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والتاسع عرش السادس القرنني بني فيما اإلسالمي الرشق يف الثقافة ومراكز اإلصالحية الحركات
عرش.





األول الجزء

العربية واجلزيرة اهلند





مقدمة

يف العربية الثقافة مراكز عن املحارضات بعض أُْلِقي أن العربية الدراسات معهد إيلَّ عهد
عرش. والثامن عرش والسابع عرش السادس الثالثة؛ القرون يف الحديث اإلسالمي الرشق

قرونًا كانت الثالثة القرون هذه أن يعلم اإلسالمي الرشق بتاريخ اشتغل من وكل
عن بعيًدا به، ا خاصٍّ زمنيٍّا تقسيًما اإلسالمي العالم تاريخ ْمنا قسَّ نحن إذا ويَحُسن مظلمة،
فإن املظلمة؛ الوسطى بالعصور الحقبة هذه َي نسمِّ أن األوروبي للتاريخ الزمني التقسيم
نهضة عرص اليوم حتى لحقها وما ازدهار، عرص كان عرش الخامس القرن إىل سبَقها ما

وإحياء.
األوروبي، والغرب اإلسالمي الرشق بني الصلة انقطعت الوسطى القرون هذه ويف
هذا ومع أمام، إىل يقفز األوروبي الغرب كان حني يف وراء، إىل يسري اإلسالمي الرشق وكان
إرهاصات الواقع يف هي إصالحية وحركات ثقايف نشاط من اإلسالمي الرشق بلدان تَخُل لم
عرشوالعرشين. التاسع القرنني؛ يف كله اإلسالمي العالم عمت التي واإلحياء النهضة لحركة
لهذه بالتَّأْريخ يُْعَن لم أحًدا فإن سهًال؛ املحارضات هذه إلعداد العمل يكن ولم
مراكز؛ أربعة إىل املوضوع مت قسَّ وقد متفرِّق، نادر قليل رجالها عن ُكِتَب وما الحركات،

وإيران. والشام، ومرص العرب، وبالد الهند،
العرب، بالد الثاني واملركز الهند، األول املركز مركزين؛ عن تحدثُت الجزء هذا ويف
هذه يف مركز كل يف برزت التي الثقافية أو اإلصالحية الشخصيات حديثي محور وجعلت

الزمن. من الحقبة
يمتدَّ أن قصدت وقد الهند، إىل مرص من يمتد هنا أقصده الذي اإلسالمي والرشق
األدنى الرشق لبلدان بالتأريخ نُْعنَى أن عىل دَرْجنا ألننا اإلسالمية؛ الهند إىل املوضوع
كأنه اإلسالمي، العالم من وحده الجزء بهذا العناية عىل وطالبنا شبابنا ودَرج اإلسالمية،
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عن هنا كتبته ما أن أحسب ولهذا إسالمية؛ شعوب أو بالٌد العراق من الرشق إىل يوجد ال
ومع العربية، اللغة يف عنهما ُكِتَب ما أوىف أو أول هو ِدْهَلوي هللا ويل وشاه رسهندي أحمد
ونبَّهت الطريق دت مهَّ أن من أكثر فعلت وما حقه، املوضوع وفيت أنني أعتقد ال فأنا هذا
من هما حقَّ امُلْصِلَحني هذين إليفاء املستقبل يف غريي يوفَّق أو ق أوفَّ أن وأرجو األذهان،

بها. العربية قراء وتعريف وتحليلها مؤلفاتهما بدراسة والعناية البحث،
الشخصيات من شخصية كل بمؤلفات كاملة قوائَم الفصول بهذه ألحقُت وقد هذا،
الذي العرص أو الشخصية عىل ضوءًا تُْلِقي التي باملراجع أخرى وقوائم عنها، تحدثُت التي

فيه. عاشت
ويل وهللا األخريين. املركزين عن ثاٍن جزء يف للحديث ق أوفَّ أن أخريًا ألرجو وإني

التوفيق.
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متهيد

العرصاحلديث اِإلسالمييففجر العامل

هذا من األوىل السنوات ففي أساسية، تغريات السادسعرش القرن يف اإلسالمي العالم شهد
النرص ألوية وُعِقَدت املماليك، دولة بقوى العثمانية الرتكية الدولة ُقوى اصطدَمْت القرن
الصورية العباسية الخالفة عىل وقَضت ومرص، الشام يف املماليك ملك وورثت األوىل، للدولة
بهذا وأصبحوا الخالفة، لقَب الحني ذلك منذ العثمانيني سالطني وانتزع مرص، يف القائمة

وحسب. الرتكية دولتهم عىل سالطني كانوا أن بعد للمسلمني خلفاءَ
العرب بالد َشِمل حتى أيًضا، القرن هذا ويف هذا، بعد العثمانيني األتراك ملك امتد ثم
العثمانيني ملك عن خارًجا يبق ولم أفريقيا، يف وطرابلس وتونس والجزائر آسيا، يف واليمن

َمرَّاُكش. غريُ
من الرشقي القسم يف جديدتان إسالميتان دولتان قامت أيًضا القرن هذا أوائل ويف

اإلسالمي: العالم
الصفوي إسماعيل الشاه هو ومؤسسها فارس، بالد يف الشيعية الصفوية الدولة األوىل:
فارس بالد ملُكه وشمل بكر، وديار العربي العراَق ملكه إىل ضم وقد (٩٠٦ه / ١٥٠٠م)،
يف عاصمته وجعل الخزر، بحر إىل الفاريس الخليج من دولته وامتدت جميًعا، وخراسان

ِتْربيز.
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السلطان وانترص العثمانيني، األتراك دولة وبني الدولة هذه بني آخر نزاع قام وقد
ولم حاسًما، انتصاًرا يكن لم ولكنه (١٥١٤م)، Chàldirân شالدران موقعة يف األول سليم
وكل املماليك، بدولة فعلوا كما ا تامٍّ قضاءً الصفويني ملك عىل القضاء العثمانيون يستطع
وظلت ١٦٣٨م، سنة يف الرابع مراد عهد يف والجزيرة العراق بالد ضم هو فيه نجحوا ما
(٩٠٧–١٣١١ه / ١٥٠٢–١٨٩٣م). عرش التاسع القرن أواخر إىل قائمة الصفوية الدولة
بابرشاه هو الدولة هذه ومؤسس الهند، يف املغول أباطرة دولة فهي الثانية الدولة أما
وأكرب همايون أمثال من العظام األباطرة من عدد نسله من خلفه وقد تيمورلنك، ساللة من
وظلت الضعاف، امللوك من َخْلٌف بعدهم من خَلف ثم وأورنجزيب، جهان وشاه وجهانجري

عرش. التاسع القرن منتصف يف انتهت أن إىل قائمة الدولة
عرش السادس الثالث؛ القرون يف اإلسالمي العالم يف الحكم اقتسمت ثالث دول فهذه
والدولة العثمانية، الرتكية الدولة وهما: ُسنَّيتان، منها اثنتان عرش، والثامن عرش والسابع
عربية دوًال تكن لم جميًعا وهي الصفوية، الدولة وهي شيعية والثالثة الهند، يف املغولية
الدراسات وانتعاش العربية، الدراسات اضمحالل يف الواضح أثره ولهذا اللسان، أو الجنس

والفارسية. الرتكية
الدول ألن الجانب؛ مرهوَب قويٍّا عرش السادس القرن يف اإلسالمي العالم بدأ ولقد
الضعف عوامُل منها نالت أن التاِلينَْي القرنني يف تلبث لم ولكنها حربية، دوًال كانت الثالث

واالنحالل.
وانقطاع انعزالُه هي الثالثة القرون هذه يف اإلسالمي للعالم الواضحة الظاهرة مة والسِّ
يف واسعات خطوات يخطو األوروبي العالم كان وقت يف األوروبي، العالم وبني بينه الصلة

الجغرافية. اكتشافاته ويف الصناعية مخرتعاته ويف العلمية نهضته
وَقُرص القديمة، الكتب يجرتُّون وبَدءوا القديمة، املدنية علوَمهم نَُسوا فقد املسلمون أما
يستطيعه ما أقىص وكان ويعيدون، فيها يبَدءون واللغوية الدينية العلوم عىل اهتمامهم
من أبياتًا يَنِْظَم أن أو الرشح، هذا عىل حاشية أو قديم ملتن رشًحا يكتب أن منهم عالم

منهم. واحد وفاَة بها يؤرِّخ أو السالطني، أو امللوك أحد مدح يف الشعر
من لنفر العامة عىل السيادة وانتقلت اإلسالمي، املجتمع — لهذا تبًعا — وتدهور

اإلسالم. روح مع تتناىف التي املستحَدثة البدع من كثريًا أشاعوا الذين املتصوِّفة
بعُض واآلخر الحني وبني املظِلمة الغياهب هذه وسط تَظهر كانت فقد هذا ومع
تجديديَّة، روًحا اإلسالمي املجتمع يف وتبعَث الظالم، هذا تبدِّد أن تحاول املضيئة النجوم
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تمهيد

الثقافية أو اإلصالحية الحركاُت هذه ظهَرت وقد االجتماعية، الثقافية النهضة إىل تقوده
أربعة: مراكُز اإلسالميِّ املرشق يف لها وكان اإلسالمي، العالم أجزاء مختِلف يف التجديدية

وإيران. والشام، ومرص العرب، وبالد الهند،
النشاط نتتبع وأن املراكز، هذه من مركز كل عىل الضوء بعض نُْلِقي أن وسنحاول

فيه. ظهرت التي التجديدية والحركات الثقايف
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اهلند األول: املركز

دهلوي هللا ويل شاه – رسهندي أحمد

بها وانتشاره الهند اإلسالم دخول (1)

طريقني: عن الهنُد اإلسالُم دخل

بن محمد الفاتح الشاب البطل جيش مع املنطقة هذه دخل وقد ند، السِّ طريق (١)
يحارصمدينة وأن «داهر»، السند َمِلك يهزم أن استطاع الذي ٩٢ه، سنة يف الثقفي القاسم
فتوح امتدت وقد وأصنام، أوثاٍن من معابدها يف ما وحطَّم عليها، استوىل أن إىل «امللتان»

البنجاب. وجنوب كله السند إقليم شملت حتى القاسم بن محمد
املناطق يف رويًدا رويًدا اإلسالم انترش طريقها وعن للخالفة، تابعة اإلمارة هذه وظلَّت

املجاورة. الهندية
جيوش انحَدَرت وعربها الغربية، الشمالية الحدود منطقة هو الثاني والطريق (٢)
البنجاب، إقليم ففتََحت (٣٨٨–٤٢١ه) — الَغْزنَوي محمود أو — ُسبُْكِتِكني بن محمد

الهند. من الشمالية األجزاء ومعظم ِدْلهي عىل استولت حتى وتقدمت
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وانحدر عرش، السادَس القرُن كان أن إىل كثرية، إسالمية دوٌل املنطقة هذه عىل وتواَلْت
سلطانها مدَّت التي العظام األباطرة دولَة مكوِّنًا املغولية، بجيوشه الطريق نفس عرب بابر
قرون. ثالثة نحو الهندية القارة شبه تحكم ظلت والتي الهند، أجزاء معظم شمل حتى

يف اإلسالمي الدين انترش املتتابعة؛ اإلسالمية الدول هذه ولقيام الفتوح لهذه ونتيجة
اإلسالم انتشار يف تأثريًا أكثَر كان آخر عامًال هناك أنَّ نالحظ ولكننا الهند، أنحاء جميع
رها؛ وتطوُّ الحياة ركب مع تسري التي السلمية الدينية الدعوة سبيل هو وذلك الهند، يف
طريق وعن ودروسهم، اظ والوُعَّ الفقهاء طريق وعن واتصاالتهم، التجار طريق فعن
كانوا جميًعا فهؤالء الهنود، بني اإلسالم انترش ومدارسهم؛ ورحالتهم واملتصوِّفة العلماء
— اإلسالمية الفتوح أن حني يف العربية، بالثقافة املثقفني من أو العرب، من معظمهم يف
عربية وعنارصغري جيوش بها قامت — القاسم بن محمد قاده الذي األول الفتح باستثناء

واملغول. والفرس ك الرتُّ من
الرتكية الجيوش هذه فإن الهند؛ يف اإلسالم دراسة مفتاَح نعتربها هامة ناحية وهذه
الثقافة معالم معها نَقَلت وقد اإلسالم، باعتناق عهد حديثَة معظمها يف كانت واملغولية
اللغُة بالهند اإلسالمي املجتمع يف انترشت ولهذا واملغولية؛ الرتكية الحياة ومظاهر الفارسية
العربية الثقافة تزدهر لم وبالتايل العربية، اللغة تنترش ولم األوردية، اللغة ثم الفارسية
العلماء معظم أن هذا عىل وساعد األخرى، اإلسالمية والدول األقاليم يف ازدهاَرها الهند يف
أتباع من كانوا وهؤالء النهر، وراءَ ما علماء من كانوا الهند عىل وفدوا الذين واملشايخ
شغوفني كانوا كما املذهب، هذا فقهاء من املتأخرين كتب عىل يعتمدون حنيفة، أبي مذهب
اصطبََغت ولهذا الفارسية؛ اللغة هي لديهم األثرية الثقافية ولغتهم القديمة، اليونان بعلوم
من قوية سليمة أسس عىل تقم ولم الثالث، بغات الصِّ بهذه الهند يف اإلسالمية الثقافة

العربية. الثقافة
عَرفوها لقد بل العربية، املؤلفاِت أو اللغة يعرفوا لم الهنود أن هذا معنى ليس ولكن
كانت أنها نعنيه الذي ولكن بها، وألَّفوا بل منهم، الكثريون وتعلَّمها بينهم، وانتَرشت
والرتكية الفارسية بالثقافتني قورنت إذا الهندي اإلسالمي املجتمع يف وتأثريًا انتشاًرا أقلَّ

املغولية.
تعرَّض أكرب محمد الدين جالل املغويل اإلمرباطور عهد ويف عرش، السادس القرن ويف
ا، حقٍّ مصِلًحا ا، حقٍّ عظيًما الحاكم هذا كان فقد عنيفة؛ لِهزَّة الهند يف اإلسالمي املجتمع
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تقترص لم اإلصالحية حركته ولكن الهند، شهدتها التي العصور أزهر من عرصه ويعترب
بل والفنية، واألدبية العلمية الحياة ونواحي واملالية، واإلدارية الحربية والنظم الجيش عىل
متحًفا بحق تُعتَرب دولة يحكم أن يستطيع ال أنه أكرب اعتقد فقد الدين؛ إىل كلَّه هذا تعدَّت
األجناس من متباينًا عجيبًا خليًطا تضم الهند كانت ناجًحا؛ حكًما (جنسيٍّا) أنثرولوجيٍّا
كل يف الهندي املجتمع هذا توحيد إىل أكرب فتطلَّع والثقافات، والتقاليد والعادات واألديان،

الدين. يف حتى يشء،

اإللهي والدين أكرب (2)

املتديِّن ني السُّ الحاكم أكرب، (1-2)

خمسني الهند يحكم وظل عمره، من عرشة الرابعَة يف وهو ١٥٥٦م سنة يف العرَش أكربُ َوِيل
ني، السُّ املسلم يكون ما كأحسِن سنيٍّا مسلًما ُحكمه من األوىل سنًة العرشين يف وكان عاًما،
أحيانًا يقوم كان لقد بل أوقاتها، ويف املسجد يف الصلوات ويؤدي الدين، أصول عىل يحافظ
لهم، ويُبجِّ الزاهدين واملتصوِّفَة الدين علماء يحرتم وكان للصالة، الناس فيدعو املؤذِّن َمقاَم
مهما مطالبهم إجابة يف يرتدد وال الطِّواَل، الساعاِت حرضتهم فيقيضيف صحبتهم، ويْؤثِر
Ajmer أجمري مدينة يف ْشتي الشِّ سليم الشيخ رضيح لزيارة عام كل يف يحجُّ وكان ضؤلت،
هذا باسم سليًما ابنه ى سمَّ وقد طويًال، وقتًا حرضته يف يجلس ثم مرات، عدة به فيطوف

.jahangir جهانجري باسم — بعد فيما — سيُْعَرف الذي وهو الشيخ،
لهاتني وكان معني»، يا هادي، «يا بقوله: بدأه إال قوًال أو عمًال يبدأ ال أكربُ وكان
الشديد، أتباعه حماس تُثريان كانتا كما نفسه، يف حر السِّ أثر — يُقال فيما — الكلمتنَْي
يف وراءه يردِّدونه الدعاء هذا يدعو سمعوه إذا — وهنوًدا مسلمني — جيشه جنود فكان

وجل. أو خوف دون العدو عىل ون ينَقضُّ ثم جهوري، صوت
األحوال، أغلب يف القدمني حايفَ زواياهم ويزور واملتصوفة، الفقراء يف يعتقد أكرب وكان
حافظة وساعدته والحديث، القرآن دراسة عىل اإلقبال إىل الدينية الروح هذه دفَعته وقد

أساتذته. عليه يُلقيه ما كل استيعاب عىل قوية
أجزاء من جزء كل يف واملفتني القضاة بتعيني أوامره أصدر بل بهذا، أكرب يقنع ولم
ملشورة يستجيب وكان اإلسالمية، الرشيعة ألصول تبًعا بالعدل الناس بني ِليَحكموا مملَكِته؛

وامللحدين. املتزندقة اضطهاد يف العلماء
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أشهرهم: من ويثقفونه؛ هونه يوجِّ الرُّواد بمثابة كانوا العلماء، من عدًدا إليه أكربُ وقرَّب
،Abdullah Makhdûm-ul-Mulk امُللك مخدوم هللا وعبد ،Bairam Khan خان بريم
واحرتامه بتقديره عبدون الشيخ يُْؤثِر كان ولكنه ،Abdun-Nabi نبي عبدون والشيخ
بني يجلس حيث يوميٍّا؛ حرضته إىل يدعوه وكان للصدور، صدًرا عيَّنه إنه حتى وثقته،

الحديث. يف دروًسا ليتلقى يديه

اإللهي الدين إلعالن والتمهيد خانة، عبادة (2-2)

مخلًصا متدينًا سنيٍّا مسلًما حكمه من األوىل سنة العرشين َطوال ظل وهكذا أكربُ، بدأ هكذا
فجأة انقلب ولكنه وتأييده، حبه عىل الهند مسلمي من نة السُّ قلوب جمع مما لعقيدته؛
إيجاد يف يفكر وبدأ القديم، اإلخالَص هذا وروِحه عقله عن ونَفض التفكري، حرِّ رجٍل إىل
Fatihpur Sikri ِسكري فاتحبور يف خاصة دار بإنشاء ١٥٧٥م سنة يف فبدأ جديد! دين
مساء والشيعة السنة من والعلماء الفقهاء ودعا ،«Ibadat khanah خانة «عبادة سماها:
اآلراء بني التقريب بُْغيَة حرضته؛ يف املذاهب ومناقشة الدار، هذه لحضور خميس كل
املطلوبة، بالنتيجة تأت لم املناقشات هذه ولكن واحد، مذهب يف اإلسالم وتوحيد املختلفة،
اآلخر الفريق يتهم فريق كل وراح الخالف، عوامل يف وزاَدت َة قَّ الشُّ عت وسَّ العكس عىل بل

واملروق. بالكفر
وَصم لقد حتى العلماء بني النقاش اشتد ١٥٧٨م سنة الخميسيف أُْمسيات إحدى ويف
— العلماء تآلف يف أمل هناك يعد ولم السلطان، حرضة يف بالكفر اآلخر البعَض بعُضهم
هام: سؤاٌل الحارضين عىل أُْلِقَي ذلك وعند — أكربُ تحقيقه إىل يرمي كان الذي الهدف وهو
اشتد إذا اتباُعها الواجِب الدينية واألوامر الفتاوى إصدار يف الحق صاحب يكون َمْن
السلطان إن وقال: مبارك الشيخ وهو الحضور من واحد وتقدم الفقهاء؟ بني الخالف

الحق. هذا صاحَب يكون
أي ،«Imam-I cĀdil عادل «إمامي أكرب إلعالن محرض ُكِتَب االقرتاح لهذا وتنفيذًا
بينهم ومن ٩٨٧ه، سنة من رجب يف والفقهاء العلماءُ املحرض هذا عىل ع ووقَّ عادًال، إماًما

أكرب. اإلمرباطوُر كذلك باملوافقة عليها ع ووقَّ نبي، وعبدون امللك مخدوم
املجتِهد، مرتبة من أعىل مرتبٍة إىل ورفَعته أكرب، يد يف كلَّها السلطة وَضَعت الوثيقة هذه
الرجوع حكمه عماد يكون أن عىل املطَلق، الحاكَم بذلك وأصبح العادل، اإلمام مرتبة وهي
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ُسلطاته جانب إىل — ألكربَ جَعَلت الوثيقة هذه أن هذا من وأهم والقياس، والسنة القرآن إىل
لهم يَُعد ولم السلطاَن، هذا العلماءُ ُسِلَب وبالتايل رعاياه، عىل الرُّوحي السلطاَن — الزمنية

الحكم. شئون يف لوا يتدخَّ أن يف الحقُّ

اإللهي الدين إعالن (3-2)

توحيد من تمكنه وسيلة يف يفكر فبدأ جرأة، أشدَّ أخرى خطوًة أكربُ خطا قليل وبعد
وانسجاًما، تواؤًما أكثر وليصبحوا رعاياه، بني الخالف ِليَِقلَّ والهندي؛ اإلسالمي املجتمَعنْي
ومحاِسنَهما، والهندية اإلسالمية الديانتنَي أصول يجمع جديد دين إنشاء إىل تفكريه وهداه
بدعوة أكرب فبدأ املسلمني، لعلماء إال خانة عبادة بدخول الحنِي ذلك حتى يسمح يكن ولم
عن فريق كل يدافع الديني، والجدل النقاش يف واملشاركة الدار، لهذه األخرى األديان علماء

محاسنه. ويُبِْدي دينه
دين كل من العلماء كبار حَرضه عام اجتماع إىل السلطاُن دعا التمهيدات هذه وبعد
األديان كثرة من املجتمع عىل تعود التي األرضار عن السلطان تحدَّث وفيه الجيش، وقادة
املوجودة املختلفة األديان محاسَن يضم واحد دين إيجاد رضورة عن وأعلن وتعددها،
للسالم ويمكن الخالق، تقديس «يمكن — قال كما — وبهذا الجميع، ويعتنقه الهند يف

الدولة.» األمُن يشمل وأن الناس، بني يَسودا أن والرفاهية
اإللهي، الدين أو «Din-i-Ilahi إلهي «ديني الجديد الدين هذا أكربُ ى سمَّ ولقد
أسس عىل طقوسه وتقوم اإلسالم، يف الزاوية حجر وهو هللا، توحيد يف: أصوله وتتلخص

والزَّراُدْشتية. الهندوكية الديانتنَي من املستَمدة الصوفية من
األرض، عىل خليفتُه أكربَ وبأن هللا، بوحدانية يؤمنوا أن الدين هذا أتباع عىل وفَرض

والدين. والرشف والحياة الثروة أشياء؛ أربعة لجاللته يقدموا وأن
يسجدوا وأن أصنافها، بجميع اللحوم أكل عن يمتنعوا أن أيًضا عليهم وفَرض

لإلمرباطور.
والنار. الشمس تقديس الجديد الدين هذا طقوس ومن

من يتسلَّمون الجديد، الدين يف الناس بدخول االحتفال يوم ليكون األحد يوم وُحدِّد
أكرب». «هللا وهو الجديد الدين وشعار األعظم» «االسم الجاللة صاحب

وردِّها: عليكم» «السالم اإلسالم: تحية محلَّ تَُحلُّ جديدة تحية اإللهي للدين ووضع
جاللُه». «جلَّ وردُّها: أكرب» «هللا الجديدة: التحية وُجِعَلت السالم»، «وعليكم
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التنظيمات بعَض الجديِد دينه ألتباع يُصِدر اإلمرباطور كان والحني الحني وبني
الجديدة. واللوائح

وُمعاِرضيه مؤيِّديه بني اإللهي الدين (4-2)

التي اإلمرباطور أهداف يعكس — واألسس القواعد هذه من يتَّضح كما — الجديد فالدين
وعقيدة واحد ديٍن راية تحت املختلفة الهندية األجناس توحيد إىل ورائها من يرمي كان
أن يريد الذي املصِلح الحاكم روح هي الدين هذا ابتداع إىل أكربَ دفَعت التي فالروح واحدة؛
الشعب، بني والَوْحدة األُلفة عوامل زادت كلما أنه يعتقد والذي رعاياه، بني الفوارَق يُزيل

واستقرارها. وأمنها الدولة قوة إىل هذا أدَّى
من الروح اقتبس أنه وجدنا فاحصة؛ نظرًة الجديد الدين هذا إىل نظرنا نحن وإذا

والزَّراُدشتية. الهندوكية من الجسَم صاغ بينما اإلسالم،
يف يتمثَّل الذي والجسم اإلسالم، عن مأخوذة هللا وحدانية يف تتمثَّل التي فالروح
يُْرِيضَ أن الجديد الدين ينَس ولم األُخَرينَي، الديانتنَي عن مأخوذٌة املختلفة الطقوس
خَرج وبذلك الجدد، للمؤمنني أو فيه للداخلني التدشني يوم األحد يوم فجعل املسيحيني،
عاملي دين فهو الهند، يف املوجودة الديانات جميع يُمثِّل وهو الجديد اإللهي الدين هذا

آخر. دين كل أتباَع يَجذب ما يُريضوفيه ما فيه هندي،
من الكثريون به فأُعِجَب الجديد، الدين لهذا تقديرهم يف املؤرخون اختلف وقد
الدفاع مجال يف وقالوا كربى، هندية إحياء حركة أو نهضة بشريَ فيه ورأوا الغربيني،
حاكم أنه عىل إليه ننظر أن يجب الجديد؛ دينه وَفْهم َفهمه نُحِسن لكي إننا أكربَ: عن
جديد، بدين يبرش جاء رسول أو نبي أنه عىل ال قوية، إلمرباطورية ُمنشئ د، مجدِّ مصلح
هو أكرب، لهدف وسيلة كانت وإنما ذاتها، حد يف هدًفا تكن لم لها دعا التي فالعقيدة

