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تشارلس الدكتور املشهور األمريكي الكاتب ملؤلِّفه مرص» يف والتجديد «اإلسالم كتاب يف جاء
ييل: ما ٢٤٠ صفحة يف آدمس

التي الحرة النقدية الروح من بنفحة املغربي القادر عبد الشيخ كتابات تفيض
املغربي تعاليم بني ما عىل وتدل عبده، ومحمد الدين جمال كتابات عليها اشتملْت

ا.ه. تشابُه. من عبده الشيخ مدرسة وتعاليم





األفغاين الدين مجال

١٣١٤ه/١٨٩٧م وفاته وكانت ١٢٥٤ه/١٨٣٩م، سنة ُولِد

١

تعيني يف الطرق بهم بَْت وتشعَّ اإلسالمي، الرشق نهضة تاريخ يف الباحثون بحث مهما
مواهبها، يف فذَّة شخصيٍة إىل أخريًا ذلك يف يرجعون تجدهم نهضته؛ وعوامل يقظته أسباب
رجال من لغريه كان فإذا األفغاني. الدين جمال شخصية هي وعزائمها، هممها يف أْوَحِديَّة
الرشق شعور تلتلة ويف السعي، هذا يف املشاَركة بعُض زمنه حوايل عاشوا الذين اإلصالح
ِمْلؤه موقًفا الرجال، أولئك من غريه يَِقْفُه لم موقًفا وْحده الدين لجمال فإن والرشقيني،
بلد، إىل بلد من والتنقل املعاَرضة، يف العارضة واشتداد والتجرد، واإللحاح والثبات اإلقدام

أحيانًا. والقتل والسجن النفي لخطر والتعرض
متقاربو اإلسالمي الرشق أبناء من مصلحون رجال املايض القرن أواسط يف قام
باإلصالح التعجل ووجوب الخطر، بدنوِّ وأمراءهم ملوكهم وأَنْذَُروا قومهم حذَّروا الزمن،
إيران، يف خان وميلكم تركيا، يف باشا ومدحت باشا رشيد مصطفى الخطر: وقوع قبل
من واحد كل موقف لكن تونس. يف باشا الدين وخري الهند، يف عيل وأمري خان وأحمد
اإلصالحي وصوته بالده، بحدود محدوًدا كان باإلصالح والجهر واإليقاظ التنبيه يف هؤالء
العالم بحدود محدوًدا موقفه كان فقد الدين جمال ا أمَّ مملكته. أهل آذان يتخطَّى كان ما



األفغاني الدين جمال

فأي ملته. أهل من زمنه يف عاش َمْن كل َسْمع يف يَُدوِّي كان الجهري وَصْوتُه اإلسالمي،
له يكن لم أو صوت؟ فيه له يرتفع لم أعجمية، أو كانت عربية اإلسالمية؛ األقطار من ُقْطر
العقبات وإزالة القيود وتحطيم النهوض، وجوب يف شيخهم رسالَة يحملون مريدون فيه

الناهضني؟ أمام
كان فيما نجاحه وبني بينه أحيانًا تَُحول كانت التي هي هذه دعوته يف ورصاحته

إليه. يسعى
كثري يف النجاح ُسلَّم هو حاَوَله ما بعض يف الدين جمال إخفاق إن يقول: أن لقائل بل
لهم ل وأوَّ هواهم، يف وساَرَع الحكام صانََع لو الدين جمال لعل يدري؟ ومن حاَوَله، مما
َخَلَفه وَلَما دعوته، وماتت صوتُه َلخفَت — الشيوخ من غريه يفعل كان كما — مخازيهم

سبيلها. يف األالقيَّ ويالقون بها، يصدعون تالميذ فيها

سنة يف اليوم ونحن (١٨٩٧م)، هجرية ١٣١٥ عام اآلستانة يف الدين جمال تويف
ونيف. قرن نصف وفاته عىل َمرَّ قد فيكون ١٣٦٦ه/١٩٤٨م،

الرشق عىل وفْضله الرجل هذا إىل اإلسالمي العاَلم نبَّه وفاته عىل قرن نصف مرور
بذاته، عالقة أشد يكون الذكريات من برضٍب ذكراه ويُْحيُوا له، يحتفلوا أن فرأوا والرشقيني،
يف فتألََّفْت أسلته. منبت إىل غربته بالد من رفاته ينقلوا أن ذلك حياته؛ بتاريخ اتِّصاًال وأكثر
اآلستانة من العظيم املصلح جثمان الستقبال رجالها، وأحرار أدبائها، كبار من لجنة بغداد
احتفاًال العراقي والشعب العراقية الحكومة به احتفلت الجثمان إليها وصل وملا بغداد، إىل
ثمَّ بفضله. والتنويه بِذْكره، واإلشادة مناقبه، تعديد يف والقصائد الُخطب وأُلِقيَت عظيًما،

١٩٤٤م. سنة األول كانون يف وذلك األفغان، بالد إىل خاصة بطائرة الجثمان نُِقل
العظيم، أستاذي ذكرى خاطري يف هاج الدين جمال السيد جثمان نقل عن الخرب هذا
الزمن هذا كل بمرور أحتفل أن الذمم وفاء من ورأيت الكريم، َشْخَصه عيني أمام وَمثََّل
ذكرياته، وجميل خربه ِمْن واصًفا حياته، سرية يف الكتاب هذا فوضعت به؛ معرفتي عىل
وتربئة للقراء، ُمتعة فيه تكون أن أرجو ما شئونه مختلف من عليه واطََّلْعُت شاهْدتُه وما

الوفاء. قلة من لذمتي
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أَُدوِّنه ما معظم وسأقترصيف ُشَعب، عدة له أخباره وتقيصِّ الدين جمال عىل والكالم
عامة نقل يف التوسع ا أمَّ بأُذُني. الرواة من َسِمْعتُه أو بنفيس، أَْمِره ِمْن َعَرْفتُه ما عىل عنه
يف وتُقرأ معدودة، عبارات من تؤلَّف رسالة يف ال ضخم، كتاب يف يكون إنما فهذا أخباره

محدودة. دقائق

٢

يف بإنشائها أََمَر التي السلطانية املدرسة يف تلميذًا كنت الدين جمال باسم ُفوِجئت ما أول
أحمد الشيخ يومئٍذ املدرسة ناظر وكان ١٣٠٠ه/١٨٨٢م، سنة باشا حمدي الوايل بريوت

وطنيته. واْلِتهاب وفضله بعلمه الشام بالد يف املشهور األزهري، عباس
وحوله ويلعبون، يرتعون املدرسة ساحة يف وهم الطالب بني أحمد الشيخ يوًما رأيت
إنها — عنها سألوه وقد — لهم يقول وسمعته إليهم. بها يشري جريدة وبيده منهم طائفة
صديقي تحريرها يف ويساعده األفغاني، الدين جمال السيد يُصدرها الوثقى»، «العروة
إنشائها، والغرضمن «العروة» وْصف يف أحمد الشيخ وأفاَض املرصي. عبده محمد الشيخ
أمامه، يُمرَّان صغريان تلميذان وإذا اْلتفاتة منه وبدرْت مكانتهما. وُعلُوِّ الرجلني ووْصف
أخوه وهذا قائًال: اآلخر إىل وأشار عبده، محمد الشيخ ابن1 هذا وقال: أحدهما إىل فأشار

حمودة.
إليهما أنظر يومئٍذ من ُت فِرصْ لرؤيتهما، أرتاح وال التلميذين، بهذين آبه ال وكنت
املدرسة من الشام طرابلس إىل ورجعت إليهما. والحديث منهما التقرب وأحبُّ بإجالل،
— هللا رحمه املنار صاحب — رضا الشيخ صديقي إىل حامًال ١٣٠١ه عام السلطانية
عدًدا عرش ثمانية وكانت أعدادها، عن معه أبحث وأخذت وُمنِشئيها، الوثقى» «العروة خرب
فجعلت منهم، بطلٍب أو عفًوا تأتيهم كانت الذين طرابلس فضالء بعض لدى ُمبعثَرة
رشيد، الشيخ الحرص هذا يف رشيكي وكان إليهم. وأُِعيُدها ألنسخها عندهم من أَْلتَِقُطها
ثمَّ يائها، إىل أَِلِفها ِمْن بقلمي أنسخها فكنت أنا ا أمَّ مقاالتها، من اْلُمِهمَّ ينسخ هو وكان

يُتِمَّ أن قبل هللا رحمه مات وقد عيلَّ، ذلك اشتبه فقد محروس، أو والده، اسم عىل «محمد» واسمه 1

العرشين.
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وهذه اليوم، إىل عندي زال ما صفحة خمسمائة صفحاته بََلَغْت مجلَّد2 يف كراريسها َجَمْعُت
منها: عدٍد كل رأس عىل مكتوبًا كان ما صورة

الوثقى العروة

لها انفصام ال

الخميس يوم تصدر أدبية سياسية جريدة

األول املحرر السياسة مدير

عبده محمد الشيخ األفغاني الحسيني الدين جمال
أي يف رسائل أو بتحارير إلينا يبعث أن شاء من

عىل التنبيه أو الجريدة يف نرشه رغبة كان، موضوٍع
العنوان: بهذا الجريدة إدارة إىل فلريسلها مهم، أمر

.6 Rue Martel à Paris

الرشقية. الجهات جميع إىل الجريدة تُْرَسل

السنة يف فرنكات خمسة الربيد أجرة ُعيِّنت قد
نفسه. بها تسمح ملن

األول: العدد فاتحة يف ُكِتب ما صورة وهذه

من األول العدد

الوثقى العروة

لها انفصام ال

١٣٠١ سنة األوىل جمادى ١٥ يف الخميس يوم

الشيخ نفقة عىل بريوت يف ُطِبعت ١٣٢٨ه سنة ويف ١٣٠٧ه، سنة وبياًضا نسًخا «العروة» أتمْمُت 2
أبابيل. جريدة صاحب الحبال حسني
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الرحيم الرحمن هللا بسم

قول من اإللهية العناية ه تُِمدُّ ما هذا املصري. وإليك أنبنا وإليك توكلنا عليك ربنا
مذاهب خفيت العمل. نجاح يف املتََّكل هللا وعىل الرشق، بأحوال متعلًِّقا الحق
اْلتََوْت. ثمَّ األنفس تنكرها ال ربما طرق عىل بدأت ظهرت، ثمَّ أزمانًا الطامعني
إلخ. … الفكر بيداء تجاوزوا حتى بالضعفاء سريهم يف األمم من األقوياء أوغل

من الوثقى» «العروة مجلة أُنِشئت الذي الغرض برنامج خالصة هي الفاتحة وهذه
َضْعف إىل أدَّت التي األسباب ورشح بهم، األقوياء يريده ما إىل الضعفاء تنبيه أجله:
الذين الرشق سياسيِّي وزمالءَهم أوروبا سياسيِّي باألقوياء ويريد األقوياء. وقوَّة الضعفاء

مصالحهم. يف والتفريط بالضعفاء استبدادهم يف وقلَّدوهم آثارهم عىل ساروا
دولة — املسلمون وهم — الضعفاء لهؤالء يكون أن يريدان كانا وعبده فاألفغاني
تعاليم مراعاة مع واالستقالل، العزة إىل املوصلة والعمران، املدنية بأسباب آِخذة قوية

األساسية. اإلسالم

عىل سلطانها واستوىل نفيس يف اختمَرْت الوثقى العروة من نْتُها تلقَّ التي الفكرة هذه
برشح أُْعنَى أحيانًا وكنت ًما، وتفهُّ دراسًة وقتي كلَّ «العروة» فأعطيُت وحيس، شعوري
الُقوَّاد وْقوقة صوت «وبلغ العروة قول عىل تعليًقا قويل ذلك مثال وتعابريها. ألفاظها
وعىل الكالب»، ونباح الطري أصوات األصل يف «الوقوقة املسكونة»: أقايص إىل اإلنجليز
تبيض أي «تَمِكن، أهله»: سكون عند إال ُقْطر يف بدسائسها إنكلرتا تَْمِكن ال «لهذا قولها:
والجراد.» الصئبان بيض واملكن بيوَضها، أَْلَقْت إذا الجرادة أو القملة أمكنت ِمْن وتفرخ؛
وأساليب الكتابة يف مناهَج العرب ناشئة يَدي بني دْت مهَّ الوثقى» «العروة أن َجَرَم فال
الفصحى اللغة كلمات استعمال وجوب إىل ونبَّهْت قبل، من يعهدونها كانوا ما اإلنشاء
كقولها: الجديدة؛ االجتماعية الحياة ومطالب العرصية املعاني إيراد عىل بها واالستعانة
هنري ُصنْع من بآالت ُمسيَّجة البنادق، حراب من بلؤام مدرَّعة العساكر، من قالًعا «وبنوا

البنادق. حراب تالُؤم يف «العروة» فاستعمَلتْها النبال، ريش تالُؤم و«اللؤام»: مارتن»،
وعىل كلمة، ثالثني نحو اللغة فصيح من الرشح إىل يحتاج مما األول العدد ن تضمَّ وقد
الكلمات هذه ومن كلمة. خمسمائة زهاء كلها العروة أعداد يف اللغوية الكلمات تبلغ قد هذا
األوهام»، طوامري حوايش يف إال أثر له يكن «لم املرشد»، وضل الخريت فيها «وتاَه قوله:
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تكأة صار بحيث األلسن، تلوكه لفظ «التعصب حياته»، بحفظ يقوم ما غضاره من يَنَْل «لم
الحوادث أمواج غوارب «عىل تََفيُْهقه»، يف والذملقاني تَْهتََهته، يف الَعِييُّ إليه يلجأ للمتكلمني؛
يَمتدَّ أن يبعد «هل العظمى)، الداهية (والكريبة: أخرى» فهم وتتلقَّ كريبة تقذفهم نائمون،
«واشتهرت النار)، شعلة (واللياق: األخرى» اإلسالمية األقطار إىل السوداني املهدي لياق
أن إال الزغزغة هذه من َقْصُدها يكن ولم … بالرويغة وأخذهم الرشقيني بخالبة إنكلرتا
يجدر التي والتعابري األلفاظ من ذلك غري إىل فيه»، ألحٍد حقَّ ال فراطة السودان يكون

وتداُولها. اقتباسها
أو ،Poste العسكري املركز بمعنى نقطة جمع «النقاط» كلمة العروة استعمَلت وقد
الحربية النقاط من اإلنجليز «وتمكَّن فقالت: اليوم، يقولون كما اسرتاتيجي موقع بمعنى
املعنى. بهذا والنقاط» «النقطة استعمل َمن أول العروة ولعل وقربص.» كمالطة البحر يف
الوطنية» املصالح عىل «وينقبون قولها: ذلك من ا، جدٍّ قليلة العروة يف اللغوية واألغالط
(بمعنى «خان» جمع مثل به، لنا َعْهد ال ما الَكِلم من استعمَلْت وقد املصالح». «عن صوابه
عىل جمَعتْه إنما ولعلها «خانات»، عىل َجْمعه بيننا واملعروف «خوانني»، عىل الرتك) ملك
قوله: املعهودة غري الجميلة كناياته ومن املسافرين. بخانات اشتباهه من تفاديًا «خوانني»
معاني ومن اليد. متناَول يف أو الكف يف هو املطلوب الغرض إن أْي الجناح»؛ تحت «وهو
اليد، بمعنى يكون الجناح أن عىل اإلبط، تحت املطلوب اليشء إن قال كأنه «اإلبط»، الجناح

اليد. ال اإلبط بالجناح املراد بأن تُْشِعر «تحت» كلمة لكن
عىل شاع ما الرشيقة والتعابري الفصيحة الكلمات من نَت تضمَّ «العروة» أن نرى وهكذا
الوثقى العروة فكانت استعماله، متداولني مثاله، ُمْحتَِذين أقالمهم، وأَِسنَّة الُكتَّاب ألسنة
الكتابية األساليب وتجديد العربي اإلنشاء يف جديدة لنهضة أساًسا الكتابية وأساليبها

العربية.
َكثْرتِها عن فحدِّث واألخالقية، واالنتقادية االجتماعية واملوضوعات امَلطالب أما

حرج. وال وفائدتها
أُنشئْت التي األغراض من الحصيد وحب القصيد، بيت فهي السياسية الشئونات ا وأمَّ
النفوس وهيج أطماعهم، يف اإلنكليز عىل التشنيع حول تدور وتراها «العروة»، ألجلها
يُقال مما كأنه سنة وستني ست منذ قاَلتْه وما حواليهم. من الفتن نريان وتأريث عليهم،
آسيا، يف العمل وقُت الوقَت أن الروسية رأت «وإنما األول: العدد يف قال ما اسمعوا اليوم.
وإن الهند. أطراف يف مقاصدها إلجراء لتتفرَّغ األوروبية حدودها جهة من الراحة فطلبت
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اإلنكليز ليت اإلنكليزية. الجرائد جميع يف أَثَُره َظَهَر قد الفجائي االنتقال هذا من الفزع
ك َرشَ يف يقعوا ولم القريب، الخطر من بهم يُلِمُّ ما ِلَدْفع عزيمتهم هوا ووجَّ ُقوَّتَهم رصفوا
أوقدوا طرقوها فلما رصًفا، وْهًما كان مرص من يخافونه كانوا ما فإن املرصية، املسألة

إلخ.» … عالجها عن َعْجز يف ذلك بعد ُهْم ثمَّ أحد. بباِل تخطر كانت ما فتنًة
من والتحذير شأنهم، وتصغري اإلنجليز عىل التأليب أساليب يف تتفنن العروة وكانت

التاليتني: األسطورتني مثل روايِة إىل أحيانًا تلجأ حتى حبائلهم؛ يف الوقوع

أسطورة
أوى وربما إصطخر، مدينة خارج كان عظيًما هيكًال أن األوَّلني أساطري يف ذكروا
َغاَلتُْه إال أحد إليه أوى وما الظالم. وحشة بهم اشتدت إذا الليل بعضرساة إليه
فيجدونه النهار ضوء يف الهيكل فيدخلون خربه، لقصِّ أثره طالب فيأتي امَلِنيَّة،
للموت. سببًا يُْعَهد ما كل من بدنه لسالمة موته لسبب يهتدون ال ثمَّ ميِّتًا.
به، املبيت من ِحذَْره قاصد ُكلُّ وأَخذ والقطان، السابلة بني الهيكل أمر واشتهر
نفسه انتحار3 عليه وصُعب الحياة، عىل املوت فاختار برجل الدنيا ضاقت حتى
نصحوه رجال منه بالقرب فإذا منيته، يصادف لعله الهيكل إىل فذهب بيده،
وانَْفَلَت العاقبة. لتلك أتيت إنما وقال: إليهم، يُْصِغ فلم الهالك عاقبَة وَحذَُّروه
مزعجة أصوات فاجأَتْه الهيكل ط توسَّ فلما هالكه. يظن حيث إىل نصحائه من
عظامك. وسْحق بدنك لتمزيق وصْلنا نحن ها يخاطبه: عظيًما جمًعا كأن هائلة،
َحَدثَْت وقد إال كالمه يُتِمَّ فلم الحياة. سئْمُت فقد فاقدموا أََال اليائس: فصاح
والدنانري، الدراهم منه وتناثَرْت الجدار، وانشقَّ الطلسم، وانحلَّ شديدة، قرقعة
النهار أضحى وملا أصبح. حتى ونام الخائف فاطمأن الكنوز، أبواب وتفتَّحت
بعَض يسألهم مستبًرشا فِرًحا وجدوه جنازته ليحملوا خربه عىل الواقفون وجاء
البيان فبعد قصته، فاستخربوا والفضة، الذهب من وجده ما ِليَْحِمَل األوعية
حقيقَة ال التي املزعجات تلك من بالفزع كان إنما َهَلَك َمْن هالك أن علموا
نفوَسهم أَْوَحَشْت إذا املغرورون إليه يأوي عظيم هيكل العظمى وبريطانيا لها.

يقول: أن واألفصح نفسه، ينحر أن أو االنتحار، عليه َصُعَب يقول: أن الظاهر فكان الزم، فعل االنتحار 3
نفسه. بخع
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َمن جدرانه بني َهَلَك وكم األوهام. بُمزِعجات املنية فتدركهم السياسة، ظلماُت
قوى الهيكل ذلك إىل اليأس يسوق أن وأخىش لجأشهم، ثباَت وال لهم، مريرَة ال
فينقضُّ اليأس صوت فيها يصعد هنيهة إال تكون فما الحياة ماقت املريرة،

األعظم. الطلسم هذا وينحلُّ الجدار

أخرى أسطورة
جاحظ املشفرين، مقلوب الشفتني، غليظ املنظر، هائل أسوَد زنجيٍّا إن قالوا
يحمل كان الصورة؛ ُمنَْكر األنف، أفطس الوجه، بَِشع الحدقتني، أحمر العينني،
إليه نظر كلما — والولد بغداد. ة أزقَّ من زقاق يف به يسري مظلمة ليلٍة يف ولًدا
الزنجي َربَتَه الفزع به اشتد وكلما ويعول، ويصيح وينتحب ويبكي يفزع —
كل من وحافظك وأنيُسك معك فإنني ولدي، يا تََخْف ال له: وقال ظهره، ومسح
إنما سيدي، يا الصبي: قال للصبي، الزنجي من املالَطفات هذه تكرير وبعد رش،
املرصيني، مع إنكلرتا حكومة شأن وهكذا الظالم. وحشة من ال منك وفزعي خويف
مسحْت املرصية، البالد يف الخلل وزاد املصائب، وَعُظَمت الخطوب، اشتدت كلما
نعومة هي (وإنما الناعمة بيدها ووزرائه باشا توفيق ظهر عىل بريطانيا حكومة
تحزنوا، ال لهم: وتقول امُلَرْونَقة4 بوعودها تمنِّيهم األهايل عىل وأَْقبلْت الثعبان)،
األهلني عامة إىل وزرائه إىل باشا توفيق من املرصيني وجميع معكم. فإني
عنَّا يك بتنحِّ واطمئناننا وراحتنا منك، وجزُعنا خوُفنا إنما وينادون: يجأرون

ا.ه. وشأنَنا. وتْرِكنا

بة الخالَّ أفانينه هي وهذه السيايس، ونشاطه األفغاني الدين جمال جهد من نموذج هذا
دراسًة «العروة» مضامني أدرس وكنت الوثقى»، «العروة يف قرائه عىل يوزِّعها كان التي
وترضاه، «البيئة» تَْقبله كانت ما منها وآراءً: أفكاًرا سطورها خالل من وأستوحي عميقة،
مبادئ من إليه وأدعو به وألهج فيه أَُفكِّر كنت ما وأخطر وتأباه. تستنكره كانت ما ومنها
رضا رشيد الشيخ الوعر الطريق هذا يف ومؤنيس رفيقي وكان الديني». «اإلصالح العروة

ُمزخَرف. ُمزيَّن أي: ُمَرْونَق، فقال مفعول، اسم منه الكاتب اشتقَّ وقد الُحْسن، الرونق: 4
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عن مستطرًفا حديثًا أو جديًدا خربًا نْعرف أن يلذُّنا ما بقدر يشءٌ يلذُّنا كان وما هللا، رحمه
مداِعبًا. مفاِكًها به عليه ويمتنُّ اآلخر عىل أحُدنا ه يقصُّ فكان األفغاني، الدين جمال

البيِّنات»: من الثاني «الجزء لكتابي مقدِّماته يف رشيد الشيخ قال

جريدة ومعنًى لفًظا إنشائنا يف أَثَُره وَظَهَر وعقولنا أنفسنا يف أثَّر ما وأكرب
واالجتماعية واألدبية العلمية نهضته ومجدَِّدي الرشق لحكيَمي الوثقى» «العروة
حياة يف دخلت فوَجْدتُني منها أعداًدا وجْدُت واإلسالمية، والدينية والسياسية
اآلخر منَّا كلٍّ إطالع يف كدأبنا األعداد، تلك عىل املغربي صديِقي وأطلعت جديدة،
ما وأستنسخ األعداد بقية عن أبحث طفقُت ثمَّ مفيًدا. ويراه يستحسنه ما عىل
وأفكارهما الحكيَمني آراء ورسخت لنا، كملت حتى أيًضا هو وينسخ منها، أجده
الجرس: حسني الشيخ أستاذنا مرًة لنا قال وقد أنفسنا. يف اإلصالحي مذهبهما أو
أفكاره. واتِّباع األفغاني الدين جمال السيد حب ها أََخصُّ كثرية جوامَع بينكما إن

ا.ه. عنكم. ينا وتلقِّ لفضيلتكم تتْلُمذنا ها أََخصُّ بل له: فقلنا

بالد يف عنها غيابه بعد إليها عاد (طرابلس) بلدنا أهل من مسيحيٍّا ًرا مصوِّ أن وبََلَغنَا
أخباًرا عنه يروي وأنه األفغاني، الدين بجمال اجتمع أنه فأخَربَنا متطاولة، سنني الهند
ونلهيه الدين جمال عن باالستفسار نلحُّ وكنا عليه. ودمرنا عمله محل إىل فهرعنا طريفة.
ويصفه وأقواله، أعماله من يعرف ما لنا يروي فكان يَديْه، بني الذي شغله عن أحيانًا
استطالعنا حبَّ منَّا طرابلس أهل وَعَرَف خربه، حقيقة عىل الواقف به، العارف وْصَف لنا
بخرب يجيئنا علينا الرسور إدخال أو إلينا د التودُّ أراد َمن كل فكان األفغاني، السيد ألخبار

