طالب
احلقيقة � -أن التع�صب للجن�س من الوجدانيات الطبيعية � -إال �أنه يبطل ظنهم ما
نراه يف حال طفل ولد يف �أمة من الأمم ،ثم نقل قبل التمييز �إىل �أر�ض �أمة �أخرى
وربي فيها �إىل �أن عقل ،ومل يذكر له مولده ف�إنا ال نرى يف طبعه مي ًال �إليه بل يكون
خايل الذهن من قبله ،ويكون مع �سائر الأقطار �سواء ،بل رمبا كان �آلف ملرباه و�أميل
�إليه ،والطبيعي ال يتغري.
ولهذا ال نذهب �إىل �أنه طبيعي ،ولكن قد يكون من امللكات العار�ضة على
الأنف�س تر�سمها على �ألواحها ال�ضرورات  -ف�إن الإن�سان يف �أي �أر�ض كان  -له
حاجات جمة ،ويف �أفراده ميل �إىل االخت�صا�ص واال�ستئثار باملنفعة �إذا مل ي�صبغوا
برتبية زكية .و�سعة املطمع �إذا �صحبها اقتدار تدعو بطبعها �إىل العدوان ،فلهذا �صار
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بع�ض النا�س عر�ضة العتداء البع�ض الآخر  -فا�ضطروا بعد منازلة ال�شرور �أحقابًا
طوا ًال �إىل االعت�صاب ب ُل ْح َمة((( الن�سب على درجات متفاوتة حتى و�صلوا �إىل
الأجنا�س ،فتوزعوا �أمما كالهندي ،والإنكليزي ،والرو�سي ،والرتكماين ونحو ذلك،
قادرا على �صيانة منافعه ،وحفظ
ليكون كل قبيل منهم بقوة �أفراده املتالحمة ً
حقوقه من تعدي قبيل الآخر  -ثم جتاوزوا يف ذلك حد ال�ضرورة كما هي عادة
الإن�سان يف �أطواره  -فذهبوا �إىل حد �أن ي�أنف كل قبيل من �سلطة الآخر عليه
جائرا �إذا حكم ،ولئن عدل ف�إن يف قبول حكمه ذ ًّال حت�س
ً
علما ب�أنه البد �أن يكون ً
به النفو�س وينفعل له القلب.
فلو زالت ال�ضرورة لهذا النوع من الع�صبية  -تبع هو ال�ضرورة يف الزوال
كما تبعها يف احلدوث بال ريب ،وتلجئ ال�ضرورة لالعتماد على حاكم تت�صاغر
لديه القوى ،وتت�ضاءل لعظمته العظماء ،وتخ�ضع ل�سلطته النفو�س بالطبع ،وتكون
بالن�سبة �إليه مت�ساوية الأقدام  -وهو مبد�أ الكل ،وقهار ال�سموات والأر�ض ،ثم
م�ساهما ،وم�شاركًا للكافة يف اال�ستكانة،
يكون القائم من قبله بتنفيذ �أحكامه-
ً
والر�ضوخ لأحكام �أحكم احلاكمني  -ف�إذا �أذعنت الأنف�س بوجود احلاكم الأعلى،
و�أيقنت مب�شاركة القائم على �أحكامه لعامتهم يف الر�ضوخ ملا �أمر به  -اطم�أنت
الأنف�س يف حفظ احلق ودفع ال�شر �إىل �صاحب هذه ال�سلطة املقد�سة ،وا�ستغنت
((( ِب ُل ْح َمةِ :ب َق َرابة( .م).
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عن ع�صبية اجلن�س لعدم احلاجة �إليها فيمحى �أثرها من النفو�س واحلكم هلل العلي
الكبري.
هذا هو ال�سر يف �إعرا�ض امل�سلمني على اختالف �أقطارهم عن اعتبار
اجلن�سيات ،ورف�ضهم �أي نوع من �أنواع الع�صبيات ما عدا ع�صبتهم الإ�سالمية،
ف�إن املتدين بالدين الإ�سالمي متى ر�سخ فيه اعتقاده  -يلهو عن جن�سه ،و�شعبه،
ويلتفت ،ويعر�ض عن الرابطة اخلا�صة �إىل العالقة العامة وهي عالقة املعتقد؛
لأن الدين الإ�سالمي مل تكن �أ�صوله قا�صرة على دعوة اخللق �إىل احلق فقط،
ومالحظة �أحوال النفو�س من جهة كونها روحانية مطلوبة من هذا العامل الأدنى
�إىل عامل �أعلى  -بل كما كانت كافلة لهذا  -جاءت وافية بو�ضع حدود املعامالت
بني العباد ،وبيان احلقوق كليها وجزئيها ،وحتديد ال�سلطة الوازعة التي تقوم بتنفيذ
امل�شروعات ،و�إقامة احلدود ،وتعيني �شروطها حتى ال يكون القاب�ض على زمامها
�إال من �أ�شد النا�س خ�ضو ًعا لها  -ولن ينالها بوراثة ،وال امتياز يف جن�س� ،أو قبيلة،
�أو قوة بدنية� ،أو ثروة مالية  -و�إمنا ينالها بالوقوف عند �أحكام ال�شريعة ،والقدرة
على تنفيذها ،ور�ضاء الأمة.
فيكون الوازع عند امل�سلمني يف احلقيقة � -شريعتهم املقد�سة الإلهية التي ال
متيز بني جن�س وجن�س ،واجتماع �آراء الأمة  -ولي�س للوازع �أدنى امتياز عنهم �إال
لكونه �أحر�صهم على حفظ ال�شريعة والدفع عنها  -وكل فخار تك�سبه الأن�ساب،
وكل امتياز تفيده الأح�ساب مل يجعل له ال�شارع � ًأثرا يف وقاية احلقوق ،وحماية
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الأرواح ،والأموال ،والأعرا�ض  -بل كل رابطة �سوى رابطة ال�شريعة احلقة فهي
ممقوتة على ل�سان ال�شارع  -واملعتمد عليها مذموم ،واملعت�صب لها ملوم فقد قال
« : لي�س منا من دعا �إىل ع�صبية ،ولي�س منا من قَا َتل على ع�صبية ،ولي�س منا
من مات على ع�صبية» .والأحاديث النبوية ،والآيات املنزلة مت�ضافرة على هذا -
ولكن ميتاز بالكرامة واالحرتام من يفوق الكافة يف التقوى «اتباع ال�شريعة» � -إن
�أكرمكم عند اهلل �أتقاكم.
ومن ثم قام ب�أمر امل�سلمني يف كثري من الأزمان على اختالف الأجيال من
ال �شرف له يف جن�سه ،وال امتياز له يف قبيله ،وال ورث امللك عن �آبائه ،وال طلبه
ب�شيء من ح�سبه ون�سبه ،وما رفعه �إىل من�صة احلكم �إال خ�ضوعه لل�شرع وعنايته
باملحافظة عليه.
و�إن ب�سطة امللك يف الوازعني من امل�سلمني كان اهلل ي�سديها �إليهم على
ح�سب امتثالهم للأحكام الإلهية ،واهتدائهم بهديها ،وجتردهم عن االعتالء
ال�شخ�صي  -وكلما �أراد الوازع �أن يخت�ص نف�سه مبا يفوق غريه يف �أبهة ،ورفاهية
معي�شة ،و�أن ي�ست�أثر على املحكومني بحظ زائد  -رجعت الأجنا�س �إىل تع�صبها،
ووقع االختالف ،وانقب�ضت �سلطة ذلك الوازع.
هذا ما �أر�شدنا �إليه �سري امل�سلمني من يوم ن�ش�أة دينهم �إىل الآن ال يعتدون
برابطة ال�شعوب وع�صبات الأجنا�س ،و�إمنا ينظرون �إىل جامعة الدين لهذا ترى
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العربي ال ينفر من �سلطة الرتكي ،والفار�سي يقبل �سيادة العربي ،والهندي
يذعن لرئا�سة الأفغاين ،وال ا�شمئزاز عند �أحد منهم وال انقبا�ض .و�إن امل�سلم يف
تبدل حكوماته ال ي�أنف وال ي�ستنكر ما يعر�ض عليه من �أ�شكالها ،وانتقالها من
ذاهبا مذهبها .نعم
قبيل �إىل قبيل ما دام �صاحب احلكم حافظًا ل�ش�أن ال�شريعة ً
�إذا �شذ �أو حاد يف �سريه عنها ،وطلب الإمرة مبا لي�س من حقه  -ان�صدعت منه
وطنيا فيهم �أ�شنع ح ً
اال
القلوب ،وانحرفت عن حمبته الأنف�س ،و�أ�صبح و�إن كان ًّ
من الأجنبي عنهم.
�إن امل�سلمني اخت�صوا من بني �أرباب الأديان  -بالت�أثر والأ�سف عندما
ي�سمعون بانف�صال بقعة �إ�سالمية عن حكم �إ�سالمي بدون التفات �إىل جن�سها
وقبيلها.
�صغريا بني قوم م�سلمني من �أي جن�س كان اتبع الأوامر
ولو �أن ً
حاكما ً
الإلهية ،وثابر على رعايتها ،و�أخذ النا�س بحدودها ،و�ضرب بهم مع املحكومني
يف اخل�ضوع لها وجتايف عن االخت�صا�ص مبزايا الفخفخة الباطلة  -لأمكنه �أن
يحوز ب�سطة يف امللك ،وعظمة يف ال�سلطان ،و�أن ينال الغاية من رفعة ال�ش�أن يف
الأقطار املعمورة ب�أرباب هذا الدين  -وال يتج�شم يف ذلك �إتعابًا ،وال يحتاج
�إىل بذل النفقات ،وال تكثري اجليو�ش ،وال مظاهرة الدول العظيمة ،وال مداخلة
�أعوان التمدن ،و�أن�صار احلرية! وي�ستغني عن كل هذا بال�سري على نهج اخللفاء
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الرا�شدين والرجوع �إىل الأ�صول الأوىل من الديانة الإ�سالمية القومية  -ومن �سريه
هذا تبعث القوة ،وتتجدد لوازم املنعة.
�أكرر القول ب�أن ال�سبب هو �أن الدين الإ�سالمي مل تكن وجهته كوجهة
�سائر الأديان �إىل الآخرة فقط ،ولكن مع ذلك �أتى مبا فيه م�صلحة العباد يف دنياهم،
وما يك�سبهم ال�سعادة يف الدنيا والنعيم يف الآخرة  -وهو املعرب عنه يف اال�صطالح
ال�شرعي «ب�سعادة الدارين»  -وجاء بامل�ساواة يف �أحكامه بني الأجنا�س املتباينة
والأمم املختلفة.
�إن بع�ض امل�سلمني يعز عليهم ال�صرب �أحيانًا ،وي�ضيق منهم ال�صدر جلور
حكامهم ،وخروجهم يف معاملتهم عن �أ�صول العدالة ال�شرعية فيلج�أون للدخول
منومني ،مغرورين  -على �أن الندم ي�أخذ
حتت �سلطة �أجنبية ،وي�سعون �إليها َّ
ب�أرواحهم عند �أول خطوة يخطونها يف هذا الطريق  -فمثلهم كمثل من يريد
الفتك بنف�سه حتى �إذا �أح�س بالأمل رجع وا�سرتجع .و�أن ما يعر�ض على املمالك
الإ�سالمية من االنق�سام والتفريق �إمنا يكون من�ش�ؤه ق�صور الوازعني ،وحيدانهم
عن الأ�صول القومية التي بنيت عليها الديانة الإ�سالمية ،وانحرافهم عن مناهج
�أ�سالفهم الأقدمني ف�إن منابذة الأ�صول الثابتة ،والتحول عن املناهج امل�ألوفة �أ�شد
ما يكون �ضررهما بال�سلطة العليا  -ف�إذا رجع الوازعون يف الإ�سالم �إىل قواعد
�شرعهم ،و�ساروا �سرية الأولني ال�سابقني مل مي�ض قليل من الزمان �إال وقد �أتاهم
اهلل ب�سطة يف امللك� ،أحلقهم يف العزة بالرا�شدين �أئمة الدين.