موحدة. قوية هند لتكوين الشعب؛ طوائف بني التوحيد
املسلمني، من العظمى والغالبية الغربيني، من بعضهم كثرة: فهم معارضوه وأما
الجديد الدين إىل ينظرون وهؤالء — معارصين وغري معارصين — الهند مسلمي وخاصة
دعا مسلًما َمِلًكا باعتباره أكربَ عىل ويحكمون صاحبه، سماه وهكذا أوًال، ديٌن أنه باعتبار

وكفًرا. وإلحاًدا مروًقا يعتربه بل اإلسالم، يُِقرُّه ال فيه ما ُمعظم جديد، دين إىل

22



الهند األول: املركز

حماقة عىل دليًال اإللهي الدِّين «كان ألكرب: أرَّخوا الذين الغربيني أحُد Smith يقول
a sillyالسخيف «باالخرتاع كتابه من آخر مكان يف الديَن هذا ي ويسمِّ حكمته.» عىل ال أكرب،

.«invention
املؤرخ كتبه ما تمثيل خريَ فيُمثِّله اإللهي الدين يف اإلسالمي الهندي املجتمع رأُي أما
اإللهي الديَن — رأيه يف ا محقٍّ وكان — الكاتب هذا اعترب لقد ،«Badàoni املعارص«بداؤني

اآلتية: النقط يف اإلسالم أصول عن فيها خرج التي النواحَي وأحىص وإلحاًدا، كفًرا

وتعاىل. سبحانه هلل إال السجود يمنع واإلسالم لإلمرباطور، السجود أباح (١)
القديمة. للوثنية رجوٌع هذا ويف والنار، الشمس تقديس أو عبادِة إىل دعا (٢)

عمًال صباح كل إليها النظر واعترب اإلمرباطوري، القرص يف الحالليف بوضع سمح (٣)
كراهيته. عىل يحض وبالتايل الخنزير، لحم أكل يحرِّم واإلسالُم التقدير، يستحق

تربية حرَّم كما اإلسالم، أحلَّها أشياءُ وهذه والبصل، والثوِم، البقر، لحم أكل حرَّم (٤)
الهندوكيني ألن الحني؛ ذلك يف الهند يف للمسلمني املميِّز الشعاَر اللحى كانت وقد اللِّحى،

لحاهم. يحلقون كانوا
واملشايخ. — العلماء أي — Mullahs املال من كبريًا عدًدا نفى (٥)

البلوغ. سن قبل البنات وزواج عرشة، الثانية سن قبل األطفال ِختان منَع (٦)
العربية. اللغة دراسَة حارب (٧)

الجامعة. والصلواِت األذاَن منع (٨)
تسبِّب ألنها ومصطفى؛ وأحمد محمد أمثال: من اإلسالمية األسماء بتغيري أمر (٩)

لإلمرباطور. الضيق
رمضان. شهر وصيام مكة إىل الحج أوقف (١٠)

والحديث. القرآن دراسة حرَّم (١١)
للحراسة. وأماكن َمخاِزَن إىل والجوامع املساجد ل تَُحوَّ بأن أمر (١٢)

ولم بُنْيانه، وانقضَّ أركانه، ُهِدَمت قد بهذا اإلسالم إن بقوله: نقده بداؤني ويختم
نفِس يف يبق ولم عقب، عىل رأًسا يشء كل انقلب حتى سنوات ست أو خمس غريُ يَمض
للدِّين الشديد العداء َمظاهر أبدى لقد بل اإلسالم، القويم القديم دينه من ضئيل أثٌر أكربَ

قبل. من أسالُفه به آمن والذي شبابه، يف به آمن الذي
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أُعلن التي السنة وهي — ١٥٨٢م سنَة Smith هذا يف ويوافقه بداؤني، يَعترب وهكذا
بعد مسلًما اعتباره يمكن ال أكرب أن ويَريان أكرب، حياة يف فاصًال ا حدٍّ — اإللهي الدين فيها

السنة. هذه
تغيرياٍت أحدث بل وحده، الدين عىل مقصورة أكربُ أحدثها التي ات التغريُّ تكن ولم
تزوج فقد اإلسالمي؛ النظام أو بالترشيع وثيقة صلة ذاُت ألنها املسلم؛ شعور تؤذي أخرى
ألولئك سمح أنه غري النسب، والء برابطة وإياهم لريتبط الهندوك؛ أمراء بنات من أكربُ
اإلمرباطوري، القرص داخَل األديان هذه بشعائر وبالقيام بدياناتهن، باالحتفاظ الزوجات
جلوسه بسنة يبتدئ اإللهي، التقويم سماه جديد بتقويم الهجري التقويم استبدل أنه كما

هللا! هو أكرب أن به يعني وكان أكرب»، «هللا أتباعه شعار وجعل العرش، عىل
أو عارضها َمْن كل أن غري عنيفة، ِهزًَّة الهند يف اإلسالمي املجتمَع هزَّت الحركة هذه
الحركُة لِقيَت فقد هذا ومع والترشيد، واالضطهاد النفي نصيبه كان العلماء من قاَومها
السلطان، إىل والُقربى الوسيلة يَبْتغون كانوا الذين املسلمني العلماء بعض من تأييًدا
الجديد، دينه دعائَم يُقيم أن أكربُ استطاع ملا العلماء من النفر هذا تأييد لوال أنه والحقيقة

رسهندي: أحمد يقول هذا ويف
هذا يف الرشعية األحكام يف والتخاذل املداهنة من وقع ما كلَّ أن فيه شك ال «ومما
العرص، هذا يف مآثرها وإبقاءِ اإللهية الدعوة نرش يف والَوْهن الفساد من ظَهر وما الزمان،
السماء، أديم تحَت َمن ورشُّ الدين، لُصوص هم الذين السوء علماء إىل سببه يرجع إنما

الخارسون.» هم الشيطان حزب إن أال الشيطان، حزب أولئك
كني املتمسِّ إيمانهم، عىل الثابتني املخِلصني، العلماء من آخرين نفًرا فإن هذا ومع
الذي العالم هذا هؤالء رأس عىل كان عنيفة، معارضة اإللهي الدين عارضوا بدينهم
تعترب مضادة، تجديدية بحركة الرجل هذا فقام رسهندي، أحمد السيد اآلن، قوله اقتبَسنا

اإللحادية. أكرب لحركة فعل ردَّ الواقع يف

(٩٧١–١٠٣٤ه / ١٥٦٤–١٦٢٥م) رسهندي أحمد (3)
الثانية األلف مجدد

واحد وهو الثانية، األلف مجدد أي ثاني» ألفي «مجددي باسم رسهندي أحمد ويُعَرف
سبيل يف كبرية جهوًدا بذَل وقد الهند، تاريخ يف بَرزوا الذين واملتصوفة املسلمني كبار من
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واملروق الهرطقة حركة بعد وخاصة به، َلِصَقت التي الشوائب من وتنقيته اإلسالم، تجديد
(١٥٥٦–١٦٠٥م). أكرب اإلمرباطور بدأها قد كان التي

األوىل حياته (1-3)

سنة يف البنجاب) رشقيِّ يف Pātiala بتياال والية مدن (إحدى رسهند مدينة يف أحمد ُولَِد
الخطاب، بن عمر الراشد الخليفة إىل نَسبُه ينتهي األحد عبد الشيخ ووالده ٩٧١ه / ١٥٦٤م،
سيالكوت مدينة يف ذلك بعد دراسته أتم ثم والده، عىل األوىل علومه أحمُد تلقى وقد

.Siyālkôt
مجالس عىل الرتدد دائَم كان حيث Agra أجرا العاصمة إىل ذلك بعد أحمُد واتجه
ح ويرجِّ الوقت)، ذلك يف البارزين العلماء من (وهما فييض وأخيه الفضل أبي األول الوزير
نقد يف التهليلية» «الرسالة سماها التي الصغرية رسالته الفرتة هذه يف َكتب أنه مؤرِّخوه
وأرفق دهلوي،1 هللا ويل شاه العربية إىل بعُد فيما الرسالَة هذه ترجم [وقد الشيعي املذهب
أحمد]. الشيخ نشاط وعن األكرب، امللك بالط يف الدينية التيارات عن فيها تحدَّث مقدِّمة بها
الطريقة يف دخل ١٠٠٨ه سنة ويف رسهند، مدينته إىل عاد قليلة سنوات وبعد
باهلل باقي Khwadja الخواجة وهو شيوخها أحد عىل العهد أخذ أن بعد النَّقشبندية،

الوقت. ذلك يف دلهي مدينة يف يقيم كان الذي (ت١٠١٢)

وجهانجري رسهندي أحمد (2-3)

الوقت نفس يف (١٦م) للهجرة العارش القرن من األخري الربع يف رسهندي أحمد نشأ
واسعة حركة ينظم وبدأ األحوال، يَرُقب فأخذ الجديد، لدينه فيه يدعو أكرب كان الذي
قوَّاد إىل وكتب البالد، أنحاء يف ومريديه أتباعه وبثَّ اإللحادية، الحركة هذه ملعارضة
الخطر هذا إىل ينبِّههم الصحيح، واإلسالم الرُّشد فيهم يأنس ن ممَّ املوظفني وكبار الجيش
اإلسالم عىل خطرية آثار من لها يكون قد وما العمياء، الفتنة هذه عاقبة ويحذرهم الداهم،

الهند. يف واملسلمني

هنا. ييل فيما الثانَي الفصل انظر 1
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(١٠١٤–١٠٣٧ه)، جهانجري ابنه عهد ويف أكرب، موت بعد إال دعوته آثار تظهر ولم
علماء إليه وقرب بهم، ونكَّل نة السُّ علماء واضطهد أبيه، نهج عىل االبن هذا سار فقد

له. ِبطانة واتخذَهم الشيعة،
ويف آثار من خلَّفه وما اإللهي الدين معارضة يف أحمد الشيخ حماس اشتد وعندما
الِبدَع ملحاربة التجديدية دعوتهم يف وأتباعه هو نشط وعندما الشيعي، املذهب مناهضة
ورجال الشيعة علماء بإيعاِز — جهانجري عليه غضب األوىل، أصوله إىل باإلسالم والعودة
حصن يف وَسجنه عليه، بالقبض وأمر والعرش، الدولة عىل خطًرا نشاطه واعتَرب القرص—
ووَصله عليه، وخَلع رساحه، بإطالق وأمر عنه عفا ما رسعان ولكنه ،Gwalior جواليور

املال. من بمبلغ
العفو إىل جهانجري اإلمرباطور دفَعت التي األسباب ذكر عند الروايات اختلفت وقد
الشيخ أن النائم يرى فيما رأى اإلمرباطور إن الروايات: هذه إحدى تقول أحمد؛ الشيخ عن

يديه: عىل عاضٌّ وهو له يقول صالًحا رجًال وأن ُظِلَم، قد أحمد
والورع.» الصالح يف مثله تَرى ال رجًال حبَسَت قد «ويحك!

أحمد الشيخ دخول عىل يَمِض لم إنه الصحة: إىل أقرُب وهي — أخرى رواية وتقول
بني روحه من يَنُفث الرجل وأخذ الحال، غريَ الحاُل تغري حتى قليلة أياٌم إال السجن
قد وليلة يوم بني بهم فإذا َمواعَظه، عليهم ويُْلِقي والسارقني، القتَلة من والُجناة املسجونني
الدينيَة فروضهم ويؤدُّون وخشوع، ِذلَّة يف الشيخ بأوامر يأتِمرون وبَدءوا آخر، َخلًقا انقلبوا
اإلمرباطور إىل فكتب وإعجابه، السجن مدير عجب أثار مما شديد؛ حرص ويف أوقاتها يف
هو وإنما السجن، نزالء ِمن كغريه ليس — أحمد الشيخ — السجني هذا إن له: يقول
بما وأكَرْمناه رساحه، أطلقنا السلطان وافق فإن بمثله، الدهر يأتي قلَّما َمَلك الحقيقة يف

يستحقه.
بإحضاره الحال يف وأمر أحمد، الشيخ حق يف منه صدر ما عىل جهانجري ندم ذلك عند
شاه — «خرم» األمري عهِده وويلَّ ابنه أرسل العاصمة من بقربه علم وملا أجرا، يف قرصه إىل
حيَّاه اإلمرباطور عىل أحمد الشيخ دخل وملا به، والرتحيب الستقباله — بعد فيما جهان
هذا رغم اه وتلقَّ نفسه، يف اإلمرباطور فَحِفظها له، يسجد ولم اإلسالم، بتحية حاشيته وحيَّا

بنصائحه. لينتفع القرص يف معه وأبقاه بالرتحاب،
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التجديدية أحمد السيد حركة نجاح (3-3)

من كثرٍي بإلغاء اإلمرباطور يقنع أن استطاع فقد طيبة؛ آثاٌر القرص يف الشيخ لبقاء وكان
يأتي: ما عىل فيه نص ملكيٍّا أمًرا قليل بعد فأصدر أكرب، أبوه استحَدثها التي البدع

للملك. السجود تحريم (١)
لحمه. وأكل البقر ذبح إباحة (٢)
املهدَّمة. املساجد بناء إعادة (٣)

اإلسالمية. للرشيعة املعاِرضة القوانني إبطال (٤)
الهندية. املدن مختِلف يف واملحتَِسبني القضاة تعيني (٥)

الهند يف اإلسالمي للمجتمع وعاد أُكَلها، التجديدية أحمد الشيخ حركة آتَت وبذلك
يف التامة الحرية ون يحسُّ املسلمون وبدأ السنة، لعلماء االضطهاد حركة وانتهت اطمئنانه،

دينهم. بشعائر القيام

املجددي أحمد السيد مؤلفات (4-3)

منها: مختلفة، دينية موضوعات يف الرسائل من جملًة أحمد الشيخ كتب وقد

.(١٣١١ (دلهي، واملعاد املبدأ •
يف وُطِبَعت «مكتوبات» رسائله بمجموعة ُملَحقة ُطِبَعت وقد تهليلية، رسالة •

لكناو.
َلُدنِّية. معارف •

غيبية. مكاَشفات •
النبوة. إثبات يف رسالة •

املريدين. آداب •
باهلل. باقي خواجه أستاذه رباعيات رشح •
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أرسلها التي «مكتوبات» باسم املعروفة رسائله مجموعُة جميًعا الفكرية آثاره وأشهر
املوضوعات من كثري لرشح املعارصة، األخرى الشخصيات وبعض ومريديه تالميذه إىل
اليوم حتى تحتل املكتوبات هذه زالت وال ومناقشة، جدل موضع كانت التي اإلسالمية

قديم.2 تراث من الهند يف اإلسالمي الفكر خلفه ما أهم بني بها الجدير مكانها

الثانية األلف مجدد أحمد السيد (5-3)

«مجددي لقب رسهندي أحمد الشيخ عىل بحق السيالكوتي الحكيم عبد موالنا أطلق وقد
يقول: الذي الرشيف للحديث تحقيًقا وذلك الثانية، األلف مجدد أي ثاني» ألفي

ُعِني وقد دينها» لها يُجدِّد َمن سنة مائة كل رأس عىل األمة لهذه يبعث هللا «إن
فيها انترشت أو بالدهم، َرت تأخَّ كلما الحديث، بهذا اإلسالمية األقطار مختِلف يف املسلمون
ما إىل بالعودة إال لحارضهم صالح ال أنه ويرون وراء، إىل ينظرون فكانوا املستحَدثة، البدع
وَمنابعه اإلسالم أصول إىل وبالعودة األول، اإلسالمي العرص يف والصحابة النبيُّ عليه كان
رأس عىل املجددين من ظهر َمن أسماء يُْحصون دائًما وكانوا وسنة، قرآٍن من الحقيقية

الجديد. د املجدِّ ظهور ويرتقبون املاضية، امِلئنَي
وسماها الهجري، التاسع القرن إىل املجددين أحىصفيها أرجوزة السيوطي كتب وقد

قال: التاسع، للقرن املجدد فيها نفسه وجعل املجددين»، بأخبار املهتدين «تحفة

وََع��ْد ال��ه��ادي م��ا يُ��خ��َل��ُف وال أت��ت، َق��ْد ال��ِم��ئ��ي��َن ت��اس��ع��ُة وه��ذه
يُ��ج��َح��ُد ل��ي��س ال��ل��ه ف��ف��ض��ُل ف��ي��ه��ا، ُد ال��م��ج��دِّ أنَّ��ن��ي رَج��وُت وق��د

املستحَدثة، البدع ملحاربة رسهندي أحمد الشيخ بذَلها التي الطيبة للجهود ونتيجًة
معاِرصوه واعتربه نفسه اعتَرب به؛ َعِلَقت التي الشوائب من وتخليصه اإلسالم ولتجديد
طريقته وانتَرشت صيته ذاع وقد عْرشة، الحاديَة املئة مجدد أي الثانية، األلف َد مجدِّ بحقٍّ

آسيا. أواسط ويف أفغانستان يف الهند حدود خارج وآراؤه

ص٢٧٥– ج٣، املرسلني، وعباده العاملني رب من والعالم والعلم العقل (موقف صربي مصطفى ناقش 2
الوجود». «وحدة ملوضوع معالجته عند أحمد الشيخ آراء من الكثريَ (٣١٥
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وفاته (6-3)

يزال وال رسهند، مدينة يف وُدِفَن ١٠٣٤ه/١٦٢٤م سنة يف املجددي أحمد الشيخ وتويف
رحابه. يف الربَكة واْلِتماس لزيارته قربه؛ عىل يتوافدون اليوِم حتى الناس

الذين وهم وفاته، بعد طريقته وأتباُع تالميذه وكثر ذيوًعا، شهرته ازدادت وقد
عددهم وكثرة تالميذه انتشار عىل ساعد ومما «املجدِّدية»، باسم اليوم حتى يُْعَرفون

البنجاب. إقليم عىل وسيطرتهم يخ، السِّ سيادة عن ذلك بعد الناجمة السيئة األحواُل

أحمد الشيخ طريقة يف الجديد (7-3)

عهده عىل املعروفة الصوفية الطرق من بكثري — شبابه منذ — اتصل الشيخ أن ومع
نزعاتهم سيما وال ُمغاالتهم، من الكثريَ تحاىش فقد — النقشبندية الطريقة وخاصة —
فريَقِي بني يقرِّب أن طريقته يف حاول ثم ،Pantheism الوجود بوحدة القائلة وأفكارهم
وقال الوجود، وحدة بفكرة والقائِلني ،Monotheism التوحيد بفكرة القائِلني الصوفية:
الكثريين أن الحظ ألنه وذلك الوجود؛ وحدة فكرة من بدًال الشهود، وحدة بفكرة باألخذ هو
وأفكارهم، عقائدهم من بكثري وأخذوا الرباهمة، بفلسفة تأثروا قد عرصه يف املتصوفة من
اآلراء هذه لتَْفنيد جهوده من الكثري ركز ولذلك وغريها؛ واالتحاد والحلول الوجود كوحدة
أحمد الشيخ ورسائل3 الوجود، وحدة يف عربي بن الدين محيي آراء وخاصة عليها، والردِّ
لفكرة فيها يدعو والتي الوجود، َوْحدة فكرة فيها يهاجم التي واملناقشات باألدلة مليئة
الذي الجديد اليشء بحق تعترب الفكرة هذه إن نقول: أن نستطيع وبهذا الشهود، وحدة

الديني. اإلسالمي الفكر لعالم املجدد الشيخ قدَّمه

الهند يف اإلسالمي املجتمع إصالح يف أحمد الشيخ جهود (8-3)

شأن إلصالح الحميدة َمساعيَه له نذكر أن بد ال بل هذا، عىل الشيخ جهود تُْقَرص لم
كلها، والبالُد الرعية صلحت صَلحوا إذا القدوة، أنهم يعتقد كان فقد ورجالها؛ الحكومة
أن يعتقد املجدد الشيخ كان كذلك شئونه، عىل يقومون الذي املجتمع فسد فَسدوا وإذا

السابق. املرجع صربي: ومصطفى رسهندي؛ أحمد للشيخ املكتوبات انظر: 3
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إرضاء وعىل الدنيا عىل تهافتوا الذين العلماء إىل أسبابُه يَرجع القائم الفساد من الكثري
ِبَدعهم ومناهضة العلماء، من الصنف هذا ملحاربة جهوده من الكثري بذل ولهذا السلطان؛

عليها. والردِّ
اإلسالمي؛ الهندي املجتمع يف األثر عميقة الواقع يف رسهندي أحمد حركة كانت ولقد
يف ثاٍن مجدٌد بها قام أخرى تجديدية لحركة دة ممهِّ وكانت بعده، الكثريون بها تأثر فقد

دهلوي. هللا ويل شاه الكبري الهندي العالم هو عرش، الثامَن القرن

دهلوي الحق عبد حركة (9-3)

الطريق: نفس يف سارت أخرى جهوٌد ظهَرت الحركتني وبني
عارص وقد (٩٥٨–١٠٥٢ه/١٥٥١–١٦٤٢م)، دهلوي الحق عبد الشيخ جهود منها
الشيخ ُعني وقد عاًما، عَرشَ ثمانيَة بنحو بعده تُُويفِّ ولكنه الوقت، بعَض املجدد الشيَخ
كتبًا العلم هذا يف وألَّف الحديث، علم ودراسة النبوية السنة بإحياء ُعني ما أكثَر الحق عبد
أوَل يعترب بهذا فهو مًعا، والفارسية بالعربية للتربيزي املصابيح» «مشكاة ورشح كثرية،
متونها. ورشح كتبها وتدريس النبوية السنة نرش عىل الهند شمال يف جهوده وَقف عالم
ألداء ملكة؛ ذهب ٩٩٦ه سنة ويف بور، فاتح يف أوًال الحق عبد الشيخ دَرس وقد
عودته وبعد املتقني)، زاد كتابه يف (ذكرهم العلماء كبار عىل درس وهناك الحج، فريضة
اإلمرباطور إعجاب حاز املدة هذه وخالل القرن، نصف من تَقرب مدًة دلهي يف يدرس أقام
حائط عىل ونقش دلهي، يف شميس حويض يف موجود وقربه جهان، شاه وابنه جهانجري
مآثر أزاد، عيل «غالب كتاب: يف كامًال موجود النقش هذا ونص لحياته، موجز القبة

ص٢٠١». ،١٣٢٨ أجرا، الكرام،
أهمها: هذه والفارسية، بالعربية مؤلًَّفا ٤٩ الحق عبد ترك وقد

شعر. ديوان •
رشح أيًضا وله للتربيزي، املصابيح مشكاة عىل بالعربية رشح وهو التنقيح، ملحة •

١٢٧٧ه. لكناو يف ُطِبَع الكتاب، نفس عىل بالفارسية
خاصة. بصفة الهند ألولياء تراجُم وهو األخيار، أخبار •

الجيالني. القادر لعبد ترجمة وهو اآلثار، زبدة •
«فتوح الجيالني لكتاب التعليقات مع فارسية ترجمة وهو الفتوح، مفتاح •

الغيب».
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أكرب. عهد إىل الغوريِّني عهد منذ للهند مختَرص تاريخ وهو امللوك، ذكر •
السمهودي. كتاب عىل معظمه يف مبنيٌّ للمدينة، تاريخ وهو القلوب، جذب •

للرسول. سرية وهو النبوة، مدارج •

الهند. يف الحديث بدراسة لالهتمام املشكورة جهوده عنه يْؤثَر ما وأهمُّ

اإلصالحية أورنجزيب السلطان جهود (10-3)

أورنك جري عالم الدين محيي الظفر أبو اإلمرباطور بذلها رسمية، جهوٌد الجهود هذه ومن
(١٠٦٨–١١١٨ه). زيب

ك التمسُّ شديد متدينًا — األباطرة من سابقيه عكس عىل — اإلمرباطور هذا كان فقد
يف الحكم ويل الزاهد، بامللك ُعِرَف لقد حتى عنه، والدفاع بمذهبه التعلُّق شديد ُسنيٍّا بدينه،
الدينية سياسته وكانت عاًما، الخمسني بلَغت حتى حكمه مدة وطالت عمره، من األربعني
القوانني من كثري بإلغاء أوامره أصدر ولهذا املعارضة؛ تمام «أكربَ» جده سياسة تُعارض
املستحدثة الِبدَع نطاق يف تَدُخل كانت والتي «أكربُ» سنَّها أن سبَق التي واملراسيم والنظم

أحدثها: التي الدينية لإلصالحات أمثلة ييل وفيما اإلسالم. ينكرها التي

الهجري. التقويم محل وأحله أكرب، أصدره قد كان الذي اإللهي التقويم ألغى •
إرضاءً به االحتفال سنَّ أكرب كان وقد الشمسية، السنة رأس بعيد االحتفال منع •

للمجوس.
أجسامهم بوزن الفقراء عىل يتصدَّقوا أن التيموريني السالطني عادة من كان •
الدهر نوائب يقيهم الصنيع هذا أن منهم ظنٍّا الغالية؛ والجواهر الذهب من

العادة. هذه أورنجزيب ألغى وقد وموبقاته،
صباح؛ كل قصورهم ِف ُرشَ من للناس يَظهروا أن أرسته من امللوك عادة من كان •
كان بما تشبًها العادة هذه أورنجزيب واعترب وجوههم، برؤية الرعية لتتمتع

فألغاها. رعاياهم، مع الوثنيون امللوك يفعله
أوامره ولكن فمنعها، جهانجري ابنه جاء ثم علنًا، الخمر بيع أباح قد أكرب كان •
ثم بيوتهم، داخل رشبها للناس أباح ولهذا للرشب؛ مدمنًا كان ألنه ذ؛ تُنفَّ لم
ويل فلما النصارى، استثنى ولكنه الخمر، منع يف فتشدد جهان، شاه ابنه خَلفه
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وعنيَّ األمر، هذا تنفيذ يف وتشدَّد باتٍّا، منًعا رشبها من الجميع منع أورنجزيب
الصارم. العقاب وملعاقبتهم الخمر رشب عىل يُْقِبل من ملراقبة موظفني

الراقصات تُخريَّ وبأن باتٍّا، منًعا املقامرة بمنع أوامَره أورنجزيب أصدر كذلك •
الدولة. مغادرة أو الزواج بني والبغايا

حيدر والية يف — أباد أورنج مدينة يف وُدِفَن ١١١٨ه، سنة يف أورنجزيب تُويفِّ وقد
وبني بنيه من بعده امللوك وتواىل الهند، يف العظام األباطرة خاتمة فكان — الدكن أباد
العنارص ونشطت البالد، أحوال فساءت الشخصية، ِضعاف جميًعا كانوا ولكنهم بنيه،
شاه هو جديد، مصلح ظهر الشاملة الفوىض هذه ووسط الثورات، وكثرت اإلسالمية غري