عنه.
صاَدَفنا — هللا رحمه — والكرامة بالصالح املشهور العمري عيل الشيخ أن ذلك ومن
الخطيب»، الدين «جمال بتوقيع اآلستانة من جاءه كتاٍب عىل فأْطَلَعنا يوًما، الطريق يف
بذلك يريد — األفغاني السيد إال الدين بجمال ى مسمٍّ اآلستانة يف أحًدا يعرف ال إنه لنا وقال
بتوقيع الكتاب فإذا — عادته من الناس ُمطايَبُة وكانت علينا، الرسور وإدخاَل ُمطايَبتنا
نفسه ب يلقِّ ال واألفغاني «الخطيب»، هذا هو َمن نعلم ال وُكنَّا الخطيب»، الدين «جمال
أن مضمونه من لنا ظهر وقد اإلنشاء، جيد الخط َحَسن والكتاب به، يشتهر ولم بالخطيب،
فيكشف له، الدعاء يف العمري الشيخ إىل يلتجئ فهو أَقلَقتْه، روحية ضائقة يف َوَقع كاتبه
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أخريًا تبنيَّ ثمَّ األفغاني، السيد من الكتاب يكون أن يف شكٍّا فازددنا به؛ هو ما عنه هللا
أخو وهو الرشعية، النيابات يتعاطى الخطيب، آل من فاضل دمشقي الكتاب صاحب أن

املشهور. والسيايس املحامي الخطيب بك زكي األستاذ صديقنا
مرص من بالوافدين االتصال عىل والحرص عبده، والشيخ باألفغاني اهتمامنا وكثرة
مألوفة، غري تكون قد وأفكار آراء من عنهما يُروى بما والتحدث خربهما ملعرفة واآلستانة
ونكثر ذلك، نبايل ال وُكنَّا علينا. ويتقوَّلون فينا يقعون األحايني بعض يف الناس جعل حتى

ونُْصحهما. بعلمهما االنتفاع ووجوب وتعاليمهما، الشيَخني عن والدفاع الجدل من
إىل برْحتُها ثمَّ ١٣٠١–١٣١٠ه، سنني عرش ُزهاءَ طرابلس يف الحال هذه عىل بقيُت
اجتمعت واحدة، سنًة ثَمَّ فمكثت الدينية، َمعاهدها بعض يف الدخول أجل من اآلستانة
غري عنه، سمعته ما وأروي منه، شاَهْدتُه ما أَِصُف ذا أنا وها مراًرا، الدين بجمال خاللها
تمهيًدا لتكون سريته؛ من خالصٍة عىل آتي أن قصْدُت إليه فيما الرشوع قبل يَْحُسن أنه

له. أخريًا مثًوى اآلستانة يتَّخذ جعله الذي السبب يدي بني

٣

يقولون واإليرانيون أفغاني، إذن فهو األفغان، عاصمة كابل مدينة يف الدين جمال نشأ
كما لالستغراب. وأدعاها األمور أعجب من الدين جمال نسبة يف الخالف وهذا إيراني. إنه
واألدلة أبصارنا، مواقع تحت تقع ومساعيه وأعماله وبالدنا، عرصنا يف عاش الرجل أن
رجال أخبار من كثرٍي يف الشك يورثنا أفغانيته يف فالشك نسبه. حقيقة ملعرفة رة متوفِّ
«جمال يف ًا نريِّ مقاًال كتبت كنت وقد ومثالبهم. مناقبهم وَمناشئ ونسبتهم األقدمني التاريخ
من هذا مقايل ولعل ١٣٢٧ه/١٩٠٩م، سنة املؤيد5 يف نُِرش إيراني؟» أم أفغاني أهو الدين

املوضوع. هذا يف ُكِتَب ما أرصح
أن وعرضله املختلفة، للعلوم دراسته أتمَّ حتى عمره من عرشة الثامنة السيد يبلغ ولم
١٢٧٣ سنة الفريضة ألداء الحجاز وقصد العرصية، العلوم بعض لدراسة الهند إىل يسافر
فانحاز األفغان، أمراء بني خالف وَوَقَع وظائفها. إحدى وتقلَّد األفغان إىل رجع ثمَّ هجرية،
عيل»، «شري اإلنكليز وشايََع دولة، وزير بمثابة له وكان خان»، أعظم «محمد إىل السيد

أراد. من َفْلرياجعه ،١٥٠ صفحة ،١ جزء «البيِّنات»، كتابي يف املقال هذا نُِرش ثُم 5
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واشتهرت الدين، وجمال اإلنكليز بني العداوة نشأت هنا ومن أعظم، محمد عىل هذا فتغلَّب
له: شعٍر يف العنحوري بك سليم قال حتى

األف��غ��ان��ي ب��غ��ض��ه��ا م��ن وك��أن��ه��ا زم��اِن��ِه ب��ي��ك��ونْ��ِس��ِف��ي��ْل��ُد6 ف��ك��أن��ن��ي

له، أضمره لكنه بسوء للسيد يتعرَّْض فلم منافسه، عىل عيل» «شري تغلَّب وأخريًا
أربعني فأقام مرص إىل بالهند وَمرَّ ١٢٨٥ه، سنة األفغان عن فرحل بذلك السيد وأحسَّ
من كثريٌ وخاَلطه األزهر، عىل أثنائها يف «تردَّد عبده: محمد الشيخ األستاذ قال يوًما.

ا.ه. بيته». يف لهم فقرأه اإلظهار، رشح لهم يقرأ أن وسألوه السوريني، الطلبة
«اإلظهار»،7 لهم يقرأ أن ريض ُمذ السيد عىل عظيمة دالة للسوريني كان أنه ويظهر
الحكمة إن إذ للطالب؛ وتلقينه نرشه يف السيد يشتغل أن من شأنًا أقلُّ النحو وعلم
مريديه، بني العلوم من نْرشه ه يهمُّ ما وأكثر نظره مطمع كانت العليا والسياسة والفلسفة
«كان قال: عبده محمد الشيخ أن الفضالء بعض روى وقد ال. أم أهلها من أكانوا سواء
مخاِطبَه يجذب أنه خواصه ومن مريدها، وغري ملريدها الحكمة يُلقي الدين جمال السيد
املجلس حالة يفَّ تؤثِّر ألنني ذلك؛ عىل أغبطه وكنت أهله. من يكن لم وإن يريد ما إىل

ا.ه. ظاهًرا.» واستعداًدا قابًال محالٍّ له رأيت إذا إال للكالم نفيس تتوجه فال للوقت،
األفغاني بزيِّه وكان باشا، عايل الصدر عهد يف اآلستانة مرصإىل من السيد شخص ثمَّ
من بسائق لسانه وأطلق منزلته، وارتفعت أَْمُره فَعُظَم عجراء)، وعمامة وكساء (جبة

وقته. فوات قبل به والتعجل اإلصالح وجوب يف طبعه
دستورية إىل حكومتهم تحويل يف العثمانيني سْعي «إن اإلنكليزي: بلنت املسرت قال
يحاورهم عاصمتهم يف أقام فقد الدين، جمال تأثري من يشءٍ إىل يُنسب قد األمر بادئ يف

فيهم.» ويخطب
زغلول باشا سعد خطب فقد أيًضا؛ مرص نهضة يف الدين جمال تأثري كان وهكذا
خطبائكم، بعض قال كما النهضة هذه خالق «لست للمرصيني: وقال الحفالت بعض يف

دزرائييل األمر أول يف يُدعى وكان الكبري، السيايس اإلنكليزي الوزير هو Beaconsfield بيكونسفيلد 6

(١٨٠٤–١٨٨١م).
وُسكَّان العثمانيني األتراك عند أَْمُره اشتهر «الربكوي»، ملؤلِّفه النحو علم يف مخترص متٌن اإلظهاُر 7

العهد. ذلك يف لهم التابعة العربية الواليات

19



األفغاني الدين جمال

وعرابي. عيل محمد عهد من قديمة نهضتكم إنما أتصوره، ال بل أدَّعيه، وال ذلك أقول ال
نكتمه؛ أالَّ يجب حقٌّ وهذا فيها، كبريٌ أثٌر وتالميذه وأتباعه األفغاني الدين جمال وللسيد

الضعيف.» إال الحق يَْكتُم ال ألنه
يف خطابًا وألقى األعىل، املعارف مجلس يف عضًوا اآلستانة يف وهو الدين جمال ُعنيِّ
فأنكر اآلستانة، نزول من أشهر ستة بعد أَتَْقنَها التي الرتكية باللغة الفنون» «دار حفلة
عليه، ًا متغريِّ أفندي فهمي حسن اإلسالم شيخ وكان اآلراء. بعَض خطابه من املشايخ
وكان قوله. هون ويسفِّ الدين جمال عىل يردُّون مساجدها وُخطباء اآلستانة علماء فقام
أيًضا عليه الرد يف رسالة فوضع املغربي»، أحمد بن «مصطفى والدي اآلستانة يف يومئٍذ
إن قال من عىل الرد يف الصواب «عني اها وسمَّ اليوم، إىل مكتبتي يف مخطوطة زالت ما
يف تبييضها من الفراغ وكان آخرها: يف قال باالكتساب»، تُنَاَالن صنعتان والنبوة الرسالة
يف هذا يَُقْل لم الدين جمال السيد أن عبده محمد الشيخ وأكَّد ١٢٨٧ه. سنة الحجة ذي
منها وهو به التُّهمة فألصقوا عليه تحاملوا األتراك مشايخ وإنما والرسالة، النبوة مسألة
عرفه ما رسالته يف فكتب الواقع، حقيقة يتبنيَّ فلم الرتكية، يعرف ال والدي وكان براء.
جوهرة صاحب فيها قال التي املسألة هذه يف قرروه وما والجماعة، السنة أهل مذهب من

التوحيد:

ع��ق��ب��ْه أع��ل��ى ال��خ��ي��ر ف��ي رق��ى ول��و م��ك��ت��س��ب��ْه ن��ب��وة ت��ك��ن ول��م
ال��ِم��نَ��ْن واِه��ُب ال��ل��ه ج��لَّ ي��ش��اء ِل��َم��ْن ي��ؤت��ي��ه ال��ل��ه ف��ْض��ل ذاك ب��ل

التي بالتهمة وتعيريه السيد عىل التشنيع يف أطال رسالته مقدِّمة يف والدي أن غري
النية. وسالمة القصد ُحْسن من نفسه يف َوَقَر ملا مؤاَخذًا يكون أال وأرجو إليه، نُِسبْت

الثقة ضعيف جعله تأثريًا الدين جمال نفس يف أثَّرت الفنون» «دار حادثة أن ويظهر
من بعثة يوفد أن أراد ملا الحميد عبد السلطان أن رووا فقد عليهم، واالعتماد بالعلماء
جمال واستشار إمرباطورها، طلب عىل بناءً اليابان بالد يف اإلسالم لنرش اآلستانة علماء
وقال — تفصيله سيأتي كما اآلستانة إىل الثانية جيئته يف هذا وكان — يوافقه لم الدين
أن والرأي الكافرين، روا ينفِّ أن فأجدر اإلسالم، من املسلمني روا نفَّ العلماء «إن للسلطان:
طائفة تخريج يف نجتهد ثمَّ طلبه، بتلبية فيه تَِعُدونَه كتاب مع هدايا اإلمرباطور إىل تُْرِسل

املعقول.» بابها من إليها ويدخلون للدعوة يَْصلُحون العلماء من
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اآلستانة من السيد خروج إىل الفنون) دار يف خطابه (حادثة أخريًا الحادثة هذه أدَّت
البقاء. عىل حمله باشا رياض أن غري فيها، اإلقامة نية عىل ال مرص، فنزل مظلوًما، ُمبَعًدا
فضالء يفعل كان كما عليه مرص فضالء فأقبل الشهر. يف قرش ألف حكومته له وعيَّنَْت
وحكمة فلسفة من املختلفة العلوم يُدرِّس وكان األوىل. القصرية إقامته مدة يف سوريا
حقائق إىل حوله َمْن ويُْرِشد األوهام، ُعُقل العقول عن يفكك فكان داره، يف وغريهما
إال استعانوا ملا معناها فهموا لو الناس «إن قال: مثًال التوحيد كلمة ذُِكرت فإذا اإلسالم.
الفناء لقولهم: معنًى أفهم ال «أنا قال: التصوُّف ذُِكر وإذا هللا»، من إال املدد طلبوا وال باهلل،
وسائل إىل وتنبيههم تعليمهم فيهم الفناء ومعنى هللا، خلق يف يكون الفناء وإنما هللا، يف
يف واألدبية والعلمية السياسية الجرائد أكثر «ما يقول: وكان خريهم.» فيه وما سعادتهم
لهم: تقول جريدة إىل كله؛ ذلك من أبسط جريدة إىل حاجة يف أهاليها أن مع البالد! هذه

أثوابكم.» اغسلوا أيديكم، اغسلوا أرجلكم، اغسلوا
مريدون الحياة وفْهم والدين العلم يف وتجديده هذه رصاحته جرَّاء من له نشأ وقد
العامة. إليهم ومال الكفر، من الفلسفة قراءة يَُعدُّ من سيَّما وال الشيوخ؛ فحسده كثريون،
فساَعَد حكومتهم، تنظيم وجوب إىل املرصيني ونبَّه املرصية، السياسة غمار السيد وخاض
يعلنه كان الذي لإلنكليز بُْغضه سيَّما وال منه؛ والخشية له األمور والة تنكُّر عىل كله هذا
وكتب السياسية، األعمال أمام املجال له لينفسح املاسونية سلك يف وانتظم يخفيه. وال
باشا» «توفيق تولية ذلك ووافق عليه، الرد نفسه غالدستون توىل السياسة يف مقاالت
وذلك الهند إىل فذهب املرصي، القطر من فأُْخِرج السيد، عىل الصرب يِطِق فلم للخديوية،
نفقة املال من مبلًغا اإلنكليز قنصل عليه فعرض السويس، من سفره وكان ١٢٩٦ه. سنة
إقامته مدة فتكون فريسته»، يعدم ال ذهب أينما «األسد املأثورة: كلمته وقال فأبى، السفر
الشيخ به اتصل وهناك فباريس، لندن إىل الهند غادر ثمَّ سنوات، ثماني مرص يف الثانية
صدر يف َوَصْفنا ما خربها من َوَصْفنا التي الوثقى» «العروة جريدة وأصدرا عبده محمد
بسبب أُقِفلت ثمَّ املرصية»، الوثقى «العروة جمعية من بتكليف إصدارها وكان الكالم.
السياسة، يف الكالم يرتك لم السيد لكن وجهها. يف والسودان ومرص الهند أبواب إقفال

واإلسالم. العلم يف رينان مع أبحاث له وَجَرْت الباريسية، الصحف يف فكتب
فذهب السودان، مهدي يف رأيه ليسأاله لندن إىل و«سالسبوري» «ترششل» وطلبه
ه فوالَّ طهران إىل فخفَّ الدين»، «نارص إيران شاه فطلبه باريس، إىل رجع ثمَّ إليهما،
عليه، وتغريَّ الشاه فخافه تعاليمه، إىل ومالوا اإليرانيون فأحبه الحربية، وزارة الشاه
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وكان فبطرسربج، موسكو إىل فذهب للصحة، انتجاًعا السفر يف فاستأذنه السيد وأحس
وزار آرائه. نْرش عىل عاملون له، اعون سمَّ إليه، مشتاقون مريدون ينزله مكان كل يف له
واطمأن الشاه فالطفه الدين نارص بالشاه ثمة واْلتقى ١٨٨٩م، سنة باريس معرض
الروح يبث وجعل فيها، األوىل مكانته إليه وعادت طهران، إىل معه وعاد إليه، الدين جمال
زيارة يف واستأذنه بذلك السيد فأحسَّ له، تنكُّره إىل الشاه فعاد أبنائها، بني الدستورية
واتخذ ُمِحبُّوه. وتَِبَعه طهران، من كيلومرتًا عرشين بُْعد عىل بلدة وهي العظيم»، عبد «شاه
عليه، صربًا الشاه يِطِق فلم الحكومة، إصالح يف برأيه الجهر إىل طريًقا املكان قداسة من

البرصة. فنزل تركيا حدود إىل مرضه فراش من فاحتملوه إليه، عسكرية قوة فأرسل
الطرابليس، الرافعي أفندي الحميد عبد قاضيها يومئٍذ البرصة يف كان أن واتََّفَق
البرصة، يف وهو األفغاني السيد أخبار من القايضطرائف لسان عن اإلخوان بعُض فروى
وستأتي إيراني»، أم أفغاني الدين «جمال بعنوان «البيِّنات»، يف املنشور مقايل أَْوَدْعتُها
األفغاني السيد واستأذن فيها. أخباره من واقتباسيشءٍ البرصة السيد نزول لذكر مناسبة
فلم العرب، جزيرة داخلية يف السياحة إىل يذهب أن يف اآلستانة حكومة البرصة يف وهو
وكان بمنعه، برقية جاءت أن تلبث لم ثمَّ لندن، إىل الذهاب يف له أَِذنُوا ثمَّ له، يؤذَْن
أنه ذلك من والشاه، اإليرانيني بني الفتن نار تأريث يف وسعه بذل أن بعد البرصة َغاَدَر
الفارسية، إىل فرتَجَمها موري»، «جيمس تأليف بابا»، «عيل كتاب من نسخة عىل حصل
يستهزئ كيف فيعرفوا الجديد، والنشء الطالب ليقرأها إيران إىل منها بنسخ يبعث وجعل

اإلصالح. إىل ويُهبُّوا بهم األجانب
وأنديتهم. مجتمعاتهم يف اإلنكليز إىل يتحدث لندن يف أقام البرصة غادر أن وبعد
معظم وكان السيد، بتوقيع الخافقني» «ضياء جريدة يف الرنَّانة املقاالت يكتب وكان
فكان عهده. يف إيران حالة إليه آلت وما الشاه، عىل الطعن يف وأحاديثه كتاباته يف اهتمامه
باشا رستم سفريه السلطان ط فتوسَّ منه، له شاكيًا الحميد عبد السلطان إىل يكتب الشاه
إليه فكتب الهدى»، «أبو الشيخ وأفلح رستم يفلح فلم اآلستانة، إىل الدين جمال يُْقِدَم أن يف
«املسافرخانه» يف ونزل اآلستانة، إىل وشخص فانخدع الكالم معسول من بفنون السيد
املرة مرتني؛ اآلستانة نزل إذن فهو ومريديه. محبِّيه من جماعة مع أوافيه كنت حيث
ثالث املرتني وبني ١٣١٠ه / ١٨٩٢م، سنة الثانية واملرة ١٢٨٧ه / ١٨٧٠م، سنة األوىل

إيران. شاه مع الدين جمال السيد ألخبار تفصيل زيادة وستأتي سنة، وعرشون
َشِهْدتُهما وقد صحبة، وجميِل ِوفاٍق عىل األمر أول يف الهدى» «أبي مع السيد وكان
عىل يُْقِسم منهما كل فجعل املابني، إىل الهدى أبي دار من عربة يف الركوب يريدان يوم
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مرأًى عىل باأليمان أصواتهما ارتفَعْت وقد يأبى، ورفيقه اليمنى الجهة يف يركب أن رفيقه
قد أنه غري ترشيفات، أو رسميَّات ونه يسمُّ ملا يكرتث يكن لم واألفغاني حولهما. ممن
عىل الهدى»، أبي «الشيخ الجديد صديقه ملقام مراعاًة اآلستانة؛ نزوله ألول ذلك تكلَّف
«إن طبعه، يف ركز وما شنَشنَِته إىل َرَجَع الصديقني من كالٍّ فإن طويًال، يَُدْم لم ذلك أن
حتى احم، الرتَّ بعد وتَنَاَكَرا التَّفاهم، بعد فاختلفا عادا ولذلك الخلق»؛ دونه يأتي التخلُّق
باملازندراني. األفغاني ينبز الهدى أبو وكان والتعيري، اللمز إىل أخريًا بينهما الحال أدى

إنه يقول: الحميدية الرسالة مؤلِّف الطرابليس حسني الشيخ شيخنا وسمعت
علماء بعض عن الجلساء أحد فحدَّث باآلستانة، الهدى أبي الشيخ مجلس يف كان
معانيها بحسب آياته فرتَّب القرآن إىل عمد املسترشق هذا إن وقال: املسترشقني أوروبا
آخر فصٍل ويف مثًال، باليهود املتعلِّقة اآليات فصٍل يف فجمع فصوًال، فصوًال وموضوعاتها
النار آيات … الجنة آيات … اإلرث آيات … الطالق آيات فصٍل ويف بالنصارى، املتعلَّقة اآليات
األفغاني استحسن وقد قال: األفغاني، السيد لسان عن الخرب هذا املحدِّث وروى وهكذا، …
عند الصيادي الهدى أبو فغضب الجرس: شيخنا قال ينكره. ولم املسترشق من الصنيع هذا
يَُشنِّع وجعل ُكْفر، به والرىض ُكْفر العمل إن وقال: الدين جمال عن الحديث هذا سماع
الناس أعرف من وهو — العظم املؤيد بك بديع السيد من أخريًا وسمعت الدين، جمال عن
برتبة السيد عىل أنعم السلطان إن قال: — الحميدي العهد يف ورجالتها اآلستانة بأخبار
والرأس للصدر وزينة ملونة، فضفاض جبة شاراتها؛ إليه ْت وأُْحِرضَ عسكر»، «قايض
الترشيفة هذه يَْلبَس حيث إىل يقوم أن منه وُطِلَب السلطانية باإلرادة السيد أُخرب وملَّا بة. مذهَّ
الرتب، أعىل العلم رتبة أن يرى الدين جمال إن السلطان: ملوالي قل للرسول: وقال أبى
معرًِّضا املزركش» كالبغل يكون أن يريد ال «إنه بقوله أجاب جمال أن يروي وبعضهم
وأغالها. أثمنها املراتب زينة من ونال أعالها، الدولة ُرتَب من بََلَغ الذي الصيَّادي بالسيد

أحيانًا عيني تقع كانت األفغاني، بالسيد أتصل أن وقبل بأيام، اآلستانة إىل وصويل وبعد
الشعر، أسود اللون، أسمر ، ِقَرصٍ إىل الجسم ممتلئ املالمح، جذَّاب الزي، غريِب رجل عىل
جبة األتراك، علماء لبوس يلبس األذنني، شحمة إىل مسرتسلة ملة له العارضني، خفيف
اآلستانة، علماء عمائم عن تكويرها يف مختلفة بيضاء وعمامة الطول، سابغة غري سوداء
وقد مقابََلِته، بأمر واالهتمام لزيارته، أتهيَّأ وجعْلُت األفغاني، السيد هو أنه أخريًا علمت
املجالس بعض «حرضُت فقال: السوريني التجار من معاريف بعُض االهتمام هذا مني لحظ
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أنه عنه ذكروه وما شأنه، من وتُْعِيل تَذُْكره الذي هذا عن يتحدَّثون فسمعتُهم اآلستانة، يف
ناحية يف منتبذين الغجر،8 من طائفة وهناك «الكاغدخانة»، متنزَّه عىل الرتدد من يكثر
ويلمُّ الغجر هؤالء ينتاب الدين جمال الشيخ وأن املعهودة، أكواخهم تحت يعيشون منه

حديثهم.» إىل ويصغي يَُكلِّمهم املتنزَّه؛ ذلك زار كلما بهم
يسلِّيه، ما القوم هؤالء حديث يف يجد يظهر ما عىل الدين جمال السيد إن له: فقلت
عىل ا مرصٍّ وبقي قويل، التاجر يُْعِجب فلم يحياها، التي النصب حياة هموم عنه ويرسي
هذا وأن أهلها، ومحادثة األكواخ هذه غشيان من الدين جمال يفعله كان ما استنكار
الفالسفة، طباع من مشتقٌّ األفغاني السيد طبع إن له: فقلت َقْدره، ِمْن ويحطُّ منه يضع
لهم والرضح إكرامهم إىل ليتوسل ذلك تعوَّد وربما الغجر، بمحادثة نفسه عن ه يرفِّ فهو
وأنهم الضاحكة، ألوانها من ولون الحياة راحة من بيشءٍ يشعرون وجعلهم بالبخشيش،
عىل األفغان بالده يف والسيد والسلطان. والعز الرغد ذوي البرش إخوانهم من منسيني غري
السائد الطبقات نظام بعينيه ورأى املرة، بعد املرة بها أََلمَّ وقد الهند، بالد من مقربة
املحدودين ألولئك بتأنيسه فهو ي، البََرشِ الجنس كرامة من حطِّه ومبلغ وشناعته فيها
النبي بها وجهر اإلسالم بها علم التي اإلنسانية األخوة رشيعة يعلن كأنه الحظ املنكودي