جمل خمت�صرة و�أمثال حكيمة

()1

كان ميني جمال الدين �إذا �شاء �أن يق�سم قوله :وعزة احلق و�سر العدل ،وما
�أقواله :احلقائق ال تزول بالأوهام .اجلنب ال يغني ،وال�شجاعة ال تفقر .من دواعي
الذل امل�سكنة .وال�س�ؤدد مع عزة النف�س.
الأمة �أر�ضها الأمل وبنيانها العمل� .ساقط الهمة من علم موقع الف�ضيلة،
و�صدق الدعوة  -ومل يبادر �إليهما  -بل ينتظر �أن يكون تاب ًعا ومقل ًدا لغريه فيهما.
كرثة الن�صراء لداع� ،أو لدعوة عن غري علم منهم ب�صحة الدعوى قلة ومذلة ،وقليل
من الن�صراء لدعوة عن علم مكانة وا�ستطالة .من �سفه الر�أي �أن يعتقد الرجل
�أف�ضليته على الغري بالعمر وامل�شيب فقط .رمبا �أفادت ال�سنون جتاربًا .الأقدمية ال
غالبا .الفخر بالقول املجرد يبطله املجد بالفعل� .أثقل الأعباء
جتدي الأف�ضلية ً
حماولة احل�سود �سرت ف�ضل املح�سود� .أ ّمن �شيء على الإن�سان ف�ضيلته ،ورذيلته.
جدا ،لذلك
(((1لكل جملة� ،أو مثل �سبب دعى �إليه في حينه  -ولو عمدنا �إلى ذكر الأ�سباب لت�ضخم الكتاب ًّ
�أر�سلنا �أكثرها مجردة عن �أ�سبابها.
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من توهم الكمال تخونه الأعمال .العاقل من اعتقد بعجزه ثم �سعى للعمل.
االعتماد على النف�س ،والتوكل من �أقوى عوامل الظفر .لي�س يف الإن�سان ع�ضو
يتحرك لغري ق�صد وغاية ،فكل حركة يفعلها الإن�سان ال يعلم غايتها حتكم عليه
باجلهل .ق�ضايا اجلهل يف الإن�سان �أكرث من ق�ضايا علمه .وعمر الإن�سان �أق�صر من �أن
ينله ما يحب �أن يعلمه .النظام ما انتظم به �شمل عامل متفرق ي�صرفه لوجهة نافعة.
لو مل يتنازع اخللق على احلق ملا كان ثمة باطل .القوة �صنم مرهوب .وال�ضعف �شبح
ُم ْر ُبوب((( .ال ي�ؤمن مربوبية القوة �إال �شبح ال�ضعف� .أحقر النا�س من يطلب موت
النا�س ليحيا .و�أعظمهم من ي�ستميت ليحيي ولو واح ًدا من النا�س .عظمة امللك
ال تكون بالتيجان ووقار العلم ال يكون بالطيل�سان .الت�سفل �أي�سر من الرتفع .مي�سور
للإن�سان فعل الأ�سود وممتنع على الأ�سود عمل الإن�سان .الذل و�صحيح العلم �ضدان
ال يجتمعان .الأكفاء يف الع�صر ال يكونون على الغالب �أ�صدقاء.
الفقر عدو الف�ضيلة والرثاء ن�صري الرذيلة .ال خري يف حق ال تدعمه قوة.
وبئ�س الباطل املن�صور .تطويل املقدمات دليل على �سقم النتائج .حقيقة الأنفة،
وعزة النف�س عدم االتكال على النا�س .احلجر خري من ب�شر يقعد لغري علة
ب�شرا مثله .من رهب امللوك لغري جريرة فهو ال�صعلوك .ال تطيب نف�س
ويحتاج ً
الإن�سان بالتوا�ضع �إال �إذا علم بع�ض العلم .علماء الع�صر يظهرهم الع�صر .وقادة
الأفكار تربزهم الأخطار .الإفراط يف التوا�ضع دليل على االدعاء .قلة الكالم ال
((( َم ْر ُبوب :ممَْ ُلوك( .م).
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تكون يف الغالب دلي ًال على الكمال .لي�س يف كل اخت�صار بالغ� .صاحب احلق
قويا� .صاحب القلم ال يحتاج
قوي ولو كان �ضعي ًفا .واملبطل �ضعيف ولو كان ًّ
�إىل ع�صا .ال�صامت عن حقه حمروم .من فتح له الباب ومل يدخل �أوىل بالطرد.
�صاحب احلاجة �إذا مل ينطق بحاجته �أوىل باخلر�س .قلما ي�أتي احلق بدون عناء.
لذة ا�سرتداد احلق ال ت�ضارعها الهيبة والتهيب .الإن�سان من وقر نف�سه وعرف حق
غريه من جن�سه .ال خري يف �إن�سان يف�ضله احليوان .بع�ض اخللق ير�ضون باملوت
خوف املوت ويلب�سون لبا�س الذل خوف الذل .الأمة ب�أفرادها وال�شمم بالتجرد
عن النفع الذاتي وطلبه يف النفع العام .ما مات �أحد يف حب �أمة �إال و�أحيته.
من �أحب احلياة فليمت يف �سبيل حياة �أمته .ال �أمة بدون �أخالق وال �أخالق
بغري عقيدة وال عقيدة بغري فهم .خري موازين الأمم �أخالقها� .س�ؤدد الأمة معقود
بقادتها .خري الأخالق �إنكار الذات� .أعظم دالئل الإنكار على الذات الأعمال.
�ألف قول ال ي�ساوي يف امليزان عم ًال واح ًدا.
طالب احلكمة كثريون ولكن ما �أقل العاملني .تقل العلماء متى كرث املتطفلون
واملدعون� .أعظم دليل على كرب الهمة جماهرة املرء مبخالفته امل�ألوف �إذا حتقق بطالنه.
ّ
العلماء والعقالء ال ي�صح �أن يكونوا �أكرثية يف حميطهم .حكيمان عاقالن يف �أمة
جمموعها مليون خري من �ألف متعاقل ومدعي حكمة فيها .ما ا�ستحكم اجلهل
�إال وتفرقت الكلمة ،وال كرث االدعاء املجرد بال�صالح والإ�صالح �إال وعم الف�ساد
و�شمل .و�ضيع احل�سب ي�ستطيل بالقليل من املال على غريه .الأ�صل عون والعرق
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(((