دهلوي. هللا ويل

(١١١٤–١١٧٦ه/١٧٠٣–١٧٦٢م) دهلوي هللا ويل شاه (4)

ق، متعمِّ ومفكِّر اثة، بحَّ مة عالَّ وهو اإلسالمية، الهند تاريخ يف البارزة الشخصيات إحدى
تاريخ يف تَرك فقد ولهذا متحمس؛ ومصِلح وِرع، ومتصوف واألفق، الفكر واسع وفقيه

يُْمَحى. ال أثًرا الفكري الهند
العقل نافذ فكان والعاطفة، الفكر يف سخية وِهبات بمؤهالت الطبيعة َحبَتُْه وقد
حركة عىل الغزير بالنفع يعود فيما املؤهالت هذه استخدام أحسن وقد القلب، اق خفَّ

الهند. يف اإلسالمية اإلحياء
عالٍم إىل دائًما يتطلَّع كان ولكنه والفوىض، االنحالل ساده عرص يف هللا ويل ُولَِد

والتقدم. السالم يسوده

الرحيمية املدرسة (1-4)

Madrasah- رحيمية «مدرسائي الرحيمية املدرسة وأسماه أسسه الذي املعهد أصبح ولقد
عىل تَوافد وقد اإلسالم، يف الديني الفكر تجديد إىل تهدف ثورية لحركة نُواًة «i-Rahimia
هللا ويل حركة أن شك وال ودانيها، قاصيها الهند أنحاء جميع من الطالُب املدرسة هذه

اإلسالمي. واألدب الفقه عالم يف جديد عرص فجر تمثل
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الهند يف العامة ألفهام والحديث القرآن تقريب يف جهوده (2-4)

هللا كتاب ترجم هندي عالم أوَل وكان والحديث، القرآن بدراسة هللا ويل شاه تعلَّق ولقد
شهاب موالنا امليدان هذا يف سبقه لقد حقيقة الشعب، لغة الفارسية؛ اللغة إىل الكريَم
ولكن مواج»، «بحر كتابه وألَّف طويلة، بسنوات هللا ويل قبل عاش الذي آبادي دولت الدين
العادي، للرجل ال للفقهاء مؤلفه كتبه ولقد ترجمة، منه أكثر تفسريًا يعترب مواج» «بحر
مفهوًما القرآن يجعل أن أراد لقد االختالف، ِجدَّ مختلًفا فكان هللا ويل شاه هدف أما
للقرآن ترجمة أول الرحمن» «فتح كتابه يعترب وبهذا البسيطة، الثقافة ذي العادي للرجل
يف «مقدمة اآلخران: كتاباه يُعتَرب كذلك عليها. واالعتماد بها الوثوق ويمكن فهمها يسهل
لكل الكربى قيمتُهما لهما دليَلنْي التفسري» أصول يف الكبري و«الفوز املجيد» القرآن تفسري

القرآن. ترجمة مهمة الخطرية؛ املهمة هذه عىل يقوم أن بعده حاول َمْن
— السالم عليه — الرسول أحاديث لتقريب قة موفَّ أخرى جهوًدا هللا ويل شاه وبذَل

«محدِّث». لقب عليه يُْطَلَق أن استحق وبذلك الهند، يف الشعب ألفهام
ما أفضَل الفكري إنتاجه خري بحق هو الذي البالغة» هللا «حجة كتابه ويعترب
اإلسالم قواعد إىل احة اللمَّ الثاقبَة املؤلف نظرات فإن اإلسالمية؛ الهندية الدراسات أخرَجتْه
هذا عىل يُْضفي ذلك كل املقنعة، القوية وأدلته للحقائق الواضح الجيل وعرضه األساسية،

الخلود. من هالًة الكتاب

الدين يف اإلصالحية هللا ويل شاه لجهود عرضعام (3-4)

وجهوده هللا ويل شاه شخصية عن هنا تفصيٍل يف نتحدث أن نستطيع ال ونحن
واآلراء الجهود هذه أهم إىل سنشري ولكننا الهندي، اإلسالمي واملجتمع الدين يف اإلصالحية

اإلصالحية:

(ت٩٦٤ه)، همايون عهد منذ املغول أباطرة بالط يف َقبوًال صادف قد التشيُّع كان •
يف هؤالء شأن وَعُظم املوظفني، وكبار األمراء من كبري عدٌد املذهب هذا يف ودخل
لهذا وكان الكربى، الحكومية املناصب عىل فاستوَلْوا خاص، بوجه جهانجري عهد
هللا ويل شاه بذل وقد املذهب، هذا إىل الكثريون فمال الشعب، يف الواضح تأثريُه
الُخلفاء» تاريخ عن الَخفاء «إزالة كتابه وألَّف السنة، أهل عن للدفاع كبرية جهوًدا

33



الحديث اإلسالمي الرشق يف الثقافة ومراكز اإلصالحية الحركات عن محارضات

الحكومة أسس عىل القول فيه ل وفصَّ الراشدين، الخلفاء فضل فيه وأثبت
للدولة وتنظيٍم مفتوح ومد اإلسالم لنرش جهود من بذَلتْه وما األوىل، اإلسالمية

الجديدة.
ِقوام أنه ويعتقدون الكالم، علم عىل كثريًا يعتمدون عهده يف الهنود علماء كان •
والحديث، الفقه علَمِي: أهمية لهم ح ليوضِّ هللا ويل شاه فسعى وروحه، الدين

اإلسالم. حقيقة لَفْهم وبدراستهما؛ بهما العناية ورضورَة
جهل إىل راجٌع هذا ولعل هللا، كتاب م بتَفهُّ يُْعنَون املسلمون الهند علماء يكن ولم •
كان فقد هللا ويل شاه أما دراستها، يف قهم تعمُّ عَدِم أو العربية، باللغة معظمهم
ُعِني ولهذا هللا؛ كتاب م تَفهُّ يستلزم لإلسالم الصحيح الفهم أنَّ قويٍّا إيمانًا يؤمن
الخطأ وجه للمسلمني وأبان التفسري، أصول يف جامع مؤلَّف بوضع خاصة عناية
وتدبر لدراسته القرآن قراءة يقتيض السليم املنهج أن لهم وأوضح منهجهم، يف

ألرساره. وعٍي أو َفهٍم دون به للتربك ال بهديه، واالهتداء آياته
يُرِدفها ثم الدعوة يدعو كان بل وَحْسب، نظريات رجَل هللا ويل شاه يكن لم •
وتدبُّر القرآن م لتَفهُّ السالفة دعوته أن أدرك وقد لتحقيقها، العَملية بالوسائل
يجهلون كانوا الهند ُمسلمي من العامة ألن تحقيُقها؛ العسري من وِحَكمه آياته
اللغة إىل ومفرداته القرآن ألفاظ برتجمة بادر ولهذا ا؛ تامٍّ جهًال العربية اللغة
هذه معاني َفهم من العامُة ليتمكَّن — وْقتَذاك الرسمية اللغة وهي — الفارسية
بعد، فيما أبناؤه نهجه عىل سار وقد العربي، بأصله القرآن تالوة عند األلفاظ
ألفاظ (ت١٢٣٠ه) القادر عبد والشاه (ت١٢٣٣ه) الدين رفيع الشاه فرتجم
يف والعامة للخاصة املرجَع الرتجمة هذه زالت وال األوردية، إىل ومفرداِته القرآن

كثرية. أخرى ترجمات من بعدها ظهر ما رغم الهند،
هذا كتُب وكانت الهند، مسلمي عند املعتَمد املذهَب هو الحنفي املذهُب كان •
شاه ولكن مناقشتها، أو معارضتها عىل أحد يَجُرؤ ال تها، ِعالَّ عىل تُؤَخذ املذهب
األعمى، التقليد وهذا الجمود هذا يُْرِضه ولم املختِلفة، املذاهب دَرس هللا ويل
وأن الجامد، التقليد تَْرك وإىل نة والسُّ الكتاب إىل الرجوع إىل ُمواطنيه يدعو فبدأ
االجتهاد مسألة لهم وَرشح والتحقيق، البحث بعني الفقهاء أقوال إىل يَنظروا
مؤلَّفاته ويف دروسه ويف َدْعواه يف وكان املجتِهدين، اختالف وأسباَب والتقليد،
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يوافق ما أخذ ذلك عليه تعذَّر فإن األئمة، مذاهب بني للتوفيق دائًما يسعى
ناجًحا تطبيًقا هذه طريقته طبَّق وقد غريه، عىل حه ورجَّ الصحيحة، األحاديث
أسباب بيان يف «اإلنصاف الصغري كتيبه ويف البالغة»، هللا «حجة الرائع كتابه يف

االختالف».
بهذا فكان الهند، يف نرشها عىل فعمل نة، السُّ بعلوم كذلك هللا ويل شاه ُعِني •
اإلمام كتاب رشح َمن أول هللا ويل وشاه دهلوي، الحق عبد الشيخ بدأه ملا ًما متمِّ
املبني «الفضل باسم صغرية رسالة وألَّف والفارسية، بالعربية «املوطَّأ» مالك
إليه نا أَرشْ الذي كتابه وَضع والحديث الفقه أرسار ويف األمني»، النبي حديث من

البالغة». هللا «حجة

السيايس واملصلح املفكر هللا ويل شاه (4-4)

األدب عالم يف نبوغه عىل مقصورًة ليست هللا ويل شاه يف العَظمة نواحَي فإن هذا ومع
مفكًِّرا كان لقد بل وحسب، وقداسة شهرة ذا دينيٍّا عامًلا يكن لم فإنه الدينية، والعلوم

كذلك. البصرية نافذَ سياسيٍّا
تَسود كانت التي املضطِربة السياسية باألحوال الصافية الحساسة نفُسه تأثََّرت ولقد
مخطوطة مجموعة عىل نظامي أحمد خليق أخريًا عثر وقد عرش، الثامَن القرن يف الهند
oh Phulat الفوالتي عاشق محمد الشيخ موالنا كتبها السياسيَة، هللا ويل شاه رسائل تضم
حلَّل Islamic Culture مجلة يف مقاًال نظامي كتب وقد إليه، وأقربُهم هللا ويل تالميذ أعزُّ
للهند السياسية األحداث دراسة يف القصوى أهميتها إىل وأشار الرسائل، هذه بعض فيه

مستقل. كتاب يف ذلك بعد الرسائل هذه نرش ثم عرش، الثامن القرن يف

١٨ القرن يف الهند يف الحالة (5-4)

أورنجزيب يكد لم إذ ف؛ الرتَّ فيه ويَشيع الفوىض تسوده الهند يف عرش الثامن القرن كان
وعجز واضحة، والتفكُّك االنقسام عوامل ظهَرت حتى (١٧٠٧م) اآلخر العالم إىل ينتقل
ونتيجة املناسب، الوقت يف الجامحة العنارص عىل السيطرة عن عاف الضِّ البُْله خلفاؤه
تتداولها ألعوبًة املغويل التاج وأصبح واالضطراب، الفوىض عوامُل الدولَة ساَدت لهذا
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يف السياسة مرسح عىل كالدَُّمى الصغار امللوك من عدٌد وتتابع املتنافسة، األطراف أيدي
جهان شاه تاج وأصبح وشيًكا، يختفَي حتى منهم واحد يظهر يكاد ال عجيبة، رسعة

غابر. ملجد طيًفا وأورنجزيب
سباٌق ذلك وتبع األقاليم، وحكام األمراء أطماَع املركزية الحكومة ضعُف أثار ولقد
ودسائُس النبالء مؤامراُت أفسَدت كذلك السياسية؛ السلطة عىل الحصول سبيل يف جنوني

الشعب. حياَة البالط
املركزية، الحكومة ضعف من الكربى الفائدَة املختلفة املنقِسمة الطوائُف أفادت ولقد
أن بعد — تثور فبدأت ،Jats والجات ،Sikhs والسيخ ،Marathas املراتا طوائف وخاصة

املرتنِّحة. املغول إمرباطورية عىل — بنفسها ثقتها استعادت
Malwa وَمْلوا Gujrat جوَجرات يف تماًما الرشعية الحكومة حجبوا فقد املراتا أما
ودواب Bihar وِبهار Bengal الِبنْغال يف السالح واستعملوا ،Bundelkhand وبُنِْدْلخاند
الشعب. قلوب يف الرعب ورشورهم آثامهم أثارت حتى دلهي، أبواب طَرقوا لقد بل ،Daob
،Jumna ُجْمنَة نهر عصاباتهم وعَربَت ونهبًا، سلبًا البنجاب يف السيُخ عاث كذلك
إىل األفراد بعض اضُطرَّ حتى مكان كل يف والفزع الذُّعر وأشاعوا الهامة، املدن وخرَّبَت

يخ. السِّ فظائع من أنفسهم ِليَحموا أسمائهم؛ تغيري
بحكم — كانوا فقد شائكة؛ مشكلًة املركزية للحكومة خَلَقت فقد الجات ثورات أما
وصف ِمن أحسَن وليس دلهي، لسكَّان دائم فزع مصدَر — العاصمة من الشديد ُقربهم

قال: فقد الجات؛ فَعله ِلَما Harcharam Das
يأس يف حارة إىل حارة من ويتدافعون بيت، إىل بيت من لون يتَنقَّ دلهي سكان «كان
مذهوًال ينطلق كان فرد كل األمواج، تتقاذَُفها محطَّمة سفينة كأنهم مميتة، وحرية قاتل

الجنون.» من بَمسٍّ أصيب قد وكأنه غاية، بال
بالشلل، املغولية الحكومة ِكياَن لتُصيب كافية تكن لم الداخليَة الِهزَّاِت هذه وكأن
هذه غارته وكانت ١٧٣٩م، سنة يف الهند عىل أغار أن يلبَْث لم األفغان َمِلَك شاه نادر فإنَّ
وُسِلبَت املغولية، اإلمرباطورية كرامة نهائيٍّا تالشت فقد البعري، ظهر قَصَمت التي َة القشَّ
املجاعات َمناظُر وأشاعت ُقواها، للمغول املعادية الحركات وجمَعت ثرواتها، كلَّ الهنُد

الشعب. قلوب يف واليأس الرعب عوامَل عة املتوقَّ غريُ والتخريب
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التي الصدمة نتائج ل تتحمَّ أن عليها لزاٌم كان ولهذا اإلمرباطورية؛ قلَب دلهي كانت
سكاَن والباليا املحُن هذه غمَرت وقد خارجي، ضغط أو داخيل اضطراب كلُّ يُحِدثها
بعض إن بل يُحتَمل، ال ثقيل عبءٌ ذاتَها الحياة أن ون يُحسُّ أصبحوا بحيث دلهي، مدينة
الحياة، من ليتخلَّصوا أنفسهم يحرقوا أن العصيبة الظروف هذه أمام فكَّروا املسلمني

العظاَم! وُس السُّ يَنخر كما أرواحهم يف يَنَخر والتشاؤم اليأس وبدأ

وتَلفح عًرصا قلبه فتَعرص هللا، ويل شاه ناِظَرْي أمام تدور جميًعا األحداث هذه كانت
الشعر: من الرائع البيت بهذا قلبه يف الكامنة أحزانه عن عرب ولقد بالنريان، روَحه

ال��َع��ق��ارِب رءوس أو األف��اع��ي، ع��ي��ون ال��َغ��ي��اِه��ِب ف��ي أْوَم��َض��ْت ن��ج��وًم��ا ك��أنَّ

كل كان فبينما بصريته، أو بَرصه يُغيشِّ أن لليأس يسمح الذي بالرجل يكن لم ولكنه
النادرة، وبشجاعته الواضح بذهنه هو استعان واالضطراب، الرعُب منه نال قد غريه فرد
للتاريخ اٍد نَقَّ ذكي كدارٍس استطاع وقد جميًعا، املتاعب هذه أسباب عن يبحث وراح

الداء. مواطن عىل أصبَعه يضع وأن األسباَب هذه يَكتشف أن اإلنساني

عرصه مجدد أنه هللا ويل شاه عقيدة (6-4)

السيايس النظام هذا إلصالح اختارته قد اإللهية العناية أن يعتقد هللا ويل شاه وكان
يقول: الحرمني» «فيوض يف مرًة كتب فقد الفاسد؛ واالجتماعي

جَعلني الخري نظام من شيئًا أراد إذا هللا أن بذلك أعني الزمان، قائَم املنام يف «رأيتُني
ُمراده.» إلتمام كالجارحة

هللا «إن املعروف: للحديث تحقيًقا عرصه؛ مجدَِّد لهذا نفسه يَعترب كان هللا ويل ولعل
دينها.» أمر لها يجدِّد َمْن سنٍة مائة كل رأس عىل األمة هذه يف يبعث

يف يقول فهو مؤلفاته؛ من مؤلَّف من أكثَر ويف مرة من أكثر الفكرة هذه يكرر وهو
املحدِّثون املجددية: إىل الناس «وأقرب الحرمني»: «فيوض املرجع نفس من آخر موضع
خلعة تعاىل هللا ألبَسني الحكمة دورة تمت وملا وأشباِههم، ومسلٍم كالبخاريِّ القدماء
ويف تحريٌف الرشيعة يف الرأي أن وعلمُت املختِلفات، بني الجمع علَم فعلمُت املجددية،
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يجمع أن فيك الحق مراد أن روحانية إشارة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوُل إيلَّ وأشار َمْكَرمة، القضاء
بك.» املرحومة األمة شمل من شمًال

ترجمتُه: ما بالفارسية يقول «التفهيمات»، كتابه ويف

وهذا وقتك، الوقت هذا الناس: إىل الحقيقة هذه أنقل أن ُكلِّْفُت) (أو أُْلِهْمُت لقد
لوائك. تحت يَنْضوي ال الذي ذلك ملسكني وإنه زمانك، الزمان

يقول: املرجع نفس من آخر موضع ويف

وقائَد وحكيمها، الدورة هذه ناطَق جعلني أن — فخر وال — عيلَّ هللا ِنَعم ومن
وزعيَمها. الطبقة هذه

املفاسد إصالح عىل يعمل بشجاعة هللا ويل شاه تَقدَّم نفسه يف الراِسخة العقيدة بهذه
عرش. الثامَن القرن يف الهندي املجتمَع سادت التي واالجتماعية السياسية

آرائه عىل رسيعة نظرة نُْلِقي أن اإلصالحية وجهوَده هللا ويلِّ آراءَ نفهم لكي لنا بد وال
عرش. الثامن القرن يف الهند يف املوقف بها حلَّل التي

١٨ القرن يف الهند يف للموقف هللا ويل شاه تحليل (7-4)

السيايس نظرة إليه ونَظر تحليلية، دراسًة الوقت ذلك يف الهند يف املوقف هللا ويل شاه درس
وهو السيايس، الدولة كيان تصيب التي األدواء كل ص يُشخِّ أن استطاع وبذلك الواقعي،
وامِلَحن، الفوىض أسباب إىل املدينة» سياسة «باب يف يشري البالغة» هللا «حجة كتابه يف

فيقول:
شيئان: الزمان هذا يف البلدان خراب سبب «وغالب

الغزاة، من أنهم عىل منه؛ باألخذ ب التكسُّ يعتادوا بأن املال بيت عىل تضييقهم أحدهما:
كالزُّهاد بِصَلتهم: امللوك عادة جَرت الذين ِمن أو فيه، حقٌّ لهم الذين العلماء من أو
القيام دون َب التكسُّ هو عندهم العمدُة ويكون التكدِّي، وجوه من بوجٍه أو والشعراء،

املدينة. عىل َكالٍّ ويصريون عليهم، فينغصون قوم، عىل قوٌم فيدخل باملصلحة،
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حتى عليهم والتشديد واملتحرِّفة، والتجار الزُّراع عىل الثقيلة الرضائب رضب والثاني:
وإنما وبغيهم، شديد بأس أويل تَمنُّع وإىل واستئصالهم، املطاوعني إجحاف إىل يُفَيض
الزمان أهل فليتنبَّه الرضورة، بقدر الَحَفَظة وإقامة اليسرية، بالجباية املدينة تصلح

النكتة.» لهذه

الحالة هذه لعالج هللا ويل شاه مقرتحات (8-4)

من آخَر مؤلَّف يف لعالجها بل السُّ وَصف وقد هللا، ويل رها صوَّ كما الخراب أسباب هي هذه
إلعادة محددًة وسائَل يقرتح الكتاب هذا يف فهو اإللهية»، «التفهيمات كتاب وهو مؤلفاته،
للملوك: النصيحة ًما مقدِّ هللا ويل يقول الفساد، عوامل عىل وللقضاء الدولة، إىل السالم

أيام أربعة أو أياٍم ثالثة مسريِة كل ويف ناصبٍة كل يف بوا تُنصِّ أن األعىل املأل «فرضاء
بغٌي فيهم يحصل ال أن ويجتهد الحدود، ويُقيم الظالم، من ه حقَّ للمظلوم يأخذ عادًال؛ أمريًا
أحد. كلُّ بفرائضه ويأخذ شعائره، ويُظِهر اإلسالم، ويَفشو كبرية، وال ارتداٌد وال قتال، وال
يتمتَّع شوكة له يكون وال بلده، إصالح عىل بها يَقدر شوكٌة بلد كل ألمري ويكون

السلطان. عىل ويَْعىص بسببها
من ألًفا عَرش اثنا َجْمَعه يكون فقط، القتال يقلده أمريًا كبري إقليم كل يف وينصب

وعاٍد. باٍغ كل يقاتلون الئم، لومة هللا يف يخافون ال املجاهدين،
والعقود املنزلية النظامات عن حينئٍذ يفتِّش أن األعىل املأل فرضاء ذلك، كان فإذا

وجه.»4 كل من الناُس يأمن حتى الرشع، موافق إال يشء يكون ال حتى ونحوهما؛

،١٨ القرن يف الهند يف الحالة لدراسة أصيل هللاكمرجع ويل رسائل (9-4)
إلصالحها وجهوده واقرتاحاته ومرشوعاته

ولكن مبارشة، غري احة َلمَّ ضمنية بطريقة املختلفة وتصانيفه كتبه يف هللا ويل ذكره ما هذا
الهند أحوال لدراسة القصوى أهميتها لها خطرية وثائَق تعترب حديثًا املكتَشفة رسائله
الدين رجل لعبه الذي الخطري الدور عن تكشف أنها كما عرش، الثامن القرن يف وأحداثها

ص٢١٦. اإللهية، التفهيمات 4
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الفساد، أسباب لتحديد الجديَّة محاوالته وعن األحداث، توجيه يف املتصوِّف والفيلسوف
وساستها. وحكامها الدولة إلصالح مقرتحاته وعن

واألمراء والوزراء امللك إىل مقدَّمة مقرتحات األوىل: املحاولة

واألمراء، والوزراء امللك إىل الحديَث هللا ويل شاه ه يوجِّ الخطابات هذه من خطاٍب ففي
بالفارسية يقول لعالجها؛ مقرتحاته لهم يقدِّم ثم للفوىض، الحقيقية األسباب لهم ويبني

ترجمته: ما

لكانت الكلمات هذه بموجب َعِملتُم إذا أنكم حرضتكم فضل من املنتظر من إنَّ
منزلتها. وِرْفعة الدولة وبقاءَ السلطنة أمور تقويَة النتيجُة

اآلتية: النقط يف اإلصالحية خطته ص يلخِّ ثم
األرشار ن يَُلقَّ أن ويجب وقالعهم، jats الجات حصون عىل الرقابة د تشدَّ أن يجب أوًال:

واالضطرابات. الشغب إحداث إىل يعودوا ال حتى قاسيًا درًسا
يخ السِّ بحركات عنايته تفوق كربى بعناية الجات حركات هللا ويل شاه خصَّ وقد
لتمردهم كان وبهذا العاصمة، من ا جدٍّ قريبني كانوا الجات ألن Maratha؛ واملراتا Sikh

املركزية. الحكومية األداة عىل مبارش تأثريٌ ولنشاطهم
رسهند مدينة وحتى ناحية، من أباد أكرب مدينة حتى أرايضالخالصة تمتدَّ أن يجب ثانيًا:
«هو هللا: ويل يقول كما السلطنة» أمور ضعف «موجب ألن أخرى؛ ناحية من Sarhind
يوجد أن يمكن ال أنه لديه تحقق فقد الخزانة»؛ أموال وقلة الخالصة أرايض نقصان
اإلمرباطور يصبح السبيل هذا وبغري الخالصة، أرايض تتكاثر لم ما اقتصادي استقرار
اإلقطاعات). (أصحاب Jagirdars دارية والجاجري األقاليم حكام رحمة تحت دائًما

Mans- املنصبدارية صغار إىل تُْعَطى ال أن يجب (اإلقطاعات) Jagirs الجاجري ثالثًا:
إىل بها يَعهدوا أن ويُضَطرُّون عليها، واإلرشاف إدارتها يستطيعون ال ألنهم abdars؛

الدولة. متاعب وتَزيد الفالحني شقاء يتضاعف وبهذا امللتِزمني،
األعداء يعاونون الذين وأولئك الحزم، بمنتهى واملارقون الخونة يعامل أن يجب رابًعا:
من يَُجرَّدوا وأن الرادع، الصارم العقاب بهم ينزل وأن بالشدة، يؤخذوا أن يجب

ومناصبهم. إقطاعاتهم
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الهدف هذا ولتحقيق صالًحا، تدريبًا تَُدرَّب وأن الجيوش، تنظيم يُعاد أن يجب خامًسا:
اآلتية: الوسائل تُتَّبَع األخري

لإلمرباطور. تام والء وعىل شجعانًا يكونوا أن باط الضُّ يف يُراعى (أ)
يُْفَصل. أن يجب األجناد من خيانة بادرة منه بَدَرت َمْن (ب)

إىل رواتبهم تأخري عند يُضطرُّون ألنهم بنظام؛ األجناد رواتب تُْدَفَع أن يجب (ج)
لهم. َمفَسدة هذا ويف بالرِّبا، االقرتاض

هذا ألن الخالصة؛ أرايض إيرادات جمع يف االلتزام طريقة عن يُْستَْغنَى أن يجب سادًسا:
والفالحني. الرعيَّة إرهاق وإىل األرايض، خراب إىل يؤدي — هللا ويل يقول كما — النظام
النزاهة عنهم ُعِرف الذين الرجال بني من واملحتِسب القايض يُْختَاَر أن يجب سابًعا:

والشبهات. املظانِّ فوق يكونا أن ويجب واالستقامة،
أن ويجب ات، واملرسَّ املالهي يف أوقاتهم والنبالء اإلمرباطوُر يَِرصف ال أن يجب ثامنًا:

املستقبل. يف ف الرتَّ حياة عن وا يَعفُّ وأن املاضية، آثامهم عن يَتوبوا
والنصائح األقوال هذه اتبع لو اإلمرباطور إن بقوله: الخطاب هذا هللا ويل شاه ويختم

هللا.» ونرصة الغيب وتأييَد لَطنة السَّ بقاء يكون نصيبه «فإن

امللك بنظام االستعانة الثانية: املحاولة

لم ولهذا َمداهما؛ املغول ُحكام من بَلغا قد كانا والضعف العجز فإن هذا مع ولكن
أن من أضعَف الحكاُم هؤالء كان فقد اء؛ صمَّ آذانًا إال هللا ويل شاه دعوة تُصاِدف

عليها. القضاءَ أو والفساد، الفوىض عوامل إيقاف يستطيعوا
أن والهدوء للسالم كان إذا أنه واعتقد املغويل، اإلمرباطور يف األمل هللا ويل شاه فقَد
املمكن من كان وإذا الفساد، عوامل عىل القضاءُ املمكن من كان وإذا الدولة، إىل يعودا
يبحث أن عليه يجب فإنه الخلقي، واالنحطاط الروحي االنحالل من الهندي املجتمع إنقاذُ

الواجب. بهذا تقوم أن تستطيع الٍة َفعَّ أخرى ُقًوى عن
اإلمرباطورية إنقاذ إىل تَرمي تكن لم األساسيَة هللا ويل شاه أهداف فإن هذا وإىل
واالستقرار االجتماعي التجانس إنقاذ إىل يهدف كان إنه بل عليها، واملحافظة املغولية
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أرسل األهداف؛ لهذه وتحقيًقا السالفة، الطيبة األيام يف موجوَدين كانا اللَّذَين االقتصادي
امللك. نظام إىل أخرى رسائل بعَض هللا ويل شاه

للقضاء جهد؛ من يستطيع ما أقىص يبذل أن بالرجاء إليه م يتقدَّ منها واحدة ويف
أطراف يف شاعت التي والفوىض الخراب أسباب وعىل (القمح)، الَغلَّة أسعار ارتفاع عىل

هام. جليل بعمل قام قد يكون فعل إن فإنه الهندي؛ العالم
حدٍّ وضع يف نفوذه يستخدم أن امللك نظاَم هللا ويل شاه يُحرِّض أخرى رسالة ويف
ويُفيض امللك، نظام يف ثقته كل يضع الرسالة هذه يف وهو واالضطراب، الفوىض لعنارص

له: يقول فهو غريه، إىل به يُْفيض أن يستطيع ال بما تامة رصاحة يف إليه
اآلن عنها إليك أتحدَّث مبارش غري بطريق خاصتي إىل بها أُْلِقي التي األشياء «إن

بعد.» فيما عذٌر لك يكوَن ال حتى برصاحة؛
عن كذلك وعَزف الجنوب، إىل الشمال عن نشاطه ه وجَّ قد كان امللك نظام ولكن
والخديعة بالغش الجوَّ مألت قد األمراء بني املنافسات كانت حيث العاصمة؛ بأمور العناية

واالحتيال.