واحد.» واألب واحد الرب إن الناس، أيها «يا قوله: مثل يف والسالم الصالة عليه
أن يلذُّها الفيلسوف نفس فإن التجارية؛ كالعقلية ليست الفلسفية العقلية وإن
الغجر وهؤالء طبقاتهم. اختالف عىل حياتهم أرسار وأخفى البرش، طباع أعمق يف تغوص
ونوادر األخبار من عنهم ويُروى غريبة، بعقلية وتمتاز خاصة حياًة تحيا الناس من طبقة
مقاَومة يف يعانيه الذي الجد عن قليًال ويشغله الدين، جمال السيد يسيل ما القصص

والعظماء. العلماء من البلداء ومجاَدلة املستبدِّين، امللوك
لنا حكي ما يشبه وتأنيسهم مجاملتهم، إىل وتنزُّله الغجر إىل ثه تحدُّ يف واألفغاني
لها أوروبية فتاة أن وتسليته، تفكيهه عىل الحريصون مريدوه أخربه القاهرة؛ يف وهو عنه
واألدب، والذكاء الجمال يف غاية وأنها بيدها، البرية فيه تسقي األزبكية حيِّ يف «مرشب»

إليها. بنا هيُّوا الدين: جمال لهم فقال

جنكاته. األتراك: يهم ويسمِّ واملطاربة، النور أيًضا: ْون ويسمَّ 8
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رشب إنه يقل لم الخرب وراوي ُمحرًَّما، يتعاطى كان ما أنه السيد أمر من ُعِرَف وقد
ى امُلَسمَّ العنب عصري غري من تُتََّخذ ألنها بالبرية؛ ص َرخَّ بعضهم أن عىل الفتاة، عند البرية

قالوا). (كما يسكر ال منها والقليل خمًرا،
فأشار وذكاءً، جماًال وصفوها كما هي وإذا الفتاة، عىل ورفاقه األفغاني السيد دخل
وأقبل الكالم، وبعذب بالتأنيس عليه فأقبَلْت بمقامه، منوًِّها السيد رفاق بعض إليها
قائًال: رفاقه إىل اْلتََفَت ثمَّ حياتها، وأرسار نفسها خبايا عن والتفتيش بالبحث هو عليها
معناه: ما وقال إليها فاْلتََفَت نعم. لقوله: عجبوا وقد — فقالوا لكم؟ أُبِْكيَها أن أتريدون
تميض حياتك ضياع وعىل وعليك عليه آسف ما أدبك وحسن وذكائك جمالك من رأيت إني
السعادة درجات أقىص تبلغي أن عليها أنت التي األوصاف بهذه يمكنك كان سبهلًال،
جمال من عليه أنت ما بعض عىل َلْسَن القصور وصيفات من وكثري والشهرة، واملجد
ها يؤمُّ التي الحانة هذه يف يُبْتَذََال أن وجمالك شبابك عىل ا جدٍّ آسف ونبل، وذكاء وعقل
أدبك، ويؤذي كرامتك، يجرح ما منهم وتسمعني فرتَيَْن وأوباشهم، الناس أرشار أحيانًا
مطرقة هي فإذا الفتاة إىل الرفاق واْلتََفَت ونحوه، هذا يف السيد وأطال تربيتك. وسمو
السيد رفاق قال عندها شفتيها. البكاء أرعش وقد وجنتيها، عىل دموعها تنحدر خاشعة
أتريدون لهم: فقال ونحزن؟ نبكي أو ونَْطرب، لنَُرسَّ أستاذنا يا هنا إىل بك أجئنا للسيد:
فكاهة فيه كالًما وَكلََّمها إليها فاْلتََفَت افعل. قالوا: هناءً؟ وُحْزنها ضحًكا، بكاءها أبدِّل أن

واالنبساط. املرح إىل فعادت ودعابة،

ضيوف من املسافرون ينزل كان حيث «املسافرخانه»، يف األفغاني السيد زيارة إىل قصدت
الفاضَلنْي منهم أَذُْكر واألدب، الفضل أهل من طائفة لديه وكان عليه، فاستأذنُْت الخالفة،
ومن الحميدي، العهد يف الرتك عاصمة يف العرب أدباء زعيَمي أدهم وإبراهيم السالوي
وكان الرويس، املسلم الرحالة إبراهيم الرشيد عبد الشيخ يومئٍذ السيد عىل املرتددين أشهر
عن السيد سألني حتى املجلس من مكاني آخذ أََكْد ولم وعْطفه، برعايته ه يخصُّ السيد
حسني الشيخ شيخي عن العلم أخذُْت وأني وأرستي، بلدي بذكر إليه فانتسبُْت نفيس،
السيد كان ُمذ الحميدية» «الرسالة مؤلَّفه قرأ إنه وقال الشيخ عىل السيد فأثنى الجرس،
اإلسالمي الدين أحقية الجرس شيخنا فيها أثبََت هذه الحميدية والرسالة البرصة. يف
عىل الرد يف — هللا رحمه — النفس أطال وقد له، املنكرين طوائف عىل ا ردٍّ وحقيقته،

خاصة. والداروينيني الدهريني
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اآلستانة يف كان ملا أنه — هللا رحمه — إليه املشار شيخي لْفظ من سمعت وقد
يكونا ولم القرناء، كبري بك عيل الحاج دائرة يف املابني، يف الدين جمال بالسيد اجتمع
كان ُمذ قرأها التي الحميدية رسالته وعىل الشيخ عىل األفغاني فأثنى ذلك، قبل اْلتََقيَا
وكان ١٣١٠ه، سنة حديثًا أُنِْشئَْت وكانت طرابلس»، «جريدة انتقد لكنه البرصة، يف
إخبارية، جريدته وكانت طرابلس، وجهاء من عصاميٍّا وجيًها املسئول ومديرها صاحبها
صفحتها َحِفَظ وقد عنها، الحكام ورىض واستثمارها رواجها يشء كل قبل صاحبها يهم
فكان طرابلس، يف بإصدار الحكومة سماح يف السبب كان الذي الجرس، لشيخنا األوىل
السيد فقال منتحل، بتوقيع واالجتماع واألخالق الدين يف املسهبة االفتتاحيات يكتب الشيخ
جمعت «طرابلس» جريدتكم إن أستاذ؟ يا هذا ما هللا: رحمهما الجرس لشيخنا األفغاني
األخالق، ومكارم والخري الفضيلة عىل الحض األوىل صفحتها يف أقرأ واإليمان، الكفر بني
طبع عن يكون ما أبعد من الصنيع (وهذا والنفاق التملُّق من رضوبًا الصفحات باقي ويف
الجريدة وأن الوقت، بطبيعة الجريدة مدير عن فاعتذْرُت الجرس: شيخنا قال األفغاني).
والرفق اللني من الطريقة هذه عىل إدارتها تَتََمشَّ لم ما بالدنا مثل بالد يف تعيش ال

العذر. هذا األفغاني يَْقبَل فلم قال: الحكام. ومجاملة
رجال يشعر كيال معي؛ حديثه يف صوته يخفض أن األفغاني ورجوُت شيخنا: قال
أستاذ يا وملاذا وقال: األفغاني فاْمتََعَض األخبار، صحف يف أكتب صحايف أنني املابني
يل وكان صحايف، وأنا رشيف، عمل الصحافة الصحافة؟ إىل االنتساب وتأبى هذا تحاِذر
الجرس شيخنا فجعل — الوثقى» «العروة بها أراد وقد — فيها أكتب جريدة باريس يف
الجرس) شيخنا مثل (أي مثله وأن البالد، أطوار وتبايُن البيئات باختالف عليه يحتجُّ
يَْقبَل فلم بالصحافة، االشتغال — الناس نظر يف — به يُْزِري الدين علم إىل انتسابه يف

بالطبع. هذا ُعذَْره األفغاني
من ذلك بعد كان ما يومئذ ومنزلتها الصحافة يف الجرس شيخنا رأي أيَّد وقد أقول:
الزوجية»، «مسألة يف فصل الذي الكبري، املرصي الرشعي القايض خطوة» «أبي الشيخ
يومئٍذ املرصية الصحافة رجال قيامة فقامت للرشيفات، كفًؤا ليس الصحايف بأن وَحَكَم
عىل للجرس مؤيًِّدا صنيعه كان فقد يكن؛ ومهما استنكاًرا، وُحْكَمه لوًما القايض وأوسعوا

األفاضل. من الكثريون به يقول ال تأييًدا األفغاني
حياته طول بقي هذا مع لكنه النظر، دقيق دينيٍّا ُمصلًحا الجرس شيخي كان وقد
تلخيصه يمكن اإلصالح يف طريقته من استفدناه ما وأهم الحذر، شديد ًظا متحفِّ محافًظا
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والدي عىل دراستي من تلقيت أن بعد أنني ذلك العلم. وطلب الحداثة زمن يف يل وقع مما
من بنصوصها والتصديق املاضني، أسالفنا عن املوروثة الكتب يف جاء ما كل إىل االستسالم
النقد حرية من يشء فيها تعاليم الجرس شيخنا من فاقتبست ُعْدُت ارتياب، وال تردُّد دون
وأن السمني، وفيها الغث فيها املوروثة الدينية النصوص أن تعلَّمنا وقد الفكر، وانطالق
الصحيحة، النبوية السنة وال القرآن عىل منطبق وال معقول وال صحيح غري هو ما بينها
باطله. من وحقه سمينه من غثه وتمييز منه والتحذير عليه، والتنبيه إليه االنتباه فيجب
وروايته، الخرب َسنَد يف التدقيق (١) طريقتان: األخبار نقل يف الباطل من الحق ولتمييز
ابن العربي الفيلسوف قرره ما وهذا إمكانيته، وعدم الخرب إمكانية يف النظر تدقيق (٢)
ما ثَمَّ قال فقد العمران، طبيعة عن فيه بحث الذي مقدمته من األول الكتاب يف خلدون

نصه:

وأوثقها الوجوه أحسن وهو العمران، طبائع بمعرفة هو إنما الخرب وتمحيص
التمحيص عىل سابق وهو كذبها، من ِصْدقها وتمييز األخبار، تمحيص يف
نفسه يف الخرب ذلك أن يُعلم حتى الرواة تعديل إىل يُرجع وال الرواة. بتعديل
الرواة تعديل يف للنظر فائدة فال مستحيًال الخرب كان إذا ا وأمَّ ممتنع. أو ممكن

ا.ه. وتجريحهم.

يف خلدون ابن قاله ما لنا يرشح إنما دروسه يف هللا رحمه الجرس شيخنا فكأن
أو أُعِقل سواء يُقبل، نصٍّ كل فليس النظر، ق ونعمِّ الخرب، ندقق بأن علَّمنا وقد نظريته،
اْلِكتَاَب أَنَْزَل الَِّذي ﴿هللاُ العمران، وطبائع والسنة القرآن بميزان ذلك كل نَِزُن بل يُعَقل، لم
يل يسمح ال األزهرية تربيته بسبب — هللا رحمه — والدي كان بينما َواْلِميَزاَن﴾، ِباْلَحقِّ
الدينية. النصوص بني التفريق يف الفكر وإعمال والتدقيق النظر يف النحو هذا أنحو أن يف
يف انتقلت تعاليمه، دراسة يف النظر وأنعْمُت األفغاني، بالسيد اتَّصلت ملا أني غري
فهًما الديني النص نفهم أن وهو الثالث، الطور أو الثالث الدور إىل الفكرية حياتي
للكتاب النص مطابقة من ونستوثق بالغتها، وقواعد اللغة قوانني فيه مراًعى صحيًحا،
ال. أم غرينا رأي أوافق سواء النص، من فهمناه بما الترصيح عىل نجرأ ثمَّ والسنة،
واملبثوثة املروية وتعاليمه األفغاني السيد أقوال من الفهم يف الطريقة هذه اقتبسنا وقد
الشيخ تلميذه وكتابات كتاباته من نا بكفِّ َعِلَق ما سائر يف ثمَّ أوًَّال، الوثقى» «العروة يف
الدين، نصوص تمييز هو إذن الديني اإلصالح عليه بُني الذي فاألساس ثانيًا. عبده محمد
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الجرأة ثمَّ بالغتها، وقوانني العربية اللغة قواعد إىل مستنًدا حرٍّا، فهًما فهمها والحرصعىل
عليها، الدخيل الباطل واطراح النصوصوالتعاليم، تلك من املعقول الصحيح إىل الدعوة يف

صول. ذي من تقية أو قول، يف جمجمة دون من كله بذلك والجهر
ثالث إليها ذهب إنه لندن، إىل رحالته عن ُسِئل وقد لجلسائه، األفغاني السيد قال
عرش خمسة تتجاوز لم خفيفة إملامًة بلندن فألمَّ باريس، إحداها يف يقصد كان مرات،
إىل إيفاده عىل َعَزَمْت الذي الوفد يف أكون أن أرادت إنكلرتا أن فيها يل اتفق وقد قال: يوًما.
ثورته وكانت الصلح، أَْمر يف مذاكرته بقصد املتمهدي» أحمد «محمد السودان يف الثائر
الرحلة هذه من نفيس يف رُت ُرسِ وقد السيد: قال الحني. ذلك يف إلنكلرتا الشاغل الشغل
أسباب ومعالجة املرصية، املسألة خدمة إىل الطريق عيني أمام انفتح أنه ملا السودان، إىل

املتمهدي. موت بسبب يَتِمَّ لم لكنه — ذلك تَمَّ لو — اإلنكليز سلطة من إنقاذها
مقاومة منها الغرض كان فقد «لندن» األفغاني السيد فيها نزل التي الثالثة املرة أما
العظيم»، عبد «شاه يف مريض وهو للسيد معاملته سوء من كان ما بعد شاه، الدين نرص
طعنًا عليه طعن إيران شاه ذُِكر إذا السيد وكان أمر. كما الرتكية الحدود إىل وإبعاده
إلقاء يف يسعى لندن يف وأخذ عليه، والزراية به والتهكُّم مثالبه تعديد يف يألو وال قبيًحا،
وسب والعتو، الكرب يف وباَلَغ ، وتجربَّ طغا الشاه «ألن قال: إنكلرتا. وبني بينه النفرة
ولم إيران، بالد فخرب ظالٍم عاٍت جاهٍل شابٍّ لوزيٍر وزارته وسلََّم واألولياء، األرشاف
أعماله يف تؤيده ال أنها إنكلرتا أعلنت فإذا إنكلرتا، إىل استناده إال هذا ِفْعله عىل يجرئه

واألمان.» األمن إليها وعاد إيران، سلمْت هذه املنكرة
الشاه عىل إنكلرتا قلب يحِفظ أن هو «لندن» نزوله يف السيد إليه يرمي ما جل فكان
عن واألحاديث الصحف يف مقاالته نرش بواسطة هذه أمنيته بلغ وقد الشاب، ووزيره
َقْدُره وهان أعينهم، يف وحُقر اإلنكليز، نفوس يف الشاه َصُغَر حتى املحافل؛ يف الشاه

عليهم.
طريق يف يفكِّر فجعل راحته، وأَْقَلَق وتعاَظَمه عليه فَكُربَ الشاه، عىل هذا يَْخَف ولم
السيد إىل كتابًا ترسل أن أوًَّال حكومته فرأت «لندن»، من وإخراجه السيد من الخالص
الشاه مقاومة عن يُْقِلع أن ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى بجده عليه وتقسم تستعطفه سفريها بواسطة
يشاء ما ذلك مقابل يف يطلب أن عليه وعرضت فيه، والوقيعة عليه الطعن عن ويَُكفَّ
يف ويوضع بطنه، ويُشقَّ الشاه روح تُْزَهَق أن إىل أتمنى «ال السيد: فأجابهم ويتمنَّى،

القبور.»
جنان. د وتوقُّ لسان بطالقة يرويه كان الذي األفغاني شيخنا فم من سمعته هذا كل
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عليهم يبخل ال كان فقد جلسائه، عىل األخبار وقصِّ باألحاديث أجوده كان وما
خطاب. يُْعِييه وال بجواب،

الروض فهو النكت، وإرسال املطايبة لحني أما األمور، من بالجدِّ يتعلق فيما هذا
اجتماعي قبل أتخيل وكنت أزهاره. الشذى نرش يف تألو وال أطياره، التغريد عن تهدأ ال
الوجه عابس سأراه أنني والحكمة بالفلسفة لنا وصفوه ما وكثرة األفغاني، بشيخنا
تورد كما كالمه وأورد باإليجاز، أجاب ُسِئل إذا الكالم، قليل اإلطراق شديد السمت مهيب
ويغمضون متفلِسفني، أو فالسفة أنفسهم ون يسمُّ الذين أولئك شأن واأللغاز، األحاجي

ويقصدون. يعنون ما يُْفَهم فال يكتبون، أو يقولون فيما
لحظ جذَّاب األسارير، منبسط الوجه، ُمِرشق إال نراه كنَّا فما «األفغاني»، فيلسوفنا أما
حني لطيفة ابتسامة عن شفتاه وتنفرج عنه، يُسأَل بما يحدِّث وهو عينه تربق املقلتني،
أخباره. الناس يف وشاعت ُزوَّاره، وَكثَُر مريدوه، أََحبَّه ولهذا جلسائه؛ من النوادر سماعه
ه برشَّ وقد زغلول، باشا سعد عىل كالمه بعض يف العقاد محمود عباس األستاذ روى
النيابية، االنتخابات يف الوفد بنجاح واألحالم الرؤى أصحاب أحد يوًما سعًدا) برشَّ (أي
يطلب جاءنا نجحنا وإن وجًها، له نََر لم الوفديني معرش أخفقنا إن عليه؟ وماذا سعد: فقال
مسافًرا كان ُمذ األفغاني الدين جمال السيد حكاية حاكيًا حديثه سعد تابع ثمَّ البشارة.
الصبية رأى ملا أنه الدين جمال الشيخ أخربنا فقال: الغرق، عليها ِخيَف وقد سفينة يف
التوكيد أشد لهم يؤكد ذهب ويهلعون، يضطربون السفينة يف القلوب وضعاف والنساء
وكان الشيخ: قال مراء. بال لناجية إنها لهم ويقسم السفرة، تلك يف تغرق لن سفينتهم أن
الهند دراويش من فيحسبونني الخرضاء، بالعمامة يرونني منذ القداسة يفَّ يظنُّون القوم
إن حسابية؛ مسألة بَْعُد واملسألة املستقبل، أرسار عىل ويطَِّلعون الغيوب، يكشفون الذين
سبيل. أقرب من بالقداسة ظفرت َسِلَمْت وإن يكذِّبني، من منهم أَِجْد لم السفينة غرقت
أخي يا له: وينصح يَِعُظه لصاحبه أحدهما قال رجلني عن نكتة يروي مرة وسمعته
يوًما أربعني َصلِّ وكذا، كذا العبادات من ومكانتها كذا فضلها الصالة تصيل؟ ال ملاذا
اترك أخي، يا وأنت صاحبه، فأجابه الصالة؟ ترتك أن بعدها يمكنك كان إذا وانظر فقط،
السيد جلساء فضحك إليها. تعود أن بعدها يمكنك كان إذا انظر ثمَّ يوًما، أربعني الصالة
الكالم. وزور القول بباطل فيها ته وُمحاجَّ للصالة التارك هذا خبث عىل الدالة النكتة لهذه
ما ثمَّ الصني، بالد إىل األمريكية حكومته أرسَلتْه سفري بالهند مرَّ السيد: لنا قال
إىل قلبه فماَل بهم، والتََّمرُّس مخالطتهم من وأَْكثََر باملسلمني اجتمع أن الهند يف وهو لبث
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بمكانة وأخربوه األمريكيني، بني وينرشه بالده إىل اإلسالم ينقل أن وحاَول فأسلم، اإلسالم
«فاضل الربنس إىل كتابًا السفري فكتب اآلستانة، يف يقيم وأنه واملقدرة، العرفان من السيد
إىل منه آخر كتاب طيِّه ويف أمريكا، يف اإلسالم نرش عىل بعزمه فيه يخربه املرصي» باشا
من قْصده له َح َوَرشَ أمريكا، إىل معه للرحيل يتهيَّأ أن فيها منه يطلب الدين جمال السيد
أيًضا، بغرضه يخربهم ليفربول يف اإلسالمية الجمعية إىل ثالثًا كتابًا وكتب الرحلة، هذه
إىل كتاب طيِّه ويف باشا» «فاضل إىل كتابًا وليم» هللا «عبد الجمعية هذه رئيس فأرسل
فيؤلِّفوا «ليفربول» يف إليهم أوًَّال السيد يشخص وأن السفري، تلبية عىل فيه ه يحضُّ السيد
بكفايتهم يثقون عندهم من برجال ويصحبوه رئاستها، السيد يتوىل إسالمية دينية بعثة
الحميد، عبد السلطان عىل الرسائل هذه يعرض أن إال باشا» «فاضل يسع فلم ومقدرتهم.
أذكر وال الجديدة، صدفتها من تَْخُرج أن الجوهرة بتلك ضنٍّا بذلك السلطان يسمح فلم
من هي أو إلخ) … الجوهرة بتلك ضنٍّا (أي: العبارة بتلك نََطَق الذي هو السيد كان إذا ما
السلطان دعاه التي اآلستانة هي الجديدة وصَدَفتُه الدين، جمال هو والجوهرة مقويل،
آنًفا. وصْفنا كما — حمالته من إيران شاه زميله لرييح فيها الرحب عىل وأنزله إليها،

وعجر اآلستانة أخبار من ثَمَّ فينرش أمريكا إىل بالسفر للسيد السلطان يسمح وكيف
وقد فليعترب، غريه يف العربة رأى وَمْن راحته. ويُْقِلق السلطان يُْزِعج ما وبجره املابني
مناقب من منقبة اآلستانة إىل األفغاني للسيد السلطان دعوة املرصي نديم هللا عبد جعل
وَدَرَس السياسيني، وداَخَل األمم، وخاَلط األقطار، يف السيد) (أي وساح فقال: السلطان،
الفضل، ذوي بني واحدة أمة فأصبح العقليات، يف باعه وامتد واملايض، الحارض التاريخ
العلماء لفيف يف وإدخاله عاصمته، إىل الستدعائه األعظم الخليفة موالنا دعا الذي وهذا
امللوك ملسامرة العامة واملخالطة والتجارب املعارف لته أهَّ فقد العايل، بمجلسه الخاص

ا.ه. األعظم. السيد فضل من كله وهذا السياسات، يف والنظر
وألَّف العهد، ذلك يف أَْسَلَم كان الذي اإلنكليزي وليم» هللا «عبد يف رأيه عن السيد وُسِئل
أمره. من ُهًدى عىل إنه وقال عليه، السيد فأثنى به؟ اجتمع كان إذا ا وعمَّ املذكورة، جمعيته
وحاَوْلُت «ليفربول»، يف إليه يدعوني كتابًا إيلَّ وليم» هللا «عبد أرسل لندن يف كنت وملا قال:

ليفربول. إىل ذهابي دون حالت اآلستانة إىل إيَّاي السلطان دعوة أن غري َطَلِبِه؛ إجابة
وجئت للمقابَلة، الخميس يوم يل فعيَّنوا السلطان، عىل يوًما واستأذنت السيد: قال
بك عيل للحاج فقلت منهم، هذا وتكرََّر اإلثنني، يوم تعاَل يل: فقالوا الخميس يوم
عىل فأثنيت قال: بالسلطان، اجتمع ثمَّ اليوم، بعد إليكم أجيء ال إنني القرناء»: «رئيس
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إىل إيفادي بشأن املذاَكرة وطالت قال: نرشه، عىل عامًال للدين، محبٍّا كان إذ جاللته؛
أن ورأوا عنه عدلوا ثمَّ األمر، يَتِمُّ وكاد الذكر، اآلنف الصيني السفري طلب حسب أمريكا
بمصالح املتعلقة السياسية األغراض ببعض ثَمَّ فيقوم أوروبا، إىل السيد يذهب أن األصلح
وطنك أجعل أن أريد السلطان: له وقال ذلك كل عن صفًحا رضبوا ثمَّ العلية، الدولة

وطن. لك يكن لم إذ اآلستانة؛
فهو — آنًفا مر كما — صولته ويحاِذر السيد ة ِرشَّ يُخىش كان السلطان أن واْلَحقُّ