َج َّ�سا�س((( .العلم ال�صحيح ن�سب �صحيح بل وراثة لنبوة .الراحة بالر�ضى وال َّن َ�صب
بالطموح� .إ�سراف الإن�سان ب�صحته �أ�ضر من �إ�سرافه برثوته� .إذا مل ت�ساو الطبيعة بني
الرجل واملر�أة بالتكوين فعب ًثا نحاول م�ساواتهما بالأقاويل .ال مانع من ال�سفور �إذا مل
يتخذ مطية للفجور .قوة املر�أة ب�ضعفها .وباء الغر�ض �أفتك من وباء املر�ض .خري ما
يحتاجه ال�شرق من امللوك  -القوي العادل  -وال خري يف العادل ال�ضعيف كما �أنه
ال خري يف القوي الظامل� .شر �أدواء ال�شرقيني اختالفهم على االحتاد ،واحتادهم على
االختالف فقد اتفقوا على �أن ال يتفقوا.
اال�ستقالل �أمل يتبعه عمل ،وحمل النف�س على املكاره ،واقتحام املهالك
�سببا
وامل�صاعب .خري لون لراية اال�ستقالل دماء املجاهدين الأبطال .ترك ما كان ً
لل�صعود ي�ؤدي �إىل الهبوط وال�سقوط� .إذا �سادت اجلهال �ساءت الأحوال� .إذا
خال امليدان من العقالء ت�سابقت اجلهالء .العامل الفقري غني بعلمه ،والغني
اجلاهل فقري بجهله .الأ�سد ال يعدم فري�سة حيثما ذهب .تبلغ املر�أة ب�ضعفها ما ال
يبلغه الرجل بقوته .احلرية ت�ؤخذ وال تعطى .واال�ستقالل ال ُينال بالأقوال .طالب
املوت يف �سبيل حياة الوطن �إما �أن ميوت بط ًال �شهي ًدا و�إما �أن يعي�ش �سي ًدا عزي ًزا.
من اعتقد �أن ال حياة �إال هذه الفانية فقد خ�سر الأوىل والثانية� .إذا كانت حاجة
الكون للرجل مرة فحاجته �إىل املر�أة كرة .عمل واحد تخت�ص وتقوم به الن�ساء
تعجز عنه رجال الغرباء.
((( َج َّ�سا�س :يك�شف بواطن الأ�شياء من خالل معرفة ظواهرها( .م).
((( ال َّن َ�صب :ال َّت َعب( .م).
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عفوا� .أ�شد وط�أة على
التكلف لل�سجع ينفر منه الطبع ويح�سن وقعه �إذا جاء ً
الإن�سان من غربة اليد والوجه والل�سان �أن ي�صبح كحرف احلاء والدهر �إفرجني.
عدم ال َّت َ�شاكُ ل((( من �أعقد امل�شاكل .ال يتم عمل والت�آلف مفقود .وال يكون ف�شل
واالحتاد موجود .يئ�س الإن�سان من �أن يجد له �صدي ًقا يف احلياة كيئ�س الغريق من
النجاة .من ثابر وكابر على جتربة ال�ضار �أوىل �أن يتخذ عربة .بال�ضغط والت�ضييق
تلتحم الأجزاء املبعرثة .الأزمة تلد الهمة .انهزام العاقل من �أمام اجلهالء �أوىل من
الظفر بهم .بائع الدر وبائع الفحم يت�ساويان باال�سم ويختلفان بقدر املباع .اجلاهل
احلي ميت والعامل امليت حي .كيف ال يف�ضل �أ�ضعف حيوان ناهق يذكر اهلل
�إن�سانًا ناط ًقا ينكر وجود اهلل(((.
كيف يجر�أ على �إنكار املعبود واجب الوجود من ي�أكله الدود� .إذا مل يتعظ
عد النا�س معطي
الإن�سان مبا فوقه من �أجرام فليتعظ مبا حتته من رفاة الأج�سامّ .
الذهب وهو من الرتاب ثوابًا � -إ�سراف يف الثواب .التقي ،والورع ،وال�صالح من
يعبد اهلل ال خوفًا من جحيمه وال طم ًعا يف جنته ،بل لكونه �إله ي�ستحق العبادة
((( ال َّت�شَ ُاكل :التماثل( .م).
((( جاء لزيارة ال�سيد جمال الدين رجل متحذلق متفل�سف  -وتناول احلديث قائ ًال �أنه قر�أ كتب الفال�سفة
وثبت عنده �أن اهلل غري موجود وال يعتقد بوجوده �إال احليوان �إىل �آخر ما هنالك من �ضروب الهذيان ،ف�ضاق
�صدر ال�سيد ومل يجبه ،وقال للحا�ضرين :هلموا نذهب �إىل احلديقة وكان فيها �أنواع من الطيور والدجاج
وبينهم ديك �أ�شقر كبري جميل �أخذ يوايل �صياحه ويذكر �أخ ًريا (اهلل اهلل) بنطق وا�ضح متام الو�ضوح ،عند
ذلك قال جمال الدين املثل املحرر :كيف ال يف�ضل �إلخ ،فخجل الرجل وان�سل من باب احلديقة من غري
�أن يودع.
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لنحات
والتقدي�س .مهد جربوتية فرعونية ت�ساق ب�سيا�سة بقرونية� .أحقر �صناعة َّ
�أنفع من تقعر النحاة.
كان مقر الفقه يف الر�أ�س وال�صدر ثم انحدر �إىل اجلبة وال�سطر .القبة اجلوفاء
وج َّبة كاخلرج .جمود بع�ض املتعممني �أ�ضر
ال ترجع �إال ال�صدى .عمامة كالربج ُ
بالإ�سالم وامل�سلمني .كان املق�صود من النحو((( �أن يكون �آلة ف�صيرَّ ه جمود النحاة
غاية .ومل ي�ستع�ض املت�أخرون يف �أغلب ما يكتبون ب�سوى �أحرف العلة والأجوف
م�صلحا
واملهموز وفاتهم اجلزالة وال�سال�سة .من عجز عن �إ�صالح نف�سه كيف يكون ً
عظاميا ،والعظامي فقط يبقى وار ًثا للعظام.
لغريه .الع�صامي قد يكون ملن يخلفه ًّ
اعتماد املظلوم على وعود الظامل بالكالم �أقتل له من املدفع واحل�سام� .أمة ثبتت
يف جهادها لأخذ احلق �ساعة خري لها من احلياة يف الذل �إىل قيام ال�ساعة� .إذا مل
تتذرع الأمة ب�شكواها من ظامليها بغري الكالم فاحكم عليها ب�أنها �أ�ضل من الأنعام.
جهرا ال ت�ستحق احلياة .الإميان واليقني لي�س معناهما
�سرا وتعبده ً
�أمة تطعن حاكمها ًّ
((( ذكرت لل�سيد جمال الدين ما للأ�ستاذ العالمة الفا�ضل املرحوم احلكيم كرنيليو�س فان ديك من الأيادي
البي�ضاء على �أهل بالدنا ،بل وعلى الناطقني بال�ضاد مبا �ألفه من الكتب الفريدة املفيدة بالل�سان العربي ،وما
ترك من تالميذه من العلماء يف البالد  -و�أعدت على م�سمع جمال الدين ما ذكره يل فان ديك وهو على
التقريب قال :ترك لنا الأ�سالف و�أعنى جهابذة العرب كنو ًزا من العلوم والفنون �أودعوها يف عمارة كبرية
و�أو�صدوها وتركوا لنا مفتاحها ال�صرف والنحو .ف�أخذنا املفتاح واعتقدنا �أنه جميع املرياث وال �سواه ،و�أخذ
كل منا بدوره يربدخ ذلك املفتاح ومل يخطر ببال �أحدنا �أن يفتح به ذلك الباب ،ومل نزل �إىل اليوم على هذه
احلال حتى انربى املفتاح وما عاد ي�صلح �أن يفتح به ذلك الباب انتهى  -فا�ستح�سن جمال الدين ذلك املثل
جد اال�ستح�سان وا�ستمطر للحكيم �صيب الرحمة والغفران  -وقال :عمل فان ديك فنفع ،وقال ف�صدق،
وهذا هو املثل ال�صالح والقدوة احل�سنة.
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عبادة ر�ؤ�ساء الدين .مقربة العلوم خزانات الكتب .العلم احلي يف ال�صدر احلي.
�شر الأزمنة �أن يتبجح اجلاهل وي�سكت العاقل .كم من منت�صر ملظلوم وقع يف �شرك
الظامل .املظلوم حي ولو مات ،والظامل ميت ولو عا�ش .من توىل زمام �أمور اجلمهور ال
غنى له عن مر�آة وكتاب تاريخ �صحيح .فكما �أن املر�آة تريه �شخ�صه على عالته هكذا
التاريخ ينقل �أعماله يف حياته .كثري من الآباء ي�ستميتون ليحيوا �أبناءهم ،وقليل من
الأبناء ال ي�ستثقلون طول حياتهم وي�ستعجلون موتهم.
مهابة ت�صدر عن كر�سي احلاكم ال عن عدله وف�ضائله �أقرب لل�سخرية منها
لالحرتام� .أكرث �أمراء ال�شرق �إذا �أُلقى �أحدهم يف �أ�ضيق ُج ّب من اال�ستعباد،
وح ِفظت له �ألقابه ال�ضخمة جمردة ح�سبه جنة عر�ضها ال�سموات والأر�ض .املر�أة
ُ
�إذا اتخذت لف�ضلها �شريكة للحياة نعمت ال�شركة وطابت احلياة ،و�إذا اتخذت
ملح�ض ال�شهوات كانت �شركًا للممات .حمال احلطب للإجتار �أنفع من حمال
الذهب لالدخار .عيب الكبري كبري واجلنب �أقبح عيوب امللوك .يحتاج امللك
اجلبان لل�صعلوك ال�شجاع .حتتجب احلقايق عن امللوك بقدر حتجبهم .العاقل من
م ّثل يف نف�سه مثال ما ا�ستح�سن من غريه� .أقرب موارد العدل القيا�س على النف�س.
الدين رادع عن ر�ضى يف ال�سر ،وال�سلطان وازع يف اجلهر بالقهر .من خبثت نف�سه
الن ملم�سه ،وكرث ختله وخداعه .ال�شاب ج�سر من جنون ال ِغنى للعقالء من
املرور عليه� .أعظم دليل على وجود قوة قاهرة فوق �إرادة الب�شر تقو�ض عرو�ش
(((
رغما ،وعجز احلكماء فعالً .النعيم واجلحيم
قهرا ،وموت نَطْ �س الأطباء ً
امللوك ً
((( نَ ْط�سَ :حاذِق بالطب وغريه( .م).
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يتجليان للإن�سان يف �صور �أعماله ،فيتنعم باحل�سن منها ويت�أمل من القبيح .كم من
غني حم�سود مبظهره فقري مقهور يف حقيقة �أمره.
ال�سعادة يف الدنيا �ضالة الب�شر و�إذا وجدها �أحد قلما يدل عليها ،وال �أظنها
من موجودات هذا العامل الفاين .رمبا تكون القناعة �إحدى �أ�سباب ال�سعادة ولكن
لي�س لها حد معروف ،وال �شكل مو�صوف فالإن�سان م�سرف يف كل �شيء ،لذلك
كرث بني النا�س املفرطون وقل املعتدلون .يكفر الإن�سان يف كل �شيء ال ير�ضاه
ويعبد كل �شيء يهواه .من �أعظم جمايل احلكمة املحافظة على الهيئة املتو�سطة،
والف�ضائل بال �شك هيئات متو�سطة بني خلتني ناق�صتني .الأحزاب ال�سيا�سية
غالبا �إىل �شر الداء .يت�ألف احلزب يف ال�شرق
نعم الدواء ولكنها يف ال�شرق تنقلب ً
ويعلن على الأمة غايات ومطالب �شريفة فينا�صرونه ويكون الكل له �أ�صدقاء يف
البداية ثم تظهر الأثرة والأنانية وحب الذات فينفرط عقد احلزب وي�صري الكل له
�أعداء يف النهاية .قا�ض يف اجلنة وقا�ضيان يف النار(((.
((( زار جمال الدين يو ًما �أحد الق�ضاة وي�سمى (نائب) كان يف عكا و�آخر قا�ضي (نائب) يف �إحدى الق�ضوات،
وكان القانون العثماين �إذ ذاك يق�ضي ب�أن يتوىل القا�ضي ال�شرعي ريا�سة حمكمة احلقوق مع املحكمة
ال�شرعية ومدة م�أموريته �سنتان ينف�صل عند انق�ضائهما ،ويف الأق�ضية كان القا�ضي يتوىل ريا�سة حمكمة
احلقوق واجلزاء والتجارة والأجراء  -و�أخذ كل منهما ي�شكو قلة راتبه وهو تقري ًبا اثني ع�شر لرية ون�صف
عثمانية �شهر ًّيا وي�شكو من ا�ضطراره يف كل �سنتني لالنتقال مع عياله وجميئه للأ�ستانة ومكثه فيها حتى ينال=
= نيابة ثانية  -و�إذ دخل رجل حمرتم ح�سن الهيئة واللبا�س فاحتفل به ال�سيد وعرفه للحا�ضرين و�أنه قا�ضي
يف حمكمة طنطا ،و�س�أله عن حالة الق�ضاء وراتب الق�ضاة فامتدح الرجل �سري الق�ضاء الوطني امل�صري و�أن
الراتب ٍ
كاف واف .فتب�سم جمال الدين وقال :قا�ض يف اجلنة (و�أ�شار �إىل القا�ضي امل�صري) وقا�ضيان يف
النار (و�أ�شار �إىل من كان ي�شكو من ق�ضاة الأتراك).
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�إذا مل تن�صف احلكومة الق�ضاة �أحرى بها �أن جتعل الذئاب رعاة� .إذا كان
القا�ضي يتظلم فكيف باملظلوم ال يت�أمل� .إن�صاف القا�ضي قبل �إن�صاف املتقا�ضي.
قرقعة ال�سيوف بغري فتك ،والتبخرت بالمة احلرب � َّإبان ال�سلم من الأدلة
على اجلنب يف موطن القتال .قبول الدخالء واملتطوعة يف اجلي�ش مف�سدة للنظام
ومن عوامل االنهزام .قلما ينهزم جي�ش يتحلى قائده بال�صرب والثبات ،واقتحام
املوت قبل اجلند .القائد من قاد ب�أفعاله ال ب�أوامره و�أقواله .الأمري ب�أفعاله خري من
حيا ويحيا مي ًتا .بينما الأدباء يف حياتهم
الأمري ب�أمواله .الأديب يف ال�شرق ميوت ًّ
�أفقر الفقراء ف�إذا هم بعد املوت ي�صريون بالرثاء وحفالت الت�أبني �أغنى الأغنياء.
نه�ض الغرب بالعلم والعمل وانحط ال�شرق باجلهل والك�سل .التقليد بنافع ثبتت
منفعته �أوىل من التقيد مب�ألوف ثبتت م�ضرته.
ثمرة العقول ال جتتنى �إال ب�إطالقها من قيود الأوهام .من قال �أن الدين ي�أمر
بالع�سر دون الي�سر ،وبال�ضار دون النافع ملجرد التقليد وامل�ألوف فهو كذاب .عماء
الب�صرية �أ�ضر من عماء الب�صر .كم من �أعمى نبغ ح�سده ويح�سده املب�صرون .وكم
عي بكلماته .الهيئات يف االجتماع حكومية كانت
من �أبكم ب�إ�شاراته �أف�صح من ّ
�أو غري حكومية �إمنا هي خليط من �أفراد يجب مراعاة الت�شاكل فيها ،والتجان�س،
املعوج الظاهر من النا�س،
و�إال ف�سد اخلليط .وال ُيجتنى ال�شهد من احلنظلّ .
�ضررا من املتلب�س باال�ستقامة .من ظن �أنه خدع النا�س بالباطل يكون �أول
�أقل ً
خمدوع .الأعمى من يظن �أن جميع النا�س بدون �أب�صار.
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ال�ض ْرع((( ملا كان �سرف الأغنياء وال ترف الأمراء .موقف
لوال الزرع ،ولوال َّ
�شعبا يعي�ش بدون ملك،
ّ
الزراع وال�ص ّناع من احل�ضارة �أنفع من موقف الإمارة .ر�أينا ً
ولكن ما ر�أينا ً
ملكا يعي�ش بدون �شعب .حاجة امللك �إىل الأمة �أ�شد من حاجة الأمة
�إىل ملك .للعلم ق�شور ولباب .فالواقف على الق�شور يغرق يف بحر الغرور .املغرور من
ال ير�ضى �إال عن نف�سه ،وعما ي�صدر عنه قو ًال كان �أو عمالً .املبتدي يف �أوليات العلوم
يظن �أنه تبحر فيها وانتهى ،والرا�سخ املحقق فيعتقد �أنه ما زال يف االبتداء .حمدث
النعمة باملال ي�ستعر�ضه يف كل مكان ،وحمدث النعمة بالعلم يلقيه على كل �إن�سان.
�أظهر الآداب و�أليقها بالعلماء ،واملتعلمني عدم قطع احلديث على املتكلم ،وتركه يتم
ما يريد �أن يرويه من غري �أن ي�سبقه �إليه ولو كان من من�سياته .لو يحا�سب الإن�سان
نف�سه كما يحا�سب غريه لقل خط�ؤه وقرب من الكمال.
من الغرائب يف طبائع الإن�سان �أنه �إذا ر�ضي ا�ستح�سن القبيح ،وا�ست�سهل
ال�صعب ،و�إذا غ�ضب عك�س الأمر في�ستقبح احل�سن وي�ست�صعب ال�سهل ،فلو مزج
الإن�سان �ساعة ر�ضاه يف �ساعة غ�ضبه لوقع على الهيئة املتو�سطة وفاز بالف�ضيلة .قيد
الأغالل �أهون من قيد العقول بالأوهام .العقل �أ�شرف خملوق فهو عامل ال�صنع
والإبداع ،وال معطل له �إال الوهم ،وال يقعده عن عمله �إال اجلنب ،وهو الذي يخيل
املفقود موجو ًدا والقريب بعي ًدا .كل عنا�صر الوجود يف هذا العامل الفاين خا�ضعة
ال�ض ْرع :املراد لوال �أعمال الفقراء الب�سيطة ما كان للأغنياء هذا الرتف ،وال�ضرع هو رعي ال�شِّ َياه وال ُّنوق وما
(((
َّ
ُيدِّ ره من حلوم و�ألبان( .م).
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للعقل املطلق الإن�ساين .فكل م�ستحيل اليوم يف الطب وال�صناعة �سوف يكون
غ ًدا ممك ًنا .ال�شركة �شرك ف�إذا مل ي�صطاد ال�شركاء غريهم ا�صطادوا بع�ضهم.
احلقيقة ما ثبتت وتغلبت على الأوهام .امل�صلح الزعيم من ال يفر وال
يت�ضع�ضع من �أذية اللئام� .سجن الظاملني للم�صلح «ريا�ضة» ونفيهم له «�سياحة»
وقتلهم له «ال�شهادة» وهي �أ�سمى املراتب .الف�صل يف نزاع ن�ساء البيت ينغ�ص
احلياة� .أعدل ق�ضاء يف الدنيا يعجز عن �إر�ضاء متخا�صمتني من الن�ساء على رجل
�أو �شيء� .أعقل الآباء من ال ي�ساكن �أوالده بعد الزواج ،وي�ستعي�ض بالتزاور عن
التجاور .الأم ت�سعى وتت�صور من وراء زواج ولدها النعيم ،ف�إن زوجته ترى نف�سها
يف اجلحيم .قل من ر�أيت من الرجال من يعرف الهناء بغري الن�ساء ،وندر منهم
من ال ين�سب �شقاءه �إليهن ،والأقرب لل�صواب �أن يقال فيهن ما قيل يف الأوالد -
وجودهم بالء وبالهم بالء  -القوي من ال�شجر ال يعجل بالثمر.
ينعوج ال�شرقي بانعواج حاكمه وي�ستقيم �إذا هو ا�ستقام .ال ينطبق على
ال�شرقيني قول  -مثلما تكونوا ُي َولىَّ عليكم  -بل حق عليهم قول «مثلما يوىل
عليكم تكونوا» .الأجرب يعدي ال�سليم ،واملرتكب يعدي امل�ستقيم .من ال�صعب
و�ضع حد للعفة وح�صرها بداية وانتهاء ،فالعفيف يف املاديات مث ًال �إذا عف عن
�أخذ �ألف دينار كيف يكون موقفه عند املليون �إذا عر�ض عليه� .أول �صفة رافقت
الإن�سان الأول «الطمع» وفيه العناء ولي�س له حد« .والقناعة» وفيها الهناء وحدها،
و�إن كان كما قالوا االكتفاء باملوجود وترك الت�شوق للمفقود ولكن ال يعمل لها
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و�سعها البدو يف الرباري والقفار و�ضيقها احل�ضر يف املدن والأم�صار.
�أحد .العربية َّ
خذ القيا�س ودع النا�س .ال يحق لل�سماعي والقيا�سي �أن مينع �أحدهما الآخر.
�إذا جاز بال�سماعي �أن ينحرف مل ال يجوز بالقيا�س �أن «ينعوج» .العلم قد يكون
يف الأحداث .ولكن التجارب ال تكون �إال يف ال�شيوخ .بالعدل وامل�ساواة الوفاق
والوئام وبالأثرة والأنانية النفرة واخل�صام .ما �أقل املجتهدون يف ال�سلف وما �أكرثهم
يف اخللف((( .من الأدواء والأمرا�ض ما هي عند �أكرث النا�س نعمة  -تفوق نعمة
العافية(((.