الروهال وقوى الدولة بنجيب االستعانة الثالثة: املحاولة

،Rohillas الروهال ِفَرق َشْطر وجَهه وىلَّ بل هللا، ويل شاه ييئَْس لم الثانية وللمرة
وإىل العسكرية تنظيماتها إىل ترجع كبرية هيبة ولها العدد، وفرية الجيش يف ِفَرق وهي

الحربية. الجنسية خصائصها
أصابت قد املغولية والعسكرية الحكومية األداة أفسَدت التي الرشور تكن ولم
سايَروا أنهم كما ُعْظمى، حربية بمكانة يتمتَّعون كانوا أنهم هذا إىل ويُضاف الروهال،

:Sarkar عنهم يقول الهند؛ يف الحرب وسائل من كثريًا َت غريَّ التي الثورة
يكن لم الفردي الجنود ذكاء عىل القائم النشيط والعمل للقتال، املنظَّم حماسهم «إن

الوقت.» ذلك يف الهند يف مثيٌل له
أن يستطيع عساه الروهال؛ قائد الدولة بنجيب يتصل أن هللا ويل شاه حاول لهذا

عمَله. امللك ونظام املغويل اإلمرباطور يستطع لم بما يقوم
يقول: إليه رسائله إحدى ويف

عليك. يعتمد واألمة امللَّة تجديد أن أعلم إني
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هجوم ضد الواقية كالدِّرع ليكونوا الروهال؛ يَستخدم أن يف ص تتلخَّ ُخطَّته وكانت
للقالقل. املسبِّبة القوى

من به يتَِّسم ملا ويُقدره؛ يُعزُّه هللا ويل شاه وكان ممتاًزا، قائًدا الدولة نجيب كان
دبلوماسية وبمهارة السياسة، لحقائق ة مستِشفَّ ببصرية يمتاز كان فقد طيبة، صفات
بالتشجيع هللا ويل املتصوف عاملنا يْؤثِره كان ولهذا صارمة؛ حازمة وإرادة فائقة،

وإلهامه. بركاته من الكثريَ عليه ويُْضِفي والتوجيه،
عىل جديدة أضواءَ تُْلقي رسائَل ثماني إليها املشار الرسائل مجموعة بني وهناك

الدولة). (نجيب الروهال — قائد أو — ورسدار هللا ويل شاه بني العالقات
الرسائل: هذه إحدى يف هللا ويل يقول

هذه تُْستَأَْصل لم وإذا والصالبة، بالشدة موصوفة فرق ثالث الهند يف يوجد
باالطمئنان. الرعية أو األمراء أو اإلمرباطور يَشعر فلن الثالث الفرق

املعنوية الروح رفع يف ا هامٍّ دوًرا لعب هللا ويل شاه أن وضوح يف تبنيِّ الرسائل وهذه
أن الدولة نجيب من يطلب أخرى رسالة ففي الدولة؛ نجيب قائدهم نفس ويف الروهال بني
القيام عىل دائًما يُثابر أن وينصحه نفسه، اليأسيف إلشاعة فرصة الوقتية للصدمات يدَع ال
بتحرُّكات دائًما ينبئه أن يسأله ثم به، بدأ ما وإتمام كاهله عىل أُْلِقيَت التي بالواجبات

القريب. والفتَح النَرص الكريم فضل من له يطلب وأن هللا، دعاء من ليتمكن جيوشه؛
إىل وانضموا الدولة نجيب عن تخلَّْوا املسلمني من الخونة طوائف بعض أن وحدث

يقول: هللا ويل شاه إليه فكتب التشاؤم، إىل الدولة نجيب دفع مما Jats؛ الجات

عليك يستويل ال أن فيجب الجات إىل ت انضمَّ املسلمني بني من جماعة كانت إذا
فإنه عدًدا، جيَشك يفوق العدو أن الظاهر أن ولو أنه أعتقد وإني الوسواس،

ما. رضٌر يُصيبَك لن

أبدايل شاه وأحمد هللا ويل شاه الرابعة: املحاولة

يف الجوَّ ولكن واالضطراب، الفوىض قوى ملقاومة بذله استطاع ما كل الدولة نجيب بذَل
حريصني ِجدَّ كانوا واألمراء الثقة، أو التجانس من نوع بأي البتَّة يوحي يكن لم البالط
ضغط كان الوقت نفس ويف الشخصية، أطماعهم مذبح عىل الدولة َمصالح تضحية عىل
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أن — الجات مع تحالفهم بعد — واستطاعوا الشمالية، األجزاء عىل تباًعا يزداد املراتا
البنجاب. إقليم عىل يستولوا وأن الدولة، نجيب يهزموا

أبدايل شاه أحمد يدعَو أن وقرر جديد، من املوقف يدرس هللا ويل شاه بدأ ذلك عند
املسِلمة. الهند إلنقاذ بجيوشه؛ ليأتي األفغان حاكَم

عىل فيه أطلعه شاه أحمد إىل صفحة عرش أربعة يف مطوًَّال خطابًا هللا ويل أرسل
سيطرة خطر من املسلمني إلنقاذ يرسع أن ورَجاه الهند، يف السيايس املوقف رات تطوُّ
الهند يف الحالة لدراسة التاريخية الوثائق أهم من وثيقًة بحقٍّ يعترب الخطاب وهذا املاراتا،

عرش. الثامن القرن يف
السيايس لالنقالب تفصيليٍّا وصًفا هللا ويل شاه يقدِّم الخطاب هذا من األول القسم يف
املعارضة، القوى قيام عىل ساعَدت التي العوامل يحلِّل ثم الشمالية، األجزاء أصاب الذي

والجات. والسيخ املاراتا قوى: وهي
للدوافع الفائُق هللا ويل شاه إدراُك الخطاب هذا يف التاريخ دارِس إعجاَب يثري ومما

.١٨ القرن يف الهند يف تعمل كانت التي السياسية للقوى األفعال وردود
أثر إىل يشري أن — الهامة السياسية لألحداث مناقشته عند — ينىس ال أنه كما

التطور. مراحل من مرحلٍة كل يف الجغرافية العوامل
والجات. املارتا جيوش قوة ملدى تقديراته هللا ويل شاه يُعطي الخطاب نفس ويف

أبدايل شاه أحمد هللا ويل شاه أطلع واملاراتا الجات عن التفصيالت هذه كل وبعد
روح ألف مائة «هناك يقول: املغولية؛ اإلمرباطورية تُعانيها التي االقتصادية األزمة عىل
مقطَّعني)، (أي جاجاردارية اآلخر والبعض املرتبات، يمنح بعضهم اإلمرباطور، خدمة يف
إقطاعاتهم عىل السيطرَة الجاجاردارية هؤالء يستطيع ال املضطِربة األحوال ونتيجة

املشاق. من كثريًا يعانون فهم ولهذا (jagirs)؛
خاوية.» الِخزانة ألن يتَقاَضونها؛ ال فإنهم املرتبات أصحاب أما

واألوضاَع واالقتصادية السياسيَة الهنِد أحواَل أبدايل شاه أحمد عىل عَرض أن وبعد
أصبح أنه جَرَم «وال قائًال: بالرجاء إليه م يتقدَّ املسلمون، يُعانيها التي البائسة املؤملة
الكفار تسلُّط عىل ِلتَقضوا هندستان؛ بقصد تُِرسعوا أن حرضتكم عىل العني فروض من

هناك.»
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فعله ما يكرر ال أن أبدايل هللاألحمد ويل تحذير (10-4)
الهند غزوه عند شاه نادر

القائد هذا إىل يتحدث وهو أهميته إىل يشري أن هللا ويل شاه ينَس لم آخر يشء وهناك
وإليه الهند، عىل شاه نادر غارة إبَّان بالشعب حلَّت التي املصائَب بعينيه رأى لقد األجنبي،
هللا ويل شاه أدرك ولقد أنفسهم، إحراق عىل اإلقدام بعدم الناس إقناع يف الفضُل يرجع
لإلمرباطورية أو للمسلمني بفائدة تأِت لم شاه نادر لغزوة السياسية النتائج أن أيًضا
خطابه يف فيقول شاه، نادر فعل ما يكرِّر أن أبدايل شاه أحمد حذَّر فقد ولهذا املغولية؛

شاه. نادر غزوة أثناء حدث ما يتكرَّر أن باهلل «وأستعيذ له:
ساملني والجات املراتا ترك الوقت نفس ويف وحطمهم، املسلمني شمل شتَّت لقد
جيوش تفرَّقت بينما قوة، الكفار دولة زادت هذا وبعد يشاءون، ما يفعلون غانمني

الصبيان.» لعب بمنزلة دلهي سلطنة وأصبَحت اإلسالم،

دلهي سكان لحماية هللا ويل احتياطات (11-4)

جميع فاتخذ بالًغا، تأثًرا دلهي سكان يعانيها كان التي باآلالم هللا ويل شاه تأثر لقد
إىل فكتب مسلَّح، نضال ألي الزمة نتيجة تأتي قد فوىض أيِّ من دلهي إلنقاذ االحتياطات

يقول: الدولة نجيب

؛ الكيلِّ االهتمام تبذل أن يجب دلهي إىل الشاهانية الجيوش أفواج تَعُرب عندما
بهم. يَحيق ظلم أي من املدينة أهل لتحمَي

املظلومني آهات إنَّ ناموسهم، وهتِك أموالهم ِلنَهب مرة من أكثر خضعوا لقد
فاحذر الواجب، هذا أداء يف النجاح لك يُيرسَّ أن تريد كنَت فإذا هباءً، تضيع ال

بأذًى. دلهي يف الذمة أهل أو املسلمني من أحٌد يُصاَب أن

املرتقب للغزو العام الرأي إعداد (12-4)

ومريديه لتالميذه الرسل هللا ويل شاه أرسل األعظم؛ النضال لهذا العامُّ الرأي يُعدَّ ولكي
الشيخ إىل — املثال سبيل عىل — فكتب عة، املتوقَّ أبدايل شاه أحمد بغزوة ينبئهم وأقربائه،
ثانيًة سيأتي أبدايل أن الفقري علم إىل «وصل له: يقول of Phulat الفوالتي عاشق محمد

دولتهم.» وإبادة الكفار إلزالة
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شاه، أحمد لها استجاب ما ورسعان صاغية، أذنًا هللا ويل شاه دعوُة وجَدْت ولقد
.Panipat بانيبات موقعة يف وانترص الهند، إىل متجًها بجيوشه وخَرج

سياسيٍّا الهند تاريخ َت غريَّ الحاسمة املوقعة هذه أن يَعلمون التاريخ داريس وجميُع
املعركة هذه أن يعرفون الذين هم القلة ولكن عرش، الثامَن القرن يف أساسيٍّا تغيريًا

دهلوي. هللا ويل شاه إليعاز نتيجًة أتت التاريخية
السياسية، العرص بحاجات قويٍّا إحساًسا يُِحس الرحيمية املدرسة معلم كان لقد

يقول: بسنوات بانيبات معركة قبل نفُسه هو كتب فلقد

إصالح يكون أن األسباب واقتضت زمان، يف الرجل هذا يكون أن ُفِرَض فلو
الحرب بأمر الرجل هذا لقام إصالحهم؛ قلبه يف ونفث الحروب، بإقامة الناس

يُقاس. ال الحرب يف إماًما وكان قيام، أتم

اإلصالحية هللاوحركته ويل شاه يف الرأي (13-4)

جهود عن للحديث جهودهم ركَّزوا هللا ويل لشاه ترَجموا الذين املؤرخني كل فإن وبعد،
«حجة وبخاصة مؤلفاته، عن بإسهاٍب وتكلَّموا والديني، الفكري اإلصالح ميدان يف الرجل
اإلصالح ميدان يف الرجُل لعبه الذي الهام الدور إىل يَفِطن لم منهم أحًدا ولكنَّ البالغة»، هللا
تلك عليها، تريم كانت التي الفوىض براثن من الهند إلنقاذ املتكررة ومحاوالته السيايس،
بعد أبدايل، شاه أحمد هو مجاِور، مسلم بمِلٍك واستغاثته باستعانته انتَهت التي املحاوالت
هللا ويل فشاه الداخلية، القوى أيدي عىل اإلصالح هذا إلتمام املمكنة الوسائل كل جرَّب أن
واإلصالح الديني اإلصالح بني يُفرِّق — السياسيني اإلسالم مفكِّري كمعظم — يكن لم
وأن يَْقَوى أن الطائر يستطيع وال واحد، لطائر كالجناحني أنهما يرى كان بل السيايس،

جميًعا. الجناحان َقِوَي إذا إال السماء يف يحلق
طيبة كبَذْرة كانت بل بموته، التجديدية اإلصالحيُة هللا ويل شاه حركة تَُمْت ولم
وتالميذُه، وأحفاُده أوالُده بعده من اإلصالحيَة حركتَه رعى فقد طيبة؛ أرض يف أُْلِقيَْت
عَرش، التاسع القرن يف اإلسالمية الهند يف التجديدية اإلصالحية الحركات ُروَّاَد وكانوا

مستقل. آخر فصل من اإلصالحية جهودهم عن الحديث إليفاء بد وال
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(١١١٥–١٢٠٦ه/١٧٠٣–١٧٩١م) الوهاب عبد بن محمد

التي اإلصالحية الحركات أو الثقافية الحركات مراكز من الثانَي املركَز العرب بالُد كانت
الزمن. من الِحْقبة هذه يف اإلسالمي الرشق يف ظهَرت

من الجنوبي الجزء ويف اإلصالحية، بحركته اب الوهَّ عبد بن محمد قام البالد هذه ويف
إصالحية دعوة — تقريبًا الوقت نفس يف — الشوكانيُّ اإلمام دعا اليمن يف الجزيرة شبه

مشابهة.
بمعنًى أو العثمانية، الدولة يف ظهَرت التي اإلصالحية الحركات أُوىل الوهابية والحركة
أخرى، إصالحية حركاٌت وستَتْلوها العثمانية، للدولة الخاضعة العربية الشعوب بني : أصحَّ
وبعضها الوهابية، للحركة ُمشاِبه بعضها اإلسالمي، العالم من أخرى أجزاء يف تنبثق
العالم أنحاء مختِلف يف وظهورها اإلصالحية الحركات هذه وتَعدُّد عنها، آِخذٌ بها متأثر
ُصدورها يف معظِمها أو جميِعها وتشابهها متقاربة، أوقات يف أو واحد وقت يف اإلسالمي
اإلسالمية، األمة يف جديد وعٍي يقظة عىل كاٍف دليٌل واحد؛ لهدف وعملها واحد، منبع عن
عالج يف الرغبة كل والرغبة وفساد، تأخر من األمة هذه إليه وصَلت ما بمدى وإحساٍس

الفساد. هذا وإصالح التأخر، هذا
املنطقة تلك يف نَْجد، إقليم يف ظهورها هي الحركة؛ هذه تُميِّز أخرى وظاهرة
أصلَح دائًما كانت الصحراوية والبيئة األول، اإلسالم نور انبثَق حيث املباركة؛ الصحراوية
تقوم التي أو جديد، دين إىل تدعو التي تلك وخاصة اإلصالحية، الدعوات لظهور البيئات
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حياة وعن املدنية، مؤثِّرات عن بعيدًة عادًة تكون البيئة فهذه الدين، من أساس عىل
ِلبَساطتهم — عادة يكونون البيئة هذه وُسكَّان ف، الرتَّ يف االنغماس أفسدها التي الحَرض
والبساطة التقشف إىل تدعو التي اإلصالحية الدعوات هذه ملثل تقبًُّال أكثَر — وبداوتهم

العليا. واملثُل والجهاد
حفظه فأتمَّ بالقرآن وبدأ نجد، قرى إحدى العيينة بلدة يف الوهاب عبد بن محمد نشأ
للعيينة قاضيًا وكان — الوهاب عبد الشيخ والده عىل تتلمذ ثم عمره، من العارشة يف
َشغوًفا وصباه طفولته منذ وكان حنبل، بن أحمد اإلمام مذهب عىل الفقه عليه فقرأ —
الفقه كتب قراءة يف كلَّه وقته يَْرصف بل الصبيان، يلهو كما يلهو ال والدراسة، بالعلم
مكة إىل فذهب العلم، من ليستزيد ذلك؛ بعد الرحلة بدأ ثم والعقائد، والحديث والتفسري،
عىل يأخذ املجاورة اإلسالمية البالد يف طوَّف ثم املدينة، إىل انتقل ثم الحج، فريضة وأدى
خمس بغداد ويف سنوات، أربع نحو البرصة يف وأقام األحساء فزار وعلمائها، شيوخها
هَمذان فزار فارس، بالد إىل رحل ثم سنة، بها وأمىض كردستان إىل انتقل ثم سنوات،
حريملة إىل أخريًا وعاد ُقمٍّ، مدينة زار ثم والتصوف، اإلرشاق فلسفة دَرس حيث وأصفهان
بدأ وهناك أبيه، عىل الدراسة استأنف وهناك — العيينة تركه بعد — أبوه يقيم كان حيث

دعوته.
والثالثني السادسة أو الخامسة نحو يف حريملة وصل حني الوهاب عبد بن محمد كان
أثناء وُمشاهداته تجاريبه من الكثريَ واستوعب ثقافته، واتَّسَعت نُضجه تم وقد عمره، من
رسالة «الوحدانية»؛ الجدال موضُع وكان وقومه، أبيه بجدال دعوته بدأ وقد رحلته،
والتي هو، إال إله ال الذي هللا عبادة إىل تدعو التي الفكرة هذه األساسية، وفكرته اإلسالم
تأثر ثم واألصنام، األوثان وعبادَة اآللهة تعدُّد تُحارب والتي سواه، يشء كل عبادة تُنِكر
طفولته منذ قرأ ما أول هي املذهب هذا وُكتُب حنبيل، فأبوه حنبل؛ ابن بمذهب دراسته يف
الِبدَع وإنكار والسنة، القرآن إىل الرجوع يف تشدًدا املذاهب أكثُر حنبل ابن ومذهب األوىل،
املذهب، وهذا تتفق ال كثرية أشياءَ نجد يف يرى الوهاب عبد بن محمد كان وقد املستحَدثة،
الصحيحة، اإلسالم روح عن باملسلمني بَُعدت أخرى كثريًة أشياء رحلته يف رأى قد هو ثم

اإلسالم. بها جاء التي السليمة الوحدانية وعن
القوانني َوْفق ومنظِّمه الكون هذا خالق هو وحده هللا أن هللا» إال إله «ال قولنا: فمعنى
محمد عهد عىل املسلمني ولكن له، رشيك ال العبادِة الواجُب وحده وهو وَضعها، التي
األولياء، يُقدِّسون وراحوا الواضحة، العقيدة هذه تناَسْوا أو نَُسوا قد الوهاب عبد بن
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بهم ويستشفعون النُّذور، لهم ويقدمون بأرضحتهم، حون ويتمسَّ قبورهم، إىل ويحجون
مدينة كل ويف مكان كل يف والقبور األرضحة هذه وانترشت رض، لدفع أو منفعة لجلب
الجماَد فقدَّسوا األوىل الجاهلية إىل عادوا بل بهذا، يكتفوا ولم اإلسالمي، العالم مدن من

والنبات.
املنَكرات هذه عن الحديَث — ومؤرِّخه الوهاب عبد ابن تلميذ — غنام ابن ل فصَّ وقد
واألرضحة القبور وأحىص اإلمام»، حال ملرتاد واألفهام األفكار «روضة كتابه1 يف والبدع
اإلحصاء لهذا وقدَّم ويعظمونها، عليها يُْقِبلون املسلمون كان التي واألشجار واألحجار
والدين، التوحيد ِربْقة وخَلعوا والصالحني، األولياء «عبادة إىل عَدلوا قد املسلمني إن بقوله:
عليهم وأقبلوا والكوارث، املعِضلة والخطوب والحوادث، النوازل يف بهم االستغاثة يف فَجدُّوا
يعتقد ما وكثريًا واألموات، منهم األحياء من والكربات، الشدائد وتفريج الحاجات، طَلب يف
واإلرشاِك والفجور، الكفر من أحدثوا … واألشجار كاألحجار الجمادات، يف واإلرضار النفع
بُْرَهاَن َال آَخَر إَِلًها ِهللا َمَع يَدُْع ﴿َوَمْن النذور، من لهم الدعاء ف وَرصْ القبور، أهل بعبادة

اْلَكاِفُروَن﴾.» يُْفِلُح َال َُّه إِن َربِِّه ِعنَْد ِحَسابُُه َفِإنََّما ِبِه َلُه
بنجد ويبدأ املختلفة، اإلسالم مدن يف يَحدث كان ملا األمثاَل غنام ابُن يرضب ثم
بفصيح الُكَرب لتفريج فيدعونه الخطاب، بن زيد «قرب عىل يَعُكفون كانوا أهلها إن فيقول:
املعروف النخل «ذََكُر الفدا بليدة ويف ارتياب.» غري من النَُّوب كشف ويسألونه الخطاب،
عن تأخرت إذا املرأة وتأتيه األفعال، أقبح عنده ويفعلون والرجال، النساء يأتونه بالفحال،
قبل زوًجا أريد الفحول، فحل يا وتقول: االنفراج، ورجاء بحضوٍر بيديها ه فتضمُّ الزواج،
طوائُف للتربُِّك ينتابها فكان واعتلق، الشيطان بها تشبَّث الطرفية «وشجرة «… الحول

يَسَلمون.» املوت عن لعلَّهم الِخَرق، — ذَكًرا املرأة ولَدت إذا — فيها ويُعلِّقون وفرق،
ى تُسمَّ المرأة الجبل يف فلقه تعاىل هللا أن يزعمون كبري غار الدرعية أسفل «ويف
العيل بإذن الغاُر لها فانفَلق ودعت، فصاحت يظلمها، أن الحكام بعُض أراد األمري، بنت
وهللا تنحتون، ما أتعبدون ويُْهدون، والخبز اللحم الغار ذلك إىل يرسلون فكانوا … الكبري

تعبدون؟!» وما خلقكم
الحارث بنت ميمونة قبوِر عند املسلمون يفعله كان ما إىل ذلك بعد املؤلف يشري ثم
األمور «من السالم عليه النبي قرب عند يُْفَعل ما وإىل عباس، بن هللا وعبد خديجة والسيدة

ص٣–١٨. األفكار، روضة غنام: ابن 1
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عيًدا القرب ذلك واتخاذ والسجود، بالخضوع واالنحناء الخدود، تعفري من العظام؛ املحرَّمة
إلخ.» …