القفص. يف محبوًسا يبقى أن ل يفضِّ
نظر يف له محصل ال قول فهو للسيد وطنًا اآلستانة يجعل أن يريد السلطان أن أما
أطرافها، وترامت ُرْقعتها اتسعت مهما اإلسالم بالد بأن يَُعلِّم بطبيعته اإلسالم ألن السيد؛
حكومته، وحكومتها إخوته، فأهلها ينزلها، الذي للمسلم وطنًا منها بقعة أو قرية كل تكون
حكامها، وينقد بسياستها، يشتغل أن فله أنفسهم، سكَّانها يعني ما أَْمِرها من ويعنيه
طول الدين جمال من كان ما وهذا فيها. املنكر عن والنهي باملعروف باألمر صوته ويرفع
حجازيٍّا الهند، يف هنديٍّا إيران، يف إيرانيٍّا األفغان، يف أفغانيٍّا كان فقد عاشها، التي حياته
ليس أجاب: وطنه عن السيد ُسئل إذا وكان الرتك. بالد يف تركيٍّا ومرص، الحجاز يف مرصيٍّا
دام ما أوطانهم يف غرباء أنهم إىل بهذا يشري للمسلمني، اليوم وطن ال أنه عىل وطن. يل
بالد يف وجوالته حياته يف كان األفغاني شيخنا أن جرم ال عليهم. مسيطرين األجانب
يعيشون واحد، شعب ُسكَّانها وأن اإلسالمية، املمالك وحدة إىل بنفسه قائًما رمًزا اإلسالم
ينضوي قوية، إسالمية حكومة إقامة هو إليه يسعى غرض أكرب كان ولذا واحد؛ وطن يف
— أسفاه وا — لكنه األعظم، وهدفه األكرب همه كان هذا اإلسالم. شعوب جميع رايتها إىل
أن عىل عبده، محمد الشيخ سوى به املريدين من غرضه خدمة يف إليه ينقطع من يجد لم
له، املقدَّر وقته حلول قبل فيه الخيبة من خيفة وأوجس األمر، بصعوبة أخريًا شعر هذا
االنقطاع إىل السياسة وَهْجر الصحافة برتك باريس يف َوُهَما الدين جمال عىل يشري فكان
جمال له يقول فكان سونها، يؤسِّ ومعاهَد يبنونها مدارَس يف والتعليم والدرس للعلم

قال: ُمذ الغضب بعني األفغاني السيد إىل نظر املتنبي وكأن ُمثَبِّط. أنت اْسُكْت الدين:

وأط��اِرُد ك��ون��ه ع��ن ت��ط��اردن��ي ك��أن��ه��ا وال��ل��ي��ال��ي ب��ش��يءٍ أُه��مُّ
ال��م��س��اع��ُد َق��لَّ ال��م��ط��ل��وب َع��ُظ��َم إذا ب��ل��دٍة ك��لِّ ف��ي األوط��ان ع��ن ب��ع��ي��ًدا
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تكوين من أخريًا العرب زعماء إليه ق ُوفِّ ما فريى حيٍّا اليوم كان األفغاني ليت ويا
أمر من عليه ويحرص إليه السيُد يدعو كان ما بعَض فيها فإنَّ العربية»، «الجامعة هذه
سيَّما وال اإلسالم، بالد جميع يف لإلسالم قوة وُقوَّتِهم العرب وحدة يف أن جرم ال الوحدة.
أعمالهم ويطبِّقون االتجاه، يف قون ويتفِّ العمل يف يُْخِلصون كيف الجامعة رجال عرَفْت إذا
عقليِة قوالب يف مساعيهم ويُفِرغون العرص، هذا مدنية نواميس عىل جامعتهم وقرارات

هللا. شاء إن فاعلون وهم ساسته، ودهاء أهله،
ما ص ُملخَّ لنا فحكى عنه، السيد فُسِئل باقر، ملريزا ِذْكر السيد مجلس يف وَعَرَض

فقال: خربه، وُمبتدأ أَْمِره من عرفه

َي وُسمِّ ، فتنرصَّ صغري وهو اإلنكليزية الهند مدارس يف تََعلَّم الرجل هذا إن
السيد به واجتمع اإلنكليزي، الجيش ملشري تُرجمانًا صار ثمَّ يوحنا، مريزا
تحتل اإلنكليزية العساكر كانت عندما إيران يف بوشري فرضة يف الدين جمال
والفارسية، اإلنكليزية اللغة يف شاعًرا مريزا وكان عسكريٍّا. احتالًال األنحاء تلك
مسلمو وكان الرسالة، صاحب بها يهجو األشعار يقول وكان بالعربية، عارًفا
جعل ثمَّ اإلنكليز. وسطوة ه رشِّ خشية معاَرضته عىل يَْقِدرون ال الجهات تلك
يقول، ما سوء يف يعارضه السيد فكان آخر، إىل وقٍت من السيد عىل يرتدد
إىل الحجاز من عودته أثناء ذلك وكان سنة، عرشين يومئٍذ السيد ُعْمُر وكان
السيد فامتعض به، مستهينًا كالمه السيد عىل يرد مريزا فكان األفغان، وطنه
وثابر لقوله، مريزا ْث يَْكَرتِ فلم اليوم، بعد داري تأتي أن أنهاك له: وقال يوًما
من زمرة السيد فهيأ يليق، ال بما التفوُّه من عادته عىل وبَِقَي املجيء، عىل
ضاق ما منه َصَدَر إذا حتى الضخمة، بالهراوى زهم وجهَّ األفغان شجعان
فهبُّوا رجاله إىل أشار ثمَّ يده، بملء وجهه عىل ولطمه إليه قام عنه السيد صدر
فمه من الدم سال حتى وجيًعا، رضبًا بالهراوى عليه وانهالوا وبطحوه إليه
حبًوا وذهب السيد فرتكه والحسني) (النبي السيد بجدِّي واستغاث ومنخريه،
من َخَرْجَت قوًما مجادلتك يف املخطئ أنت له: وقالوا هؤالء فالمه اإلنكليز، إىل

دينهم.
يقتلونه، حيِّهم يف مريزا رأوا إذا أنهم األفغانيني رجاله أمر السيد وكان
الدار باب وأرغوا فعرفوه القساوسة، بعض دار من برأسه ُمطالٍّ يوًما فرأوه
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أن ولوال النار، وأحرضوا الدار، حرق عىل فعزموا عليهم، فامتنع َفتَْحه وراموا
اآلن بعد يأتيهم ال مريزا أن عىل باإلنجيل ُمقِسًما الدار من إليهم نزل القسيس
فجعل باريس، يف الدين جمال السيد وإذا رضباته، الدهر رضب ثمَّ َألَْحَرُقوه.
فضة، كتاب جاءه األيام بعض ففي عنه، يخربه أحد وال حنا، املريزا عن يسأل
حنيًفا النبي عىل والسالم بالصالة كتابه افتتح وقد باقر، مريزا بتوقيع هو وإذا
إىل عبده محمد الشيخ مع يرسله السيد وكان وتصافيا، اجتمعا ثمَّ ُمسٍلًما،
السياسيني ملذاكرة مرة معه فأرسله السياسة، رجال وبني بينه ليرتجم باريس
اإلسالمية، للمسائل يتعرض الرتجمة أثناء يف مريزا فجعل مرص»، «مالية بشأن
له يقول عبده الشيخ فكان دأبه، هذا وكان إليه، والدعوة اإلسالم مزايا وبيان
مالية بمسائل مشتغلون اليوم نحن آخر، ومكاٍن آخر لوقٍت الدعوة خلِّ مبتِسًما:
يصغي ال ومريزا إليه، والدعوة الدين مسائل يف ال الشئون، من وغريها مرص
إىل بها يدعو نرشات يطبع وكان بدعوته، اللهج عن يرجع وال نصيحته، إىل
من والخارجني الداخلني أيدي يف ها ويدسُّ الكنائس أبواب عىل ويقف اإلسالم،

وُمعدمني. أغنياء
ملكة فيكتوريا بها مدح الفارسية باللغة قصيدة اإليرانيني بعض نََظَم وقد
وعرضوا شعًرا، فرتجمها اإلنكليزية، إىل ترجمتها باقر مريزا وكلَّفوا اإلنكليز،
أريد ال وقال: مستنِكًفا، فأعرض جنيه خمسمائة مبلغ عليها مكافأًة عليه
ا جدٍّ فقريًا هللا رحمه وكان مرص، عن الجالء مرص، عن الجالء إال عليها مكافأة

يومه. قوت يملك ال

حياته ختم وأنه هللا، رحمه باقر مريزا عن الدين جمال فم من سمعناه ما هذا
بينه واملقارنة مناقبه، يف والكتابة إليه، والدعوة عنه والدفاع اإلسالم مزايا بنرش الجديدة
والشيخ األفغاني السيد — صاحبيه من كلٌّ يفعل كان ما نمط عىل األخرى، األديان وبني
واحد. الدين جمال ال الدين كجمال رجال عدة فينا يقوم أن يف اغتباطنا أشدَّ وما عبده.
يوجد ال إنه له: يقولون يسمعهم ُمذ ويحوقل يأسف هللا رحمه عبده محمد الشيخ وكان
املسلمني يف يكون أن أتمنَّى وكم ا، جدٍّ يؤملني هذا قولكم إن لهم: ويقول غريه، املسلمني يف
حقوقهم. عن والذود مصلحتهم، وتوفري خدمتهم، يف العمل عىل وأقدر مني أفضل كثريون
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الري منرب عىل يقوم كان فقد الرازي، الفخر من كان بما يذكِّر عبده الشيخ قاله وما
وينشد: لحيته عىل بيده ويرضب رأسه يرفع ثمَّ طويًال فيطرق خطيبًا،

ب��ال��س��ؤدِد ت��ف��ردي ال��ب��الء وم��ن ُم��َس��وَِّد َغ��يْ��َر ف��س��دُت ال��دي��ار َخ��َل��ت

اإلسالم لقبول مستعدُّون أوروبا أهل إن له: مجلس يف يقول األفغاني السيد وسمعت
شاسًعا البون فوجدوا غريه وبني اإلسالمي الدين بني قارنوا فقد إليه؛ الدعوة أُحِسنت إذا
أمريكا، أهل اإلسالم قبول إىل أوروبا أهل من وأَْقَرُب تناولها، وُقْرب العقائد يُِرس حيث من
موروثة عداوات اإلسالمية األمم وبني بينهم يوجد ال ألنه األوروبيني؛ من أقرب كانوا وإنما

واألوروبيني. املسلمني بني الحال هو مثلما مدفونة، أضغان وال
فهو اإلسالم، حسن إىل اإلفرنج نظر َلْفت يف الوسائل أكرب من والقرآن السيد: قال
فيقعدون القرآن، خالل من السوأى املسلمني حالة يََرْوَن لكنهم إليه، حاله بلسان يدعوهم

به. واإليمان اتِّباعه عن
كل قبل علينا َوَجَب ديننا، يف الدخول عىل غرينا نحمل أن اليوم أردنا فإذا قال:
… مسلمني نكن فلم اإلسالم، بخصال كني متمسِّ لسنا أننا عىل الربهان لهم نقيم أن يشء
أول القرآن) (أي أنه ذلك من السامية، وتعاليمه القرآن مزايا يف السيد وأفاض كاملني.
معظم إن إذ و«ملاذا» «مله» وهي الفلسفية، بالطريقة الحقائق إىل الوصول عىل دلَّنا من
املخاطبني وتكليف كذا؟ األمر كان وملاذا كذا؟ األمر كان ِلَم معرض يف واردة القرآن آيات

ذلك. سوى الفلسفة وليست السؤال، هذا عىل املعقول الجواب يعطوا أن
ال همجية حالة يف كانوا عليهم القرآن إنزال قبل العرب أن القرآن مزايا ومن قال:
األرض أمم وفاقوا زمانهم، عالم ملكوا حتى قرن ونصف قرن عليهم يَْمِض فلم توَصف،
القرآن هدي عن إال يَنِْتْج لم لعمري هذا وكل وتجارًة. وصناعًة وفلسفًة وعلًما سياسًة
جدير وهدايتها، القديمة األمم اجتذاب يف كافيًا كان الذي وحده فالقرآن القرآن، وإرشاد

وهدايتها. الحديثة األمم اجتذاب يف أيًضا اليوم كافيًا يكون أن
والتبعة منَّا القصور لوالنا، لوالنا، وقال: س تنفَّ هنا إىل بالسيد الحديث انتهى وملا
بألفاظه االشتغال إىل ومضامينه، بمعانيه والعمل القرآن، بروح األخذ عن انرصفنا علينا،
عميقة نظرة إرسال من هنا بدَّ وال محرابه. إىل التخطي دون بابه، عند والوقوف وإعرابه،
الصدر يف املسلمني أن إىل إشارًة هذا قوله يف فإن وحده»، «القرآن األفغاني: شيخنا قول يف
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هداية وحده القرآن يَْكِفِهم لم فلماذا اليوم ا أمَّ البرش، هداية يف وحده القرآن كفاهم األول
العجب؟ مواضع من عجيبًا هذا أليس أنفسهم؟ وهداية البرش

ليسهل أكفنا؛ عىل وال قلوبنا يف وحده يَُعْد لم القرآن أن إىل ينبِّهنا األفغاني السيد
الدعوة كانت وقد ومنِذرين. ين مبرشِّ األمم عىل عرضه لنا وليتيرس بتعاليمه، العمل علينا
من عىل يتلو وكان حياته، يف األفغاني إليه يطمح ما أكرب من به والتبشري القرآن إىل
َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إَِىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ ِمنُْكْم ﴿َوْلتَُكْن تعاىل: قوله الدعوة عىل املقدرة فيه يرى
القرآن مع َحَمْلنا اليوم نحن وإنما اْلُمْفِلُحوَن﴾، ُهُم َوأُوَلِئَك اْلُمنَْكِر َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف
وال البرش مصلحة يف ليست واستنتاجات فرضية، أحكامه حول ومناقشاٍت لفظية، أبحاثًا
ل ُمَحصِّ ال ما والتفسري الرشح من إليه وأََضْفنا به، اإليمان إىل هدايتهم وسائل من هي
يَْوَمِئٍذ ﴿َوِجيءَ تعاىل: قوله عىل يزداد ألن حاجة وأي العامة، وإرضاء اإلغراب سوى له
سبعني بيد زمام وكل زمام، ألف بسبعني — جهنَّم أي — «تُقاد الجملة هذه ِبَجَهنََّم﴾،

لليقني. املزعِزعات للدين املفِسدات الزيادات من ذلك نظري يف ملك» ألف
نرصة يف والجرأة فاسدها، من صحيحها النصوص تمييز أن سبق فيما قلنا وكما
نقول — الديني اإلصالح قواعد من قاعدة أول هو — وحده إليه بالدعوة والجهر الصحيح
الدين وتيسري لإلصالح الثانية القاعدة إن وحده»؛ «القرآن األفغاني: شيخنا قول بمناسبة
شيخنا من نعلم ونحن والدعوة، اإلصالح هذا يف وحده القرآن عىل االعتماد هي للدعوة
إثبات يف القرآن درجة من هو املتواتر فالحديث القرآن، من هو القرآن آخى ما أن األفغاني
مع املاضية العملية األحكام من ُحكٍم عىل األول الصدر يف املسلمني إجماع وكذلك الحكم،
للقرآن، تفسري هو حياته يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي أعمال سيَّما وال القرآن، مع يتمىشَّ مما هو الزمن
اليوم إىل املتواَرثة النبي وأعمال واإلجماع فالتواتر القرآن. من إذن فهو بالقرآن، وعمل

وحده. القرآن إىل والدعوة وحده القرآن مفهوم يف تدخل التي الصحيحة، السنة هي
من حواليه ع وتجمَّ عليه تََراَكَم ما ا أَمَّ الدعاية، يف والعمدة الهداية، سبب وحده القرآن
بها نستأنس وإنما كوحي، عليها ل نعوِّ أال فيبتغي ونظرياتهم، واستنباطهم الرجال آراء
لصعوبة تعاليمه إىل األمم وإرشاد إليه، الدعوة يف القرآن مع نا أكفِّ عىل نحملها وال كرأي،
عىل األمم وَحْمل اإلسالم إىل بالدعوة ُمكلَّفني ألسنا عرضه، يف الوقت وإضاعة ه، وتعرسُّ ذلك
ندعوهم؟ الذين األقوام لغة إىل اإلسالم تعاليم ترجمة دون من الدعوة تُْمكن وهل قبوله؟
من اإلسالم كنه يفهموا أن اإلسالم إىل دْعَوتَهم أردنا إذا مثًال الربازيل ُسكَّان طاقة يف هل
عىل نظرة أَْلِق والحديث. القرآن تفسري يف بة املتشعِّ وآرائهم اإلسالم علماء أقوال ترجمة
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إليه والدعوة َعْرُضه يمكن الذي ما لرتى فيها ْل وتأمَّ الكربى، الدينية الكتب أحد فهرست
وال إليه الدعوة وال به العمل يمكن ال ما أن تجد يمكن، ال وما وتعاليمها، أحكامها من
وحده القرآن يف ما هو واملمكن يمكن، بما عنه االستغناء يجب عبئًا أصبح مفاصله تطبيق
منه الدهريني مذهب إبطال يف رسالته آخر يف إليه أشار وكما األفغاني، السيد قال كما
قواعد عىل الدين قام فلو اإلنسان، لسعادة الفرد السبب هو الدين أن ريبة تَبَْق «لم قال:
أنه ريب فال يعرفونه، وال يزعمونه من أباطيل من يشء يخالطه ولم الحق اإللهي األمر

واملعنوي.» الصوري الكمال جواد يف بمعتِقديه يذهب
واشتد نموها، ازداد إذا الشجرة إن اإلسالم: تعاليم يف يقول أن يريد السيد وكأن
فالبستاني غلَّتها. وتضاءلت ثمرها، قلُّ أغصانها؛ بت وتشعَّ أوراقها، وَكثَُرت اْلِتَفافها،
ب فيترسَّ أصولها، بعض عىل ويُبقي ويُهذِّب، ويقلِّم ويشذب، فيبرت إليها يعمد الحاذق
وهكذا أكلها. وإيتاء إثمارها. طاقة الشجرة إىل يعود وبذلك َوْحدها، األصول هذه إىل الغذاء
حياة وَفْهم َوْحده، فهمه إىل عزائمهم وتَتَِّجه امُلْصِلحني، ِهَمم تنرصف أن يجب القرآن
َوْحده، قداسته عىل وتربيتهم املسلمني شعور وتنمية َوْحَده، ه تفرسِّ التي العملية النبي
منه يَبَْق فلم بالوقت، استأثر العرص هذا يف الحياة عىل األمم تزاحم ألن هذا؛ كان وإنما
خدمة يف وتسخريه القليل اغتنام فيجب القليل، إال الروحية والدراسات الدينية للثقافات

هللا. باسم السفينة وتسري الحمل فيخفُّ القرآن،
انفعال أثر ِمْن نفسه يف السابُق الحديُث تََرَكُه ما األفغاني السيد جلساء بعض ورأى
الزواج، يف زهده سبب عن سؤاله وهو واملطايبة، املفاكهة من بيشءٍ عنه ه فرفَّ وتأثُّر،
حيث من متناقضان سؤاالن وهما ودليله، الفرد الجوهر عن العلوم طالب من آخر وسأله
رساري بإحدى يتزوج أن إليه َب َرغَّ الحميد عبد السلطان أن بََلَغنَا وكان والفكاهة. الجد
جمال يتزوج أن ه يهمُّ كان ما السلطان أن عىل ورياشه، بأثاثه منزًال له فيُفِرد القرص،
وتهدأ جواسيسه، مراقبة تحت فيبقى ومسكٍن بزوٍج يربطه أن ه يهمُّ كان ما بقدر الدين
جمال رجال من رجٍل بيد ُقِتل فإنه فتيًال، ذلك الشاه يُْغِن ولم خاصة. الشاه وبالد بالده

ونزعاته. بآرائه متأثًِّرا الدين
الكروية تامة كرة َوَضْعنا لو بأننا الفرد، الجوهر دليل عن األفغاني السيد أجاب
الكرة تكن لم وإال الفرد، بالجوهر إال الكرة عليه تثبت لم التسطُّح تام مسطَّح جسم عىل
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بني والفرق الذيموقراطي،9 الجزء وبيان ذلك بيان يف وأفاض مسطًَّحا. السطح أو كرًة
الجزء إن وقال: املادة، بِقَدم القول إىل إنكاره يؤدِّي الذي الفرد الجوهر وبني الجزء هذا
أنه بدليل ووهًما، عقًال ينقسم وإنما فعًال، الخارج يف ينقسم ال الذي هو الذيمقراطي
فيلزم ال، أو منقسًما فيكون ويمني شمال له يكون أن فإما جزأين، بني جزء ُفِرَض لو

ُمحاٌل. وهو األجسام تداُخل
الجوهر ِذْكر بمناسبة املجلس يف الحارضين الرتك أدباء بعُض الحديَث واعرتض
«جوهر فقال: الصغر، بشدة محبوبه فم الشاعر فيها َوَصَف بالرتكية، أبياتًا فأنشد الفرد،

فرد. جوهر أو فم إنه محبوبي فم عن أقول هل أي: فم»، ياخود م ديسه يتجزأ ال
«إن قوله: لها اإلسالم فالسفة واحتضان اليونان فلسفة يف األفغاني السيد كالم ومن
ترجمتهم عند العرب مذاهب يف دخل وقد اليونان، قدماء دين أصله الوجود بوحدة القول
السيد وكان به.» اآلخذين شعور غري من دين يف متداِخل دين فهو القدماء، أولئك لكتب
اإلسالم، فالسفة من َحذَْوُهم حذا ومن وفالسفتهم اليونان عن الحديث يعجبه األفغاني
ابن أحدِّث كأنِّي األفغاني الدين جمال أحدِّث وأنا كنت فيه: يقول «رينان» جعل ما وهذا
بلَّغه منذ له قال األفغاني السيد أن البستاني، سليمان مة العالَّ وروى رشد. ابن أو سينا
العرب عىل يجب كان ما اليوم تفعل أن ا جدٍّ نا ليرسُّ «وإنه اإللياذة: ترجمة يف شارع أنه
بادئ باَدروا املأمون َجَمَعُهم الذين األدباء أن لو حبَّذا ويا ونيف. عام ألف قبل يفعلوه أن

ا.ه. تها.» برمَّ اليونانية الفلسفة نقل إهمال إىل ذلك ألجأهم ولو اإللياذة، نقل إىل بدء
العاَلم هذا يف «اإلنسان بقوله: عنه فأجاب الزواج يف األفغاني السيد زهد سبب ا أمَّ
من به تحيط وعواثري وأشواك تضاريس ذات مفازة يف يسري حافيًا، عاريًا مسافًرا يشبه
َحَمْلنا لو بالكم فما سامًلا. بنفسه النجاة ثمَّ منها، التخلص يف يجتهد وهو جانب، كل
شأن كذلك الهالك؟ من عليه يُخىش أما السري، أعياه آخر مسافًرا املسافر هذا َظْهر عىل
سنة) وخمسني ستٍّا يومئٍذ عمره (وكان العمر هذا بلغ وقد َج تََزوَّ لو إنه قال ثمَّ املتزوج.»
أزبكية إىل بتالميذه سار لو عليش الشيخ من يُستغرب كما ذلك منه الناس الستغرب
زجاجة ده الشيخ إىل يُْحِرض أن الجارسون أمر ثمَّ املشارب، بعض إىل معهم مرصوجلس

شمبانيا. زجاجة دوكها الشيخ وإىل بريا،

ذيموقراطيس. وهو به القائل الفيلسوف إىل نسبة 9
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سنوات. ثماني نحو مرص يف أقام فقد غرو وال مرصية، لهجة يرتضخ السيد وكان
والتشدد والصالح بالتقوى اشتُِهر األزهر، علماء من مغربي شيخ هذا عليش والشيخ
األفغاني السيد عىل شدَّته يف ة جمَّ حكايات وله املنكر، عن والنهي باملعروف األمر يف
الفلسفة يف صني املتخصِّ األزهر علماء (أحد الطويل حسن الشيخ عىل وخاصة وتالميذه،
، شالٍّ بعكازته ويشلُّهم األزهر زوايا يف مكامنهم إىل يهرول عليش الشيخ فكان وتعليمها)،

والزندقة. بالكفر الطاهرة األزهر بقاع يلوِّثون يدعهم وال
األهل اتخاذ عن شغله وقد عزبًا. بربه واْلتََحَق عزبًا، األفغاني شيخنا عاش وهكذا
أسباب من تَتَِّخذ إسالمية، دولة إنشاء إىل قلبه ورشارش نفسه بهموم انرصاُفه والولد
املستضعفة. اإلسالمية األمم من غريها وتنقذ نفسها، به تحمي ما والعزة واملدنية الرقي
السيد أن عىل يدل الزواج مسألة يف به وتمثُّله عليش للشيخ األفغاني السيد وِذْكر
شدة من منه كان ما ى ويتلقَّ عليش، الشيخ لغضب صدره يتسع كان — هللا رحمه —
عليش الشيخ َقَلَق فإنَّ العذر، من وبكثرٍي الصرب من بكثرٍي تالميذه وعىل عليه الوطأة
بسالمته ويرض يفسده ما الدين إىل يترسب أن خشية بالفلسفة املشتغلني ضدَّ وهياجه
بل هذا، منه يُستغرب فال األزهرية، وتربيته وورعه حاله مثل عىل كان فيمن طبيعي أمر

النوابت. من املجددين هؤالء مع يتسامح أن املستغرب من كان ربما
فيه يغمض أو له يتحمَّ أن يمكن وال األفغاني، السيد نظر يف طبيعيٍّا يكن لم ما ا أمَّ
يتسامح كان فما القومية، باملصالح والتفريط الوطنية، الخيانة فهو األحوال، من بحال
كان ما وهذا ِتهم. أُمَّ مصالح عىل ويساِومون وطنهم يخونون الذين الزعماء أولئك مع قط
هذا اإلسالم شيخ فإن أفندي»، فهمي «حسن الرتكي اإلسالم شيخ مع األفغاني السيد من
وعدوانًا ظلًما منها وأخرجه مرة، ألول جاءها ملا اآلستانة يف األفغاني السيد قاوم كان
الدين جمال يَنَْس فلم تفصيله، مرَّ كما الفنون» «دار يف ألقاه كان الذي خطابه بسبب
محًضا. تعريًضا لوطنه بخيانته فيه عرَّض كلمة فيه فقال فهمي، حسن عمل من هذا
َوَصَف وقد االستبدادية»، «الحكومة بعنوان الدين جمال للسيد رسالة10 يف ذلك جاء وقد
ورحيمة ظاملة وحكومة قاسية حكومة األخرى، بالحكومات وقاَرنَها الحكومة هذه فيها