�شارحا :كان علماء ال�سلف والأئمة منهم ال يجر�أون على القول ب�سنة من �سنن الر�سول � إال بعد
((( قال ً
التدقيق والنظر يف الإجماع وحتري الثقاة من الرواة �إلخ� .أما اجلهالء من امل�شايخ املتعممني اليوم فرتاهم
يتهجون على التحرمي للحالل والتحليل للحرام بغري ن�ص ،وقد جهلوا �أن مقام التحرمي ما جاز ل�صاحب
ال�شرع الر�سول الأعظم � إال بتنزيل لقوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ [التحرمي ]1 /قال:
وقد ر�أيت منذ �أيام �شيخً ا بعمامة كالربج وج َّبة كاخلرج �آخ ًذا بتالبيب رجل (�أفندي) قرب جامع ال�سليمانية
يف الأ�ستانة وهو يهزه ويقول له� :إن لب�سك هذا القمي�ص حرام وكفر  -لأنه �صنع الإفرجن الكفار  -قال
جمال الدين :فما و�سعني �إال �أن تقدمت �إىل ذلك ال�شيخ اجلاهل وقلت له :يا �شيخ �إن عمامتك وجبتك،
وعمامتي وجبتي هم من �صنع الإفرجن ،فلماذا ال تخلع عمامتك وترمي بجبتك �أو ًال ثم تعمد �إىل قمي�ص
الرجل فت�شلحه �إياه؟ وكم من �أمثال هذا ال�شيخ اجلاهل يف هذه الأمة بهذه الأيام! ال حول وال قوة �إال باهلل.
((( قال يف مقدمة تلك الأمرا�ض النف�سية  -مر�ض جمع الأموال � -إذ يعاين جامعها من امل�شاق �أ�شدها،
ويتحمل من املخاطر واملهالك �أ�صعبها  -وكث ًريا ما اتخذ جلمعها �أ�سقط الو�سائل و�أ�سفلها  -حتى �إذا ت�سنى
له جمعها وكنزها  -رمبا خانته العافية فال ي�ستطيع تناول غذاء لذيذ �أو ي�صرعه ال�شح فيمنعه من ب�سيط
امل�أكل وامللب�س ،وهو يف كل هذا البالء يرى يف جمعه املال وكنزه نعمة كربى ،وكث ًريا ما كان املال �سب ًبا لقتل
جامعه .وهكذا القول يف البنني (الأوالد) ف�إن الأبوين يذوقان يف تربيتهم الأمرين وي�ست�سهلون يف �سبيل
راحتهم كل �صعب ويلذ لهم العراء �إذا ك�سوهم ،واجلوع �إذا �أطعموهم ،وال�سهر �إذا �أناموهم حتى �إذا كربوا
ا�ستثقل بع�ضهم وجود الأبوين وا�ستطولوا حياتهما  -ف�سبحان من �أودع يف كل قلب ما �أ�شغله.