الغاية والفحش الضالل من بلغ فقد البلوى، به عمت مما ُجدَّة يف يُْفَعل ما وأما
يزعمون ُقبَّة، عليه ِذراًعا، ِستُّون طوله قربٌ — غنام ابن يقول كما — فعندهم القصوى؛
البال، عىل يخطر يكاد ال ما سنة كل األموال من َدنُة السَّ عنده يَْجبي حوَّاء، أمنا قرب أنه
أحٌد أيبخل تَوان، غري من عاجًال دراهَم ُمسلًِّما إال إنسان، كل أمه عىل يسلم يدخل «فال
والسالم؟!» أمه عىل الدخول ويدع الحطام، بعض ببذل — الكرام عن فضًال — اللئام من
دخل «فلو املغاالة كلَّ تعظيمه يف غاَلْوا العلوي، يسمى معبٌد أيًضا جدة أهل وعند
ولم فاسق.» وال مؤمن من بمكروٍه يُعرتَض لم سارق، أو غاصٌب أو نفس قاتُل قربَه
وزير.» وال حاكٌم عليه يُعرِّج ولم أُِجري، به استجار فمن هناك، من يخرجه أن أحد يجرس
إىل فيشري األخرى، اإلسالمي العالم أقطار إىل العرب بالد من غنام ابن ينتقل ثم
إليها والتقرب تعظيمها عىل املسلمون يَعُكف نبات أو جماد أو قبور من بها يوجد ما
وعدن، والشحر، وحرضموت، واليمن، مرص، ذَكرها: التي البالد فمن بها؛ واالستغاثة
والقطيف، ومشهد، األكراد، وبالد والعراق، واملوصل، ودمشق، وحلب، والحديدة، وُمخا،

إلخ. … والبحرين
إىل دفًعا ودفَعتْه الوهاب عبد بن محمد أثارت التي هي وأشباُهها األفعال هذه كانت
إىل والسنة، القرآن إىل الرجوع يف تتلخص الدعوة هذه وكانت اإلصالحية، بدعوته القيام
اهم سمَّ وإنما دين، باملوحِّ ون يُسمَّ أتباعه كان ولذلك التوحيد؛ إىل األوىل حالته يف اإلسالم

لشأنهم. إضعاًفا ابية؛ بالوهَّ الحركة أعداءُ
وتقديم القبور وزيارة املضلِّلة البدع بمحاربة تُنادي الدعوة كانت كله هذا ولتحقيق
كما والنَّبات، الجمادات بعض وتقديس بالخرافات واإليمان باألولياء واالستشفاع النُّذور
ك الرشِّ َمظاهر تُمثِّل أنها دون املوحِّ يرى طقوس من أحدثوا وما املتصوِّفة تُحارب كانت
وتقديس وطرب، رقٍص من — الطرق بعض يف — يُصاحبها وما الذِّكر كحلقات والوثنية،
واملعجزات، بالخوارق اإلتيان عىل قدرة من لهم بما واإليمان واألموات، األحياء من األولياء

وهكذا. رض، دفع أو نَْفع لجلب بهم واالستغاثة
سبَقتْها بل جديدة، تكن لم — الوضع هذا عىل — الوهاب عبد بن محمد ودعوة
يف تيمية ابن الدين تقيِّ حركة هي مشابهة، كربى حركة قرون خمسة بنحو ذلك قبل
عرش، الرابَع القرن يف الجوزية قيِّم ابن تلميذه حركة ثم امليالدي، عَرش الثالَث القرن
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والشام، مرص يف كربى ضجة حركتهما أثاَرت وقد املذهب، حنبليَّا وتلميذه تيمية وابُن
وكاد وُمعارضيه، تيمية ابن أتباع من الدين ورجال الفقهاء بني العنيفة املناقشات وقامت
نشاط من فتَُحدُّ واآلخر، الحني بني تتدخل كانت الحكومة أن لوال فتنة إىل ينتهي األمر

الشام. يف أو مرص يف ما وقتًا السجن تودعه أو قليًال، تيمية ابن
واحد، الوهاب عبد ابن وحركة تيمية ابن حركة الحركتان؛ عنه صدَرت الذي فاملنبع
كتبه وقرأ تيمية، ابن بحركة كذلك تأثَّر الوهاب عبد ابن ولكن حنبل، ابن مذهب هو
بكتب كذلك تأثر كما بآرائه، وأخذ ُخطاه م وترسَّ عنها وأخذ مها وتفهَّ وفتاواه، ورسائله
املوجودة تيمية ابن رسائل بعض أن كلَّه هذا يُثبت ومما وآرائه، الجوزية قيم ابن تلميذه
لنفسه، ينسخه كان مما فهي الوهاب، عبد بن محمد بخط مكتوبٌة الربيطاني املتحف يف
آراء عىل كثريًا يعتمد ُمعارضيه ملناقشة أو دعوته لرشح كتبها التي رسائله يف وهو

بأقوالهما. ويستشهد الجوزية قيم وابن تيمية ابن
تبلغ لم — أحدثتها التي الضجة رغم — تيمية ابن حركة أن نالحظ فنحن هذا ومع

كثرية: ألسباب وذلك الوهاب؛ عبد ابن حركة بلَغتْه ما النجاح من

الصالحة البيئَة تكن لم بدعوته تيمية ابن فيها ظهر التي الَحَرض بيئة أن منها •
ومباهجها الحياة شئون تَشَغلُهم الحرض فسكان وانتشارها، الدعوة لنجاح
أنها ولو والبساطة، والتقشف بالزهد تنادي والدعوة والرفاهية، ف الرتَّ وعوامل

أكثر. نجاًحا َلالقت صحراوية بيئة يف البدو بني ظهرت
— األوىل حالته يف اإلسالم إىل للعودة يدعو وهو — تيمية ابن أن ومنها •
إىل اإلسالُم ظهر منذ ُوِجَدت التي الدينية الفرق كل مهاجمة إىل اضُطرَّ
والكرَّامية والجهمية، واملعتزلة والَقدرية، والرافضة واملرجئة، كالخوارج عهده؛
واملتصوِّفة الدين رجال يف الطعن إىل كذلك واضُطر وغريها، والنُّصريية واألشعرية،
الدولة يف الكربى الوظائَف يَلُون كانوا هؤالء ومعظُم املختلفة، املذاهب وفقهاء
لهذا تبًعا وكانوا والتدريس، الشيوخ وَمْشيخة والِحْسبة القضاة َقضاء كوظائف
… والنذور واألوقاف والرواتب الجوامك من تأتيهم التي الجمة األموال يَنالون
ولهذا ومال؛ سلطان من لهم كان ما كلَّ يَسلُبُهم تيمية ابن دعوة ونجاح إلخ،
أضَعفوا أن إىل دعوته، وحاَربوا عليه حَملوا الذين — الشعب ال — هم كانوا
والفقهاء العلماء من الوفري العدُد هذا بها يكن فلم العرب بالد أما شأنها، من
العرب بالد يف منهم املوجودة للِقلَّة يكن ولم املختلفة، املذاهب وأتباع واملتصوِّفة
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حقيقًة تيمية. ابن عهد عىل والشام مرص لعلماء كان ما قدر املصالح من
ولكن واألحساء، نجد علماء من ُمعارصيه بعُض الوهاب عبد ابَن عارض قد
تُضِعف أو الوهاب عبد ابن حركة يف تؤثر بحيث القوَّة من تكن لم معارضتهم

شأنها. من
بعد قوته، ُعنفوان يف يزال ال اإلسالمي والعالُم ظهَرت تيمية ابن حركة أن ومنها •
جالوت، وعني ِحطِّني يف والتتار الصليبيني عىل الحاسمَة انتصاراِته انترص أن
حني يف الشام، عىل املتجدِّدة التتار َغزوات ملقاومة الجهود يبذل هو وبينما
عوامُل منه وناَلت شاخ قد اإلسالمي والعالم ظهَرت الوهاب عبد ابن دعوة أن
وعوامل الديني ر التأخُّ عوامِل بني أذهانهم يف املسلمون فربَط واالنحالل، الضعف
عوامل عىل القضاء أن واعتَقدوا للثانية، سبٌب األُوىل أن ورأَْوا يايس، السِّ الضعف
السيايس، الضعف عوامل يَْقيضعىل قد اإلسالم أصول إىل والعودة الديني التأخر

وقوة. عزة من له كان ما اإلسالمي للعالم ويُعيد
ولم الفقهية، واملناقشات الديني الجدل عىل اقتَرصت تيمية ابن حركة أن ومنها •
وأكثر نظًرا أبعَد فكان الوهاب عبد ابن أما سياسية، بقوة أو حربي بسنَد تستَِعن
برنامًجا لها يضع أن له بد ال النجاح؛ لدعوته يضمن لكي أنه ورأى نجاًحا،
وأدرك حربية، سياسية بقوة يستعني وأن الديني، الربنامج جانب إىل سياسيٍّا
أجزاء جميع تَحُكم كانت التي العثمانية الدولة يف أمل ال أنه األوىل اللحظة منذ
يف وهي ضعيفة، دولة كانت ألنها األوسط؛ الرشق يف الواقعِة اإلسالمي العالم
تُحارب لذلك فهي كيانها؛ وعىل عليها خطًرا إصالحية حركة كل يف ترى ضعفها

ناصح. كلَّ وتُناهض ُمصلح، كل

الكربى؛ الحوارضاإلسالمية يف الدِّين علماء يف أمل ال أنه كذلك الوهاب عبد ابن وأدرك
إىل تَنشط ال جامدة، عقول إىل الزمن مع تحوَّلوا قد فهم والقاهرة، ودمشق كالقسطنطينية
بالطاعة يؤمنون رسميِّني موظَّفني أصبَحوا قد وهم لإلصالح، محاولٍة إىل أو جديد تفكرٍي
يكونوا لم ولذلك املوصولة؛ وأرزاقهم املوقرة مناصبهم لهم دامت ما األمر لويلِّ العمياء
من الكثري تتطلَّب جديدة دعوات أو نظريَّات سبيل يف كلِّه بهذا يُجازفوا ألن استعداد عىل

الفشل. أو النجاح لها يُْكتَب وقد والتضحية، الجهد
— لدعوته النجاح من شيئًا يدرك لكي — أنه الوهاب عبد بن محمد قدَّر كله لهذا
أن تستطيع ال العليا وامُلثَُل النظرياِت ألن حربية؛ سياسية قوة مع يتعاون أن له بد ال
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بأمري اتصل ولهذا السياسة؛ قوى من يؤيُِّدها بما بل وحسب، وِصْدقها بقوتها تنترص
املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر الجهاد عىل الرجالن وتعاهد سعود، بن محمد الدرعية
وبالسيف يقبلها، َمن عند باللسان العرب جزيرة يف الدعوة ونرش الشعائر، استقامة وعىل

يقبلها. لم َمن عند
أمراء ِمن عارضها وَمن أفواًجا، فيها الناس ودخل فشيئًا، شيئًا الدعوُة ونجَحت
بلدًة — واألمري الشيُخ — الرجالن دَخل وكلما بالقوة، وأُْخِضَع ُحوِرَب العرب شيوخ أو
يعملوا أن عىل الشيخ وأبناء األمري أبناءُ تعاقد موتهما وبعد تعاليمهما، ونَرشا الِبدَع أزاال

واملدينة. مكة دَخلوا أن إىل يَعملون وظلُّوا الدعوة، لنُرصة ُمتآِزرين
يؤدي نجاحها إن نجاحها، وخطر الحركة بخطر العثمانية الدولة شَعرت ذلك وعند
وهذا الرشيفني، الحَرَمني خروج آخر بمعنًى أو يدها، من وخروجه الحجاز، فصل إىل
إرشافها بُحكم اإلسالمي العالم عىل بها تتمتَّع التي الزِّعامة يُفِقدها الكثري؛ اليشء يُفِقدها
الضعف عوامل عىل القضاء إىل فيه تسعى بدأَْت قد كانت وقٍت يف الحرمني، هذين عىل
الخالفة مركز باعتبارها اإلسالمي؛ العالم أجزاء وبني بينها الت الصِّ وتقوية الداخلية

اإلسالمية.
ولم الخارجي، العالم مع بنضالها الوقت ذلك يف مشغولًة العثمانية الدولة وكانت
عيل، بمحمد فاستعانت العرب، لبالد تُرسلها التي الكافية الحربية القوة لديها يكن
الجيوُش هذه وظلَّت بنفسه، هناك إىل وسافر الحجاز، إىل جيوشه عيل محمد وأرسل
يف العثمانية الدعوة نِشَطت الوقت نفس ويف عليهم، انتَرصت أن إىل ابيني الوهَّ تقاوم
عىل والخروج بالكفر ابيني الوهَّ واتهَمت الحركة، هذه ضد اإلسالمي العالم أنحاء جميع
كذلك اإلنجليُز وشارك التشهريية، الدعوة هذه يف املسلمني علماء وشارك الخليفة، طاعة
يُهدِّد العرب بالد يصيب اضطراب أيَّ ألن مبادئها؛ وتشويه الوهابية بالدعوة التشهري يف
الحج، مواسم يف بالحركة اتصلوا قد الهند ُمسِلمي بعض وألن الهند؛ إىل تجارتهم طريق

ُمشابهة. إصالحيًة دعواٍت يَْدعون وطنهم إىل عودتهم عند وبَدءوا
أول يف الحركة َفِشَلت ولهذا الوهابية؛ الدعوة محاربة عىل كثريٌة ُقوى اجتمعت وهكذا
العرب، بالد خارج اإلسالمي املجتمع يف َقبوًال الوهابية األفكار تَلَق فلم ظاهريٍّا، فشًال األمر
بالوهابية يُتَّهم كان الدهلوي هللا ويل شاه أمثال من املعارصين املصِلحني بعض إن حتى
كان الوقت ذلك يف اإلسالمي املجتمع أن إىل راجٌع هذا ولعل اتِّباعه، من الناس لتنفري
للنَّهضة السبيل هي الوحدة هذه أن ويرى اإلسالمية، الجامعة أو الَوْحدة بفكرة يتعلق
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إضعاف إىل حتًما تؤدي انفصالية دعوة أية أو انفصال أيَّ وأن األوروبي، الخطر وملقاومة
الثانَي سعوًدا ألن انفصالية؛ حركًة الوهابية الحركة كانت وقد الوحدة، هذه رمز الخالفة
املحَمل إرسال عن ينهاه السلطان إىل أرسل ١٨٠٣م، سنة يف ودَخلها املدينة فتح عندما
العراق ملهاجمة الحمالت يُِعدُّ أخذ ثم والزمور، بالطبول مصحوبًا الحجاز إىل السنوي

والشام.
الدولة رجال وخاصة املسلمني، من آخَر نَفٍر معارضَة الوهابية الحركة أثارت وقد
اإلسالمية البالد فاعتربت تعاليمها، لتنفيذ والعنف القوة أسلوب اصطنَعت ألنها والعلماء؛
إذا الوهابيون وكان وجهاد، حرب داَر البدُع فيها تنترش والتي بمبادئها تؤمن ال التي
مثًال مكة دخولهم عند فهم مبادئهم، اعتناق عىل أهلها إلجبار العنف استعَملوا بلًدا دخلوا
وملا السالم، عليه النبي مولد وقبة خديجة، السيدة كُقبَّة األثرية؛ الِقباب من كثريًا هَدموا
الرسول، قرب تُزيِّن كانت التي والحيل الثمينة واملعادن الزينة بعض نَزعوا املدينة دَخلوا
اإليمان أضعف يلتزموا أن يُريدوا لم الوهابيني ولكن وأَسَفهم، املسلمني شعور أثار مما
باأليدي فاستعانوا اإليمان، أقوى يستعملوا أن أرادوا بل باللسان، املنكر تغيري عىل فيَعملوا

املنكر. هذا لتغيري
وعاَرضها الكثريون فأيَّدها كثريًا، جدًال ظهورها عند الوهابية الحركة أثارت وقد
أخاه كان الوهاب عبد محمد للشيخ معارضة الناس أشدَّ أن الغريب ومن الكثريون،
االجتهاد، مرتبة أخيه عىل يُنِكر وهو اإللهية»، «الصواعق كتاب مؤلِّف سليمان الشيخ
يَعتمد التي املراجع نفس عىل مناقشته يف ويعتمد تُقابلها، بتفسرياٍت تفسرياته ويعارض
تكفري مسألة أخاه فيه ينتقد ما وأهمُّ القيم، وابِن تيميَّة ابن كتب وهي أخوه، عليها
أن ويرى جهلهم، من العذَر لهؤالء يلتمس فُسليمان والخرافات؛ بالبدع املتعلِّقني املسلمني
بن محمد أما دينهم، بأمور تبصريهم الواجب ومن الجهل، عن ناشئ خطأ بالبدع تَعلُّقهم
املسلمني هؤالء بالد ويعترب صاحبه، ر ويُكفِّ إثًما، التعلَُّق هذا ويعترب فيُغايل الوهاب عبد

أخيه: آلراء مناقشته معرض يف مثًال يقول وسليمان لجهادهم، ويدعو حرب داَر
َمْن وأنَكرها اإلسالم، أئمة زماِن ويف أحمد، اإلمام زمَن قبُل من حدثَت األمور هذه «إن
رون تَُكفِّ كلها، األفاعيل هذه وُفِعلت كلَّها، اإلسالم بالد مَألت حتى زالت وال منهم، أنكرها
وال مرتدُّون، هؤالء قالوا: وال بذلك، روا َكفَّ أنهم املسلمني أئمة من أحد عن يُْرَو ولم بها،
لم َمْن رتم كفَّ بل أنتم! قلتم كما وحرب ِرشك بالد املسلمني بالد ْوا سمَّ وال بجهادهم، أَمروا
فاعلها ر يُكفَّ التي الوسائط ِمن األمور هذه أن أتظنون يفعلها، لم وإن األفاعيل بهذه ر يُكفِّ
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أنه املسلمني علماء من عالم عن يُْرَو ولم عاٍم ثماِنمائة من األئمة قرون وتَميض إجماًعا،
الضالل.» من وإياكم هللا نبََّهنا ُكْفر؟!

َمْن لكل واتهاُمها الشديد تها تزمُّ كذلك الوهابية الحركة عىل املعارضون أخذه ومما
والعقيدة الروح إصالح إىل الدعوة عىل واقتصارها واملروق، بالكفر بمبادئها يأخذ ال
أول يف الوهابيُّون غاىل لقد بل املادي، اإلصالح ناحيَة وإهمالها األول، اإلسالم إىل باالرتداد
من — والتليفون والسيارات كالتلغراف — الجديدة األوروبيَة املخرتَعاِت فاعتَربوا عهدهم،

الدين. عنها يَرىض ال التي املستحَدثة البدع
عيل، محمد حركة هي مرص؛ يف أخرى إصالحية حركٌة الوهابية الحركَة عارص ولقد
تفوق رس أن أدرَكت ألنها أوروبا؛ عن وبالنقل املادية الحضارية بالناحية ُعِنيَت ولكنها
العربيَّ العالَم لنال وتعاَونَتا اتفَقتا الحركتني أن ولو العلمية، نهضتها إىل يرجع أوروبا
عىل قوته تَُقم لم الجانب مرهوَب قويٍّا كان حنَي اإلسالمي العالم ألن كثري؛ خريٌ اإلسالمي

جميًعا. عليهما قامت وإنما وحدها، املادية الحضارة عىل أو وحده الدين
الدعوَة هذه الوهاب عبد بن محمد يدعو أن األشياء طبيعة من يكن لم ولكنه
أمثال من املتشددين من بأساتذٍة فيها وتأثر بحتة، دينية كانت ثقافته ألن املزدوجة؛
ِقيَد عنها يَحيدون وال األصول، يَلتزمون الذين الجوزية قيِّم وابن تيمية وابن حنبل ابن
عن شيئًا الحنِي ذلك حتى تعرف تكن لم إسالمية بالًدا زار رحالته يف وهو شعرة،

األوروبية. العلوم أو الحديثة األوروبية الحضارة
يلبثوا لم السعوديني فإن ومؤقتًا؛ ظاهريٍّا فشًال كان الوهابية الدعوة فشل ولكن
يُواِئموا أن النجاح هذا بعد حاَولوا ثم نجحوا، وقد جديد، من دولتهم تكوين حاولوا أن
اإلسالمية البالد إىل نظرتهم لوا فعدَّ الحديثة، املدنية مقتَضيات وبني الوهابية املبادئ بني
فاستعَملوا الحديثة، املَدنية ملظاهر األبواب وفتحوا مسلمني، أهلها واعتَربوا األخرى،
إىل املدني التعليم لنرش يعملون وأخذوا والطيارة، والسيارة والراديو والتليفون التِِّلغراف

الديني. التعليم جانب
مواسم ففي العرب؛ بالد خارج آثاًرا وأقوى جذوًرا أعمَق كانت فقد نفسها الدعوة أما
إىل واستمعوا واملدينة، مكة يف اإلسالمي العالم أجزاء مختِلف من املسلمون اجتمع الحج
البعض لها س وتحمَّ بها، منهم الكثريون وآمن ومبادئها، الوهاب عبد بن محمد دعوة
من يكن لم لهذا نرشها؛ عىل يَعملون أَخذوا بالدهم إىل عادوا فلما املصِلحني، القادة من
الثامن القرن أواخر يف اإلسالمي العالم يف ظهَرت التي اإلصالحية الحركات كل أن الغريب
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بالدعوة متأثًرا معظمها كان كما دينية، دعوات كلها كانت عرش التاسَع القرن ويف عرش
نهجها. عىل سائًرا الوهابية،

(١١٧٢–١٢٥٠ه/١٧٥٨–١٨٣٤م) الشوكاني اإلمام ظهر الوقت نفس ويف اليمن، ففي
ونادى والتقليد، البدع بمحاربة فنادى الوهاب، عبد ابن لدعوة مشاِبهة دعوًة ودعا
واحدة؛ الدعوة ولكن عنه، يأخذ ولم الوهاب عبد بابن يتصل لم أنه حقيقٌة باالجتهاد.
كان عنه صَدرا الذي املنبع وألن واحدة، الرجلني يف أثَرت التي واألسباَب املقدِّمات ألن
لرشح األوطار» «نيل كتابَه ألَّف ولهذا تيمية؛ ابن بمبادئ تأثر الشوكاني فإن واحًدا؛
التقليد»، حكم يف املفيد «القول رسالته ذلك بعد ألَّف ثم األخبار»، «منتقى تيمية ابن كتاب
العلماء، من معارصيه وبني بينه عنيًفا فقهيٍّا وجدًال كالميًة مناقشاٍت دعوتُه أثارت وقد
العنف الشوكاني يَصطِنع ولم النطاق، هذا عن تخرج لم ولكنها صنعاء، يف وخاصة

الوهاب. عبد بن محمد فعل كما والقوة

املذهب واعتنق عرفان، بن أحمد السيد الهندي الزعيم حج عَرش التاسع القرن أوائل ويف
البدع وحارب البنجاب، إقليم يف لنرشه صادقة جهوًدا بذَل بالده إىل عاد فلما الوهابي،
وهاجم الهند، شمال هدَّد حتى سلطانه وامتد وهابية، دولة وأنشأ عنيفة، حربًا والخرافات
وأن دعوته، يعتِنْق أو بمذهبه يؤمن لم َمْن كل عىل الجهاد وأعلن الدين، ورجال الوعاظ
قاوَمتْه ولكنها اإلنجليزية، للحكومة الكثرية املتاعب بحركته أثار وقد حرب، دار الهند

أخضعتهم. أن إىل وأتباَعه
(١٢٠١–١٢٤٦ه/١٧٨٦– Ahmad Brelwi الربيلوي عرفان بن أحمد والسيد
عيل، بن الحسني إىل نسبه وينتهي عرفان، محمد أبوه ُمجاهد، ديني مصلٌح ١٨٣١م)
تلقى حيث Breli برييل مدينة يف ١٧٨٦م سنة نوفمرب ١٢٠١ه/٢٨ سنة صفر ٦ يف ُولَِد
إىل انتقل قليلة شهوًرا فيها أقام أن وبعد ،Lucknow لُْكناو إىل انتقل ثم األوىل، دروسه
ويل شاه أوالد أكرب العزيز عبد الشاه عىل تتلمذ حيث ١٢١٩ه/١٨٠٤م، سنة حوايل دلهي

القادر. عبد شاه األصغر أخيه عىل كذلك ودرس هللا،
١٢٢٥ه/١٨١٠م سنة ويف تأهل، حيث برييل إىل عاد ١٢٢٢ه/١٨٠٧م سنة وحوايل
أمري نواب جيش يف سنوات سبع ملدة جنديٍّا عمل حيث Racjputana تانا راجبو إىل رحل

.Tonk تونك إقليم حاكم Nawab Amir Khan خان
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الضعف حالة أثارته ثم دلهي، إىل وعاد النواب خدمة ترك ١٢٣٢ه/١٨١٧م سنة ويف
لتعليم تبشرييَّة إصالحية رحلة فبدأ املسلمني، من مواطنوه يعانيها كان التي والتأخر
يدعو كان فقد الوهاب، عبد بن محمد آراء كبري حد إىل تشبه آراؤه وكانت ووعظهم، الناس
وخرافات، بدع من به علق مما وتنقيته األوىل، البسيطة حالته يف اإلسالم إىل العودة إىل
مبادئه واعتنق مكان كل يف صيته ذاع ما ورسعان واألولياء، لألنبياء فيه ُمبَاَلغ وتقديٍس

املسلمني. من آالٌف
ابن إسماعيل، محمد موالي جهاده: شاركوه الذين وأصحابه تالميذه أشهر ومن
وموالي العزيز، عبد الشاه بنت) (زوج ِختْن الحي، عبد وموالي العزيز، عبد الشاه أخي

هللا. ويل لشاه األكرب األخ هللا، أهل شاه نسل من of Phulhat الفوالتي يوسف
شهوًرا «وتخلَّف الحج فريضة ألداء أحمد السيد خرج ١٢٣٦ه/١٨٢١م سنة ويف
بدأ ١٢٣٩ه/١٨٢٤م سنة الهند إىل عودته وبعد مكة، إىل طريقه يف وهو كلكتا يف قليلة
اإلصالحية حركته وراء من يهدف كان أنه رسائله من جليٍّا ويتضح للجهاد، الُعدة يُِعدُّ
أول وكان الهند، يف اإلسالمي الحكم استعادة وإىل والسيخ، اإلنجليز لحكم حدٍّ وضع إىل

البنجاب. يف السيخ حكم عىل القضاء أهدافه
حملته بدأ له، بتأييدهم ووعد وقندهار، كابل يف املسلمني عطف عىل حَصل أن وبعد
طريقه يف ومرَّ املتحمسني، أتباعه من جيش قيادته وتحت ١٢٤١ه/١٨٢٦م سنة يف
هاجم ثم بشاور، مدينة وصل أن إىل وأفغانستان، وبلوخستان ند والسِّ راجبوتانا بإقليم
١٨٢٦م)، سنة نوفمرب ٢٠ (يف Akora Khattak أكوراختاك عند وهزَمه السيخ جيش
Yar Med دراني خان محمد يار عنه تخىلَّ أن بعد Saydo سيدو موقعة يف ُهِزَم ولكنه
فتَّ فقد ١٨٣٠م سنة يف بشاور مدينة احتالل يف نجح أنه ومع وإخوته، Khan Durrani
كشمري، منطقة إىل يلجأ أن قرر ولهذا املحليني؛ الخانات وبعض رَّانيني الدُّ خيانُة َعُضده يف
١٢٤٦ه/١٨٣١م سنة يف Balakot باالكوت يف السيخ جيوش به اشتبَكت طريقه ويف
ورغم إسماعيل، محمد شاه معه استشهد كما أحمد السيد واستشهد جيشه، هزم حيث
الغربية؛ الشمالية الحدود إقليم يف نضالهم يف جيشه فلول استمرَّت فقد الهزيمة هذه