١٨٧٨ لسنة املوافق ١٢٩٦ه، سنة صفر ١٢ بتاريخ مرص جريدة من ٣٣ العدد يف الرسالة هذه ت نُِرشَ 10
ميالدية.
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شأن من يكون األخرية، الحكومة هذه رجال يف قال وقد ومتنطسة، غرة وأفينة وعاملة
يكونان ال استقاللها وصيانة اململكة سعادة استكمال بأن ويَْشُعرون وكذا، كذا رجالها
برجاٍل إال تتم ال وأنها األخرى، املمالك مع التجارية وعالئقها السياسية بارتباطاتها إال
األسبق اإلسالم شيخ — أفندي فهمي كحسن ال ألوطانهم، محبِّني ين متبرصِّ دهاة عارفني
«إنك فيها: الروسيا سفري «أغناتيف» الجنرال وطنه لعدو يقول كان الذي — اآلستانة يف
كتابه يف أفندي مدحت حرضة ذلك ذََكَر اليرسى.» عيني ابني حيدًرا وإن اليمنى، عيني

ا.ه. االنقالب». «بأس ى امُلَسمَّ

٤

الدين أن وإثبات مفاسدهم، وبيان الدهريني مذهب إبطال يف بليغة رسالة األفغاني وللسيد
العربية إىل ونقلها الفارسية، باللغة السيد ألَّفها العمران فساد والُكفر املدنية، أساس
الدين جمال السيد تابع األفغاني» تراب أبي أفندي «عارف بمساعدة عبده محمد الشيخ
بعض يف األفغاني السيد سأْلنا وقد ١٣٠٣ه. سنة بريوت يف الرسالة وُطِبعت الخاص،
النيرشيني عىل ردٌّ بأنها اشتُِهرت التي الرسالة هذه تأليفه يف السبب عن إليه جلساتنا

فقال: النيرشيون؟ هؤالء هم وَمْن

بالدهم، يف اإلنكليز بثَّها التي البدعة بهذه تلوَّثوا الهند مسلمي من كثريين إن
وتأييد غرضهم، إىل للوصول وسيلة أَْقَرب رأوها اإلنكليز) (أي إنهم حيث من
أن أتباعها من تطلب اإلسالمية الديانة أن اإلنكليز َوَجَد الهند، يف سلطانهم
طبيعة هو ذلك أن والحظوا أوطانهم، يف والسلطان الشوكة أصحاب يكونوا
ففكروا أبنائه، فطرة من انتزاعها وال عنها، انسالخه يمكن ال التي اإلسالم
نَيْل إىل طريق أقرب أنَّ فرأوا نفوسهم، يف العقيدة هذه أثر يُْضِعف أمٍر يف
من قلوبهم إىل أنفذ إليه الدعوة وأن املسلمني، بني التعطيل نرش هو مرادهم
أو «نيرش» باإلنجليزية ى يُسمَّ اإللحاد هو الذي والتعطيل التثليث. إىل الدعوة
مباديها وبث النيرشية تعاليم لنرش عظمى مدرسة ففتحوا 11،Nature «نيجر»

أن ينبغي وكان ،Neture «طبيعة» فمعناها األصل يف هي ا أمَّ «نيرش»، لفظة من الناس يفهمه ما هذا 11

«ناتشور». تُكتب
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قلوبهم، يف اإللحاد حب وأُِرشبوا منهم كثريون فضلَّ املسلم، النشء نفوس يف
ألَّف فلما منهم. املدرسة تلك طالب معظم كان الذين األمراء أوالد سيَّما وال
وعرضها؛ الهند بالد طول يف وانترشت النيرشيني، عىل الرد يف رسالته السيد
كان ا عمَّ آخرون ورجع املدرسة، تلك من أوالدهم أمرائها من كثريون أخرج

واإللحاد. التعطيل من نُُفوَسهم َخاَمَر

جعلهم يف يَْسَعْوا ولم دهريني، املسلمني جعل يف اإلنكليز سعى وإنما السيد: قال
الهند ملسلمي ين املبرشِّ دعوة أن — واختيار تجربة طول بَْعَد — رأوا ألنهم مسيحيني؛
أن وجدوا ألنهم الرياح؛ أدراج تذهب كانت نرشها يف مساعيهم وأن تنجح، لم بالنرصانية
َعلََّم التي املعقولة التعاليم وبجميع ومريم بعيىس يؤمنون فهم وزيادة، نصارى املسلمني

املسيحيون. يربِّئه كما َشنْي»، كل من وأمه «ويربئونه املسيح، بها
ومقاومة — اإللحاد نرش موضوع — املوضوع هذا من التثبُّت يف الفائدة ولزيادة
محمد «مولوي إليه أرسله الذي الكتاب صورة ننقل الشدة؛ هذه بكل له األفغاني شيخنا
الهند، بالد من الدكن آباد حيدر بمدينة األعزَّة مدرسة يف الرياضية الفنون مدرِّس واصل»

هذه: وهي

١٢٩٨ه سنة محرم ١٩
صوت األيام هذه يف آذاننا يقرع املخاطبة): رسوم (بعد محمد املولوي قال
الغربية املمالك من الهندية، األقطار جميع من إلينا ليصل وإنه نيرش، نيرش
وال الدكن»، آباد و«حيدر و«السند» و«بنغاله» و«بنجاب» و«أوده» والشمالية
من أن لنا ويظهر «نيرشي»، اللقب بهذا بون يلقَّ جماعة من قصبة أو بلدة تخلو
املسلمني. بني خصوًصا الزمان؛ امتداد عىل عددهم ينمو اللقب هذا عليهم يعلَّق
ويف النيرشية؟ حقيقة هي ما الطائفة: هذه من القيت َمْن أكثر سألت ولقد
الجديد بمسلكها الطائفة هذه َقْصد ِمْن وهل النيرشيني؟ ظهور كان وقت أي
وهل أخرى؟ مقاصد لها أو املقصد؟ هذا تعدو وال املدنية، عماد تقوِّم أن عندنا
نسبة وأية ما؟ بوجه تعارضه ال هي أو امُلْطَلق؟ الدين أصول تنايف طريقتهم
االجتماعية والهيأة املدنية؟ عالم يف الدين مطلق وآثار املرشب هذا آثار بني
ولم بيننا تُنَْرش لم فِلَم القديمة، النحل من الطريقة هذه كانت فإن اإلنسانية؟
إحداثها؟ من الغاية فما جديدة كانت وإن األوقات؟ هذه يف إال دعاة لها نَْعَهد
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شاٍف بجواٍب سألت ا عمَّ أحد يُِفْدني لم ولكن بها؟ األخذ عن يكون أثٍر وأي
والنيرشيني النيرشية حقيقة ترشحوا أن العايل جنابكم من أَْلتَِمس ولهذا، كاٍف؛

ا.ه. والسالم. العلة ويشفي الغلة، ينقع بتفصيل

نصه: هذا بكتاب األفغاني شيخنا فأجابه

… العزيز محبي
ظهرت التي الدهرية الطريقة تلك هي النيرش وطريقة للطبيعة، اسم «النيرش»
هذه أرباب ومقصد املسيح، ميالد قبل والثالث الرابع القرنني يف اليونان بالد يف
واألبضاع األموال يف واالشرتاك اإلباحة، أساس ووْضع األديان، محو الطريقة
إليه، السعي يف وباَلغوا هذا، مقصدهم إلجراء كدحوا وقد عامًة. الناس بني
يف ُوِجُدوا وكيفما متعدِّدة، مظاهر يف وتقلَّبوا مختلفة، ألوان يف لذلك وتلوَّنوا
غور يف ذََهَب ذاهب وأيما بالزوال. َسْعيُهم عليهم وعاد أخالقها، أفسدوا أمة
فساد سوى ملقدِّماتهم نتيجة ال أنه له تجىل الطريقة بهذه اآلخذين مقاصد
مطلًقا الدين أن يف ريب ال إذ اإلنسانية، االجتماعية الهيئة بناء وانتقاض املدنية،
البتة، الدين بدون للتمدن أساس يَْستَْحِكم ولن االجتماعي، النظام سلك هو
شيوع عدم ا وأمَّ ديني. عْقد كل وطْرح األديان إعدام الطائفة لهذه تعليم وأول
األُلفة نظام أن فسببه نشأته، عىل الزمن طول مع سالكها وقلة الطريقة هذه
عىل الغلبة له كانت — السامية اإللهية الحكمة آثار من وهو — اإلنسانية
البرش نفوس انبعثت اإللهي الرس ولهذا الفاسدة؛ ورشيعتها الواهية، أصولها
أَْمر، قائمُة لهم تَُقْم ولم قدم، ثبات لهم يسبق لم هذا ومن منها. ظهر ما ملحو
أرجو صغرية، رسالة بإنشاء نتقدم ذكرنا ما ولتفصيل األوقات. من وقت يف وال
ذوي من تَنَاَل وأن الفاضل، الصديق لذلك الغريزي العقل عند مقبولة تكون أن

ا.ه. االعتبار. نظرة الصافية العقول

عليه ما َوْصف إىل القول به وانتهى هذا، كل مجلسه يف األفغاني السيد لنا رشح
من بعثات تُْرِسل العثمانية الدولة أن لو حبَّذا وقال: والغباوة، الجهل من الهند قبائل
قواعد يعلِّموهم أن ألجل ولكن مسلمون، فإنهم اإلسالم إىل دعوتهم ألجل ال إليهم، العلماء
يدينون الذي الدين عن ُسِئلوا إذا حتى باالسم، مسلمني جعلهم لها جهلهم فإن اإلسالم،
كلُّ الذي الدين أتباع من أنهم يعنون هلل»، والحمد البقر لحم «نأكل الجواب: يف قالوا به
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ذلك، لهم يبيح ال الذي الدين أتباع من وليسوا البقر، أكل لهم يبيح أنه عنه يعرفونه ما
لحومها. يأكلون وال البقر، يعبدون الذين الهند َوثَِنيِّي دين وهو

لحم أكل جواز إال — اإلسالم دين — دينهم أحكام من يعرفون ال الهند فقبائل قال:
ِمْن وأوجب أقرب بالطبع وهذا ديننا، تعاليم بينهم ننرش أن علينا يجب هؤالء مثل البقر،
مليوني األولياء موالد يف ينفقون الذين مرص أهل ليت ويا قال: ثمَّ املسلمني. غري بني نَْرشه
الجاهلة، القبائل تلك بني اإلسالم نْرش سبيل يف ذلك أنَفقوا الواحدة، السنة يف أكثر أو لرية

شعثها. َلمِّ عىل وأعون لألمة، أصلح فإنه
إىل للوصول يسلكونها التي والطرق ومآربهم، الهند نيرشيِّي وصف إىل واستطرد
عظماء من كبرية وطائفة وعيىس، وموىس إبراهيم أن ُعون يَدَّ أنهم ذلك من أغراضهم،
بدعتهم. يف الدخول عليهم ويهوِّنون الُسذَّج عقول بذلك يُضلِّلون نيرشيني، كانوا العالم

الرشق ماسون عن يُقال بما ذكَّرني األوسط الرشق نيرشيي عن السيد قاله وما
اسم ذلك مكان يرتدد وإنما نيرشيون، وال نيرشية بالدنا يف يوجد ال إنه له: فُقلت األدنى،
شيعتهم. من كانوا التاريخ عظماء من كثريين أن الطائفة هذه وتَدَِّعي واملاسون، املاسونية
يف نشأت املاسونية إن فقال: املاسونيني؟ تاريخ مخترص هو وما املاسوني املبدأ هو فما
الغرض وكان ،(Europe اإلفرنج لقول ترجمة وكأنها السيد، يلفظها كان (كذا األوروبا،
يف محضة مسيحية هي إذن له: فقلت البابوية. السلطة إضعاف األصل يف نشوئها من
األصيل السبب إن فقال: املسيحيني؟ ولغري لها فما إليها، ترمي التي أغراضها ويف نشأتها
تعاليمها دوَّنوا ملا أربابها لكن البابا، سلطة مقاومة من قلناه ما هو املاسونية قيام يف
املسيحيني لغري يسمح بحيث التعاليم؛ تلك نطاق يُوِسعوا أن ألنفسهم أو لها تقوية رأوا
حزبًا أو سياسيًة شيعًة املاسونية أَْصبََحت وبذلك أبنائها، من ويَُعدُّوا فيها يدخلوا أن
أن إليها االنتساب أراد من عىل يشرتطون دعاتها أن غري فيه، للدين شائبة ال سياسيٍّا
اإللحاد، من البرش سالمة إىل ذلك يؤدي حيث من النفس، وببقاء هللا بوجود معتِقًدا يكون

مجتمعه. عىل املدنية وإفاضة
الربوتستانتية روح كانت محضة، سياسية املاسونية روح كانت وكما السيد: قال ثمَّ
جمعية إنها السيد: فقال «الجزويت»، طائفة إىل الحديث انساق هنا ومن دينية، سياسية
له َفذََكْرُت وأهله. اإلسالم نحو السوأى النية من الطائفة لهذه ما رشح ثمَّ محضة، دينية
والتالعب يطبعونها، التي الكتب تحريف من اليسوعيني بعض يرتكبه كان ما لذلك مثاًال
خدمتهم شوَّهوا وبذلك للمسلمني، الكيد بعض وفيها ينرشونها، التي التاريخية بالنصوص
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السيد فوافق مطبوعاتهم. من االستفادة إىل املسلمني َميْل ِمْن وأَْضَعُفوا والتاريخ، للعلم
دسائسهم لكثرة إىل فرنسا من يُطَردوا لم اليسوعيني إن بقوله: وأيَّده قلته، ما عىل األفغاني
تلك أن عىل اآلخَر، الرجُل به يَْشِتم شتًما «جزويت» اسم أصبح حتى مذهبهم، يف وغلوِّهم
العرشين يتجاوزون ال أتباعها فإن الرهبنات، من غريها إىل بالنسبة العدد قليلة الطائفة
فيه يتوفر لم ما زمرتهم يف أحد دخول يقبلون ال أنهم فيهم القلة هذه وسبب ألًفا،
ًرا ُمتبحِّ عاِلًما يكون أن والثاني: عظيٍم، مايلٍّ ونفوٍذ ثروٍة ذا غنيٍّا يكون أن األول: رشطان؛
من عليه ويعلِّق فيه يَْكتُب علميٍّا موضوًعا بإعطائه مقدرته ويختربون ماهًرا، خطيبًا أو

رفضوه. وإال َقِبلُوه أعجبهم فإن رأيه،
ال إنه فقال: والتصانيف، الرسائل من وضعه وما آثاره، مصري عن شيخنا وسألنا
جناح عىل اآلستانة إىل غادرها حينما لندن يف تركها وقد يشءٌ، اآلستانة يف منها لديه يوجد

بدنه. لبوس أودعه سفط سوى أمتعته من يصحب لم إنه حتى الرسعة،
حقيقة يف كتابًا سيؤلِّف أنه من عنه بََلَغنَا الذي وعده أنجز كان إذا ا عمَّ وسألته
يف مقاالت عدة الفارسية باللغة َكتََب هو وإنما بعد، يؤلِّفه لم إنه فقال اإلسالمية، الديانة
وهناك هنا مبعثرة هي وإنما لديه، محفوظة ليست لكنها تعاليمه، وُسُموِّ اإلسالمي الدين

ولندن. ومرص والبرصة الهند يف املنترشين الكثريين ومريديه أصدقائه عند
وإنما املطوَّلة، التصانيف وضع يف يرغب ال كيف منه! َعِجبْنا السيد من هذا سمعنا وملا
ليته ويا إليه، والدعوة تعاليمه وسموِّ اإلسالمي الدين يف املقاالت كتابة إىل نفسه ترتاح
يف املنترشين أنصاره لدى وهناك هنا مبعثرة يرتكها ولم للطبع وأعدَّها املقاالت تلك َجَمَع
كرسالة ُطِبعت التي مصنَّفاته بعض لذكر ْث يَْكَرتِ لم أيًضا وهو اإلسالمي. العالم أقطار
الحقيقية و«العلة واألفغان» اإلنكليز تاريخ يف «البيان ورسالة النيرشيني» عىل «الرد
تاريخه بها صدر مقدَّمة هي وإنما مستقلة، ليست األخرية هذه أن عىل اإلنسان»، لسعادة

املذكور.12 «البيان»
املسيحيني، عىل الرد يف رسالة األفغاني للسيد أن إبراهيم، الرشيد عبد الشيخ وروى
ِذْكر عىل اقترص وإنما مصنَّفاته، من يَُعدَّها ولم اآلثار، هذه األفغاني شيخنا يذكر ولم

التاريخ طبْع أُعيد ثمَّ ،١٨٧٨ سنة اإلسكندرية يف مرص جريدة بمطبعة ُطِبعا والتاريخ الرسالة وِكال 12

يوسف عيل نفقة عىل بمرص املوسوعات مطبعة يف األفغان» تاريخ يف البيان «تتمة باسم ١٩٠١ وحده
للتاريخ. ال للمقدمة اسم التتمة إن إذ خطأ؛ بالتتمة التاريخ تسمية ويف الكريديل.
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محمد الشيخ «أستاذنا تلميذه األفغاني السيد وِمثل اإلسالمي. الدين سموِّ يف َكتَبَها مقاالٍت
لطيفة رسالة إال منها عنه يُْؤثَر ولم املصنَّفات، بوضع يُْعنى كان ما أيًضا فإنه عبده»،
إصالح يف رسالة وإال املشهورة، التوحيد» «رسالة وهي اإلسالمية، العقائد يف الحجم
العلوم يف مصنَّف وله والنرصانية. اإلسالم يف ورسالة هانوتو، عىل الرد يف ورسالة املحاكم،
لم آثاره أن ترى فأنت األزهر، علوم يف األزهر علماء مع يعمل كان منذ تكلََّفُه األزهرية
التصنيف بقصد وضًعا يََضْعُه لم التفسري من إليه نُِسب وما واسمها، الرسالة شكل تَتََخطَّ
أحد — العبايس الرواق يف الطالب عىل يلقيها كان دروس هي وإنما القرآن، تفسري يف
رضا» رشيد «الشيخ صديقنا وأشهرهم — املريدين من الحريصون فكان — األزهر أروقة

التفسري. يف منه يسمعون ما يدوِّنون —
الدينية املناقشات غمار يخوضا أن وال يؤلِّفا، أن يشاءا لم العظيمان فاملصلحان
تعاليمه، وموروث وعقائده الدين أحكام يف الخوض كثرة بأن ِمنُهما ِعلًما والعلمية؛
اآلخرين مع مناظرات يف الخائض ويورِّط وِخالًفا، بلبلًة املسلمني يزيد رشحها يف والتوسع
شيخانا هذا َعِلَم ومنابذات. بذاءات إىل أخريًا تنتهي ومجادالت مهاترات إىل حتًما تؤدي
يف عملهما عليهما قاطًعا ذلك ا وعدَّ املصنَّفات، َوْضع يف النفس إطالة يف فزهدا العظيمان،
وال العلماء. أخالق مع ينسجم وال العلم، مع يفيد ال بما عنه واالشتغال اإلسالمي اإلصالح
من بسبيله هم عما اإلصالح رجال يَْشَغُل الردِّ وَردَّ والرد املخالفني مع الجدل أن َجَرَم
نفس يف وقَرْت الديني اإلصالح إىل دعوة هنا إليه. الدعوة وتعميم طرقه وتعبيد اإلصالح
ويجب بها، املسلمني إخوانهم وإقناع نرشها، يف هللا إىل تعبَّدا وقد العظيمني، املصلَحنْي
أطرافه، من وتحديُده هدفه وتشخيُص اليشء ذلك تعينُي اليشء إىل الدعوَة يسبق أن
فال مداركه؛ وتترشبه فهمه، ويستوعبه السامع، نفس به تحيط موَجًزا ملمَلًما يكون وأن
بحجة ولو والحشويات، االستطرادات من موضوعه من ليس بما اإلصالح يَُشاب أن ينبغي
األقدمني للمؤلِّفني َوَقَع كما حواليها، الجدل باب ويفتح بها، يغري ِذْكَرها فإن عليها، الرد

علمائنا. فحول من
وَحْمل إليها، الدعوة يف اإللحاح يجب ، وتعنيَّ «اإلصالح» مطالب تُحدَّد أن وبعد
ردَّهم غريها يف الجدل إىل عنها الخروَج اآلخرون حاَوَل وكلما فيها، النظر عىل اآلخرين
وال منها بدًال نريد ال اإلصالح، مطالب هي هذه قائًال: إليها بعنف أو بلُْطف املصِلُح
ُحوِرَب ُحوِرَب وإذا عليها، جداله َقَرصَ الجدل من بدٌّ للمصلح يكن لم وإذا عنها. انرصاًف
الذين املصلحني أشهر «لوثريوس» هذا الغلط. أكرب من فإنه اللغط وليحذر أجلها، من
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ومبدأٍ معدوٍد يشءٍ إىل يَدُْع لم لو النجاح له يُقدَّر يكن لم ، حدٍّ أبعد إىل إصالحهم يف نجحوا
املراد، فنال سبيله، يف للخطر نفسه وعرَّض عليه، والصرب إليه الدعوة يف غاَمَر محدوٍد،
املعدودة الدعوة َمَطاِلب غري يف الجدل إىل دعوته يف خرج نظنُّه وال أراد، مما نهمته وقىض

رعيتُه. الخاِفَقنْيِ ومألت دعوتُه، عاشت ولذا املحدودة؛
فَرَفَع املرشكني، َوْجه يف ملسو هيلع هللا ىلص قام مثًال، «محمد» وبحسبنا «محمد» هذا وله، لنا ما
ك ْ الرشِّ دعوا التوحيد، التوحيد واحد، وهللا باطلة، األوثان واحٍد، يشءٍ إىل بالدعوة صوته
دعوة له تُْعَرف تكاد ال (مكة)، واحدة بقعة يف سنوات عرش ذلك عىل قىض الرشك، دعوا
وتنويع واألمثال، الشواهد ب َرضْ من واالستكثار األوثان، وَخْلع اإلله، توحيد غري إىل فيها
الصورة وبهذه إليه. يدعوهم ما وُحْسن عليه، هم ما ُقبْح تصوير يف الحجاج أساليب
وْضع يف أخذ أراد ما ملسو هيلع هللا ىلص له تم إذا حتى العرب، قلوب بشاشته وخالَطْت التوحيد، انترش

بنرباسه. االهتداء إىل أتباعه وتوجيه أساسه، عىل الرشع بناء
أن خشية التأليف من يُْكِثر لم ولذلك األفغاني؛ شيخنا إليه يطمح كان ما هذا
املصلحني هدف يكون أن يجب وحده وهو املنشود، واألمل املقصود إىل الدعوة عن فه يَْرصِ

العاملني.