عربة وذكرى

كنا ذكرنا يف مقال �سبق �أن ال�سيد جمال الدين بحث عن جمموعة «العروة
الوثقى» فوجدها و�أعطاين ن�سخة ،وبعد مدة ا�سرتجع ما �أعطاين وا�ستبدلها بالتي
كان �أبقاها عنده وقال:
«يا �شيخ بني خمزوم! �إنك لتجد يف هذه املجموعة وعلى هام�شها �إ�شارات،
فكل مقال �أ�شرت �إليه �أ�ضممه و�أثبته يف (اخلاطرات) فذكرها ال يخلو من العربة».
فوجدت �أكرث ما �أ�شار �إليه الأ�ستاذ يتعلق يف �أحوال م�صر ،وال�سودان وفتنة
املهدي ال�سوداين حممد �أحمد ،فقلت :يا �أ�ستاذ! �إن م�س�ألة املهدي قد انتهى �أمرها
وت�شتت �شمل �أعوانه ومات الرجل ،ور�سخ قدم الإنكليز يف ال�سودان ويف م�صر.
قال :نعم وو�ضعت يدها على ملك ال�سودان وجعلت قاعدة امللك
«اخلرطوم» كل ذلك ثمن دم «غوردن با�شا» ودية قتله .وما يدريك �أنه يف الآتي
من الزمن �سيقتل �إنكليزي �آخر يف م�صر ،وت�أخذ �إنكلرتا ديته ً
ملكا �آخر وخزائن
من املال.
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فم�س�ألة ال�سودان ،وم�س�ألة م�صر  -هما يف الدور الأول من الأدوار العديدة
التي �أعدتها الإنكليز البتالع تلك الأ�صقاع ،ول�سوف تتحول يف م�صر �أحوال،
وتظهر �أ�شكال ،وتتلون ال�سيا�سة الربيتانية ب�ألوان ينده�ش منها الإن�سان  -وما كان
(خ�صو�صا يف تقاليد الإنكليز) و�سيا�ستهم فمن ال�صعب
يف ال�سيا�سة من الأ�صول
ً
الرجوع عنه ب�سهولة .هي تر�سم اليوم خططًا لأمر �سوف تبتدئ فيه بعد جيل -
ودخولها مل�صر مل يكن ابن ذاك العام بل هو نتيجة م�ساعي طويلة ،ود�سائ�س
دقيقة ،و�أعمال �أفكار من �أعوام مديدة  -وعم ًال ب�إ�شارته بد�أت ب�إثبات ما �أ�شار
�إليه من املقاالت ومنها.

التهتك يف احليلة

ا�شتهرت دولة الإنكليز بخالبة ال�شرقيني ،و�أخذهم بالرويغة حتى و�ضحت
�سبلها من كرثة ما طرقت ،وانقلب وجه احليلة فظهر م�ستورها من يوم كان اللورد
دوفرين يف القاهرة لك�شف حالة م�صر وتقرير نظام حلكومتها «كما يزعمون» َّلوح
للحكومة برتك ال�سودان ،ثم جاء من بعده املاجور بارنغ و�ألزم احلكومة بالتنازل
عن حقها فيه؛ لأنه رمبا يكلفها نفقات وافرة لي�س لها عو�ض من الفائدة .فامتثلت
احلكومة �أمر غالبيها وهمت ب�إخالئه .وكان �أول عملها �أن �صدرت �أوامر الدولة
الربيطانية بتعيني اجلرنال غوردون للقيام بتخلية ال�سودان ،فتكون املنة على
ال�سودانيني يف ا�ستقاللهم «املوهوم» لدولة بريطانيا  -وتكون ال�صلة بينهم وبينها
أمريا على كوردوفان .و�أخذ يف
خا�صة  -وما و�صل خرطوم �إال و�أقام حممد �أحمد � ً
�إرجاع الواليات ال�سودانية مللوكها الأقدمني� ،أو �أبنائهم .ومل يكن الق�صد من هذه
�سيبا� ،أو ف َُراطَة(((  -ال حق
الزعزعة �إال �أن يكون ال�سودان بعد تنازل امل�صريني ً -
لأحد فيه ،في�أخذه ال�سابق �إليه بدون �أن تعرت�ض فيه امل�شاكل ال�سيا�سية ليتي�سر
(((