حياته. يف قائدهم رَسمها التي األهداف لتحقيق
اصطنَعوا ضخًما، دينيٍّا أدبًا وأنتجوا الهند، يف اإلصالحية حركتَه تالميذُه تابع وقد
بالنشاط االشتغال أتباُعه آثر كما الشعب، إىل تعاليمهم إيصال ليَضمنوا األوردية؛ اللغة

اإلنجليز. حكم تحت بالوظائف االلتحاق من بدًال التِّجاري،
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املوضوعات تعالج التي والكتيبات القصرية الرسائل بعض أحمد السيد ترك وقد
إسماعيل، محمد شاه تلميذاه: أثبتَها التي لألفكار املوحي كان أنه إليه يُنَْسب كذلك الدينية.
مستقيم»، «رصاط وعنوانه الفارسية، باللغة ألَّفاه الذي كتابهما يف الحي عبد وموالي
اآلن. حتى مخطوطًة بالفارسية املكتوبِة أحمد السيد رسائل من كثرية مجموعات تزال وال

الحج، فريضة ألداء ذهب حني الوهابي، باملذهب السنويس عيل بن محمد السيد تأثر كذلك
يف الخاصة طريقته س يؤسِّ ذلك بعد أخذ ثم نرشها، عىل يعمل أخذ وطنه إىل عاد فلما
يف األوَّل اإلسالم إىل الرجوع رضورة من الوهابية؛ اآلراء من كثري يشء وفيها املغرب بالد
ما وهو التصوف، من آخر أساس عىل تقوم كانت وإن البدع، من وتنقيته األوىل، بساطته

الوهابي. املذهب يُنِكره كان
واْلِتزام والعبادة، والزهد األخوة عىل تقوم التصوف طرق من طريقة فالسنوسية
هذا عىل للحفاظ الفاتحة؛ يقرأ أن إال العهد يأخذ حني املريد من يُْطَلب وال اإلسالم، أصول
اإلخوان، درجة وثانيتها ، الخَواصِّ درجة أولها ثالث؛ بدرجاٍت املريدون يمر ثم العهد،

املنتسبني. درجة وثالثتها
املذهب يخالف وقد مجتهد، ولكنه املذهب، مالكيُّ السنويس عيل بن محمد والسيد
اجتهاده الشيخ يبدأ ولم السنة، إىل أقرُب أنها عنده يَِصحُّ التي املوضوعات بعض يف
ومرص َمرَّاُكَش ويف بلده، يف والحديث والتفسري الفقه ودَرس نضجه، اكتمل أن بعد إال
بدأ ثم فيها، املنتِرشة الصوفية الطرق عىل وتعرَّف البلدان، هذه بعلماء واتصل والحجاز،
فقد دعوته، عن وال عنه العثمانية الحكومة ترَض فلم لوطنه، عودته بعد لطريقته الدعوة
انفصالية، حركات من إليه تؤدي قد وما اإلصالحية، الدعوات هذه مثل دائًما تخىش كانت
الدينية، للعلوم ومدرسة مسجًدا هناك وبنى جغبوب، واحة يف االعتكاف إىل الشيخ فاضُطرَّ
أنحاء مختِلف يف ألتباعه الزوايا ببناء وذلك الدعوة، لنرش جديًدا أسلوبًا لنفسه واتخذ
ومرص والسودان وطرابلس برقة يف الزوايا هذه انترشت ما ورسعان اإلسالمي، العالم
بها وقرية مدينًة وأربعني وستٍّ مائة بأسماء ثبت Pritchard كتاب ويف العرب، وبالد
دينهم أمور يف ومريديه لتاِبعيه املرِشد مقام عادًة الزاوية شيخ ويقوم للسنوسية، زوايا

ودنياهم.
الغلوَّ تحارب أنها يف التصوف طرق من غريها عن تختلف السنوسية الطريقة ولكن
من الوثنية؛ بالطقوس األخذ يف أو واألموات، األحياء من واألولياء الشيوخ تقديس يف
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أو النفع جلب عىل املشايخ بقدرة واإليمان النذور، وتقديم واألرضحة، بالقبور ح التمسُّ
عليه، م والرتحُّ لصاحبها للدعاء واملقامات األرضحة زيارة به تسمح ما وغاية الرضر، َدْفع
ومدى الوهابية، الحركة وبني بينها الشبه وجه هو وهذا رحابه، يف والربكة العظة واْلِتماس
باالجتهاد املناداة يف تتفقان فالدعوتان فيها، أثر من األخرية الحركة لهذه يكون قد ما
وأن مبادئها، تنفيذ يف العنف تصطنع الوهابية الحركة أن يف وتختلفان البدع، ومحاربة
للزهد أماكن واتخاذها الزوايا، إنشاء من املتصوفة طرق تصطنع السنوسية الحركة

دينهم. أصول وتعليمهم املريدين وتثقيف والعبادة،
إعداُد برنامجها من وكان العثمانية، السيادَة األمر أول يف السنوسيُة عارضت وقد
الدعوة، نرش يف بواجبها القيام من ِلتَمكينها رضوريٍّا؛ االتجاه هذا وكان للجهاد، املريدين

الليبية. الصحراء يف البدو وتنظيم
األوروبي بالغزو ُووِجهوا عندما فهم كربى، فائدة واإلعداد التنظيُم هذا أفاد وقد
الفرنيس التدخل عند أوًال الجهاد هذا بَدءوا وقد ووطنهم، دينهم عن املدافعني بَدْور قاموا
ومع ليبيا يف اإليطاليني مع نضالها يف تركيا مع ذلك بعد تحالفوا ثم االستوائية، أفريقيا يف
للناس وبدا النضال، لهذا نتيجة حربيٍّا ُحطُِّموا قد السنوسيني أن ومع مرص، يف اإلنجليز
الكامنة حيويتها أظهَرت السنوسية األخوَّة فإن عليهم؛ قضوا قد الفاشست أن جميًعا

برقة. من اإليطاليني طرد عىل العمل إبان مفاجئًا، جديًدا بعثًا بُِعثَْت عندما

فقد اإلصالحية؛ عبده محمد أفكار يف مرص يف الوهابية الدعوة أثر نلمس أن ونستطيع
باب فتح وهما: الوهابية؛ الدعوة قوام هما هدفني، تحقيق إىل تَرمي األفكاُر هذه كانت
واألولياء القبور وإرشاك بالخرافات التعلُّق من بها يتصل وما البدع ومحاربة االجتهاد،

وتعاىل. سبحانه هللا مع

وفتاوى، رسائل بعُضه وآراءه، دعوته فيه رشح وفري، علمي إنتاٌج الوهاب عبد بن وملحمد
حق … «التوحيد كتاب: مؤلفاته أهمَّ أن غري كتابه، يف غنام ابن تلميذُه جميًعا أثبتَها وقد
فمن باهلل، رشًكا وتُْعتَرب صاحبها ر تُكفِّ التي الذنوَب الشيُخ يُحيص وفيه العبيد» عىل املوىل
بغري واالستعانة والحجر، بالشجر والتربُُّك للوقاية، والتمائم الرَُّقى اتخاذُ رأيه يف الرشك
ها يُصريِّ وتقديسها الصالحني قبور بناء يف الغلوَّ وأن هللا، لغري والذبُح هللا، لغري والنَّذر هللا،
املغاالة من وحذَّر حرام، والتصوير حرام، باألنواء االستشفاء وأن هللا، دون من تُْعبَد أوثانًا
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هللا، رسول يا قالوا: أناًسا «إن أنس: بقول مستشهًدا — السالم عليه — النبي تعظيم يف
يَستهوينَّكم وال بقولكم قولوا الناس، أيها فقال: سيدنا، وابَن وسيَدنا خريِنا، وابَن خريَنا يا
أنزلني التي منزلتي فوق ترفعوني أن أحب ما ورسولُه، هللا عبد بن محمد أنا الشيطان،

وجل.» عز هللا
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نفسه املوضوع قراءة إىل القارئ ِليَفُرغ املراجع؛ إىل باإلشارة الهوامش أُثِْقَل أن أشأ لم
أفدُت ما — باملراجع وافية قائمًة الفصول هذه ختام يف أقدِّم أن وآثرُت فيه، والتفكري
الشخصيات، هذه عن املعرفة من االستزادة يريد َمن إليها لريجع — أُِفد لم وما منها
شامل بثَبٍَت وبدأتُها وحدها، فصل كلِّ َمراجع وأفردُت فيه، عاشوا الذي العرص عن أو
وفارسية)، (عربية الرشقية املراجع بقائمة الثبَت هذا أرَدفُت ثم له، املرتَجم العاِلم ملؤلَّفات

األوروبية. املراجع بقائمة وختمتُها

رسهندي أحمد األول: الفصل مراجع (1)

رسهندي أحمد مؤلفات (أ)

املريدين. آداب (١)
لكناو، طبعة — املكتوبات — رسائله بمجموعة ملحقة (ُطِبَعت تهليلية رسالة (٢)
وأضاف دهلوي، هللا ويل شاه العربية إىل — بعد فيما — الرسالة هذه ترجم وقد ١٩١٣م،
أحمد). الشيخ نشاط وعن أكرب، بالط يف الدينية التيارات عن فيها تحدَّث مقدمة إليها

النبوة. إثبات يف رسالة (٣)
باهلل. باقي خواجه أستاذه رباعيات رشح (٤)

١٣١١ه. دلهي، واملعاد، املبدأ (٥)
لُدنِّية. معارف (٦)
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غيبية. مكاَشفات (٧)
يف مرة من أكثر ُطِبَعت رسالة)، ٥٥٠ نحو (بالفارسية، رسهندي أحمد مكتوبات (٨)

١٣٣١–١٣٣٤ه. ترس أمر و١٢٩٠ه، ١٢٨٨ه دلهي ١٩١٣م، لكناو الهند:

واألوردية) والفارسية (بالعربية رشقية: مراجع (ب)

١٣١٣ه. كونبور (بالفارسية)، أحمدية هدية املكي): (أحمد الخري أبو (١)
ترجمة وله مخطوًطا، يزال ال (بالفارسية) القيموية روضة (محمد): إحسان (٢)

١٣٣٦ه. الهور يف ُطِبَعت أوردية
يف ُطِبَعت أوردية، ترجمة وله (بالفارسية)، علوية جواهر رءوف): (محمد أحمد (٣)

الهور.
١٣٠٣ه. بومباي املرجان، سبحة عيل): (غالم أزاد (٤)
١٩١٩م. كلكتا، تذكرة، الكالم): أبو (موالنا أزاد (٥)

كراجي. كوثر، رويض م): (س. إكرام (٦)
وله مخطوًطا، يزال ال ١٠٧٥ه، سنة ألفه (بالفارسية) الهداية كنز (محمد): باقر (٧)

الهور. يف ُطِبَعت أنصاري، أحمد عرفان بها قام أوردية ترجمة
١٨٦٨م. كلكتا التواريخ، منتخب القادر): (عبد بدايوني (٨)
١٨٦٧م. كونبور التواريخ، مفتاح :(T. W. Beale) بيل (٩)

١٨٦٤م. علجرة ،Tuzuk-i-Djhangiri جهانجريي توزوكي (١٠)
محدث): الحق عبد (موالنا دهلوي (١١)

١٣٣٢ه. دلهي األخيار، أخبار •
١٩٣٦م). كلكتا إنجليزية، ترجمة (وله أكربي طبقاتي •

الشيخ اإلمام األستاذ (تاريخ لكتابه كتبها التي املقدمة رشيد): (الشيخ رضا (١٢)
عبده). محمد

١٨٩٤م. كونبور جزءان، األصفياء، خزينة غالم): (مفتي رسوار (١٣)
ص٢٧٥–٢٩٩. ج٣، ١٩٥٠م، القاهرة، والعلم، العقل مواقف (مصطفى): صربي (١٤)

الستة. الصحاح ذكر يف الِحطَّة خان: حسن صديق (١٥)
الرابع القرن إىل األول القرن من اإلسالم يف املجددون املتعال): (عبد الصعيدي (١٦)

عرش.
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(بالفارسية)، ثاني ألفي مجددي خطرت عمري سوانح إحسان): (محمد عباس (١٧)
١٩٢٦م. رامبور

(بالفارسية)، رسهندي فاروقي أحمد شيخ مقاماتي حاالت (محمد): األحد عبد (١٨)
١٣٢٩ه. دلهي

١٩١٤م. لكناو (بالفارسية)، هند علمائي هيء تذكر (رحمن): عىل (١٩)

١٢٣٣ه. سنة ألفه (بالفارسية)، املقامات عمدة (محمد): هللا فضل (٢٠)
تاريخ). (بدون كونبور حجر، طبع املقامات، زبدة هاشم): (محمد كاشمي (٢١)

يف الجني اليانع الرتهتي): البكري التيمي باملحسن (املعروف يحيى بن محمد (٢٢)
١٢٨٠ه. الهند، طبع الغني، عبد الشيخ أسانيد

الثانية األلف مجدد عن الفرقان مجلة من خاص عدد بنرش (قام (م) منظور (٢٣)
.(M. Manzūr, ed. al-Furkān, Mudjaddid Number, Breilly, 1938 ١٩٣٨م برييل،

١٩٤٢م. دلهي أرمايض، كاشند هند علمائي (محمد): ميان (٢٤)
١٠٦٨ه، سنة ألَّفه (بالفارسية)، أحمدية مقاماتي أمني): (محمد النقشبندي (٢٥)

الهور. يف ُطِبَعت أوردية ترجمة وله مخطوًطا، يزال ال

أوروبية مراجع (ج)

(1) Ahmad (Burhan): The Mudjaddid’s Conception of Tawhid, Lahore
1940.

(2) Ahmad (Zubaid): The Contribution of India to Arabic Literature.
(3) Amir Ali: Spirit of Islam.
(4) Arnold (J. W.): The Preaching of Islam.
(5) Badaoni (Abdul Qadir): Muntakhib-ut-Tawarikh (an Enhlish Trans-

lation by Ranking & Rowe). Calkatta 1868.

الرشقية.) املراجع قائمة (انظر
(6) Briggs (j): History of the Rise of Muhammadan Power in India.
(7) Brockelmann (Carl):

• Geschichte der Arabichen Litteratur.
• Leiden, 1898–1939.

(8) Havell: The History of Aryan Rule in India from the Earliest Times
to the Death of Akbar.
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(9) cInayatullah (Sh): Ahmad Sirhindi (art. in: Ency. Islam. new edition).
(10) Jaffar (S. M.): Medieval India.
(11) Moreland (W. H.): India to the Death of Akbar.
(12) Shafic (Mohammad):

• cAbd al-Hakk B. Sayf al-Din al-Dihlawi al-Bukhari.
• ɔAbu l-Madjid. (art. in: Ency. Islam. New edition).

(13) Smith (Vincent. A.): Akbar, the Great Moghul.

هللادهلوي ويل شاه الثاني: الفصل مراجع (2)

دهلوي هللا ويل شاه مؤلفات (أ)

املحدثني. آثار (١)
مسائل. ثالث عن أجوبة (٢)

اإلسناد. علم مهمات إىل اإلرشاد (٣)

الخلفاء. خالفة عن الخفاء إزالة (٤)
والعجم. العرب سيد مدح يف النغم أطيب (٥)

الصحيح. االعتقاد (٦)
هللا. أولياء سالسل يف االنتباه (٧)

الحرَمني. مشايخ يف الَعني إنسان (٨)
الخالف. سبب بيان يف اإلنصاف (٩)

العارفني. أنفاس (١٠)
األنبياء. قصص رموز يف األحاديث تأويل (١١)

اإللهية. التفهيمات (١٢)
اليَدين. رفع يف العيننَي تنوير (١٣)

البالغة. هللا حجة (١٤)
األمني. النبي ات مبرشِّ يف الثمني الدر (١٥)

االرتضائية. النفائس) (أو املعاني يف العزيزية الرسالة (١٦)
الوجود. َوْحدة تحقيق يف رسالة (١٧)
الواجب. علم مسألة يف رسالة (١٨)
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الدهلوي. رسالة (١٩)
البخاري. صحيح أبواب تراجم رشح (٢٠)

والتقليد. االجتهاد أحكام يف الِجيد ِعْقد (٢١)
التفسري. علم يف حفظه من بد ال بما الخبري فتح (٢٢)
الفارسية). (إىل القرآن ترجمة يف الرحمن فتح (٢٣)

األمني. النبي حديث من املبني الفضل (٢٤)
التفسري. أصول يف الكبري الفوز (٢٥)

الحرَمني. فيوض (٢٦)
والششتية والجيالنية (النقشبندية األربعة الطرق أصول يف الجميل القول (٢٧)

واملجددية).
السلوك. علم يف الجميل القول (٢٨)

التصوف). (يف الحكمة بخزائن ب امللقَّ الكثري الخري كتاب (٢٩)
ل يُسهِّ ترتيبًا املوطَّأ أحاديث فيه رتَّب العربية، (باللغة الحديث فقه يف املسوَّى (٣٠)

تناوله).
واآلثار). األحاديث فيه وجرَّد وافيًا، رشًحا املوطأ فيه َرشح (بالفارسية، ى املصفَّ (٣١)

نية. السُّ بالفرقة االنتصار يف َسنية مقدمة (٣٢)
واألواخر. األوائل سيد أحاديث من النوادر (٣٣)

رشقية مراجع (ب)

بالفارسية مقال تحريك، سيايس كي أوران هللا ويل شاه هللا): عبيد (موالنا سندي (١)
.Sind-Sagar Acadamy, Lahore يف:

(تحدث ١٣٣٥ه دلهي، مجتباي، مطبعي العارفني، أنفاس دهلوي: هللا ويل شاه (٢)
وجدوده). أرسته عن بالتفصيل فيه

الستة. الصحاح ذكر يف الِحطَّة خان: حسن صدِّيق (٣)
واملشيخات املعاجم ومعجم واألثبات، الفهارس فهرس الحي): (عبد الكتاني (٤)

٣٤٦-٣٤٧ه. بفاس، الجديدة املطبعة جزءان، واملسلسالت
يف الجني اليانع الرتهتي): البكري التيمي باملحسن (املعروف يحيى بن محمد (٥)

١٢٨٠ه. الهند طبع الغني، عبد الشيخ أسانيد
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١٣١٩ه. دلهي املطابع، أفضل ويل، حياة نجش: رحيم مولوي (٦)
وهللا ويل يرفع واملؤلف (بالفارسية، كالم علمي تاريخي شبيل): (موالنا نعماني (٧)

والغزايل). تيميَّة وابن ُرشد ابن مكانة من أعىل مكانة إىل
دلهي. أحمد، مطبعي الضعيف، العبد ترجمة يف اللطيف الجزء ؟: (٨)
هللا. ويل شاه عن ١٣٦٠ه، برييل الفرقان، مجلة من خاص عدد (٩)

أوروبية مراجع (ج)

(1) Ahmad (Zubaid): The Contribution of India to Arabic Literature.
(2) Akbarabadi (Sayyid Ahmad): Maulana cObaid-Ullah Sindhi and his

Critics (in: Sindh-Sagar Academy, Lahore, January 1946).
(3) Allan (and others): The Combridge Shorter History of India.
(4) Brockelmann (Carl): Geschichte der Arabichen Litteratur, Leiden,

1898–1939.
(5) Cunnighan: History of the Sikhs.
(6) Edwardr (and Garratt): Mughal Rule in India.
(7) Elliot (and Dowson): History of India as told by its Historians

(8 volumes).
(8) Gibb: Mohammadanism, London 1950.
(9) Hearn: Seven Cities of Delhi.

(10) Hidayat (Husain): Shah Wali Ullah (art. in: Journal of the Asiatic So-
ciety of Bengal, 1912).
(11) Husain (Agha Mahdi): Le Gouvernment du Sultanat de Delhi. (Etude

Critique d’Ibn Battuta et des Historiens du 14e Siecle).
(12) Husain (Sayyid Ghulam): Siyar-ul-Mutakhereen (in Persian), an Eng-

lish Translation by: Col. Briggs.
(13) Hunter (W. W.): The Indian Musalmans, London 1871.
(14) Ishwari Prasad: History of Medieval India.
(15) Irvine (William): Later Lughals.
(16) Jaffar (S. M.): Education in Muslim India.
(17) Some Cultural Aspects of Muslim Rule in India.
(18) Jarric (Du): Akbar and the Jesuits.
(19) Jadunath Sarkar (Sir): The Fall of the Mughal Empire.
(20) History of Aurangzeb (5 volumes).
(21) Mughal Administration.
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(22) Keen: The Fall of the Mogul Empire.
(23) Kincaid (and Parasins): History of the Maratha People.
(24) Lane-Poole (Stanley): Aurangzeb (Rulers of India).
(25) Medieval India Under the Muslim Rule.
(26) Law (N. N.): Promotion of Learning in India during Mohammadan

Rule.
(27) Macauliffe (M. A.): The Sikh Religion, its Gurūs, Sacred writings and

Authors.
(28) Malcolm: Sketch of the Sikhs.
(29) Malleson (Colonel): Akbar.
(30) Moreland (W. H.): From Akbar to Aurangzeb.
(31) Panikkar: India and the Indian Ocean (an Essay on the Influence of

Sea Power on Indian History).
(32) Sarwar (Muhammad): Life of Maulana cObaid-Ullah sindhi.
(33) Siddiqi (M. Mazheruddin): cObaid-Ullah Sindhi (Islamic Literature,

vol VIII, No 7, July 1956. P. 379–389).

هللا.) ويل شاه تالميذ من سندي هللا عبيد (وموالنا
(34) Sindhi (cObaid-Ullah): Shah Walli-Ullah and his Political Movement

(Sindh-Sagar Academy, Lahore 1944).
(35) Smith (Vincent A.): Oxford History of India.
(36) Smith (Wilfred Cantwell): Modern Islam in India, London 1946.
(37) Storey: Perslan Literature, Vol 1.
(38) Titus (M.): Indian Islam, London 1930.
(39) Ronade: Rise of Maratha Power.

الوهاب عبد بن محمد الثالث: الفصل مراجع (3)

الوهاب عبد بن محمد مؤلفات (أ)

املنكر. عن والنهي باملعروف األمر (١)
اإليمان. أصول (٢)

هللا. إال إله ال أن شهادة تفسري (٣)
الفاتحة. تفسري (٤)

التوحيد. كتاب) (أو رسالة (٥)
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واجب. ال جائز وأنه التقليد يف رسالة (٦)
الشبهات. كشف رسالة (٧)

يف غنام ابن (أثبتها اإلسالمية واألقطار النجدية البالد أهل إىل رسائله مجموعة (٨)
التالية). الصفحة يف العربية املراجع قائمة انظر يُنَْرش، لم الذي تاريخه من الثالث الفصل

ونبيه. ودينه ربَّه العبِد معرفة (٩)
الطيبة. الكلمة معنى (١٠)

املستفيد. مفيد (١١)
الكبائر. كتاب (١٢)

العربية املراجع (ب)

١٩٤٨م. القاهرة الحديث، العرص يف اإلصالح زعماء (أحمد): أمني (١)
األهلية، املطبعة واألخبار، الرتاجم يف اآلثار عجائب الرحمن): (عبد الجربتي (٢)

١٣٢٢ه. القاهرة،
القاهرة، عيل، محمد عرص القومية، الحركة تاريخ الرحمن): (عبد الرافعي (٣)

١٩٢٩م.
١٩٢٨م. القاهرة، األعالم، الدين): (خري الزِِّرْكيل (٤)
١٩٥٢م. القاهرة، تيمية، ابن (محمد): زهرة أبو (٥)

١٩٤٧م. القاهرة، حنبل، ابن (٦)
القاهرة، ومنهجه، عرصه الجوزية، قيم ابن السالم): عبد العظيم (عبد الدين رشف (٧)

١٩٥٦م.
وتَْعداد اإلمام، حال ملرتاد واألفهام األفكار روضية الوهابي): (حسني، غنام ابن (٨)

تاريخ). ،٢٢٦٣ رقم املرصية، الكتب بدار (مخطوط اإلسالم ذَوي غزوات
١٢٩١ه. القاهرة، عرش، الثاني القرن أعيان يف الدرر سلك خليل): (محمد املرادي (٩)
١٩٤٥م. القاهرة، اإلسالم)، أعالم (مجموعة تيمية ابن العزيز): (عبد املراعني (١٠)

القاهرة، الثانية، الطبعة الحديث، العرص يف اإلسالمي الرشق (حسني): مؤنس (١١)
١٩٣٨م.
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األوروبية املراجع (ج)

(1) Brydges (H. I.): A Brief History of the Wahauby. London 1834.
(2) Burchardrt (Y. I.): Notes on the Bedwins and Wahaubys. London

1831.
(3) Corancez: Histoire des Wahhabis depuis leur origine jusqu’à la fin

de 1809. Paris 1810.
(4) Gibb (H. A. R.): Modern Trends in Islam.
(5) Mohammadanism. London 1950.
(6) Guillaume (Alfred): Islam. Edinburgh 1954.
(7) Philby (H. St. I. B.): Arabia. London 1930.
(8) Roussean (I. B.): Notes sur les Wahhabies.
(9) Sodlier: The Diary of a Journey across Arabia during the year 1816.