واملحن، اإلحن من لشاه الدين ولنارص له وقع ما ِذْكر السيد إىل جلساتنا بعض يف وجرى
«جناح الشيعة، مجتهدي أكرب إىل البرصة من أرسله الذي كتابه عىل اطَّلعنا إننا له: وقلنا

«السامرا».13 يف املقيم الشريازي» حسن محمد املريزا الحاج
عىل الحفائظ وإثارة التهييج، يف ف ترصُّ وُحْسن بالغة من الكتاب يف ما إىل وأرشنا
تكرار له يلذُّ وكان الشاه. ذلك من له وقع ما وصف يف وتدفَّق السيد وْجه فتهلََّل الشاه،

فقال: ذلك يف الحديث

زارها املدة هذه خالل ويف سنوات، أربع من أكثر فيها فمكثت بطرسربج، جئت
«مونيخ» إىل سافرت ثمَّ مقابلته، يف أرغب فلم بي، االجتماع وأحب الشاه،
بيننا ط فتوسَّ فامتنْعُت، مقابلتي وَطَلَب أيًضا، الشاه فجاءها األملان، بالد من
بالده إىل الذهاب مني وَطَلَب فاجتمعنا، وغريهم، األملانيني الرجال كبار بعض

املعتصمية. رأى» من «رس وهي وتكريت، بغداد بني الدجلة عىل واقعة 13
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باريس إىل للسفر متهيئ إنني له: وقلت فأبَيُْت وزرائه، رئيس يجعلني كي
شديًدا، إلحاًحا عيلَّ يلحُّ أخذ الشاه ولكن ١٨٨٩م)، (سنة معرضها ومشاهدة
جملة ومن السيد: قال بالده. إىل معه والذهاب طلبه إجابة من مناًصا أَِجْد فلم
وزارة، رئيس يكون أن الالئق الحربي السيايس العاَلم رجل «هذا يفَّ: الشاه قول
رئيس تكون ألن الشاه يدعوك كيف للسيد: فقلت األمة.» بتدبري فيها يقوم
جنوٌن فقال: السنة؟ أهل عقائد تشييد يف رغبتك بفرط مشهور وأنت وزرائه

وَهَوس. منه

أتذكر وال اليوم. نظري يف مستغَرب والجواب السؤال وِكال أجابني»، وكذا سألته «كذا
استخراج أردت إنما أنني يل ويخطر السؤال، هذا إليه ه أوجِّ أن إىل دعاني الذي السبب
ليس أنه عىل جوابه فدلَّ شيعيٍّا، إيرانيٍّا أو سنيٍّا أفغانيٍّا بكونه يتعلق فيما منه ترصيح
الزمن من حينًا إيران بالد يف أقمت أن وبعد السيد: قال يشء. يف الشيعية وال اإليرانية من
ِيفَّ، خشن كالم لسانه عن وبََلَغِني السفر، من الشاه فمنعني األوروبا، إىل الذهاب َطَلبُْت
مقام إىل الذهاب عىل فاحتْلُت اإليرانية، البالد يف عيلَّ يحجر وأن سوء، نية يل ينوي وأنه

طهران. من كيلومرتًا عرشين مسافة عىل العظيم عبد شاه
كان دخله َمْن َحَرٌم ومقامه البيت، آل أئمة بعض أحفاد من هذا العظيم عبد والشاه
جملة الجرائد يف وحرَّْرُت مقاالت، عدة هناك وأنا وكتبت أشهر، سبعة ثَمَّ فمكثت آمنًا،
مقام من خرجت ثمَّ خلعه، عىل اإليراني الشعِب وحضَّ الشاه، مثالَب أَْوَدْعتُها رسائل
إرسال منها باٍل؛ ذات أمور يل وَجَرْت حينًا، فيها وأقمت البرصة، إىل العظيم عبد الشاه
يف الكتابة إىل وُعْدُت لندن، إىل البرصة من قمت ثمَّ الشيعة، مجتهدي بعض إىل الكتاب
الحميد، عبد السلطان جاللة طلبني لندن ومن إسقاطه، عىل والعمل ه، وذَمِّ الشاه تقريع
الشيخ (وكان ثانيًة طلبني ثمَّ بمقاومته، ومشغول الشاه أَْمر يف منهمك بأني فاعتذرت
ويممت الطلب فأَجبُْت الحضور)، بلزوم السيد سيُْقِنع بأنه للسلطان د تعهَّ الهدى أبو
الشاه تنكيس من أََربي فأنال السلطان، مقابلة بعد لندن إىل الرجوع ناويًا السعادة، دار
من الخروج يمكن أنه ظن مذ األفغاني السيد صدر سالمة أشد (وما العرش. عن وإنزاله
الهدى). أبو والشيخ الحميد عبد السلطان فيه أوقعه الذي الفخ من والتخلص اآلستانة،
مرتني، مقابلته طلب إيران سفري بأن السلطان أخربني اآلستانة قدمت وملا قال:
طلب الدين: لجمال السلطان قاله مما فكان الثالثة، املرة يف له أِذن ثُمَّ له، يسمح ال فكان
تْركه منك أطلب ذا أنا وها له، التعرض وتْرك الشاه عن بالكفِّ آمرك أن السفري مني
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الشاه»، عفوت الشاه «عفوت العرص خليفة موالنا ألمر امتثاًال إنني فقلت: عنه، واإلعراض
عيلَّ أُشِكل كان وقد عظيًما. خوًفا منك يخاف أن إيران لشاه يحقُّ حينئٍذ: السلطان فقال
حرب دون من بنفسه «عفا» فعل تعدية أي الشاه»، «عفوت الدين جمال قول يومئٍذ
الصورة: هذه عىل بنفسه تعديته زون يجوِّ فوجدتهم املعاجم بعض فراَجْعُت «عن»، الجر
ذنبه، الشاه عن عفوت يقل: لم األفغاني وشيخنا ذنبه. فالن عن وعفوت فالن، عن عفوت

نظر. عبارته صحة يف يزال فال الشاه، عفوت قال: بل
أراد وقد ان، الُدخَّ رشب تحريم عىل إيران مجتهدي بعض َحَمَل أنه السيد وذكر
عىل فيها حرَّم فتوى املجتهد فأصدر الشريازي»، حسن محمد «املريزا املجتهدين ببعض
نارجيلة طلب الشاه أن حتى شديًدا، امتناًعا رشبه عن فامتنعوا ان، الدخَّ ب ُرشْ اإليرانيني
املجتهدين ألن القرص؛ يف النارجيلة توجد ال بأنه ابه حجَّ فأجابه بها، ن ليدخِّ (شيشة)

التدخني. حظروا
اإلفرنج مع املعقودة املقاولة يلغي أو ليقتلوه بقرصه وأحاطوا الشاه عىل العامة وثار
أربابها إىل وَدَفَع املقاولة، فسخ إىل الشاه فاضُطر بالده، يف «ريجي» رشكة تأسيس ألجل
جمال قاله ما هذا إنكليزية. لرية مليون نصف بلغ تعويًضا والرضر العطل مقابل يف
الحميد، عبد السلطان إىل األمر آخر يف يلتجئ الشاه جعل الذي السبب بيان يف الدين

عنه. الدين جمال صولة كف يف طه ويتوسَّ
وما البرصة، يف األفغاني السيد إقامة خرب من ًصا ملخَّ للقارئ نروي أن ويَْحُسن

السابق. حديثه يف نفسه السيد إليه أشار حسبما فيها، له جرى
الشيخ صديقه عن يرويه اآلتي، الخرب الشام طرابلس وجهاء أحد عيلَّ قصَّ
الدين جمال السيد نزول لحني البرصة قضاء متوليًا وكان الرافعي، أفندي الحميد عبد
بهذا الطرابليس الوجيه ثني حدَّ وإنما إيران. شاه حكومة ِقبل من ُمبَعًدا فيها األفغاني
وإيرانيته، الدين جمال السيد أفغانية حول القائمة ة الضجَّ وْصف مني سمع ألنه الحديث
حكومة موظَّفي كبار من وهو الدولة، باعتماد ب امللقَّ خان» حسن «محمد نرشه ما أثر عىل
بمثابة وهو — واآلثار» «املآثر كتابه يف — شاه الدين نارص ملكها لدى املقرَّبني إيران
اعتماد قال فقد آخر. إىل وقت من بالدها يف العثمانية الحكومة تُْصدرها التي السالنامات
العلوم يف عاٍل مقام له إيران، أعمال من أباد أسد قرية من الدين جمال «إن الدولة:
مدينة يف الرشعية العلوم تعلََّم — الحق ولهم — إيران أهل به يفتخر والجديدة، العتيقة
العثمانية املمالك إىل ومنها وهندستان، أفغانستان بالد إىل وساَفَر طهران، ومدينة قزوين
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كبري َكتََب كما الجنس، أفغاني أنه يزعمون والجماعة السنة وأهل قال: أن إىل ومرص.
قول انتهى الدهريني.» عىل الرد رسالة مقدِّمه يف عبده محمد الشيخ األدب أستاذ تالمذته

الدولة. اعتماد
ما وبني بينه التوفيق وعن القول، هذا عن طرابلس أندية بعض يف سائل وسألني
من وثالثتهم عنحوري، بك وسليم إسحق بك وأديب عبده محمد الشيخ من كلٌّ قاله
التأويل: يف فقلت الجنس، أفغاني أنه قوا حقَّ وقد طويًال، خاَلطوه وممن األفغاني أصدقاء
قومه شيوخ عن يروي أزهريٍّا إيرانيٍّا فاضًال سمعت (٩٠٥–٩٠٩م) مرص يف وأنا إنني
وكان إيران، مقاَطعات إحدى «مازندران» والية من إيراني الدين جمال السيد والد أن
يف األفغان بالد إىل ضابطها تُْرِسل أن إيران حكومة فارتأت اإليراني، الجيش يف ضابًطا
بالد إىل الضابط فذهب األسباب، من آخر لسبب أو اململكتني، بني بالحدود تتعلق مهمة
بالد يف منها الدين جمال له وُولِد كرائمها، إحدى وتزوج فيها، السكنى له وطابت األفغان
ذهابه حني األفغان إىل معه أبوه َحَمَله ثمَّ إيران، يف ألبيه ُولِد الدين جمال أن أو األفغان.

ا.ه. إليها.
الروايتني، بني والتقريب القولني بني للتوفيق يَْصلُح مما األزهري اإليراني قاله ما هذا
العرب مؤرِّخي كتسمية إيراني وهو باألفغاني الدين جمال تسميته تكون هذا وعىل
بالد يف يولد لم مكدوني، أنه مع الرومي» أو اليوناني «اإلسكندر فيلبوس ابن لإلسكندر
فالسفتها، من «أرسطو» أستاذه وكان افتتحها، لكنه بشعبها، له عالقة وال اليونان،
انربى حتى الدين جمال نسبة عن هذا كالمي أْستَِتمَّ ولم أبنائها. من جنوده ومعظم
إىل الدين جمال نسبة يف قالوه ما ُكلَّ منِكًرا ممتِعًضا وقال املذكور، الطرابليس الوجيه
حكومة عليه افرتتها فرية إيران مواليد أو إيران أبناء من السيد َجْعل إنَّ وقال: إيران،
صديقي به حدَّثني فيما هو اليقني الخرب وإن منه، االنتقام بقصد شاه الدين نارص
إيران، من ُمبَعًدا فيها األفغاني نزول أثناء يف البرصة، قايض الرافعي» الحميد عبد «الشيخ

عيان. شاهد إذن فهو
وهو باشا»، «هدايت إليها الدين جمال قدوم ليوم البرصة وايل كان القايض: قال
وأكرموا بالسيد الوالية وأركان الوايل فاحتفل والصالح، التقوى كثري القدر جليل رجل
جمال نشأة عن فيها يسألونه املابني من الوايل إىل وردْت (شيفرة) بقرية وإذا نُُزله،
الوايل فاستحسن القايض: فقال الشاه، يزعم كما إيراني هو وهل وفصله، وأصله الدين
أجعله ال حيث من خربه، ومبتدأ أصله، عن فأسأله الدين جمال السيد لدى طني يتوسَّ أن

48



األفغاني الدين جمال

من الغرض إىل ينتبه َجَعَلُه الخارق الدين جمال ذكاء ولكن ووساطتي، بقصدي يشعر
وال بإيران له جنسية عالقة ال وأنه والفرع، األصل أفغاني إنه بقوله فباَدَرنِي سؤايل،
به. والتنكيل منه االنتقام ثمَّ إيران إىل اجرتاره إرادة عنه ذلك يشيع الشاه وأن تابعية،
عيَّنه كان للمعارف باشا صفوت وزارة زمن يف ١٢٨٧ه سنة ويف الدين): جمال (أي قال
(أي فليسألوا قال: ثمَّ الجنس، أفغاني كونه عىل بناءً األعىل املعارف مجلس يف عضًوا

أحبُّوا. إن إليها امُلشار الوزارة املابني) رجال
شيفرة برقية فأودعه األفغاني، السيد عيلَّ ه قصَّ ما باشا هدايت فأبلغت القايض: قال
به أُصيب الذي مرضه من األفغاني السيد أبل أن وبعد القايض: قال املابني. إىل رفعها
الذي املرشوع وهو العرب، جزيرة داخل يف للسياحة تهيَّأ العظيم» عبد «شاه يف ُمبَْعد وهو
َمنََعُه باشا هدايت الوايل أن غري الكواكبي»، الرحمن عبد «السيد املرحوم بعده به قام
الدين، جمال عليه عزم فيما أهله رأي ويستطلع املابني إىل يكتب ريثما الرحلة هذه عن
ذلك ِرسُّ يَْخَف فلم عليه، عزم ما وبني بينه بالحيلولة الحميد عبد السلطان جواب فجاء
املابني الوايل فاستشار لندن، إىل بالسفر استأذن ثمَّ كشحه، يف فطواه الدين جمال عىل
املابني ألن أصاب؛ وقد لندن، إىل بالسفر الدين جمال ل فعجَّ رساحه، بإطالق له فأِذنوا

أيًضا. لندن إىل السفر من الدين جمال بمنع البرصة وايل إىل شيفرة فأرسل عاد
سوى جيبه يف يكن لم لندن إىل البحر بركوب الدين جمال السيد همَّ وملا القايض: قال
البرصة أعيان مع وتذاَكَر همته، وكرب السيد إقدام من باشا هدايت ب فتعجَّ جنيهات، عرشة
أفندي الرحمن «عبد األرشاف ونقيب جنيًها، بخمسني الوايل له؛ فاكتتبوا مساعدته، أمر يف
خمسمائة له َجَمُعوا أن إىل وهكذا، … جنيًها وخمسني بمائة باشا» طالب والد النقيب
خريًا أكافئك أن أرجو له: وقال عليه له وَشَكَر الوايل، صنيع من كان بما السيد فُرسَّ جنيه،
وقول أقول: عتيٍّا؟ الِكِرب من بلغت وقد تكافئني كيف الوايل: فأجابه بي، صنْعَت ما جزاءَ
واحرتامه الصالح الوايل هذا ُحبِّ من نفسه يف وقر قد كان بما يُْشِعر هذا الدين جمال
إذ البرصة؛ أعيان من له َجَمَعَها التي جنيه الخمسمائة منه َقِبَل ما ذلك ولوال له، الشديد
العطايا هذه أمثال قبول عن االستنكاف نفسه، وِكرب الدين جمال أخالق من املعروف إن
أراد ملا قالها فريسته»، يعدم ال ذََهَب أينما «األسد املأثورة: كلمته قال مثلها ويف وامِلنح،

إبعاده. سفر نفقة يعطوه أن إخوانه وبعض السويس يف إنكلرتا قنصل
الشاه يف طاعنًا ويكتب يخطب فيها ولبث لندن، إىل الدين جمال السيد ووصل
كان ما وأكثر واإلنكليزية. اإليرانية الحكومتني بني العالئق يف َطْعنُه أثَّر حتى وحكومته
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باللسانني تُنَْرش الجريدة هذه وكانت «السيد»، بتوقيع الخافَقنْي» «ضياء جريدة يف يكتب
التواصل «حصول غرضها َجَعَلْت وقد إنكليزية، رشكة تُْصِدرها وكانت واإلنكليزي، العربي
وْصف يف للسيد مقاًال الخافقني» «ضياء يف وقرأُت والرشقيني». الغربيني بني والتعارف
هذه عىل «أسًفا بقوله: ختمها الحال وسوء االنحطاط من إيران بالد عليه كانت ما
أن وكان العظيمة، األمم عداد من سقطت حتى الظلم، وبدَّدها الجور، أبادها كيف األمة!
الرشع؟ اظ ُحفَّ وأين القرآن؟ حملة وأين العلماء؟ أين اسمها، وينطمس رسمها، يندرس

إلخ.» … والعدل الحق نرصاء وأين األمة؟ بأمر والقائمون
السلطان إىل فالتجأ صدره، وضاق الشاه أُْحِرج واملحرِّض الثائر القول هذا بمثل
الشيخ أَْفَلَح وأخريًا السفري، يُفِلح فلم باشا رستم لندن يف سفريه إىل السلطان فكتب
السيد وكان املنى. من وأفاننَي الرقى، من رضوبًا األفغاني السيد إىل كتب مذ الهدى أبو
الحميد عبد القايض وإذا اآلستانة، إىل فوفد االنخداع، سهل الصدر سليم القلب طيِّب
قال بغريها. يطاِلب اآلستانة فجاء البرصة، يف نيابته مدة انقضت قد كان الرافعي أفندي
وكيف باشا» «هدايت عنه سألني ما أول فكان األفغاني، السيد صديقي ُزْرُت القايض:
حاجاتها هي وما عائلته، مقرِّ عن أبحث أن وكلَّفني عليه م فرتحَّ بوفاته، فأخربته حاله؟
يومئٍذ؛ الضيق أشد يف هي وإذا حالها، عن وسألتها عنها فبحثُْت لها، يقضيها حتى
سجل يف الباشا ابنة ابن تقييد يف الحربية نظارة لدى تسعيان كانتا وابنته الباشا أرملة
تنجح فلم راتب، له ص يُخصَّ لكي القديمة؛ والبيوتات األرشاف أبناء مع أي كان»، «الزاده
كان» «الزاده يف اسمه فُقيِّد الولد، يف شفع الدين جمال السيد الخرب بلغ وملا شفاعتها،
هت وُوجِّ جنيًها، خمسون وابنتها لألرملة ُوظِّف كما جنيًها، ثالثون دائم معاٌش له وُعنيِّ

صهرها. عىل عالية رتبة
ال الدين، جمال الدين جمال كان العالية واملزايا الفاضلة األخالق هذه وبمثل
استقيناه الذي وَخَربه السيد أمر من كان ما هذا اإليرانيني. أو األفغانيني إىل باالنتساب

البرصة. يف كانا ُمذ البرصة قايض فم من

٥

كتاب األفغاني للسيد ١٣١٠ه: سنة اآلستانة يف مًعا ُكنَّا ُمذ السيد إىل مجالسنا إىل ونرجع
وجْدَت تصفْحتَه إذا ِذْكُره. مرَّ وقد األفغان»، تاريخ يف «البيان اه: سمَّ األفغان تاريخ يف
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من شيعيٍّا. إيرانيٍّا ال ُسنيٍّا، أفغانيٍّا كان السيد أن عىل بها، يُْستَأْنَس كثرية مقاطع فيه
رجاًال يتساهلون ال حنيفة، أبي بمذهب متمذهبون سنيُّون األفغانيني «وجميع قوله: ذلك
يف لون متوَغِّ فإنهم «نوري» طائفة سوى والصوم، الصالة يف وبدويني وحرضيني ونساءً
وإنما والصوم، بالصالة يُبالون وال السنيني، جريانهم مع شديدة محاربات ولهم التشيع،
ويرضبون محرم، من األَُول العرش يف — عنه هللا ريض — الحسني مأتم بأمر ون يهتمُّ

ا.ه. بالسالسل.» مكشوفة وأكتافهم ظهورهم
بعض وتشيُّع األفغانيني سنيَّة عن التحدث يف لْهجته لكانت إيرانيٍّا األفغاني كان ولو
كتابات قرأ من كل يَْعِرُفه آخر أسلوب يف كالمه أَْفَرَغ ولكان اللهجة، هذه غري طوائفهم
ونشوء تاريخهم أخبار من ورسدوا حوادثهم عن تكلَّموا إذا والشيعة السنة الفريقني
لقبائل فيه األفغاني السيد وْصف األفغاني تاريخ يف القارئ يجد ما وألذُّ ونَِحِلهم. ِفَرقهم
َطبْع لطافة عىل يدلُّ مما وأتراحهم، أفراحهم يف وتقاليدهم وأخالقهم، وعاداتهم األفغان
هللا ريض — طالب أبي بن عيل سيِّدنا جدِّه عن َرَوْوا مثلما والدعابة، للمزاح وحبه السيد
وقبيلة زائي» «يوسف كقبيلة القبائل بعض عند البصل يوجد وقلَّما قوله: ذلك من عنه،
«عندنا قائلني: يديه، بني ويتذلَّلون إليه، يتملَّقون أجنبيٍّا رأوا إذا فتجدهم زائي»، «أجيك
«أجيك قبيلة وإن فيها.» شفاؤه يكون أن عىس ببصلة عليه تتفضل أن فنرجوك مريض،
ويقابلونها طريقها، يسدُّون والنهب، السلب إرادة للقوافل يتعرَّضون ما كثريًا زائي»
أو أقة عىل صالحوها عليها يتغلَّبوا أن يُْمِكنهم لم فإذا الحادة، واآلالت النارية باألسلحة
الهندية البالد ترك بعدما خان» أعظم «محمد األفغان ملك أن واتفق البصل. من أقتني
وجهه وعىل مرسًعا الخان فقام خانها، خيمة يف ونزل زائي»، «يوسف قبيلة عىل َوَفَد

بصلة. لألمري يقدِّم به وإذا الفرح لوائح
األفغاني السيد تشاؤم عىل داللة وفيه األفغان، تاريخ مقدمة يف جاء ما لطيف ومن
قوله الشعوب، عىل واالستيالء املمالك َسْلب يف جشعهم ومن منهم ونْفرته باإلنكليز،
حماية تحت الدخول تَْرَض «ولم واالستقالل: للحرية وُحبِّها األفغانية األمة ِعزَّة يصف
من مليون مائتي ابتالء يشبعه لم الذي واالستسقاء، البقر بجوع املبتىل الحضجر،14

حضجًرا. الضبع يَت ُسمِّ ذلك أجل ومن الواسعة، البطن العظيم قمطر: وزن عىل — الحضجر 14
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النيل مياه ويكرع العالم بقية ليبتلع فاه فغر بل والكنج، التِّيمس مياه تَْرِوه ولم الناس،
فقد به. ويَُجْعِجعوا15 الدين جمال يبغضوا أن يف الحق لإلنكليز أن َجَرَم ال وجيحون.»
وهللا «أَما لهم: قوله بمثل حميتهم نار ويوقد حفائظهم، ويثري عليهم الهنود يَُهيِّج كان
بأرجلكم ورفستموها الربيطانية الجزر إىل وسبحتم الكثرة بهذه وأنتم سالحف كنتم لو
ويهول ثورتهم نديم» هللا «عبد يقوله كان بما هذا ويُذكِّر البحر.» قاع إىل ألغرقتموها
تخشوا «ال يقول: اإلنكليز، ضدَّ يف الثبات عىل ويحضهم العرابيني ِهَمَم يستثري وهو به
يف طابياتنا مدافع رحمة تحت فإنه كريد، جزيرة يف الرايس اإلنكليزي األسطول صولة
يف الدين جمال حجج كانت وما قلعة.» جناق يف األتراك طابيات ومدافع اإلسكندرية،
من البليغة الحجة إىل يعمد أحيانًا كان بل فقط، والتهويل الغلو عىل ترتكز مناظراته
وبني بينه جداٌل يوًما جرى حجته. عليه ويقطع فيفحمه الخصم بها ويفجأ ُطُرقها، أقرب
خصمه السيد فاقتحم والغرب، الرشق بني املفاضلة موضوع يف األوروبيني كبار بعض
إىل أوروبا أمم تعبده زالت ما رجل منه قام أن رشًفا الرشق «كفى قائًال: حادة بنربة

املسيح. السيَد بالرجِل عنى وقد اليوم»،
وقائعه من كثريًا تقدَّم ما عىل يزيدنا — هللا رحمه — الدين جمال السيد وكان
عن السابق املجلس يف تساءلنا ا وَلمَّ أهلها، وطباع األفغان تاريخ ومن الخاصة، وشئوناته
جنوب يف الواقعة البلوجستان بالد لعلَّ له: قلت اإلنكليز بها َوَصَف التي «الحضجر» كلمة
تلك عن سألناه ثمَّ تَْسَلَم، أن تكاد وقال: فضحك لها، الحضجر ابتالع من َسِلَمْت األفغان
املصورات يف مخططة لنراها وإننا األفغان، بالد من طبيعيٍّا جزءًا كانت إذا ا وعمَّ البالد
كأنها حتى ِرْكًزا، السيايس العالم مداوالت يف وال ِذكًرا، لها نسمع ال ولكنَّا الجغرافية
مرملة، وسهوب قاحلة بالد البلوجستان «إن السيد: فأجاب فيها؟ وهي الدنيا من خرجت
يف باستقاللها االحتفاظ عىل ساَعَدها ما وهذا زائدة، وخشونة بداوة حالة يف أهلها وإن
إليران، خاضع اآلخر وبعضها األفغان، لبالد تابعة منها مناطق بعض إال اللهم الجملة،
دهم زهَّ والذي الهند، بالد إىل حديدية سكة منها مدُّوا وقد املراكز، بعض فيها ولإلنكليز
األفغاني السيد قاله وما أرضها.» وقحول هوائها لرداءة وذلك منها، االستفادة قلة فيها

.١٨٩٢ سنة يف كان إنما البلوجستان عن

ه. َرشَّ يأمنون حيث إىل يطاردونه بل مكان، يف يستقر يََدُعونه ال أي 15

52



األفغاني الدين جمال

وجعل الكربى، عواصمها يف شاَهَدُه وما أوروبا إىل رحلته وصف يف يوًما السيد وأفاض
وفِينَّا» «بطرسربج والنمسا الروسيا عاصمتَي إن فقال: العواصم، هذه بني يفاضل
فانتهْزُت اآلستانة، من أكرب فينَّا إن وقال: العمران، وتزايني الحضارة رونق يف كباريس
ونهوض، ارتقاءٍ من له يُرجى وما اإلسالمي، العالم عن الحديث إىل وجرْرتُه هذا قوله
عمرانها يف متأخرة كانت سنة، ثالثني منذ كانت كما ليست اليوم اآلستانة إن له: وقلت
َقَطَعْت حتى العمران، وسائل واصطناع الحضارة يف تتدرج زالت ما ثمَّ وجوه، عدة من
بمدنية األخذ ورضورة واليقظة، االنتباه دور يف دخلوا إذن فاملسلمون ذلك، يف بعيًدا شوًطا
هو كما خالفتهم، عاصمة يف ذلك وبدءوا القوة، عىل املساعدة حضارتها ومقوِّمات أوروبا،
عليهم يميض ال أنه وأرى الطويل، نومهم من النهوض وأرادوا انتبهوا قوم كل يف الحال