ُف َراطة :ماء يكون �شر ًعا بني عدة �أطراف َمن �سبق �إليه فهو له( .م).
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للإنكليز عاج ًال �أو �آج ًال �أن ي�ستولوا عليه ،وينزعوه من �أيدي �أمرائه ال�صغار،
ويكون فيه بع�ض العو�ض عن م�صر لو �صدتهم مقاومة الدول عنها� ،أو قوة غريها
كما �أ�شرنا �إىل ذلك .ويف هذه الأزمان (�أي �سنة � )1884أخرجت �إنكلرتا من
عظيما لتمهيد طريق يو�صل
�سببا ً
جرابها �ألعوبة �أخرى ،ومثلت من �ضيق غوردون ً
اجليو�ش لتخلي�صه .ف�أ�صدرت �أوامرها �إىل �أحد امل�صانع الكبرية ب�إعداد الآالت
وتعيني املهند�سني وال�صناع لي�سريوا �إىل �سواحل البحر الأحمر ،ويبا�شروا مد
�سكة حديد من �سواكن �إىل بربر  -كما ذكرت ذلك جريدة البال مال كازيت -
وتزعم �أن ال باعث لها على ذلك �إال الرغبة يف تخلي�ص كوردون� ،إن كان كوردون
حيا �إىل �أن متد �سكة
يف خطر ،وحتتاج يف �إنقاذه �إىل �إر�سال اجليو�ش ،فهل يبقى َّ
حديد ،وتخرق اجلبال ،والأودية وت�سري عليها العربات حاملة للجيو�ش ،مع �أن
أ�سريا� ،أو هالكه قتيالً.
الأخبار قد �أ�شارت �إىل وقوعه � ً
�إذا فر�ضنا هالك كوردون (كما هو الغالب) �أو خال�صه  -فهل تهدم دولة
�إنكلرتا طريق احلديد ،وتنق�ض بناءها بعد �إنفاق النفقات الوا�سعة عليها� ،أو تتربع
بهبتها للحكومة امل�صرية �سخاء ،وجو ًدا  -كال واهلل .ال هذا  -وال ذاك  -ولكن
�أخذت �أقرب الطريقني لال�ستيالء على ال�سودان  -ف�إن مد الطريق احلديدية يف
تلك اجلهة  -ي�س ِّهل لها الوالية على ال�سودان ال�شرقي .ف�إذا ا�ستقر لها الأمر فيه
و�صلته بالغربي ،ومل تالق يف ذلك �صعوبة ،على �أنها يف خالل املدة بعد مد
ال�سكة ت�ستفيد �أعظم فائدة جوهرية من موا�صلة البالد ال�سودانية؛ ف�إنها تفتح
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للتجارة الإنكليزية بابًا ،وتغلق ب�صفته باب املنفعة عن م�صر ،فت�أتي ب�ضائع َالب ّز(((،
وما يحتاجه ال�سودانيون من �إنكلرتا �إىل �سواكن ،ومن �سواكن تذهب �إىل ال�سودان
بدون �أن ت�صل �إىل �أيدي امل�صريني ،وتنقل الأ�صناف التجارية ال�سودانية من داخل
ال�سودان �إىل بربر ثم ت�صل �إىل �سواكن ،وت�صدر �إىل �أوروبا وال يراها م�صري .ف�إذا
توىل الإنكليز م�صر (ال قدر اهلل) حرموا الوطنيني من اال�شرتاك معهم يف جتارة
ال�سودان  -وهي من �أغزر ينابيع ثروتهم التجارية .و�إذا �أجل�أتهم احلوادث للجالء
عنها  -فقد اخت�صوا مبادة املنفعة التي ميكن �أن ت�أتي من �أقطار ال�سودان .وبذلك
تتقو�ض كثري من بيوت التجارة يف الأقطار امل�صرية ،ويعدم بخرابها �آالف م�ؤلفة
من النفو�س.
بعد �أن كتبت هذه املقالة  -توقفت عن متابعة نقل كلما �أ�شار �إليه جمال
الدين من املقاالت يف «العروة الوثقى» �إذ ر�أيت كلها �أو جلها ت�أتي على ذكر
خ�صو�صا يف م�صر
حوادث م�ضت  -وفيها تفنيد ،وتقبيح لأعمال �إنكلرتا
ً
واحتاللها لذلك القطر ،وما �أتاه عمال الإنكليز مثل «كلفور لويد» وغريه ،من
اخلطيئات ،والأعمال �إلخ.
ف�أتيت يو ًما جلمال الدين وكا�شفته بقويل :هذه املقالة نقلتها �إىل «اخلاطرات»
ح�سب �إ�شارتك ،ولكن توقفت عن نقل ما تبقى مما �أ�شرت �إليه ،لأنني ما ر�أيت يف
نقل حوادث جرت ،وم�ضت ،وانق�ضى �أمرها  -وكاد النا�س �أن ين�سوها  -وال فائدة
((( ال َب ّز :الهيئة مِن لبا�س �أو �سِ الح( .م).
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للم�صريني� ،أو لل�شرقيني من �إعادة ذكرها .ويكفي �أن الأ�ستاذ �أوقدها جذوة على
الإنكليز يف كل مقال ويف كل جمل�س  -وح�شد لهم يف �صدور ،و�أفئدة ال�شرقيني
جيو�ش ال�ضغينة والبغ�ضاء ،حتى كاد الأ�ستاذ �أن يحرم الإنكليز من كل مزايا
الإن�سانية ،والعدل والن�صفة ،بل �أل�صق فيهم كل �شنيعة من ظلم ،وختل ومكر -
وذلك على غري عادة الأ�ستاذ � -إذ ر�أيناه يتتبع ح�سنات الأمم و�سيئاتهم وكذلك
الأ�شخا�ص  -حتى �إذا ر�ضي قال فيهم �أح�سن ما علم ،و�إذا غ�ضب قال �أقبح ما
فيهم� .أما الإنكليز فما ر�أينا الأ�ستاذ ذكرهم بخري ما يف كل مقاله وحديثه.
�سمع يل جمال الدين ب�إ�صغاء ،وملا انتهيت قال :يا �شيخ بني خمزوم!
وعزة احلق � -أن ما تراه اليوم من الف�ضول بذكر حوادث م�ضت ،و�أعمال �أتى
بها الإنكليز يف م�صر والهند ،وفيما وط�أته �أقدامهم من البالد ال�شرقية� .إن م�ضت
�أعيانها ف�ست�أتي �أ�شكالها و�أمثالها.
فربيتانيا ال تفرت حتدث ُف ُتوقًا((( يف البالد  -فتدخل من �أ�ضيقها فتو�سعه وترقب
�أ�صغر حدث فتج�سمه ،وتعمل على �شق ع�صا القوم ،وتق�سمهم �أحزابًا وتكون ن�صري
املتباغ�ضني�ُ .سنة جرت عليها دولة بريتانيا ورجالها فال يحيدون عنها� .أما القول يف
نفرتي من الإنكليز �أو بغ�ضي لهم وتعري�ضي ب�سوء �أعمالهم فال يفوتنك العلم �أنني
ما تناولت الإنكليز وحكومتهم �إال من وجهة ا�ستعمارهم ،وتدخلهم يف املمالك
ال�شرقية كالهند ،وم�صر  -و�سومهم �أهلها �سوء الت�صرف ،ومنتهى الع�سف واجلور،
(((

ُف ُتوقًا� :شُ قُوقًا( .م).