Bombay 1899.
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الثاني الجزء

مرصوالشام





مقدمة

بعض فألقيُت املايض، العام يف العربية الدراسات معهد يف املوضوع هذا يف أحارض بدأُت
فيما العربية الجزيرة ِشبه ويف الهند يف ظهَرت التي اإلصالحية الحركات عىل األضواء

عرش. والثامن عرش السادَس القرنني: بني
هذه يف فحاولُت املوضوع، نفس يف الحديث ألُكِمل العاَم هذا فَدعاني املعهد ل وتفضَّ
اإلصالحية الحركات بعض عىل أخرى أضواءً أُْلِقَي أن املحارضات من الصغرية املجموعة

املدة. نفس يف والشام مرص يف الثقافية واملراكز
األول الفصل يف َرشحُت أربعة، فصوٍل إىل املحارضات هذه يف الحديث مت قسَّ وقد
الثاني الفصل يف وتكلَّمت الحديث، العرص فجر يف والشام مرص يف الِعلمية الحياة ُركوَد

عرش. الثامَن القرن أواخر يف اإلقليمني هذين يف اإلصالحية النهضة بوادر عن
إحداهما الثقافية: النهضة هذه تُمثل التي الشخصيات من شخصيتني اخرتت ثم
لها وأفَردُت الُحسيني، الزَّبيدي ُمرتَىض محمد السيد شخصية وهي مرصية، شخصية
النابليس، الغنيِّ عبد الشيخ شخصية وهي شامية، شخصية والثانية الثالث، الفصل

الرابع. الفصل لها وأفردُت
وما ه، حقَّ املوضوع أوف لم أنني من األول الجزء مقدمة يف قلتُه ما هنا ألكرر وإني

األذهان. ونبَّهُت الطريق دُت مهَّ أن من أكثَر فعلُت
مرتىض محمد السيد الجليَلني: العاِلَمني بمؤلَّفات قوائَم الفصول بهذه ألحقُت وقد
املوضوَع للقارئ تُنري التي باملراجع أخرى وقوائَم النابُليس، الغني عبد والشيخ الزَّبيدي،

عامة. بصفة والعرص
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عميد الجليل، ألستاذي الجزيل القلبيَّ شكري ألقدِّم الفرصة هذه أنتهز وإني
شفيق محمد الكبري األستاذ العالية، العربية الدراسات معهد ومدير املرصيني، املؤرِّخني

املوضوع. هذا ملعالجة الطيبة؛ الفرصة هذه يل أتاح الذي فهو غربال؛
الشيال الدين جمال
١٣٧٧ه/ سنة القعدة ذو ٦ يف اإلسكندرية
١٩٥٨م سنة مايو ٢٥
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متهيد

العالم يف والثقايف العلمي النشاط مركز اململوكي العرص يف أصبحت قد مرص كانت
نهائيٍّا ُقِيضَ أن بعد وخاصة الطالب، أنظار وِقبَْلة العلماء، ِرحال َمحطُّ فهي اإلسالمي؛
بغداد، يف العباسية الخالفة عىل املغول قىض أن وبعد األندلس، يف اإلسالمية الدولة عىل
دولتان وهما الصفوية، الدولة ثم فارس إيلخانات دولُة رشًقا يَليه وما العراق يف وقامت

عربيتني. غري
ووصَلت امليالدي، عرش الخامَس القرن يف أْوَجها ِمرص يف الِعلمية الحركة وبَلَغت
واملؤلِّفني الُكتَّاب عدُد حيث ومن وتنوُُّعه، اإلنتاِج وفرُة حيث من الذِّروَة التأليف حركُة
واِفري كانوا أنهم القرن هذا يف املؤلِّفني تُميِّز التي الظاهرة مَة السِّ ولعل واملؤرِّخني،
أسماء إىل هنا نُشري أن ويكفي موسوعات، مؤلِّفي معظمهم يف كانوا وأنهم اإلنتاج،
تَْغري وابن والَعيْنيِّ َحجر وابِن واْلَمْقريزيِّ والَقْلقَشنديِّ َخْلدوَن ابن أمثال ِمن بعضهم؛

إلخ. … إياس وابِن يوطي والسُّ خاوي والسَّ رييف الصَّ وابن بَْردي
فقد أساسيٍّا؛ تغريًا عرش السادَس القرن بداية يف اإلسالمي األوسط الرشُق شهد وقد
االنتصار ويف والشام، مرص يف اململوكية الدولة عىل القضاء يف العثمانيون األتراك نجح
ُضمَّ كما — والشام مُرص ت ُضمَّ املزدَوج؛ االنتصار لهذا ونتيجًة َفوية، الصَّ الدولة عىل

العثمانية. الدولة أمالك إىل — العربي العراق





األول الفصل

يفمرصوالشام العلمية احلياة ُركود

عرش والثامن عرش السادس القرنني بني فيما

وِمحوَر الثَِّقل مركَز — إليها اإلسالمية الخالفة انتقال بعد — القسطنطينيَّة أصبَحت
الحركة ركوَد — التفسري بعَض — لنا يفرس هذا ولعل اإلسالمي، العالم يف االرتكاز
فقد العثماني؛ للحكم فيها خَضَعتا التي الثالثة القرون طيلَة والشام مرص يف العلمية
السلطان مقر فهي العثمانية؛ الدولة يف العلمي النشاط مركَز هي القسطنطينية أصبحت
البديهي فمن اللسان، تركيَة كانت والدولة اإلسالمية، الدولة عاصمة هي بل والخليفة،
حركة تَضُعف وأن الرتكية، وباللغة األتراك علماء بني التأليف حركة تنشط أن إذن

العربية. باللغة التأليف
مرص من خروِجه حني معه صحب قد كان األول َسليًما السلطان أن هذا إىل يُضاف
تَذَخر كانت ما معظم معه حَمل كما صنعة، أو فنٍّ يف ماهر وكلَّ العلماء، كبار من عدًدا

واملؤلفات. الكتب نوادر من القاهرة مكتبات به
والصحية الثقافية النواحي يف شديًدا تدهوًرا والشام مرص يف األحوال وتدهوَرت
وبني بينهما لة الصِّ والنقطاع الُقطران، هذاِن فيها عاش التي للُعزلة نتيجًة واالقتصادية؛

العثماني. العرص يف الخارجي العالم
ثم واملماليك، والديوان، العثماني، الباشا ثالث: ُقًوى بني مرص يف السلطة وتوزََّعت
القرن يف وخاصة املماليك، البَكوات أيدي يف كبري حد إىل تركََّزت أن السلطة تلبَث لم
الدولتني مع املستمرة بحروبها وُشِغَلت العثمانية، الدولة َضُعفت عندما عرش الثامن

والنمسا. الروسيا املجاورتني: األوروبيتني
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الحربية املنافسات بينهم وقامت بأطماعهم، ُشِغلُوا املماليَك البكوات هؤالء ولكن
ُمصاَدرة أو ونهب، سلٍب من يصيبه كان بما الضحيَة دائًما هو الشعب وكان املتتابعة،

… لحقوقه اغتصاٍب أو ألمواله
إليهم يشكو العلماء، إىل يلجأ الضيق به اشتد أو األمر َحَزبَه إذا الشعب وكان
لدى ويسَعْون الشكوى، هذه إىل دائًما يستمعون العلماء وكان ظلم، من يصيبه ما
الواجب لنداء يَستجيبوا حتى بهم يزالون وما والظلم، الَحيْف هذا لرفع والحكام األمراء

والقانون.
ومن اإلسالم روح من مقوِّماتها تَستمد تقليدية، ِزعامٌة للعلماء أصبحت وبذلك
الذي القانون فهي اإلسالمية؛ الرشيعة من أسٍس عىل يقوم فاملجتمع اإلسالمية، الرشيعة
الفقهاء منهم وداِرسوها، الرشيعة هذه أصحاب هم والعلماء أحكامها، يف الدولة تلتزمه

واملدرِّسون. واملفتون والقضاة

العلم َمعاهد (1)

املعهَد يكن لم هذا مع ولكنه مرص، يف الِعلمية املعاهد أكربَ هو األزهر الجامُع وكان
املدارس من عدٌد جانبه إىل يوجد كان بل العلماء، ولتخريج العليا للدراسات الوحيد

املهمة. بهذه القيام يف تُشاركه واملساجد
أنه إىل هذا يَرجع وقد وأشهَرها، جميًعا املعاهد هذه أهمَّ األزهر كان فقد هذا ومع
كان أنه وإىل وشيوخه، طالبه وعىل عليه للرصف املرصودة األوقاف ِلَوْفرة أغناها؛ كان
مدرًسا، سبعني أو ستني نحُو العثماني العرص يف به كان فقد ُمدرِّسيه؛ عدد بكثرة يمتاز
أو القاهرة من الطالب هؤالء معظم وكان الطالب، من الغفري للجمِّ بالتدريس يقومون
البالد من الوافدين الطالب من أخرى أعداٌد توجد جانبهم وإىل املختلفة، ِمرص مدن من

األخرى. اإلسالمية
أصبَحت األزهُر بها يتمتَّع كان التي الطيبة العلمية معة والسُّ للشهرة ونتيجًة
املساجد لهذه كان حقيقة له، فروٌع وكأنها تعترب األخرى وَمدارُسها القاهرة مساجد
شيوٌخ يتوالها بها التدريس وظائف أنَّ القاعدة كانت ولكن الخاصة، أوقاُفها واملدارس

األزهر. من
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املدن من مدينًة عرشين أو عْرشة ثماني نحُو مرص يف توجد كانت هذا جانب وإىل
واحدة مدرسة من مدينة؛ كل يف عدُدها يَختلف وكان العايل، للتعليم َمدارُس بها الكربى
يف تعليمهم ْوا تَلقَّ شيوًخا عادًة املدرسون كان أيًضا املدارس هذه ويف مدارس، سبع إىل
— هنا نُشري أن ويكفي طالبه، بمعظم األزهر تُِمدُّ بَدْورها املدارس هذه وكانت األزهر،
القرن يف األزهر مشيخة تَولَّْوا الذين الشيوخ أن إىل — الظاهرة هذه أهمية عىل للداللة

األصل. قاهريُّ واحٌد بينهم من يكن لم عرش الثامن
ورشيٍد اإلسكندريِة مدارَس هي دراسًة وأفضلُها نشاًطا املدارِس هذه أكثُر وكانت
الِقبْيل. الوجه يف وَطْهطا البَحري، الوجه يف وطنطا واملنصورِة واملحلَِّة وُدسوٍق ودمياط
حَلب الرئيسيني: املركزين جانب فإىل مركزية، أقلَّ التعليُم كان فقد الشام يف أما
املقدس بيت يف وخاصة كثرية، أخرى مدن يف إقليميٌة َمدارُس توجد كانت وِدَمْشق

ونابُلس.
الكربى املراكَز تُعتَرب كانت التي — وحلب دمشق يف الجامعة املساجد جانب وإىل
بعضها التعليمية، واملساجد املدارس من عدٌد املدينتني يف يوجد كان — الدينية للدراسات
إىل يشري واملراديُّ عنه، منفِصل اآلخُر والبعض عليه، معتِمٌد الجامع باملسجد متَّصل
ومن ،١٨ القرن يف — املساجد فيها بما — دمشق يف مدرسًة ٤٥ عن يقل ال ما وجود

هذا.1 من أقلَّ يكن لم حلب يف عددها أن ح املرجَّ
عىل حريصني العثماني العرص هذا يف يزالون ال والشام مرص يف العلم طالب وكان
الرتاجم ويف املعرفة، من واالستزادة العلم طلب يف الرحلة وهو الطيِّب، القديم التقليد
إىل يرحلون كانوا الذين للعلماء كثرية أمثلٌة والجَربتي املرادي ِكتابا: بها يَزدِحم التي
دمشق إىل أو وأسيوط، وطهطا وطنطا واإلسكندرية دمياط وخاصة املختلفة، مرص مدن
من املدن هذه يف ن عمَّ لألخذ واملدينة؛ مكََّة املقدَّستنَي املدينتنَْي إىل أو املقدس، وبيت
كان لهم خاص ِرَواٌق يوجد حيث باألزهر؛ يلتحقون كانوا الشوام من وكثريون شيوخ،
بالتدريس يَشتِغلون حيث إستانبول؛ إىل يرحل بعُضهم كان كما نشاًطا، األرِوَقة أكثِر من

مدارسها. يف

وَحماة وصيدا وَغزَّة وِحْمص الرَّْملة يف املدارس بعض وجود إىل املراديِّ تاريخ يف كثرية إشاراٌت هناك 1

وبَْعَلبك. وطرابلس وَعكَّا
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وعيوبها َمزاياها التعليم: نُُظم (2)

السابقة؛ العصور يف عليه كانت عما كثريًا رت تأخَّ قد املعاهد هذه يف الدراسة وكانت
وعلوم وبالفقه وَعُروض، وبالغة ورصٍف نحٍو من اللغوية؛ بالعلوم إال تُعنَى ال فهي

الحساب. وَمبادئ واملنِطِق الرشيعة،
كالمه عند مثًال بول لني يقول كثرية؛ َمزايا املعاهد هذه يف التعليم لنظام كان وقد
إليها يتقدم شابٍّ أفقر فإنَّ كامل؛ مثايل نظاٌم األزهرية الجامعة نظام «إن األزهر: عن
أعىل ل يُحصِّ أن ويمكنه األساتذة، يعرفه ما كلَّ يَتعلَّم أن ويستطيع الحال، يف به ب يُرحَّ
قرش بدفع يُطاَلَب أن دون وذلك اإلسالمية، وبالطرق مسلم، له يُحصِّ أن يمكن تعليٍم

واحد.»2
أحيانًا كانت التدريس وظائف أن منها كثرية؛ عيوب للنِّظام كان فقد هذا ومع
هذه لتويلِّ ُكفئًا يكن لم ولو أبيه، مكاَن مدرًسا االبُن فيُعنيَّ بالجدارة، ال بالوراثة تُؤَخذ

الوظيفة.
يتوىلَّ أو مدرسة، من أكثَر يف التدريس إليه يُوَكل كان املدرسني بعض أن ومنها
الوجه عىل بالتدريس للقيام الكايف الجهد أو الوقُت لديه يكون ال وبذلك وظيفة، من أكثر

األكمل.
قاله ما يُردِّدون املدرسون أصبح بحيث رها، وتأخُّ الدراسات جموُد أيًضا ومنها
فانعَدم جديًدا، يَكتبوا أو يُؤلِّفوا أن دون القديمة والكتب املتون ويُدرِّسون السابقون،
باملسائل ويُعنَْون يَسمعون، ما يُعيدون فأصبحوا الطالب، يف بالتايل هذا وأثَّر االبتكار،
الوعي أو الفهم دون قلب، ظهر عن والحفظ االستذكار عىل ويعتمدون التافهة، الشكلية

السليم.
غزير كان بعضهم أن وعلمائه العرص هذا شيوخ تراجم من نتبني أن ونستطيع
من نجد أن نستطيع ال ولكننا والرسائل، الكتب من العَرشات أنتج عالم ِمن فكم اإلنتاج؛
أو االبتكار من يشءٌ فيها رسالًة أو جديًدا، العلم إىل يُضيف كتابًا أو قيمة له بحثًا بينها
يُضيَف أو ملتن، رشًحا يكتب أن منهم الواحد يفعله ما أقىص كان وإنما الفكر، أصالِة
والحوايش، الرشوح عَرص بحقٍّ العرص هذا َي نسمِّ أن نستطيع فنحن رشح، عىل حاشيًة

.Lane-Poole, Social Life in Egypt. P. 84 2
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ورجال العلماء أنتجه ما ضوء عىل العربي العالم يف العلمية الحالة ر نقدِّ أن املمكن ومن
العرص: هذا يف الفكر

وانقطعت تامة، ُعْزلة يف وأصبح السيايس، استقالله فَقد قد العربي العالم كان
وزادت الوسطى، العصور ظالم يف يعيشون الناس وكان أروبا، غرب وبني بينه الُت الصِّ
فأصبح الدَّرَوشة، من نوع إىل التصوف وانقالِب املتصوِّفة النتشار نتيجًة سوءًا الحالة
من وليٍّا مجذوب كلُّ وَغَدا والشعوذة، والسحر والغيبيات، الخرافات يف يعتقدون الناس
ودعواته، ِرضاؤه ويُْرَجى بركاته تُْلتََمس جليًال شيًخا أبَلٍه وكلُّ الصالحني، هللا أولياء
والحكام؛ الخاصة ولدى بل واملتعلمني، العامة لدى مرموقة مكانة الشيوخ من كثريٌ ونال
والتمائم األحجبة وعمل الغيب، بقراءة الشتغالهم أو املوضوعات، هذه يف رسائَل لتأليفهم

والتعاويذ.

الطبية الدراسات (3)

َرت تأخَّ أنها العثماني العرص هذا يف العربي العالم يف الثقافية الحياَة يَعيب ما وأهم
حالُة إليه وَصَلت ما هذا عىل دليل خري ولعلَّ السابقة، القرون يف عليه كانت عما كثريًا

والعملية. النظرية الناحيتني: من مثًال الطب
التي الطبية العلوم من بقايا هناك تزال ال كانت عرش السابَع القرن أوائل ففي
بالسحر كثريًا البقايا هذه تأثَرت قد كانت وإن املزدِهرة، عصورهم يف املسلمون عَرفها

الطب. يف والكتب الرسائل بعُض وسوريا مرص يف أُلَِّفت فقد هذا ورغم والخرافات،
رضير، طبيب وهو األنطاكي، داود لصاحبها داود» «تذكرة هو الكتب هذه وخري
العجم من رجٍل عىل اليونانية واللغة األوائل وعلوم الطبَّ درس وفيها أنطاكيَة، يف ُولَِد
سنني القاهرة يف واستقر دمشق، إىل ذلك بعد داود رحل ثم بلدته، عىل وفد قد كان

١٠٠٨ه. سنة تُويفِّ وبها أخريًا، مكة وزار طويلة،
يكن لم هذا ومع األحوال، معظم يف — املهن كبقية — تُوَرُث الطبِّ ِمهنة وكانت

لألطباء. رئيًسا يُعنيَّ عاِلًما أو قاضيًا تجد أن غريبًا
العربي الطب جانب إىل — يستعمل بدأ مرص يف املجتمع أن الجديدة والظاهرة
من أشتاٌت وهو النبوي، بالطب ُعِرَف جديًدا نوًعا — القديم اليوناني الطب عىل املعتِمد
النبوية. األحاديث يف الواردة والصحية الطبية اإلشارات دراسة عىل القائمة املعلومات
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مرص3 يف الطب حالة عن كثريًة معلوماٍت «Rouyer «روييه الفرنيس العالم أورد وقد
Description de l’Egypte كتاب يف كتبه الذي الفصل يف عرش الثامن القرن أواخر يف

.Notice sur les Médicamens Usuels des Egytiens وعنوانه: ،I, 1217–32
وأصبح املستشَفيات أحوال تدهوَرت كما واألقرباذين، الصيدلة علم ر تأخَّ لهذا؛ وتبًعا
من طبقٌة وظهَرت العقلية، لألمراض ًة ومصحَّ للعالج ُمستشًفى يستعمل الِبيماِرْستان
كثريًا تختلف سوريا يف الحالة تكن ولم والجراحة، العالج تمارس الصحيِّني الحالقني

مرص. يف عنها
من عدٌد القاهرة يف يظهر بدأ عرش الثامن القرن من األخرية السنوات يف ولكن
أنه (ص٢٢٢-٢٢٣) Rouyer ويَذكر األوروبية، الصيدليات من وعدٌد األوروبِّيني األطباء
جماعٌة يديرهما واألُخَريان يوناني، يديرها واحدة صيدليات: ثالث القاهرة يف يوجد كان
كان هذا ومع املسيحيني، والسوريِّني األوروبيِّني من ُروَّادها معظم وكان البنادقة، من
الدكتور كان فقد دمشق يف أما وأقباًطا، ُمسلمني — املرصيني من نفٌر عليها يرتدَّد

بها.4 الوحيَد األوروبيَّ الطبيَب هو Chaboceau شابوكو
أواخر يف والعربية الرتكية إىل تُْرِجَما قد الطب يف أوروبيَّني كتابنَي أنَّ هذا إىل يُضاف

القرن.5 هذا

العلمية الدراسات (4)

األوائل» «علوم أو الفلسفية» «العلوم باسم العرب عَرفها التي األخرى العلوم وكانت
وجمود، ركود من الطبَّ أصاب ما أصابها قد — والفَلك والرياضيات الفلسفة مثل —
يف — و«فولني» «سافاري» أمثال من — األوروبيُّون الة الرحَّ أوردها التي األوصاف ويف
الصناعية الحالة يصف فولني قال العلمي، والجمود التأخر لهذا واضحة صوٌر رحالتهم
الدولة سائر مثل البالد هذه يف عام «الجهل عرش: الثامَن القرن يف مرص يف والعلمية
الفنون ويف والطبيعية األدبية النواحي كل يف ويتجىلَّ الطبقات، كل يشمل وهو الرتكية،

.Cbot Bey: Apercu generale sur l’Egypte. t II, p.p. 383-4 أيًضا انظر 3
.Olivier, II, 255, Gibb: Islamic Society and the West, vo, II part 2. p. 136 4

C. E. Daniels: La version Orientale, Arabs et Turque de deux premiers livres de Herman 5

.Boernaave, in janus (Leiden 1612), 295–312
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َمْن القاهرة يف تجد أن ويَنُدر أحوالها، أبسط يف فإنها اليدوية؛ الصناعات حتى الجميلة،
أزمري يف مما أكثُر فيها فأصحابها الصياغة أما إْفَرنجي، فهو ُوِجَد وإذا الساعة، يُصِلح
وأغىل إتقانًا أقلَّ كانت وإن الحريرية، املنسوجات يُتِقنون وإنما جهالء، لكنهم وحلب،
يف الطالب ِقبْلة جعلها فيها األزهر فوجود الِعلم أما أوروبا، يف تُْصنَع التي تلك من ثمنًا

اإلسالمي.» الرشق
طيبة حالة يف عرش الثامن القرن يف يكونا لم األزهر هذا وحتى الِعلم، هذا وحتى
َوَصف وقد والجمود، الركود من موجٌة — قبل من ذكرنا كما — شِمَلتْهما بل ة، مبرشِّ
من العلمية الحالة إليه وصَلت ما مدى الجربتي الرحمن عبُد القرن هذا يف مرص مؤرُِّخ

األوروبيني. الة الرحَّ أقوال من غريه عن يُغني وصًفا ر تأخُّ
(١١٦٢-١١٦٣ه/ مرص عىل الرتكيَّ الوايلَ باشا أحمد أن الجربتي ذكر
وملا الرياضية، العلوم يف رغبة وله الفضائل، أرباب «من كان ١٧٤٩-١٧٥٠م)
الشيخ وهم: الوقت، ذلك يف العلماء صدور وقابله بالقلعة، واستقر مرص إىل وصل
سليمان والشيخ النفراوي، سالم والشيخ — األزهر الجامع شيخ — الشرباوي هللا عبد
فأحَجموا، الرياضيات يف معهم تكلم ثم وباَحثَهم، وناقشهم معهم فتكلَّم املنصوري،

وسكت.» ب فتعجَّ العلوم»، هذه نعرف «ال وقالوا:
جمعة، يوم يف القلعة إىل عادته عىل طَلع الشرباوي الشيخ أن الجربتي ذكر ثم
أن الرومية يار الدِّ يف عندنا املسموع الباشا: له فقال يُحادثه، الباشا عند ودخل واستأذن،
وَجدتُها جئتُها فلما إليها، املجيء إىل الشوق غاية يف وكنُت والعلوم، الفضائل منبَع مرص
كما — موالنا يا «هي الشيخ: له فقال تراه»، أن من خريٌ باملعيدي تَسمع قيل: كما
سألتُكم وقد علمائها؟ أعظم وأنتم هي «وأين فقال: واملعارف»، العلوم َمعِدن — سمعتم
واملعقول الفقُه تحصيلكم وغاية شيئًا، منها عندكم أجد فلم العلوم، من مطلوبي عن
املتصدِّرون نحن وإنما علمائها، أعظَم لسنا «نحن له: فقال املقاصد»، ونبَذتُم والوسائل،
يَشتِغلون ال األزهر أهل وغالب والُحكَّام، الدولة أرباب عند حوائجهم وقضاء لخدمتهم
كعلم واملواريث؛ الفرائض علم إىل لة املوصِّ الحاجة بقدر إال الرياضية العلوم من بيشء
رشوط من هو بل الرشعية، العلوم من كذلك الوقت «وعلم له: فقال والغبار» الحساب
وغري واألِهلَّة، الصوم وأوقات القبلة، واستقبال الوقت، بدخول كالعلم العبادة؛ ة صحَّ
الباقني، عن سقط البعُض به قام إذا الكفاية، فروض من ذلك معرفة «نعم، فقال: ذلك»
الطبيعة ة كِرقَّ ذوقية؛ وأمور وصناعات، وآالت ورشوط َلواِزَم إىل تحتاج العلوم وهذه
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ذلك؛ بخالف األزهر وأهل الُعطاردية، واألمور والتشكيل، والرسم والخطِّ الوضع وُحسن
فقال: لذلك»، القابلية فيهم فيَنُدر واآلفاق، القرى من مجتِمعة وأخالٌط ُفقراء غالبهم
الوالد الشيخ عن أخربه ثم إليهم» يُْسَعى بيوتهم، يف «موجودون فقال: البعض؟» «وأين
وعرفه الحني) ذلك يف الكبري الفَلكي الريايض العالم الجربتي، حسن الشيخ والده (يقصد

ِذكره.» يف وأطنَب عنه
فاستدعاه الجربتي، حسن الشيخ إىل أرسل الباشا أن ذلك بعد الجربتي ذكر ثم
وأدرك الجمعة، يف يومني إليه يرتدد وكان كثريًا، به واغتبَط برؤياه «ُرسَّ وأنه ملقابلته،
إال مرص من أغنم لم «لو يقول: وكان واليته، مدَّة عليه املطالعة والزم … مأموله منه

لَكفاني.» األستاذ بهذا اجتماعي
نقٌد فيها لطيفة بجملة الباشا مع مرص وعلماء والده قصة الجربتيُّ يختم وأخريًا
املرحوم مع تالقى كلَّما الشرباوي هللا عبد الشيخ املرحوم «وكان فيقول: الذع، ساخر
جميًعا كنا وجوُدك لوال فإنه الباشا؛ هذا عند سرتتَنا كما هللا «سَرتك له: يقول الوالد

«… َحمريًا عنده

األدبية الدراسات (5)