أوروبا. أمم بََلَغتْه ما تََقدُّمهم يف يبلغوا حتى زمن
املسلمني معرش إننا وقال: كالمي، يف آنسه الذي املرح التفاؤل هذا السيد يُْعِجب فلم
التخلص يمكن وال فيه، خري فال وقرآننا ديننا قواعد عىل ننا وتمدُّ نهوُضنا ْس يؤسَّ لم إذا
السيد أيها ترى أال ولكن له: فقلت الطريق، هذا عن إال رنا وتأخُّ انحطاطنا وصمة من
العمران بأسباب واألخذ الُرقي حيث من سنة ثالثني منذ وحالتنا اليوم حالتنا بني فرًقا

ملموًسا؟ ًما تقدُّ تقدَّمنا قد بأننا القول لنا يصحح مما
واالنحطاط. التقهقر عني هو فينا حسنة حالة من اليوم نراه ما إن فقال:

ولِمه؟ –
اإلعجاب إىل بطبيعته يَُجرُّنا تقليد وهو األوروبية، لألمم مقلِّدون هذا ننا تمدُّ يف ألننا –
التي اإلسالم صبغة تتحول وبذلك علينا، بسلطتهم والرىض لهم، واالستكانة باألجانب،
األجنبي، لحكم واستئناس وضعة خمول صبغة إىل والتغلب، السلطة راية رْفع شأنها من
حسب الصحيح التمدُّن إىل لنتوصل نسلكها أن ترى التي القويمة الطريقة هي وما فقلت:

اعتقادك؟
دينية. حركة من بُد ال –

الدينية. الحركة معنى يف إيضاًحا زدني –
ال نراه املدنية إىل الهمجية من أوروبا عاَلم حالة انقالب سبب يف تأملنا لو إننا –
ملا الكبري الرجل هذا فإن يده، عىل ت وتمَّ «لوثري» بها قام التي الدينية الحركة يتعدى
ولتقاليد الدين، لرؤساء خضعْت ما طول من شهامتها وفقَدْت زلَّت أوروبا شعوب رأى
بصٍرب أوروبا أمم إليها ودعا الدينية، الحركة بتلك قام يقني، أو عقل إىل بِصلة تمتُّ ال
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ونبَّههم عقولهم، ر وطهَّ اعوجاجهم، وقوَّم أخالقهم، بذلك فأصلح زائدين، وإلحاٍح وعناٍد
املستعبدون؟ استعبدهم فلماذا أحراًرا، ُولدوا إنما أنهم إىل

وبني بينها ومسابقة مباراة أوروبا يف «الربوتستانتية» نشوء عن ونتج قال: ثمَّ
عليه ويُحيص أعماله ويرصد اآلخر الفريق يَْرُقب فريٍق كل فجعل «الكاثوليكية»، عدوَّتها
املدنية، معارج يف واالرتقاء والغلبة والعزة القوة إىل يسبقه أن مخافة وسكناته، حركاته
عىل والتفوق الُرقي وسائل استجماع يف طاقته مبلغ ويبذل ويجد يسعى منهما كلٌّ فكان
ونُْعَجب نراها التي الحديثة املدنية تولَّدت الفريقني بني املنافسة هذه ومن وُمنَاِظره، ندِّه
بني املنافسة وليدة هي إنما األوروبية املدنية أن يف األفغاني شيخنا رأي هذا أقول: بها.
«لوثريوس» به املبرشِّ عميده يد عىل اإلصالح ظهور وكان الربوتستانتي، واإلصالح الكثلكة
فكانت باريس، يف «برثلماوس» ملحمة حدثت سنة خمسني بنحو وبعده ١٥١٩م، سنة
واعتناقه، اإلصالح بلزوم األوروبي العام الرأي وأقنَعت «لوثريوس»، به بدأ ملا طة منشِّ

وهي: إليه، الطريق دت ومهَّ اإلصالح سبقت بال ذات أخرى عوامل وهناك

قال: حتى العوامل أهم بعضهم وجعلها ١٤٥٠م، سنة ظهورها وكان الطباعة، (١)
عليها. من أحوال ت وغريَّ األرض َوْجه َقَلبَْت الطباعة إن

فني املثقَّ وهجرة العثمانيني، األتراك ِقبل من ١٤٥٣م) (سنة القسطنطينية فتح (٢)
التي النهضة ظهرت حيث إيطاليا؛ وخاصة أوروبا يف وانتشارهم البيزنطيني، أبنائها من

.Renaissance باسم عنها ون يعربِّ
وتهيَّأت بالرشق، الغرب اتَّصل وبذلك ١٤٨٦م، سنة الصالح الرجاء رأس اكتشاف (٣)

عالية. اقتصادية نهضة للظهور
١٤٩٢م. عام كولومب» «كريستوف ِقبل من أمريكا اكتشاف (٤)

مدنية ظهور يف املبارش املؤثِّر هي الربوتستانتي اإلصالح فيها بما الخمسة فالعوامل
َقَلق أنَّ يعني ١٤٥٠–١٥٢٠م، سنة سبعني خالل العوامل هذه وقعْت وقد أوروبا،
الرقي أسباب اللتماس ووثوبهم عليها، كانوا التي حالتهم عن رضائهم وعدم األوروبيني
بنحو الصليبية الحروب انتهاء بعد أي عرش، الخامس القرن يف كان ذلك كل واملدنية،
ال الخمسة. العوامل تلك بنشوء عالقة الحروب لهذه يكون أالَّ يُعقل فهل سنة، مائتي
ونصف، قرن من أكثر «سورية» دارهم ُعقر يف للمسلمني األوروبيني مخالطة أن جرم
فهبُّوا حالتهم؛ سوء إىل نبههم كله هذا السنني، من مئات األندلس يف لهم مخالطتهم عدا
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َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُ يَُغريِّ َال هللاَ ﴿إِنَّ الخمسة. العوامل منها التي الوسائل بمختلف تغيريها إىل
ما املسلمون يغريِّ أن امُلِلحُّ ه همُّ كان األفغاني وشيخنا كريم). (قرآن ِبأَنُْفِسِهْم﴾ َما ُوا يَُغريِّ
جعل (أي وجْعله وتعاليمه، القرآن إىل بالرجوع أخالق وغثاثة تقاليد رثاثة من بأنفسهم
ورقيهم تقدمهم يف معوله وَجْعل إليها، املسلمني دعا التي الدينية للحركة روًحا القرآن)

عليها.
أن إىل ذََهَب التي الدينية الحركة عن تحديثًا األفغاني شيخنا أستزيد أن رأيت ثمَّ
الدينية الحركة عن السيد أيها ُقْلتَه ما إن له: فقلت عليها، متوقف اإلسالمية األمة نهوض
معرش نحن نعرف أن نا يهمُّ ما بقدر نا يهمُّ ال إليها أهلها حاجة من كان وما األوروبية،
من ث تشعَّ ما وإصالح نهضتنا يف إليه نحتاج مما الحركة هذه مثل كان إذا ما املسلمني
الحالة سوء إن إليها. الحاجة حيث من الفريقني وبني بيننا فرًقا هناك إن إذ أحوالنا؛
ساق ذلك كل بأكظامهم، رجالها وأْخذ عليهم، التقاليد وضغط أوروبا قارة يف الروحية
الذي الديني اإلصالح إىل بالدعوة الصوت ورْفع الشغب، وإثارة الصخب، إىل «لوثريوس»

الدينية. بالحركة أنت عنه ترجْمَت
من وليس والتبديل، التغيري من محفوظ وهو القرآن، يف ما فدينهم املسلمون أما
لسعادتنا سببًا يكون بأن جدير وهو حريتنا، يعطِّل أن وال نفوسنا عىل يضغط أن شأنه
كلمتهم وجْمع أسالفنا لسعادة سببًا كان كما الحارضة، األزمنة هذه يف كلمتنا وجْمع
إن فأجاب: إليها، تدعو التي الدينية» «الحركة إىل الحاجة معنى أفهم لم ثَمَّ ومن الغابرة.
الخواص ومعظم العوام عقول يف َرَسَخ ما بقلع االهتمام عن كناية هي الدينية حركتنا
نصوص حملهم مثل وجهها، غري عىل الرشعية والنصوص الدينية العقائد بعض فْهم ِمْن
، ذُلٍّ من تخلٍُّص أو مجٍد طلب إىل يتحركوا ال أن عليهم يوجب معنًى عىل والقدر القضاء
فهًما انتهائه ُقْرب أو الزمان آخر فساد عىل الدالة الرشيفة األحاديث لبعض َفْهمهم ومثل
الصالح للسلف عهد ال مما ذلك نظري يف والنجاح اإلصالح وراء السعي عن ِهَممهم يثبِّط
عىل لهم وْرشحها الجمهور، بني الصحيحة تعاليمه وبث القرآن بعث من إذن بدَّ فال به،

وآخرة. دنيا سعادتهم فيه ما إىل بهم يأخذ حيث من الثابت، وجهها
قريبة فيها مصنَّفات ووْضع مكتبتنا، وتنقيح علومنا، تهذيب من أيًضا بدَّ وال قال:
الرقي إىل الوصول عىل تضمنتها التي والعلوم الكتب بتلك فنستعني الفهم، سهلة املأخذ
مثًال، والبالغة النحو كعلم لذاتها، مقصودة العلوم هذه نجعل أن الخطأ ومن والنجاح،
االشتغال يف حياته سني معظم ينفق فالطالب لغريها، وسائل لتكون ُوِضعت إنما وهي
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يعربِّ مقالة إنشاء عىل يقدر ال كله هذا بعد نراه ثمَّ مسائلهما، وِحْفظ والبالغة بالنحو
اشتغالنا طريقة نقد يف السيد أفاض وهنا واآلراء. األفكار من نفسه يف يقوم عما بها
تلك لُبَاب إىل عنَّا األجانب اهتدى حتى طائل، غري عىل فيها واإلطالة املوروثة العلوم يف
شعثهم، ولمِّ اعوجاجهم تقويم عىل بها استعانوا ثمَّ وأبحاثها، فصولها وترتيب العلوم،
ميَّالني غري عنهم، غفلة يف ونحن الجهالة، وفيايف الحرية َمَهاِمِه يف نتخبط وراءهم وتركونا
الدينية». «الحركة من إذن بدَّ فال القومية، العزة وفْقد الضعف من علينا غفلتنا تجرُّه بما
هذا وُروح الديني، اإلصالح أو الدينية حركته معنى تفسري يف األفغاني السيد قاله ما ا.ه
يكون وذلك حرٍّا، صحيًحا فهًما فهمه ثمَّ أوًَّال، قال كما وحده القرآن إىل الرجوع اإلصالح
من متناوليها أذهان من وتقريبها إليها، الطريق وتمهيد إليه، املوصلة علومنا بتهذيب

فينا. العلوم ب وُطالَّ أبنائنا

٦

مرص خديوي سمو أن اآلستانة إىل الثانية جيئته بعد األفغاني السيد أخبار ُمَلح ومن
اآلستانة مفرتجات أشهر وهي بالكاغدخانة، يتنزَّه وهو يوًما فمرَّ فيها، كان حلمي عباس
وخلص أصدقاؤه وحوله املتنزه، يف األفغاني الدين جمال السيد هذا له: فقيل ومتنزهاتها،
لعهد مثليهما اجتماع أن غري به، ويجتمع األفغاني يرى أن يحب الخديوي وكان إخوانه.
إىل بالسالم مشريًا يده برفع الخديوي فاكتفى بمكان، الصعوبة من كان الحميد عبد
طريقه، آخذًا الخديوي واستمر بُْعد، من وحيَّْوه له فوقفوا َحْوله، وَمْن الدين جمال السيد
الرضر من ع يُتََوقَّ ما فيها يصفون السلطان إىل تقاريرهم رفعوا أن الجواسيس يلبث فلم
بل والواقع، الحق حدود عند يقفوا ولم واألفغاني، الخديوي بني املقابلة هذه يف للملة
يف (أي ثَمَّ األفغاني بالسيد خال الخديوي بأن القول إىل — شنشنتهم هي كما — تخطَّْوها
غري إىل مستقبلها، يكون أن يجب وما الخالفة، شئون يف طويًال وتحاَدثَا الكاغدخانة)،

األكاذيب. من ذلك
عىل وأَْطَلَعُه َقْرصه، إىل الدين جمال السيد السلطان استدعى أن من بأرسع يكن فلم
وإنما كلَّمه، وال بالخديوي يجتمع لم بأنه له وقال م، وتَبَسَّ السيد فقرأها التقارير، تلك
إن للسلطان: السيد قال ثمَّ بالسالم. عربته يف وهو حوله َمْن وإىل الخديوي إليه أشار
الناس، أخبار من يعرفه أن ينبغي بما يخربونه جماعة صحابته من له كان ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّنا
من إال العمل هذا عىل ليأتمن كان ما ملسو هيلع هللا ىلص لكنه وحوادث، شئون من بينهم يجري وما

56



األفغاني الدين جمال

أمثال ال القصد، وُحْسن الوجدان واإلخالصوسالمة كالصدق الحسنة؛ الخالل فيه رت توفَّ
يديه. بني التقرير ومزَّق قال، ما عىل وواَفَقُه السلطان فضحك حولك، الذين جواسيسك
صديق وحدَّثني لغريه. تُْعَهد لم السلطان عىل ودالة جرأة الدين جمال للسيد وكان
للسيد كان أنه القنواتي» باشا «مصطفى املرحوم من سمع أنه دمشق أدباء من صادق
وزيادة رتبة السلطان من السيد فاْلتََمَس املرصيني، من عليه يعزُّ صديٌق الدين جمال
إليه فكتب الوعد، هذا عىل أيام وَمَضت بذلك، السلطان فوعده الصديق، لهذا الراتب يف
املزاج، حديَد وكان الدين، جمال فاحتدَّ أيًضا، بنتيجة الكتاب يأِت فلم َوْعده، يستنجزه
السيد واستأذن الفطنة»، بَنَتْه ما الحدة َهَدَمت «وطاملا عبده: محمد الشيخ فيه قال حتى
آثار عليه بََدْت وقد ِرْجَليه عىل منتصبًا أمامه ووقف عليه فدخل له، فأَِذَن السلطان عىل

قلبي. كرس املؤمنني أمري قلبي، كرس املؤمنني أمري متهدج: بصوت وقال االنفعال،
قال: به أخربه فلما باله، أَْزَعَج الذي األمر عن وسأله خاِطَره، َ أ وَهدَّ السلطان فالَطَفُه
وزيادة بالرتبة أمر ثمَّ الحد، هذا إىل أجله من تغتاظ أن ينبغي كان ما طفيف أمر هذا إن
الحاجب ناَوَلُه املقابلة هذه من الدين جمال خرج وملا السيد، طلب حسب للمرصي الراتب
للسيد تَْرَجَم َمْن بعُض الحادثة هذه ذََكَر وقد ذهبًا. عثمانية لرية خمسمائة فيه كيًسا
السيد أجابه سببه، عن وسأله الدين جمال انفعال رأى ملا السلطان إن وقال: الدين جمال
وقد عنها»، رجعت ألني لك؛ بيعتي من تقيلني أن جاللتك ألستميح أتيتك «إنما قائًال:
به تبلغ ممن الدين جمال يكون وأن البعد، ُكلَّ الروايَة هذه بالحديث محدِّثي استبعد
من سمعه كان ربما الذي باشا القنواتي قاله ما الحق الخرب وإنما الحد، هذا إىل الحدة
يفارق ال باشا عزت كان كما مجلسه، يفارق ال وكان اآلستانة، يف العابد باشا عزت لفظ

السلطان. مجلس
عنه سأله مما فكان إليه، فاستدعاه يراه، أن القيرص أََحبَّ روسية يف السيد كان وملا
وحكوماتها الروسية وقيارصُة بينهما، الناشب الشقاق هذا يف والسبب إيران، لشاه ُكْرهه
للقيرص السيد فرشح الداخلية، أحوالها وخفايا إيران سياسة أرسار يعرفوا أن ا جدٍّ هم يهمُّ
يُدخل بأن له نصح وأنه برعيته، واستبداده ملِكها وخَرق إيران، حالة سوء الطفل بسذاجة
من وامتعض ذلك، عليه الشاه فأبى مملكته، إىل الشوروية والرتاتيب الدستورية، األنظمة

الشقاق. سبب هو وهذا قال: بالده، من إخراجه عىل وَعِمَل الدين، جمال
الشاه، مع اْلَحقُّ له: وقال وكلح، وْجُهه ر تمعَّ الدين جمال من هذا القيرص سمع وملا
جوابًا يَْعَدم ال وكان السيد، فسكت ُمْلِكه؟ يف مملكته فالحو يتحكم أن يرىض ملك وأيُّ
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مملكته شحنة إىل َم وتََقدَّ عنه أعرض القيرص ألن املجال؛ له ُفِسَح لو القيرص قاله ما عىل
فورهم. من بالده من الدين جمال إخراج عىل يعملوا بأن

مع األفغاني السيد لطائف من بلطيفة دمشق أعيان من آخر صديٌق وحدَّثني
يف املقيمني املكيني أحد عىل غضب مكة رشيف سيادة إن قال: السلطان جواسيس
جمال السيد منزل إىل َ فاْلتََجأ له، الرشيف ب تعقُّ من نفسه عىل املكِّي هذا وخيش اآلستانة،
للجواسيس َخَلَق هذا اعتصامه أن غري روعه؛ أ وهدَّ السيد فطمأنه به، معتصًما الدين
املذعور، الالجئ ويراقبون السيد بمنزل يطوفون فجعلوا به، ويشتغلون يستغلونه شغًال
أنه ذكرنا الذي «الكاغدخانة» مفرتج إىل أحيانًا عربته يف ويصحبه له يَِرقُّ السيد فكان

للنزهة. بها يلم كان
من نفسك وأَِرْح إليه)، الالجئ املكي (يعنون الرجل هذا عنك أَبِْعْد يوًما: له فقيل
الدول سفراء هؤالء وللجواسيس! يل ما بًا: متعجِّ فأجابهم بسببه، لك الجواسيس مضايقة
هذا يف هللا» «سفري وأنا الجواسيس، هؤالء من حتى أحد كل من َحَمْوُه الجئ إليهم لجأ إذا

البرش؟! سفراء عن ُطِردوا كما َعنِّي الجواسيس هؤالء يُْطَرد أن ينبغي أفال البلد،
يزيد هل اإليمان: عن األفغاني السيد الدينية العلوم طالب من املتحذلقني بعض وسأل
فيزيد العاصمة يف ا وأمَّ ينقص، وال يزيد فال القرى يف اإليمان ا «أمَّ فقال: ال؟ أو وينقص
الجواسيس.» هؤالء به يحيط الذي الحميد عبد السلطان كإيمان ساعة، كل يف وينقص
غري مضطربة تبقى الروحية السلطان حالة إن يقول: أن يريد هذا مقاله يف السيد وكأن
ويضعفها تارة ثقته يقوِّي بما يخربونه حوله الجواسيس هؤالء دام ما حاٍل عىل مستقرة

زاد. ْقهم يَُصدِّ لم وإذا إيمانه، نََقَص َقُهم َصدَّ فإذا أخرى، تارة
ناحية يف واقًفا كان أنه مرص، يف وهو األفغاني السيد لطائف من ُرِوَي ما أَْمتَِع وِمْن
العائلة أمراء ألحد جنازة مرور ينتظرون أصدقائه من طائفة مع الخلق باب ميدان من
مستغربات السيد إىل ينظرن فَجَعْلَن النساء، من رسب منهم مقربة عىل وكان الخديوية،
حوله، واْلِتَفافهم به، رفاقه حفاوة من رأينه ما إليه انتباههن يف وزاد وقيافته، هيأته
من إليه يْلتَِفتْن النسوة وأََخذَِت ذاك، ويطاِرُح هذا يضاِحُك وهو خدمته، إىل ومسارعتهم
استخفاًفا السيد رفاق َحِسبَه كالًما ويتبادْلَن أحيانًا ضاحكاٍت ويتنَْغنَْغَن16 آخر إىل وقت

يغالبهن. وهو إخفاءه أرْدن إذا النساء ضحك صوت النغنغة: 16
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أحسب فإني مزاحك، من وأْقِلْل صوتك من أْخِفْض أستاذ يا بعضهم: له فقال بالسيد،
بتنبيطهن، أبايل ال فإني َدْعُهنَّ وقال: حديثه يف السيد فمىض عليك، ينبطن النسوة هؤالء
يف معناه عليك «ينبطن» وقوله الجانبني. يف النكتة وتطاُرح للضحك مثاًرا جوابه فكان

والنكتة. للنادرة موضوًعا يجعْلنَك أي: عليك، يتندَّرن املرصية، اللهجة
يشتغلون ومعظمهم معروف، جيل وهو «النبط» اسم من مأخوذ التنبيط ولعل
عن خارًجا كالًما َكلََّمُه عليه: نبط فمعنى وجفاء، خشونة طباعهم يف فيكون بالفالحة،

األنباط. كالم يُْشِبه اللياقة
يف األعجمي واللفظ الدخيل استعمال ز يجوِّ أنه األفغاني السيد رأي من ُعِرَف وقد
عليكم فما عربية، غري كلمة استعمال أردتم إذا قال: أنه عنه روي حتى العربي، الكالم
التعريب، عن والعقال بالكوفية كنَّى وقد عربية. فتصبح وعقاًال كوفية تُْلِبُسوها أن إال
الكلمة كذلك ظاهره، يف عربيٍّا يصبح العرب لبوس أَْلبَْستَُه إذا األعجمي الرجل أن فكما
االستعمال، جائزَة عربية تصبح العربية الكلمات ِصيَغ أَْلبَْستَها أي َعرَّبْتََها؛ إذا األعجمية،
آخرون. ويردُّه بعضهم يَْقبَلُه األعجمية، الكلمات استعمال يف بعيد ع توسُّ السيد من وهذا
قول يف قال الدين جمال السيد أن — هللا رحمه — أرسالن شكيب األمري صديُقنا وروى
أو بالفارسية العرش ومعناه «كد»، معرَّب «جد» أن َربِّنَا﴾ َجدُّ تََعاَىل ﴿َوأَنَُّه وجل: عز هللا

الهندية.
اللغوي األستاذ رواه ما اللغة بأبحاث تتعلق التي الدين جمال السيد آراء أشهر ومن
من رجل هذا البلداء: بعض هجو يف قال السيد أن من البستاني هللا عبد الشيخ املرحوم
جربوت تقولون أال فأجابهم: «البقروت»، كلمة استعمال عليه فعابوا قال: البقروت، نسل
لم البقروت بأن عليه فاعرتضوا «بقروت»؟ قول عني تمنعون فلماذا وملكوت؟ ورهبوت

ا.ه. نفيس. أنكر أن مني تريدون وهل فقال: العرب، كالم يف تَِرْد
أنستاس األب وعلَّق مستحِسنًا، األفغاني قال ما عىل البستاني األستاذ علَّق وقد
مجلة يف نُِرش مقال يف الثالثة أقوال عىل أنا وعلَّْقُت مستهِجنًا، مفنًِّدا قوليهما عىل الكرميل
ومما يشءٍ. يف ومخالًفا يشءٍ يف موافًقا (٦٢٦ صفحة ٨ (جزء العربي العلمي مجمعنا
«جربوت» عىل لها َحْمِله بدليل مصدًرا، بقروت َجَعَل أنه األفغاني شيخنا عىل الَحْظتُه
العبارة يف مصدًرا «بقروت» تكون أن يصح وال مصادر، وهي و«ملكوت» و«رهبوت»
والبقروُت البقر، نسل من فالن يُقال وإنما البقرية، نسل من فالن يُقال: ال إذ قالها، التي
هي الدين جمال عبارة أن باشا املخزومي للمرحوم أخريًا قرأُْت حتى البقر، بمعنى ليست
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ملكوت قولُهم يصح كيف أجاب: عليه اعرتضوا وملا فرعونية»، مملكة يف بقروتية «سياسة
ا.ه. والسالم. بقروت، عندي يصح هكذا وجربوت،

«البقروت» استعمل إنما فإنه املذكورة، عبارته يف السيد قاله ما عىل غبار ال إذن
البستاني لألستاذ الخرب روى من وكأن بقرية، سياسة قال كأنه جمًعا، ال مصدًرا فيها