557

التهتك يف احليلة

557

فكيف ميكن �أن يكون للإنكليز هنا �أثر من العدل  -ولو �أن�صفت �أو عدلت ملا دخلت
وا�ستعمرت الأقطار والأم�صار  -و�أتت فيها منكر الأعمال.
الإنكليز ك�أمة لي�س من ينكر �أنها من �أرقى الأمم  -تعرف معاين العدل
وتعمل بها ،ولكن يف بالدها ومع الإنكليز �أنف�سهم  -وتن�صف املظلوم �إذا كان
من الإنكليز  -تعلم �أن للإن�سان ح ًّقا يف احلياة  -وهذا الإن�سان يف عرفهم هو
الإنكليزي -وغريه من الب�شر لي�س ب�إن�سان � -شعار كل �إنكليزي و�شعار دولة
الإنكليز� ،أنه لي�س يف الوجود �إال الإله ،وحق الإنكليزي .Dieu et mon droit
فما زال الطمع الهائل م�شبوع به ر�أ�س كل �إنكليزي ،ويرى كل بقعة غنية
كالهند �أحق بها الإنكليز من �أهلها .وكل قطر خ�صب كالقطر امل�صري الإنكليز
�أوىل به من �أهله ،ومن �أرباب احلق فيه .متى كان الأمر كذلك وهو الواقع  -فال
ميكن �أن ي�صدر عن �أعمال الإنكليز �إال كل ظلم ،وال ميكن �أن تكون و�سائلهم
غري املكر ،واخلتل ،واخلديعة  -ومن �سفه الر�أي ومنتهى البله �أن يطلب ال�شرقيون
من الإنكليز عد ًال فيهم� ،أو �إن�صافًا لهم؛ �إذ معنى املطالبة بهذا تخلي الإنكليز
عن البالد وتركها لأهلها وما �أبعده من ً
اال .وهيهات �أن تفعله �أو تفكر به دون قوة
واحتاد .وخمت�صر القول� :أن ق�صدي يف كل ما قلت وحتدثت �إن هو �إال ك�شف ما
تدعيه هذه الدولة العظيمة من العدالة ،وما تخت�ص به نف�سها من الو�صاية على
نوع الإن�سان ،فلك بعد هذا اخليار �إما �أن تكتب بقية ما �أ�شرت �إليه� ،أو جتتزئ مبا
كتبت وع�سى �أن ينفع اهلل به وهو الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
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متت موا�ضيع كتاب «اخلاطرات» التي كتبت يف الأ�ستانة ما بني �سنة
1310هـ و�سنة 1892م �إىل �سنة  1314هـ و�سنة 1897م وقد بذلنا كل اجلهد،
وحر�صنا جد احلر�ص  -كما يرى املطالع  -حلفظ ،وتدوين كل خاطرة ،وكل
قول لذلك الإمام احلكيم ،والأ�ستاذ الكامل املرحوم املربور ال�سيد جمال الدين
�سفرا جام ًعا ل�شتات احلكم ،و�صائب الآراء
احل�سيني الأفغاين فجاء بعونه تعاىل ً
يف �أدواء ال�شرق وما يعانيه �أهله من العلل االجتماعية .نرجو اهلل �أن ينفعنا جمي ًعا
بعلوم من �صدرت عنه تلك «اخلاطرات» وما حوته من جليل الأقوال ،وبالغ
الن�صيحة ،و�أن ُي ْ�س ِكنه ف�سيح جنانه ،ويعامله بجزيل ف�ضله و�إح�سانه.
وقد �سبق لنا القول ب�أن فقيد ال�شرق وحكيمه على الإطالق على بعد �شهرته،
وغزارة ف�ضله وعلمه ،مل يكن له من الآثار غري ر�سالة يف �إبطال مذهب الدهريني
كتبها بالفار�سية يف البالد الهندية عام 1298هـ ،وقد عني بنقلها �إىل العربية العالمة
الفهامة املرحوم ال�شيخ حممد عبده ،وهو �أعلم مريدي الأ�ستاذ احلكيم ،و�أوفى
من �صحبه �إىل �أن وافى الأ�ستانة كما مر ذكر ذلك ،فر�أينا يف بادئ الأمر من متام
الفائدة ،والر�سالة وهي من بليغ نفثاته ،ومر�آه ل�صحيح عقيدته �أن ن�ضمها �إىل هذا
الكتاب «اخلاطرات» ولكن ملا وجدنا �أن الر�سالة مطبوعة ،وموجودة يف �أكرث املكاتب
يف بريوت ،ومن ال�سهل على الطالب تناولها ،فقد �صرفنا النظر عن �إعادة طبعها
و�إحلاقها ،واكتفينا بذكر مقدمة ناقلها للعربية والإتيان على خمت�صر الر�سالة التي
و�ضعت لإبطال مذهب الدهريني وبيان مفا�سدهم ،و�إثبات �أن الدين �أ�سا�س املدنية،
والكفر ف�ساد العمران.

مقدمة الأ�ستاذ املحقق املرحوم ال�شيخ حممد عبده
على الر�سالة

نحمد اهلل على الهداية ونعوذ به من الغواية .ون�صلي ون�سلم على خامت ر�سله
و�آله و�صحبه هداة �سبله .وبعد �أتيح يل االطالع على ر�سالة فار�سية يف نق�ض مذهب
الطبيعيني من ت�صنيف العامل الكامل ،حميط املعرفة ال�شامل ال�شيخ جمال الدين
احل�سيني الأفغاين� .أما ال�شيخ فله من ل�سان ال�صدق ورفيع الذكر ما ال يحتاج معه
�إىل الو�صف ،و�أما الر�سالة فعلى �إيجازها قد جمعت لإرغام ال�ضالني وت�أييد عقائد
امل�ؤمنني ما مل يجمعه مطول يف طوله ،وحوت من الرباهني الدامغة واحلجج البالغة
ما مل يحوه مف�صل على تف�صيله  -دعاه �إىل ت�صنيفها حمية جا�شت بنف�سه �أيام
كان يف البالد الهندية عندما ر�أى حكومة الهند الإنكليزية متد يف الغي جماعة
كثريا من
من �سكان تلك البالد �إغراء لهم بنبذ الأديان وحل عقود الإميان ،و�أن ً
العامة ُف ِت ُغوا((( ب�آرائهم ،وخدعوا عن عقائدهم ،وكرث اال�ستفهام منه عن حقيقة ما
تدعيه تلك اجلماعة ال�ضالة ،وممن �س�أله عن ذلك ح�ضرة الفا�ضل موالي حممد
وا�صل مدر�س الفنون الريا�ضية مبدر�سة الأعزة مبدينة حيدر �آباد الدكن من بالد
(((

ُف ِتغُواُ :وطِ ئوا ( .م).
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الهند ،ف�أجابه ال�شيخ برقيم �صغري يعده فيه ب�إن�شاء ر�سالة يف بيان ما كرث ال�س�ؤال
عنه .وقد حداين علو املو�ضوع ،و�سمو منزلة الر�سالة منه �إىل االجتهاد يف نقلها من
لغتها �إىل اللغة العربية ،فتم يل ذلك مب�ساعدة عارف �أفندي الأفغاين تابع ال�شيخ
امل�ؤلف ،ورجونا بذلك تعميم الفائدة وتكميل العائدة �إن �شاء اهلل.