الدين». جمال «خاطرات كتابه يف باشا املخزومي عن نقًال ال ِحْفظه، ِمْن رواه إنما

٧

بالسيد التعلُّق يف رشيكني رضا رشيد واألستاذ أنا كنت أني الكتاب صدر يف مرَّ
سنة اآلستانة شْطر ًما ميمِّ رشيد الشيخ ْعُت ودَّ وملا آثاره، وتدوين أخباره وتتبُّع األفغاني
تحيته وأبلِّغه األفغاني السيد إىل أَْقِصد أن به أوصاني ما أول كان ١٣١٠ه/١٨٩٢م،
َر تَأَخَّ أن واتفق وأطواره. أحواله من وأسمع أرى ما بكل إليه أكتب وأن حبه، يف وإخالصه
الصديق إىل بذلك وكتبت يومئٍذ، َعَرَضْت ألسباب اآلستانة إىل وصويل بعد السيد لقياي
(أي السنة تلك من الثانية جمادى ٩ يف مؤرخ منه كتاب أوُل فجاءني رشيد»، «الشيخ
— «القلمون» بلده من بها قام رحلٍة وصف يف أسهب أن بعد فيه قال ١٣١٠ه)، سنة
َشاَهَد َقبُْل يكن ولم إليها، سفراته أوىل وهي بريوت، إىل — الشام طرابلس من مقربة عىل
من عليه انتثر وما — وبريوت طرابلس بني املمتد البحر سيف — الجميل يف السِّ ذلك

خالبة. ومناظر وخمائل ومزارع قًرى
خالل يف وقال أسلوب، وأَْمتَع قول بأبلغ إيلَّ كتابه يف كله ذلك رشيد الشيخ َوَصَف
الوقت حكيم بلقاء الترشَف السعُي أكسبكم أو البخت أسعدكم «إذا نصه: ما الوصف
الروم، بالد أو أوروبا عن ال ولبنان سورية عن يسألكم ربما فإنه الدين، جمال السيد
يريد — هللا رحمه — الصديق كأن والقطمري.» والنقري الفتيل عن يسأل فهو سأل وإذا
بها أُتِْحُف مادة يل سيكون قاله ما وأن لبنان، جبل إىل املسري هذا َوْصف يف عيلَّ يدل أن
إعجاب أشد كان وما بجملته. كتابه عليه أقرأ أن أو به، اجتماعي حني الدين جمال السيد
لبنان تهمُّ تاريخية أدبية طرفة الكتاب فإن ذلك، يف الحق ومعه هذا، بكتابه رشيد الشيخ

املجالت. بعض يف برمته ننرشه ولعلنا غريهم، من أكثر وساكنيه
االجتماع بانتظار املكاتيب تأخري عن «اعتذرتم كتابه: آخر يف رشيد الشيخ قال ثمَّ
عليه تقفون وما منه، تشاهدونه ا عمَّ لتخربونا األفغاني) السيد (يريد العظيم، الرجل بهذا
فِنْعم سواء، أحد الناس من يَُحلَّها لم التي املكانة من عندنا له تعلمون ِلَما شأنه، من

60



األفغاني الدين جمال

عليه، املحسوبني من ورصتم به، اجتمعتم تكونوا أن اآلن ونرجو الشفيع، وحبذا االعتذار
بأنكم نشك وال آثاره، من العني ويقر أخباره، من الصدر يرشح بما قريبًا تَُواُفونا وأنكم
راٍج حبه، يف مستغرق بأنه أخيكم عن تخربونه ينطق لسان سيادته مع لكم صار إذا
يديه، بني للخدمة يتمثَّل أن ويتمنَّى عليه، بالثناء يهتف ينفك ال لسان له بقربه، للسعادة
مالَزمته ألمثالنا يمكن هل إفادتي، عن تذهل أراك وال املعرفة، حق منَّا ذلك تعرفون حيث

ا.ه. ال؟» أم اآلستانة جئنا إن
وعرَّْفتُه األفغاني، بالسيد اجتمعُت رشيد الشيخ من الكتاب هذا وصول قبل وكنت
جعله ما وتعاليمه مباديه بثِّ عىل وبالعمل به، تعلُّقنا ومبلغ الصديق وخرب خربي من
أن ألبث فلم بذلك، الرشيد األخ إىل وكتبت فينا، الخري ويأمل علينا، ويعطف لنا، يدعو
ما فيه قال وقد املذكورة، السنة من رمضان ٢١ يف مؤرَّخ آخر بكتاب كتابي عىل جاوبني

نصه:

والثناء الشكر واجب أداء هو عليه أجيب ما وأول الكريم، كتابُُكم إيلَّ أُْلِقي لقد
َف َرشَ بنوالكم البشارة وهي أال العظمى، الرغيبة من به أَتَْحْفتُموني ما عىل
هللا حفظه — الدين جمال السيد أستاذنا الدهر، ونادرة العرص بحكيم االجتماع
والرعاية بااللتفات ومكارمه لُْطفه من وفْوزكم — وإجالًال رفعًة وزاده تعاىل
باإلمعان الحسنة سريته َدْرسنا نتيجة كان هذا بأن وإفصاحكم الخصوصية،
به َرِغبُْت ما بإجابة اإلخاء بحقوق قيامكم من ذلك إىل انضم ما مع واإلنعام،
مقاصدي أكرب وَعْرض عليه، شأني بعض ورشح لديه، ذكرى إجراء من إليكم
أو مالزم، تلميذ بصفة ُصْحبَته عىل الحصول وهو أال الرشيفة، مسامعه عىل
حيث معه أدور الثاني» تراب17 «أبا أكون أنني أخرى وبعبارة خادم، مريد
بلفظ له» «املالزمة لفظ أبدلتم إنكم إذ وجهه، غري عىل هذا يتم أدَّ لكنكم يدور،
عن لقصورها ا إمَّ السابقة، عبارتي من ذلك فهمتم أنكم ريب وال عليه»، «الرتدد
حال كل وعىل اإلنسان. شأن هو كما منكم لذهوٍل ا وإمَّ اآلن، رشحته ما بيان
موفوًرا، الكمال من وحظَّكم مربوًرا، وعملكم مشكوًرا، سعيكم هللا جعل نقول:

وجهها. عىل الثانية الكرَّة يف األمانة تؤدُّوا أن ونرجو

الدين. جمال للسيد الخاص الخادم كان «عارف» واسمه تراب» «أبا أن مر 17
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إل��يَّ ع��ط��ًف��ا ي��ن��ظ��روا أن ع��لَّ��ه��م ع��ن��ده��م ذك��ري واْج��ِر وت��ل��ط��ْف

عليه بعرضه كلفتكم ما منه وأطلب السيد، حرضة أَكاِتب أن نفيس ويف
الحضور يف االجتهاد كل أجتهد فإنني بالقبول أجاب فإن مالزمته)، (أي أيًضا
املجيء يف االجتهاد بعض أجتهد فإنني عيلَّ، «السيد» أبى وإن لطرفكم،
اآلستانة، يف بقيتم إذا هذا املباركة، غرَّته بمشاهدة ن والتيمُّ بزيارته، لنترشف
به يناجيني ما وأقل اإليجاب، يف نتذاكر فإننا قريبًا، طرابلس إىل حرضتم وإن

الشاعر: قول الدين» جمال «السيد إىل الكتابة يف الفائدة من ضمريي

رق��اع��ه ت��ري��ن��ي أن األم��ان��ي ف��ح��س��ب رق��ع��ٍة ط��يِّ ف��ي ال��م��ش��ت��اق ي��ذك��ر ع��س��ى

مذهب إبطال رسالة يف به َوَعَد عما «السيد» حرضة تسألوا لم أظنُّكم
عىل (أي عليهم الرد يف إحداهما وافيتني؛ رسالتني تأليف من الدهريني،

اإلسالم. مدنية يف واألخرى الدهريني)،

الرتدد كلمة أبدلنا ُمذ علينا فيه عتب وقد إلينا، رشيد الشيخ به بعث ما انتهى
الوقت. ذلك يف الحال اقتضاه مقصوًدا ًفا ترصُّ الكلمتني يف ْفنا تََرصَّ ولعلنا باملالزمة،

وأَْطَلْعتُه الدين جمال السيد ُزْرُت رشيد الشيخ من الثاني الكتاب هذا جاءني وملا
الشيخ عىل الثناء إىل السيد فعاد كان، ذلك أي أردي ال خالصته، له ذََكْرُت أو الكتاب عىل
أيًضا إليه أرسل رشيًدا الشيخ إن يل وقال واملسلمني، اإلسالم بأمر اهتمامه وشدة رشيد
ِألُرسله إياه ويسلِّمني بخطه جوابًا إليه يكتب أن ذاك إذ السيد من فرجوت ا، خاصٍّ كتابًا
السلطان ألن ا إمَّ الورق وجود وعدم أقول: لديه. وأقالم ورق وجود بعدم فاعتذر إليه،
ما وكل يَأَْلُفها، وال بالكتابة يُْعنَى ال السيد ألن ا وإمَّ يل، قيل كما ذلك يريد ال الحميد عبد
عتب من خوًفا لكنني وُدرٍّا، مرجانًا فيلتقطوه نثًرا، حوله من عىل كالمه ينثر أن اعتاده
وكنَّا البليغ، بقلمه ا مختَرصً جوابًا إليه يكتب بأن األفغاني السيد عىل أَْلَحْحُت رشيد الشيخ
كتفي، عىل ويداه املسافرخانه بهو يف منتِصبًا السيد أتمثَّل الساعَة وكأني وقوًفا، ذاك إذ
والكاتب األعىل القلم أنت يل: ويقول رشيد الشيخ إىل الكتابة عن ويعتذر يبتسم وهو

إليه. وتحياتي سالمي بإبالغ عني تنوب أن أنت ولك البليغ،
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خلقه هكذا الرجل أن غري قال، ما األفغاني السيد يفَّ يقول أن أستحق ال أني جرم ال
مواِلًسا».19 «ُمدلًِّسا وال جواًظا» «جعظريٍّا18 يخلقه ولم مؤانًسا، ًدا متودِّ هللا

وبما له ُقْلتُه بما هللا رحمه رشيد الشيخ إىل وكتبت السيد، مجلس من انرصْفُت ثمَّ
يف نلتقي حينما الجواب يف عنه أنوب بأني واثًقا إليه، الكتابة عن وباعتذاره يل، قاله

َوَقَع. وهكذا طرابلس،

٨

وأن القراء، يستطرفه أن أرجو أوصافه، من ببحث األفغاني شيخنا عن الكالم ولنختم هذا،
السيد وبني خلدون ابن خ املؤرِّ بني املقارنة أَْعَمْلُت كنت أنني ذلك وفائدة؛ متعة فيه يَِجُدوا
املشابهة أو امُلَقاَرنة حول املعارصين الُكتَّاب من الكثريون كتبه ما بمناسبة الدين، جمال
العالء وأبي أرسطو مثل األقدمني؛ والفالسفة الكتاب فحول من وغريه خلدون ابن بني
وْجه وبيان املقاَرنة هذه وتفصيل وسبنرس، وميكيافيل كونت وأوغست ومونتسكيو املعرِّي
ها خصَّ التي املعاِرصة املدوَّنات يف مبسوط العظماء هؤالء وبني خلدون ابن بني فيها الشبه
مشابًها خلدون ابن يكون أن بالبال يخطر أال ولكن الكبري، العربي املؤرخ برتجمة ُكتَّابنا

املعارصين؟ الرشقيني فالسفتنا من لواحٍد
أال عرصيٍّا، ثائًرا سياسيٍّا مسلًما فيلسوًفا — ريب وال — يشبه خلدون ابن إن نعم،

وجوه: عدة من بل واحد، وْجه من ال األفغاني؛ الدين جمال السيد الثورات، أبو وهو
الحكمة يف بمهارته زمانه شيوخ عىل تفوَّق ثمَّ اإلسالمية، العلوم منهما كلٌّ درس
حقائقها. من واالستفادة دراستها يف املسلمني وترغيب االجتماع، وعلم والتاريخ والفلسفة

الرئاسة. عىل ويحرص بالسياسة يشتغل الرجلني من كلٌّ كان
سواء، وباِطنُه ظاِهُره القلب، طاهر االستمالة، سهل الصدر، سليَم منهما كلٌّ كان
األندلس وزير صديقه َوَصَفُه خلدون فابن املزاج؛ حديد ًعا مترسِّ منهما كل كان كما

ينتفخ الذي هو وقيل: املتكرب، الغليظ الَفظُّ الجعظري: جواظ. جعظري كل النار أهل الحديث: يف 18

القصري وقيل ِمْشيَتِه، يف املختال اللحم الكثري وقيل امَلنُوع، الَجُموع والجواظ: ِقرص. وفيه عنده ليس بما
(نهاية). ا.ه البطني.

املخادع. املداهن املوالس: 19
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يف السبب هو الُخلُق هذا إن وقال: التأني، عن بعيد بأنه الخطيب» بن الدين «لسان
عليه. الدولة رجال وتحاُمل نكباته،

ينشئان باريس يف مًعا كانا فقد الدين، جماَل عبده محمد الشيُخ َوَصَف ذلك وبمثل
السياسة أقطاب مع والتَّفاهم التعاون تحقيق يف ويسعيان الوثقى»، «العروة جريدة
أحيانًا يحتد كان الدين جمال لكن الرشقيني. أماني بعض إىل الوصول أجل من األوروبية
ما انهياُر عه وترسُّ ِحدَّته عن ويَنْتج مثًال، كغالدستون السياسة رجال مع املناَقشة أثناء
ما الحدة َهَدَمت «وطاملا الدين: جمال ِحدَّة وْصف يف عبده الشيخ قال حتى أسساه، كانا

الفطنة.» بَنَتُْه
مستقالٍّ اإلسالم تعاليم َفْهم يف َعْقَله يُعِمل الدين وجمال خلدون ابن من كلٌّ كان
ويحرص العامة، املسلمني مصالح توفري يف يُْعنَى منهما كلٌّ وكان مقلًِّدا، متابًعا ال مجتهًدا،
وبني الصحيحة اإلسالم أصول بني التوفيق طريق من اإلسالمية الجماعات إصالح عىل
الجماعات، أحوال وانتظام البرش شئون إصالح يف فائدتها َظَهَرْت التي االجتماع علم قواعد
العالم يف هذه ِفْكَرتِهما تطبيق عىل الدين» وجمال خلدون «ابن الفيلسوَفنْي حرص وإن
بالدين. امللصقة والتقاليد للخرافات مقاومتهما وكذا جمجمة، وال تقيَّة دون من اإلسالمي
أو فيه، نََزَال بلٍد كل يف منافسني اًدا ُحسَّ لهما وأَْوَجَد الخصوم، وجههما يف أثار ذلك كل

إليه. صاحبه استدعاهما ملكي بالط
خمسة منذ والقاهرة وتونس وفاس غرناطة بالط يف خلدون ابن حالة أشبه فما
الحارض. عرصنا يف واآلستانة والقاهرة وطهران كابل بالط يف الدين جمال بحالة قرون
الذي عليش، بالشيخ الجامدين الشيوخ من هللا ابتاله قد األفغاني السيد كان وإن
األزهر؛ زوايا يف الفلسفة يدرسون وهم وتالميذه السيد عىل بها ويروغ عكازته يحمل كان
كان الذي عرفة» «ابن وهو أيًضا، جامٍد بشيٍخ تونس يف وهو هللا ابتاله خلدون ابن فإن
قال حتى َدْرسه، حلقة عىل ب الُطالَّ وإقبال به الناس إعجاب عىل خلدون ابن يحسد
بتغريبه ويغريهم تونس حكام لدى به يسعى كان هذا عرفة ابن إن نفسه: خلدون ابن

به. والبطش
ويُقيم العناء، من نفسه يُِريح أن خلدون ابن عىل اإلسبانيول ملك «برتو» َعَرَض
وينعم عينه به تقرُّ ما الدنيا الحياة زهرة من عليه يُْغِدق ذلك مقابل يف وهو عنده،
من نفسه يريح أن الدين جمال عىل َعَرَض الحميد عبد السلطان وكذلك فأبى، عيشه
ورياشه بأثاثه ًزا مجهَّ قًرصا له يُْفِرد ذلك مقابل يف وهو خصومه، ومقاَومة السياسة عناء
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منه، الستُْغِرَب َفَعَل لو إنه وقال: ذلك، عليه فأبى يلدز، وصيفات إحدى ويزوِّجه وخدمه،
األزبكية. مشارب أحد يف تالميذه مع جلس إذا املغربي عليش الشيخ من يُْستَْغَرب كما

وقربه النرص، باب خارج الصوفية مقابر يف وُدِفن مرص، يف غريبًا خلدون ابن مات
يف مات فإنه األفغاني، الدين جمال وهكذا موطنه، عن غريبًا يموت من شأن معروف، غري
لم لو يندرس قربه وكاد نشانطاش، يف مزارلغي» «شيخلر تربة يف وُدِفَن غريبًا، اآلستانة
دوالر آالف عرشة نفقاته بََلَغْت فخًما رضيًحا له فبنى األمريكي، «كراين» املسرت يتدارْكه

قيل.20 كما
كاتب عنه قال كما الحر، اإلسالمي التفكري سماء يف سطع نجم آخر خلدون ابن كان

فيزدندونك»: «فون األستاذ األملاني العالمة ترجمته

االستقاللية الوجهة من إظالًما اإلسالمي العالم أزمان أشد يف خلدون ابن عاش
أََفَل. ثمَّ الظلمات تلك أنار كنجٍم فكان والسياسية،

امُلْلَك هذا رأى وقد قومه، وُمْلك دينه عىل الغرية شديد مسلًما حنيًفا كان
شمال إىل آسيا أواسط من األعاجم عليه استولت القوى، مضمحل العرى ُمَفكََّك
مكاٍن كلِّ يف قامت وبربرية، وتركية مغولية دويالت أوروبا، غرب إىل أفريقيا
أشبيلية من املمالك، تلك يف بنفسه ساح الرصيحة، العربية الدول أنقاض عىل
يف املغويل «تيمور» رأسه بعيني رأى الرشق، يف والشام الحجاز إىل الغرب يف
الغرب يف اإلسباني «برتو» رأسه بعيني رأى كما الشام، بالد يجتاح الرشق
كان األندلس. يف عربية مملكة آخر غرناطة عىل للوثوب نفسه ويجمع ز يجرمِّ
والبناء الضائع امُلْلك ذلك عىل حرسات نفسه فتتقطع ذلك يرى خلدون ابن

املتقوِّض.

وكانت الكتاب، صدر يف — مرَّ كما — األفغان فبالد بغداد، إىل اآلستانة من السيد ُرفات نُِقل ثمَّ 20

قال: ُمذ رثائه يف هذا إىل اليازجي إبراهيم الشيخ أشار وقد األسفل. فكه يف الناشب الرسطان بعلة وفاته
يدبُّ أن عجب وال منه، الفصاحة مجرى يف ودبَّ والنحر، الفك بني منه نشبت وقد الرسطان، بعلة «قىض
وتدخينه للشاي السيد رشب كثرة عن نتجت الرسطان علة أن األطباء بعض وزعم البحر»، يف الرسطان

فقال: الدين جمال أصدقاء بعض هذا وسمع طعامه، يف امللح من واستكثاره اإلفرنجي، بالسيكار

األف��غ��ان��ي ش��ي��خ��ن��ا ب��روح أْوَدْت ال��دخ��اِن م��ع وال��ش��اي ال��م��ل��ح
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ويهز ويؤلِّف، ويكتب فيدرس بًا، منقِّ فاحًصا اإلسالمي العالم يف يسيح كان
برجع إال يَُجب لم رصخ كلما كان الخامدة، الهمم ويتلتل الجامدة، النفوس

والجفا. باإلعراض إال يُقابَل لم وأنذر حذَّر وكلما الصدى،

وبعد الدامس، الظالم ذلك يف عينيه خلدون» «ابن وأْغَمَض الشعلة تلك انطفأت
األفغاني. الدين جمال جسم يف ممثًَّال قربه من ونُِرشَ فعاش عاد موته من قرون خمسة
العالم جنبات يف ويُْرسة يُْمنة وأدارهما بتوأمتيه، ورأرأ عينيه، الدين جمال فتح

اإلسالمي.
رأى؟ فماذا

نياًما، والقوم ظالًما الظالم رأى قرون، خمسة منذ خلدون» «ابن رآه كان ما رأى
ًصا متقمِّ اإلسباني وبرتو الرتكي، الحميد عبد السلطان يف ممثًَّال املغويل تيمورلنك رأى

اإلنكليز. ملكة فيكتوريا
النشور هذا يف وَغَرُضه ه، همَّ ه همُّ فكان خلدون»، «ابن قرب من الدين جمال قام

َغَرَضه.
والغربي، الرشقي العالم يف الدين جمال ساح السياحة. وعصا السفر حقيبة هلموا
يف موتًا رأى وباريس، ولندن وفِينَّا بطرسربج إىل واآلستانة، وطهران ومرص مكة إىل
جهًال رأى آخرين، يف وطمًعا وكدًحا قوٍم، يف وقناعًة اتِّكاًال رأى آخر، يف وحياة جانب،
و«حسن مرص يف عليش» «الشيخ هذا هناك. ونشاًطا وعمًال وعلًما هنا، وكسًال وبطالًة
و«القايض تونس يف عرفة» «ابن قاَوَمه كما الدين جمال يقاومان اآلستانة يف أفندي» فهمي
نفسه يعيد والتاريخ خلدون، ابن شكل يف وهو قرون، خمسة منذ القاهرة يف البساطي»
صوتك واْرَفع والكتابة، الخطابة إىل ُعْد القبور، رجام تحت من املنشور أيها يقولون. كما
أَْسِمْعنا هاِت والخرافات. األوهام ونبْذ الخالفات، برتك املسلمني وُمِر واإلنذار، بالحرص
السابقني، عىل ونحيبي السالفني، عىل «بكائي21 الحزين»: «أرميا وآهات واألنني التوجع
أين القوة، وشوامخ املروءة، أعالم يا أنتم أين الشفقة، وأولياء الرحمة، عصبة يا أنتم أين
تأمرون للناس، أُخِرجت أمة خري يا أنتم أين الشدة، يوم املضيم وغوث النجدة آل يا أنتم

قالها األفغاني، الدين جمال السد حال لسان الوثقى» «العروة جريدة من مقتبسة هذه الندب كلمة 21

سنة. وستني ست منذ ًعا متفجِّ ًعا متوجِّ

66



األفغاني الدين جمال

اآلِخذون بالقسط، القوَّامون األنجاد، األمجاد أيها يا أنتم أين املنكر، عن وتنهون باملعروف
ما إىل قبوركم، خالل من تَنُْظرون أال األمة، لبناء سون املؤسِّ بالحكمة، الناطقون بالعدل،
سنَّتكم، عن انحرفوا نحلتكم، ينتحل ومن أبناءكم، أصاب وما بعدكم من َخَلُفُكْم َفَعَلُه
من أصبحوا حتى وأشياًعا؛ ِفرًقا وتفرَّقوا سبيلكم، عن فضلُّوا طريقتكم، عن وحادوا
لألمم فريسة أَْضَحْوا حزنًا، األكباد وتحرتق أسًفا، القلوب لها تذوب حاٍل عىل الضعف
برازخكم من يصبح أال حوزتهم، عن دفاًعا وال حياضهم عن ذوًدا يستطيعون ال األجنبية،

السبيل.» سواء إىل الضال ويهدي النائم، ويوقظ الغافل يُنَبِّه منكم صائح
اإلصالح؟ يف الرشقيني وسعي الرشق يقظة من الدين» «جمال يئس هل ولكن

تراءى أنه غري يابسة، أعواًدا أصبحت اإلسالمي العالم شجرة رأى نعم ييأس، لم كال،
وانتعشْت العبوس، بعد َوْجهه فتهلَّل خرض؛ ُوَريْقات واألشواك األعواد تلك خالل من له

قائًال: نفسه وساءل القنوط، بعد نفسه
من باقية قديمة أوراق أهي الشجرة، من وهناك هنا املتفرِّقة الخرض األوراق أهذه

جديدة؟ بحياة َحِييَْت جديدة أوراق هي أم ترى؟ يا األوىل الحياة
دماءً. الجسم ويف رمًقا، املريض ويف اخرضاًرا، الشجرة يف فإن يكن ومهما

حتى واجتهد الدين»، «جمال عمل الشجرة، مجموع إحياء عىل ولنعمل إذن فلنجتهد
الخلدوننَْي ِكَال األول. خلدون» «ابن لقيه ما ومرِّها الحياة حلو من ولقي وتعب، كلَّ
املشهورة، االجتماعية َمتَه ُمَقدِّ خلف املغربي خلدون ابن بينهما: وفرٌق ولًدا، يخلف لم
أيقظها التي األمة خلف وإنما مقدِّمًة، وال كتبًا يخلف لم فإنه األفغاني خلدون ابن ا أمَّ
ال فهي وثبات، بجد الحياة عباب تخوض وأخذْت فانتصحْت، لها ونصح فاستيقَظْت،

هللا. شاء إن النجاة ساحة إىل تصل أن تلبث
الشيخ عىل دخلت قال: املشهور)، الرويس الة (الرحَّ إبراهيم الرشيد عبد الشيخ روى
يستطيع ال وكان منه، فدنوت اْدُن، أن بيده إيلَّ فأشار مرضه، أيام أُخريات يف الدين جمال
أمتي وفاته: قبيل ملسو هيلع هللا ىلص النبي كالم أن أهلل يا «تشهد فيها: وكتَب وورقًة قلًما فأخذ الكالم،
يقولون: بهم وإذا إليه َرَجْعُت ساعتني نحو وبعد قال: ِملَِّتي»، ِملَِّتي أقول: وأنا أمتي،

ا.ه. هللا. اه توفَّ
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