خمت�صر الر�سالة

َب َنى الأ�ستاذ احلكيم املرحوم ال�سيد جمال الدين الر�سالة على �أن الدين
�أك�سب عقول الب�شر ثالث عقائد ،و�أودع نفو�سهم خ�صال كل منها ركن لوجود
الأمم ،وعماد لبناء الهيئة االجتماعية.
«العقيدة الأوىل» الت�صديق ب�أن الإن�سان ملك �أر�ضي و�أنه �أ�شرف املخلوقات،
«والثانية» يقني كل ذي دين �أن �أمته �أ�شرف الأم ،وكل خمالف له فعلى �ضالل
باطل« ،والثالثة» جزمه ب�أن الإن�سان �إمنا ورد هذه احلياة الدنيا ال�ستح�صال كمال
يهيئه للعروج �إىل عامل �أرفع ،و�أو�سع من هذا العامل الدنيوي ،واالنتقال من دار
�ضيقة ال�ساحات ،كثرية املكروهات جديرة ب�أن ت�سمى بيت الأحزان ،وقرار الآالم
�إىل دار ف�سيحة ال�ساحات ،خالية من امل�ؤملات ال تنق�ضي �سعادتها ،وال تنتهي
مدتها.
واخل�صال الثالث « 1احلياء» .و« 2الأمانة» .و« 3ال�صدق».
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�أما الدهريون «الطبيعيون» فقد و�ضعوا مذهبهم على �أ�سا�س بطالن الأديان
كافة ،وعدها �أو ها ًما باطلة ،وجمعوالت و�ضعية ،ووجوب �إزالة العقائد الثالث،
وحمو اخل�صال الثالث من الإن�سان  -وبنوا على هذا �أن ال حق مللة من امللل �أن
تدعي لنف�سها �شرفًا على �سائر امللل ،وال �أن تعتقد �أنها �أوىل من غريها بف�ضيلة وال
�أجدر مبزية  -وقالوا � -أن الإن�سان يف املنزلة ك�سائر احليوانات ولي�س له من املزايا
ما يرتفع به على البهائم  -بل هو �أخ�س منها خلقة ،و�أدنى فطرة.
وقالوا  -وبئ�س القول � -أن احلياء من �ضعف النف�س ،ونق�صها  -ف�إذا قويت
النفو�س ،ومت لها كمالها  -مل يغلبها احلياء يف عمل ما  -كائ ًنا ما كان  -فيجب
«على زعمهم» �أن ي�سعى الإن�سان يف معاجلة هذا ال�ضعف ومقاومته؛ ليفوز بكمال
القوة «وهو قلة احلياء».
ثم قالوا ويف مقدمتهم «�أبيقور الدهري» ،و�أتباعه الدهريني « -ر ًّدا على
القول �أن الإن�سان �أ�شرف املخلوقات» ما بال الإن�سان معجب بنف�سه مغرور ب�ش�أنه -
يظن �أن الكون العظيم �إمنا خلق لوجوده الناق�ص ،ويزعم �أنه �أ�شرف املخلوقات،
و�أنه العلة الغائية جلميع املكونات .و�أن الإن�سان من جنونه «على زعمهم» اعتقاده
�أن له عوامل روحانية نورانية ،ومعاهد قد�سية ينقل �إليها بعد املوت ويتمتع فيها
ب�سعادة ال ي�شوبها �شقاء ،ولذة ال يخالطها كدر؛ ولهذا قيد نف�سه ب�سال�سل
كثرية من التكاليف ،خمال ًفا نظام الطبيعة العادل ،و�سد يف وجه رغبته �أبواب
اللذائذ الطبيعية ،وحرم ح�سه كثري من احلظوظ الفطرية  -مع �أنه ال ميتاز عن
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�سائر احليوانات مبزية من املزايا ،وال يف �ش�أن من ال�ش�ؤون  -بل هو �أدنى و�أ�سفل
من جميعها يف جبلَّته ،و�أنق�ص من كلها يف فطرته  -وما يفتخر به من ال�صنائع
ف�إمنا �أخذه بالتقليد عن �سائر احليوانات  -فالن�سج «مثالً» نقله عن العنكبوت،
و«البناء» ا�س ّنت فيه ُب�س َّنة النحل ،ورفع الق�صور ،و�إن�شاء ال�صوامع �أخذ فيه م�أخذ
النمل الأبي�ض ،وادخار الأقوات حذا فيه حذو جن�س النمل ،وتعلم املو�سيقى
من البلبل ،وعلى ذلك بقية ال�صنايع � -إىل �أن يقولوا � -إذا كان هذا �ش�أن الإن�سان
من النق�ص عن احليوانات ،فالأوىل �أن ال يغرت ب�أن يف الآخرة ثوابًا وعقابًا  -ويحرم
نف�سه يف هذه الدنيا من حظوظ اللذة ،ويقيد نف�سه ب�أوهام احلالل واحلرام ،والالئق
وغري الالئق ،واحلياء ،وال�صدق والأمانة ،وغريها من الأمور الو�ضعية التي تقيد
بها النا�س جهالً ،ومل يتقيد بها احليوان ،والبهم �إىل �آخر ما هناك من الأ�ضاليل
والأباطيل التي جتعل مبقت�ضى �أ�صول مذهبهم �أدنى �إليهم من احليوانات �أف�ضل
من الإن�سان.
وقد �أفا�ض احلكيم املرحوم ال�سيد جمال الدين بتفنيد جميع تلك الأباطيل
مبقدمات �صادقة ،وبراهني �ساطعة  -منها وجوب االعتقاد باهلل وبالثواب والعقاب
ومنافع ذلك للب�شر  -قال� :إن كل فرد من نوع الإن�سان قد �أودع بح�سب فطرته،
وبناء بنيته �شرور كثرية .و�شهوات عديدة متيل به �إىل م�شتهيات ،ف�إذا قام كل فرد
لدفع ال�شر عنه بقوة �ساعده �أو �سالحه� ،أو الأقران بدفع �شرور �أقرانهم فني عمر
اجلميع بالدفاع ،وما كان لهم من الوقت مت�سع لغري عمل ،و�إن قيل �أن قوة احلكومة
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بقوانينها تعمل ل�صون الأفراد قلنا �أن قوة احلكومة �إمنا ت�أتي على كف العدوان
املموه وغري
الظاهر ورفع الظلم البينِّ � -أما القتل يف اخلفاء واالختال�س ،والزور ّ
ذلك من اجلرائم التي يرتكبها �أرباب ال�شرور وال�شهوات ،فمن �أين للحكومة �أن
ت�ستطيع دفعه ،و�أنى يكون لها االطالع على خفيات احليل ،وكامنات الد�سائ�س،
ومطويات اخليانة ،وم�ستورات الغدر حتى تقوم بدفع �ضرره ،وهل يرتاب عاقل
�أن الدهري الذي ينكر وجود اخلالق وال ي�ؤمن بثواب �أو عقاب � -إذا ظفر برجل
معه مال ولي�س من يراه من �أهل ال�سلطة  -هل يرتدد بقتل ذلك الرجل و�أخذ ما
معه؟ كال ثم كال � -أما �إذا كان ذلك الرجل ممن يعتقد ،وي�ؤمن ب�أن للعامل خال ًقا،
قادرا ،عاملًا مب�ضمرات القلوب ومطويات الأنف�س ،وا�سع احلول �سامي القدرة ،و�أنه
ً
قدر للخري وال�شر جزاء يوفاه م�ستحقه ،ال �شك �أن ذلك امل�ؤمن ال يقدم على قتل
النف�س ولو بعد عن �أنظار �أهل ال�سلطان الزمني.
�إذن ف�سلطان الدين �أقوى ،و�أنفع من ال�سلطان الزمني ،و�صرامة القوانني.
هذا �أب�سط قيا�س بني من ي�ؤمن باهلل وبني من ينكر وجوده جل جالله .ثم لو
�أخذنا بقية �أباطيل الدهريني وفر�ضنا متكنهم من �إزالة العقائد الثالث ،واخل�صال
الثالث ،وت�سنى لهم �أن ي�ستبدلوا احلياء بقلة احلياء ،وال�صدق بالكذب ،والأمانة
باخليانة ،و�صون الأعرا�ض بالهتك والإباحة واال�شرتاك  -فب�أي نظام ت�صان احلقوق
وحتفظ هيئة االجتماع ،وكيف ت�أمن الأم من ابنها �أن ال يهتك عر�ضها� ،أو البنت
من �أبيها� ،أن ال يف�ضحها ،وغري ذلك من مقو�ضات �أ�سا�س العمران.
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نكتفي بهذا القدر من موا�ضيع الر�سالة  -وعلى طالب املزيد �أن يتناولها
فهي مطبوعة كما قلنا  -وموجودة يف �أكرث املكاتب  -ن�س�أل اهلل احلماية من
ال�ضالل والغواية� .إنه �سميع جميب.
 نهاية المتن 

معد التقدمي يف �سطور
منى �أحمد حممد �أبو زيد
●
●

●�أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية ،دكتوراه يف الآداب �سنة 1989م جامعة الزقازيق ،تقدير
مرتبة ال�شرف الأوىل ،رئي�س ق�سم الفل�سفة ب�آداب حلوان �سنة 2004م.
●عملت وكي ًال للكلية ل�شئون الدرا�سات العليا والبحوث من 2000م �إىل 2003م ،ثم
2004م ،ومن 2007م حتى الآن.

من �أبرز الأعمال وامل�ؤلفات العلمية
●
●
●
●
●
●

●اخلري وال�شر يف الفل�سفة الإ�سالمية ،بريوت1991 ،م.
●الت�صور الذري يف الفكر الإ�سالمي ،بريوت1994 ،م.
●الإن�سان يف الفل�سفة الإ�سالمية ،بريوت1993 ،م.
●الفكر الكالمي عند ابن خلدون ،بريوت1997 ،م.
●املدينة الفا�ضلة عند ابن ر�شد ،الإ�سكندرية2000 ،م.
●احلرية الإن�سانية عند ال�شيعة  -الإثنى ع�شرية ،الإ�سكندرية1999 ،م.

من �أبرز الأبحاث
●

●

●
●

●الدين والعلم يف فكر زكي جنيب حممود ،جملة امل�سلم املعا�صر ،القاهرة ،عدد (،)69
1990م.
●�أبو القا�سم الزهراوي رائد اجلراحة العربية ،جملة الدرا�سات الإ�سالمية ،باك�ستان
1991م.
●ابن ر�شد طبي ًبا ،الكتاب التذكاري  -املجل�س الأعلى للثقافة ،م�صر 1993م.
●املنهج الإ�صالحي عند الإمام عبد احلميد بن بادي�س ،جملة اجلمعية الفل�سفية امل�صرية،
العدد الثاين1993 ،م.
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�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
()1
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
()2
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر احلداد.
()3
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد العزيز جاوي�ش.
()4
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
()5
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد الرازق.
()6
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل الفا�سي.
()7
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف الطاهر ابن عا�شور.
()8
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد �إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
()9
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد الرحمن الكواكبي.
()10
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ال�صدر.
()11
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
()12
التون�سي.
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()13
ّ
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد املتعال ال�صعيديّ .
()14
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني اجل�سر.
()15
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد الغزايلّ.
()16
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
()17
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
()18
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
()19
نبي.
()20
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة الطهطاويّ .
()21
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف طنطاويّ جوهريّ .
()22
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
()23
( )25( - )24حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني النائيني ،تعريب عبد املح�سن �آل جنف ،حتقيق عبد الكرمي �آل جنف.
()26
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا املخزومي.
()27
( )29( - )28ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
()30
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمري �شكيب �أر�سالن.
()31
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة وتقدمي حممد م الأرنا�ؤوط.
()32
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
()33
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
()34
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
()35
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.
()36
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هذا الكتاب

ُطبع ألول مرة عام (1349هـ1931 /م) .وهو يحتوي على الخاطرات التي ألقاها جمال الدين األفغاني أثناء
إقامته األخيرة في األستانة ،في الفترة من (1310هـ1892 /م) إلى (1314هـ1897 /م) ،أي حتى وفاته.

سجل هذه الخاطرات
ترجع أهميته إلى أنه ضم آخر ما صرح به األفغاني من آراء قبيل وفاته .باإلضافة إلى أن ُم ِّ
(محمد باشا المخزومي) كان موضع أسرار األفغاني ،فهو صديقه وتلميذه ومالزمه .وقد كشف له األفغاني عن نواياه،
وأوضح له آراءه بحرية وصراحة؛ لذا جاء الكتاب صورة ح ّية وصادقة آلراء جمال الدين؛ جام ًعا بين دفتيه خالصة ما
أنتجه عقل هذا المفكر اإلسالمي الكبير؛ من أحاديث ومحاورات ودروس وآراء كان يتلوها على مجالسيه ومريديه.

يقول الإمام الأكبر اأحمد الطيب عن الم�شروع:
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية  -وهي تستهدف إعادة نشر اإلنتاج العلمي والثقافي ألعالم

نهضتنـا فـي العصـر الحديـث  -ل ُيعـدُّ فيمـا أرى  -من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية
في العالم اإلسالمي وإعادة تأسيس عقل إسالمي معاصر يستوعب أصوله ،ويعيش عصره .وإني أدعو إلى

ترجمة هذه األعمال إلى اللغات الحية ،وتعميم نشرها ،بكل الوسائل الورقية واإللكترونية.
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