أقىص األدُب بلغ فقد العلمي؛ اإلنتاَج كثريًا يُفضل العرص هذا يف األدبيُّ اإلنتاج يكن ولم
انرصاف إىل األدب ر تأخُّ البعُض يُعلِّل وقد وموضوًعا، ومنهًجا أسلوبًا التأخر مراحل
كافيًا، سببًا وحده ينهض ال االنرصاَف هذا ولكن والصوفية، الدينية الدراسات إىل الناس
رفيع أدبي إنتاٍج أو ممتازين أدباء ظهور دون حاَلت أخرى أسباٌب الحقيقة يف هناك بل
الحكام رعاية فقدوا قد العرص هذا يف العرب أدباء أن األسباب هذه أهمَّ ولعل مبتَكر،
وهذا العثمانية، للدَّولة العربية البالُد انضمت منذ نادرة قليلة حاالت يف إال والرؤساء

والرعاية. التشجيع من شيئًا صاحبُه نال إذا إال يَزدِهر ال الرفيع األدب من النوع
ر تأخُّ يف كذلك واضح أثٌر الخارجي والعالم العربية البالد بني لة الصِّ النقطاِع وكان
ولم املفيد، والنقَد املثرية الدوافَع األدبية الدراسات فقَدت فقد العرص؛ هذا يف األدب
األخرى، اآلداب وبني بينها املقارنة أو املحاكاة أو األفكار بني االتصال فرصة لها تُتَْح
األدب يجرتُّون ديارهم داخل تامة ُعزلة يف وعاشوا أنفسهم، عىل العرب األدباء فانكمش
وحتى األسلوب، ممسوخ الروح فاقد جديًدا أدبًا يلفظونه ثم أسالُفهم، أنتجه الذي املاَيض

84



والشام مرص يف العلمية الحياة ُركود

هذا أثر وكان ضعيًفا، بهما االتصال كان والفاريس الرتكي املعاَرصين: الرشقيَّني األدبنَي
ما. حد إىل حلب مدينة عدا فيما — ضئيًال االتصال

إنتاجهم ضعف يف أثٌر العرص هذا أدباء يحياها كان التي الحياة لنوع يكون وقد
اآلفاق — لذلك نتيجة — وضاقت الرخاء، وقلَّ االقتصادية الحالة تدهورت فقد األدبي؛
فُعنُوا إليهم، تُوحي التي الفنية والصورة الحضارة مظاهر وقلَّت األدباء، فيها يُحلِّق التي
نات باملحسِّ كربى عناية وُعنُوا املبنى، دون نعة وبالصَّ املعنى، دون باألسلوب إنتاجهم يف
جهدهم واستنَفدوا األسلوب، تنميق عىل بها يستعينون أنواعها؛ اختالف عىل البديعية
مما وبعضها وَعكًسا، َطْرًدا قراءته تصح مما بعضها الشعر، من عجيبة أنواع نظم يف
لوفاِة أو مبنًى إلقامة املؤرِّخة أو امللِغزة األشعار من وأكثَروا وعرًضا، أفًقا قراءته تصح

إلخ. … عظيم

التاريخية الدراسات (6)

والتي الحَكم، عبد بابن اإلسالمية مرص يف بدأَت التي — التاريخي التأليف حركة أما
انقطاًعا انقطعت فقد — عرش الخامس القرن أواخر إىل مزدِهرة متِصلة مستمرَّة ظلَّت
بعد قيمة أو شأن له مرصيٍّا مؤرًِّخا نجد نكاد وال العثماني، العرص يف ا تامٍّ يكون يكاد
«الطبقات كتابه يَكتب حني مؤرًخا كالشعراني صوفيٍّا اعتربنا إذا إال اللهم إياس، ابن

وفية! الصُّ تراجم يف الكربى»
يف كتبوا الذين املؤلفني من عدٌد العثماني العرص يف مرص يف ظهر لقد حقيقة
مؤرِّخي من سبقوهم َمْن مرتبة إىل يَرَقْوا أن يَستطيعون ال جملتهم يف ولكنهم التاريخ،
هنا نأتي أن الحقيقة هذه إليضاح ويكفي قبله، التي القرون أو عرش الخامس القرن

العثماني. العرص هذا يف ظَهروا الذين القالئل املرصيني للمؤرخني بأمثلة
عرش الحادي القرن يف عاش وقد الصديقي، البَْكري الرسور أبي بن محمد منهم

وهي: مخطوطة، زالت ال تاريخية كتب ثالثة وله ١٠٨٧ه، سنة وتويفِّ (١٧م)،

وقضاة مرص لوالة يؤرِّخ وفيه املحروسة، مرص أخبار يف املأنوسة الروضة (١)
١٠٥٤ه. سنة إىل العثماني العرص يف العسكر

تعاقبَت التي والدول ملرص مخترص تاريخ وهو األبصار، ونزهة األخبار عيون (٢)
الَجراِكَسة. املماليِك عرص آخر إىل حكمها، عىل
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إىل وينتهي عثمان، آل لسالطني يُؤرِّخ وفيه العثمانية، الدولة يف الرحمانية امِلنَح (٣)
١٠٣٩ه. سنة

رجال من وهو املعطي» عبد بن «محمد املنويف اإلسحاقي املؤرخني هؤالء ومن
مؤرًخا، عاِلًما فاضًال قاضيًا كان إنه فقال: املحبي له ترجم أيًضا، عرش الحادي القرن
عىل ببلده قرأ كثرية، ورسائُل لطيف تاريخ وله الفكرة، صحيح للشعر، النَّْظم كثريَ
١٠٦٠ه سنة وتُويفِّ علمائها، أكابر عن بها وأَخذ مرص، إىل يرتدَّد وكان كثريين، شيوخ

منوف. ببلدة
أرباب من مرص يف ترصَّف فمن األَُول، أخبار «لطائف عنوانه التاريخي وكتابه
منذ حكام من مرص ويل ملن فيه وأرَّخ وخاتمة، أبواب وعَرشة مقدمة عىل رتَّبه الدول»
ُطِبَع وقد ١٠٣٣ه، سنة تأليفه من وانتهى عرش، الحادي القرن أوائل إىل العربي الفتح

و١٣٠٠ه. و١٢٩٦ ١٢٧٦ السنوات يف مختلفة طبعات القاهرة يف الكتاب هذا
مؤلَّفاته ومن (١٦م) العارش القرن رجال من وهو الحنبيل، مرعي أيًضا ومنهم
أخبار نه ضمَّ املعظَّمة» مكة وطريق الحاجِّ أخبار يف املنظَّمة الفوائد «ُدرر التاريخ يف
الخلفاء ِمن بالناس حجَّ ملن فيه وأرَّخ واإلقامة، والنزول الرحيل وكيفيَة واملنازل، الحاجِّ
عىل الحج مناسك رشح كما واألماكن، الِبقاع مختِلف من واألعيان، واألمراء والصحابة،
هذا من ويوجد الهجرية، السنني عىل فيه الحوادَث ورتَّب حنبل، بن أحمد اإلمام مذهب
سنة إىل الحاج إمرة َوِيل «فيمن الثالث الباب آخر إىل ويَنتهي فقط، األول الجزءُ الكتاب

٣٧م. رقم املرصية الكتب بدار مخطوٌط وهو ٩٦٦ه»
لرجاِل تُرتجم كتب وضع يف السابقني هم كانوا املرصيِّني أن إىل هنا نشري أن ونحب
الكامنة «الدُّرر كتابه ألَّف حني حجر، ابُن الرتاجم كتب من النوَع هذا بدأ بأكمله؛ قرٍن
يف الالمع وء «الضَّ كتابه فألَّف السخاوي تلميذُه بعده أتى ثم الثامنة»، املائة أعيان يف

التاسع». القرن أعيان تراجم
العثماني، العرص يف مرص من التاريخي التأليف ألوان من اللون هذا انقطع ثم
يف عاشوا الذين للرجال للرتجمة ضخمة ثالثة كتبًا فألَّفوا السوريِّني، أيدي إىل وانتقل

عرش: والثاني عرش والحادي العارش الثالثة: العثماني العرص قرون
«الكواكب كتابه: يف العارش القرن لرجال محمد) بن محمد الدين (نجم الَغزِّي خ أرَّ

العارشة». املائة أعيان تراجم يف ائرة السَّ
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القرن أعيان يف األثَر «خالصة كتابه يف عَرش الحادي القرن لرجال املحبِّي خ وأرَّ
عَرش». الحادي

الثاني القرن أعيان يف الدُّرر «سلك كتابه يف عرش الثاني القرن لرجال املرادي وأرخ
عرش».

بالرتجمة بعُد فيما السلسلة إتمام — تيمور أحمد هو — مرصي مؤرِّخ وسيُحاول
الذي هو يسريًا قسًما إال هذا مؤلَِّفه من يُنِجز لم ولكنه عرش، الثالَث القرن لرجال
(القاهرة عرش» الرابع وأوائل عرش الثالث القرن أعيان «تراجم بعنوان: وفاته بعد ُطِبَع

١٩٤٠م).
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الثاني الفصل

يفمرصوالشام اإلصالحية النهضة بوادر

عرش الثامن القرن أواخر يف

الهمم وخَمَدت التأليف، يف االبتكار وقلَّ اإلسالمي، العالم يف التفكري َجُمد كله؛ لهذا نتيجة
يتصدَّر كان حني متفرقة، نادرة حاالت يف إال باإلصالح، تُطالب التي األصوات وخَفتَت

الشعب. مصالح عن للدفاع العلماء بعُض
يف تظَهر وبدأت عرش، الثامن القرن يف فشيئًا شيئًا يذوب بدأ الجمود هذا ولكن
النهضة هذه بوادُر وتبدو جديدة، إصالحية نهضة بوادُر والشام مرص يف العربي املجتمع

ثالثة: مظاهَر يف واضحة

ِلَردعهم والحكام األمراء من العلماء يقفها بدأ التي فة املرشِّ الجريئة املواقف يف (١)
وحقوقه. الشعب مصالح عن وللدفاع الظلم، من ومنعهم

والدراويش، األولياء ملهاجمة والجماعات؛ األفراد بعض بها قام التي الحركات ويف (٢)
ح التمسُّ وعدم األرضحة بهدم واملناداة املجتمع، يف أشاعوها التي والخرافات البدع ومحاربة

كراماتهم. يف االعتقاد أو بأصحابها االستغاثة أو بها
ثقافية نهضة طالئَع بحقٍّ يُْعتََربون واملفكرين العلماء من عدد ظهور ويف (٣)

جديدة.



الحديث اإلسالمي الرشق يف الثقافة ومراكز اإلصالحية الحركات عن محارضات

أهميتها: لبيان التفصيل؛ من بيشء الظواهر هذه من ظاهرة لكل وسنُشري

العلماء ِزعامة األوىل: الظاهرة (1)

وأمراء حاميته وُقوَّاد الرتكيِّ الباشا بني ًما مقسَّ نهبًا العثماني العرص يف مُرص كانت
كثري، أو قليل يف الحكام هؤالء بها يُْعنَى ال ُمضيَّعة، فكانت الشعب حقوق أما املماليك،
وهم الدين، رجال فُهم العلماء؛ سلطان غريُ الحكام هؤالء سلطان من يَُحدُّ يكن ولم
وأمراء جند من الحكم رجال يكن ولم الروحي، السلطان أصحاب وهم القرآن، حَملُة
بهؤالء تربطه تكن لم والشعب الروحي، السلطان لهذا خشيتهم قدَر شيئًا يخشون
مثله، مرصيون فهم العلماء أما ومشاعر، ولغًة جنًسا عنه غرباء فهم صلة؛ الحكام
هوا تفقَّ قد بعُد وهم وإخوانهم، أهليهم إحساس ون يُحسُّ الريف، قلب يف كلهم نَشئوا
الظلم يأبى وأنه والعدل، املساواة عىل يقوم ديٌن أنه وعَرفوا اإلسالمي، الدين أمور يف
يلتزم بأن حاكم كل ويطالب رعيته، عن مسئوًال راٍع كل يعترب وأنه والَعْسف، والَجْور
واملحكومني الحاكمني نَظر يف كانوا العلماءُ فهؤالء حكمه، يف واإلنصاَف والعدل الحق

اإلسالمية. البالد هذه حكاُم بمقتضاه يَحكم الذي السماوي للقانون للرشع، رمًزا
الحكاُم ارتَضاه االختيارية الزِّعامة من نوٌع العثماني العرص يف للعلماء ُعِقَد لهذا
به ما لهم يشكو زعمائه، إىل لجأ بحكامه ضاق إذا الشعب فكان جميًعا، واملحكومون
النصيحة، لهم ويُقدِّمون الحكام، إىل الشكوى بهذه يسَعْون العلماء وكان ضيق، من
النصح، لهذا دائًما يستمعون الحكام وكان يعنفون، وقد النصيحة يف بهم يَرُفقون وقد
بعضها: بإيراد هنا نكتفي كثريٌة، ذلك عىل واألمثلة الوساطة، لهذه دائًما ويستجيبون

تزييف وراء من َغبٌْن أصابهم األسواق أهل «أن ١١١٤ه/١٧٠٢م سنة يف حدث
بالركوب وأْلَزموهم العلماء، إىل أمرهم وشَكْوا األزهر، الجامع ودخلوا فاجتمعوا النقود،
األمراء حَرضه عام، اجتماع بعقد أمره يُصِدر أن الباشا واضُطرَّ الديوان»، إىل معهم

العلماء. وكبار األرشاف ونقيب الجيش) فرق (قواد واألغوات الرتكي والقايض
وتحفظ الناس شكوى تُزيل قراراٍت املجتِمعون اتخذ أن بعد إال االجتماع يَنفضَّ ولم

مصالحهم.
وكان املالية، األوامر بعض مرص إىل السلطان أرسل ١١٤٨ه/١٧٣٥م سنة ويف
أعضاء واجتمع الخري، وجوه يف ف تُْرصَ كانت التي املرتبات بعض بإبطال يَقيض أحُدها
العثماني القايض عليه ب عقَّ السلطاني املرسوم ُقِرئَ فلما األوامر، هذه لسماع الديوان
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األعضاء أحد الحال يف له فانربى طاعته»، وتَِجب يُخاَلف، ال السلطان «أمر بقوله:
فقال: املنصوري، سليمان الشيخ وهو العلماء، من املرصيِّني

كفعل النائب وفعل السلطان، نائب فعل من كانت املرتَّبات هذه اإلسالم، شيخ «يا
عىل ورتَّبوه الناس وتَداوله املتقدمني، امللوك َة ُمدَّ العادُة به جَرت يشء وهذا السلطان،
وتعطَّلت الخريات، بَطَلت بَطل وإذا ذلك، إبطاُل يجوز فال وأسِبلة، ومساجَد خرياٍت
ويلُّ أَمر وإِْن يبطله، أن ورسوله باهلل يؤمن ألحد يجوز فال ذلك، لها امُلْرَصُد الشعائر
فعل يف لإلمام يَُسلَّم وال للرشع، ُمخاَلفٌة ذلك ألن أمره؛ ويُخاَلف له يُسلَّم ال بإبطاله األمر

الرشع.» يُخاِلف
األخذ عن الحكومة وَعَدَلت السلطان، أمر ذ يُنفَّ فلم قوي، أثٌر الشيخ ملعارضة وكان

به.
— الئم لومة الحق يف يَخَشون ال الذين — العلماء من وأمثاله الشيخ هذا كان
وأكدها عليها نصَّ كما الواجب، وأداء والحق العدل يف العليا باملثل اإليمان دائًما شعاُرهم

اإلسالم.
قوة من ُمْستََمدٌّ البأس هذا ألن بأسهم؛ دائًما يخشون العرص حكام كان ولهذا

وحقوقه. آرائه عن يعربون الذي الشعب قوة ومن الرشع،
يسألونهم إليهم ويسَعْون العلماءَ، هؤالء رون يوقِّ الحكام معظم كان أيًضا ولهذا
بن محمد للشيخ ترجمته يف الجربتي قاله ما هذا وِمْصداق والنصيحة، واملشورة الرأي
أمور من أمر يتم ال املرصية، الديار َرحى ُقْطَب «كان بأنه وَصفه فقد الِحْفني؛ سالم

ومشورته.» باطالعه إال الدولة
الكبريَين لألمريَيْن معاًرصا وكان الصعيدي، عيل الشيخ العلماء من النوع هذا ومن
ومحمد الكبري بك عيل وهما: العثمانية، الدولة عن لالستقالل محاولة أول حاوال اللَّذَين
يده، وقبَّال له أفَسحا عليهما دَخل فإذا النه، ويُبجِّ الشيخ ن يُِجالَّ كانا وقد الذهب، أبي بك

لَديهما. الشفاعة كثريَ وكان شفاعة، له ا يَُردَّ ولم
شيئًا ينىس ال حتى ثبٍَت؛ يف فرُيِْصدها بشكاواهم، دائًما إليه يلجئون الناس وكان
مما يشء يف يُخالفه وال يَطلب، ما كل إىل فيُجيبه الذهب، أبي إىل بها يذهب ثم منها،
تضَجر «ال الشيخ: له قال الرتدد أو االمتعاض من شيئًا وأبدى حَدث وإذا فيه، يرجوه
ويوم نموت، وكلنا فانية، الدنيا فإن الدنيا؛ يف حق بغري يفوتك يشء عىل تأَسْف وال
الُعهدة.» من وخَرْجنا نَصْحناك نحن وها نُصِحك، عن رنا تأخُّ عن هللا يسألنا القيامة
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وجهه يف يرصخ كان الشيخ فإن املظالم من مظلمة رفع عن األمري امتنع إذا أما
اليد هذه عىل خائف «أنا ويقول: يده يمسك ثم جهنم»، وعذاب الناَر «اتق له: ويقول

النار.» من
خصومة ثاَرْت وإبراهيم، مراد الطاغيتنَْي: عهد يف عرش الثامن القرن أواخر ويف
القضاء، إىل الرجل ولجأ املماليك، أمراء من وأمرٍي الشعب عامة من فقري رجل بني
أنهم العلماءُ وأدرك القانون، لُحكم يخضع أن وأبى وأبرق، وأرَعد األمري فثار له، فحَكم
الشعُب وأيَّدهم ْردير، الدَّ الشيخ َمهم وتزعَّ القانون، كلمة باحرتام فطاَلبوا الرشع، ُحماة
وكاد َحوانيتَهم، التُّجاُر وأغلق القاهرة، شوارع يف خطرية مظاهرٌة وقامت غضبتهم، يف
إىل فأرسلوا األمراء، من العقالء بعُض تداَركه أن لوال شاملة، فوىض إىل ينتهي األمر
لم العلماء ولكن مضطرٍّا، فأذَعن القانون، رأي عند النزول إليه يطلبون املغتِصب األمري
صلح فُكِتَب الحق، هذا تُثِبت وثيقة عىل يحصلوا أن عىل وا وأرصُّ اإلذعان، لهذا يأَمنوا

الرشع. ويُحتِّمه القانون به يَقيض ما باْلِتزام األمراءُ فيه أقرَّ رسمي
وعنَّف الحسينية، أهل من اب قصَّ رجٍل عىل القاهرة وايل اعتدى بقليل ذلك وبعد
فثار رشعي، أمر بغري عليه يقبض أن وأراد للحكومة، بأموال مطالبته يف واشتد عليه،
يف وجادلهم األمراء، إىل الشكوى الشيُخ فحمل العرويس، الشيخ إىل ولَجئوا الحسينية أهل
وعيَّنوا الوايلَ، وعَزلوا اإلذعان، إىل األمراء واضُطرَّ الرشع، حدود باْلِتزام وطالبهم شأنها،

واسرتضاهم. املشايخ وقابل األزهر إىل الجديد الوايل ونزل جديًدا، واليًا مكانه
باألموال، بلبيس يف األهايل مطالبة يف األمراء أحد اشتد ١٢٠٩ه/١٧٩٥م سنة ويف
الرشقية، من والشيخ الرشقاوي، الشيخ إىل أصابهم ما فشَكْوا كثري، أذًى ه رشِّ من ونالهم
إىل الشكوى بهذه فسعى بلبيس، يف أرٌض له كانت فقد العنَت، هذا من يشءٌ ناله وقد
يصنَعا ولم رأَسيْهما، َرِكبا األمريَيْن ولكن بالحسنى، الظُّلَم يمنع أن وأراد وإبراهيم، مراد
وكاد القاهرة، يف الفوىض وسادت له، فاستجابوا الثورة، إىل الناَس الشيُخ فدعا شيئًا،
وصف يف الجربتي يقول األمراء! خَضع ذلك وعند شاملة، دموية ثورة إىل ينتهي األمُر

إليه: انتَهت وما األحداث هذه
فختم املشايخ، إىل وأرَسلوا هناك، األمراء واجتمع بك، إبراهيم بيت إىل الباشا «فنزل
… األمري والشيخ البكري والشيخ الرشقاوي والشيخ النقيب والسيد السادات الشيخ
واْلتَزموا ورجعوا، تابوا األمراء) (أي أنهم عىل األمر وانحطَّ الحديث، وطال الكالم ودار
عن أتباَعهم وا يَكفُّ أن … منها رشوط؛ عىل الصلح وانعقد عليهم، العلماء َط َرشَ بما
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القايض وكان … حسنة سرية الناس يف يَسريوا وأن … الناس أموال إىل أيديهم امتداد
إبراهيم عليها وختم الباشا، عليها وفْرَمَن1 بذلك، عليهم ة ُحجَّ فكتب باملجلس، حاًرضا
كلٍّ وحوَل املشايخ، ورجع الفتنة وانَْجَلت أيًضا، عليها فختم بك، مراد إىل وأرسلها بك،

«… ينادون وهم العامة من جملٌة وخلفه وأماَمه منهم

والخرافات البدع محاربة الثانية: الظاهرة (2)

إللغاء عرش الثامن القرن يف مرص يف ارتفَعت التي األصواُت فتُمثِّلها الثانية الظاهرة أما
مرص وخاصة — العربية البالد أن والحقيقة واملتدرِوشون، املتصوِّفة أشاعها التي البدع
الطرُق فيها وانتَرشت كربى، تكيَّة أو خانقاه إىل العثماني العرص يف انقلبَت قد كانت —
وإنما طريقة، ذو شيٌخ بَنيها ِمن ينَشأ لم مرص أن والغريُب ولون، نوع كل من الصوفية
إىل وتلك هذه وفدت ثم الغرب، يف ظهر وبعضها الرشق، يف ظَهر بعُضها الطرق هذه
طرق إىل وتفرََّعت وترعرَعت، فنََمْت رحبًا، صدًرا أهليها وبني ُربوعها يف ووجَدت مرص،
الطبقات ُمختِلف من املرصيون تعلَّق املدِقع؛ وللفقر الفايش للجهل ونتيجًة كثرية، فرعية
يف يلتِمسون الصوفية؛ الطرق بهذه — الِحَرف وأصحاب الِفالحة رجال وخاصة —
كنَِفه، يف يعيشون الذي املادي الفقر عن ِعوًضا املوعوِد اآلخرة نعيم ويف الروح رحاب
أصبح حتى الحال ر تطوَّ وقد ُحكاُمهم، بهم يُنِْزله الذي والقهر والَعْسف الظلم وعن
أمثلة الجربتي تاريخ ويف الصالحني! هللا أولياء من وليٍّا معتوه وكلُّ شيًخا، مجذوب كلُّ

لهؤالء. كثرية
يف قائمة الخصومُة هذه وظلَّت واملتصوِّفة، الفقهاء بني خصومٌة قبُل من قامت وقد

العثماني. العرص
وعلوم والسنة القرآِن ودراسة الرشع هو املعرفة طريق أن يَرْون كانوا فالفقهاء
طريق أن يَرْون فكانوا املتصوفة أما وأصول، وفقه وحديث تفسري من املختِلفة؛ الدين
الشيوخ من وقليٌل وتعاىل، سبحانه هللا حب يف والفناء والعبادة، والزهد الذَّوق هو املعرفة
عرش، الثالث القرن يف َكندري السَّ هللا عطاء ابن مثل والتصوُّف؛ الفقه بني جمع َمْن

العثماني). العرص هذا (يف عرش السادس القرن يف الشعراني الوهاب وعبد

فَرمانًا. كتَب أي 1
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النفس رياضة إىل يدعو فهو املجتمع؛ عىل منه خطَر ال ذاته حد يف والتصوُّف
— الصوفية الطرق وبعض هللا، حب يف والفناء والزهد والعبادة، ف التقشُّ وإىل والروح،
والسعي العمل عىل تحضُّ وإنما والتواكل، التكاسل إىل تدعو ال — الشاذليَّة كالطريقة
حتى وانتَرش ساد عندما العثماني العرص يف منه الخطورة نشأَت وإنما الرزق، طلب يف
الدفاع يف املتصوفُة غاىل وعندما مجنون، وكلُّ جاهل كلُّ — أسَلْفنا كما — الواليَة ادَّعى
الشكِّ من الناس تحذير يف الرسائل يكتبون وأخذوا وكراماتهم، ومكانتهم أنفسهم عن
بعض يف تَفوق كانت والتي وأمواتًا، أحياءً يَدَّعونها كانوا التي وكراماتهم الشيوخ يف
الصحيحَة اإلسالم ومباِدئَ يتَعارض هذا وكل السالم، عليهم األنبياء معجزاِت األحيان

… الناس عقائَد ويُفِسد اليسرية، السمحة
التي البدع هذه ملقاومة الحني بعَد الحنِي يف األصواُت ترتفع أن غريبًا يكن لم لهذا
شكًال أحيانًا تتخذ املقاومُة هذه أو النقد هذا وكان التصوُّف، وباسم الدِّين باسم انتَرشت
واألجناد، الحكاُم تارًة بها يقوم وكان النظري، الجَدل شكل أخرى أحيانًا وتتخذ عنيًفا،
والشعراء. اظ والوُعَّ والفقهاء، العلماء من الفكر رجاُل أخرى أحيانًا بها يقوم كان كما

وصاحبته البكري عيل الشيخ أمثلة: (1-2)

الجربتي له تَرجم البكري، عيل اسمه رجٌل فيهم: الناس اعتقاُد فشا الذين املجاذيب من
الطرقات يف يميش معتوًها، رجًال كان إنه فقال: ١٢٠٧ه/١٧٩٢-١٧٩٣م، سنة وَفيَات يف
لبس وقد القدمني حايفَ يسري أو األحوال، أغلب يف السوءتنَي مكشوَف الرأس عارَي
ُمنِكر بني وهم الناس وعامة األطفاُل فيتبعه ويَْهذي، كالمه يف ويخلط وطاقية، قميًصا
هي «كما واليتُه عندهم ت وصحَّ إليه، مالوا قد الناس أكثر ولكن لواليته، وُمصدِّق ألحواله

الجربتي. يقول كما أمثاله» يف مرص أهل عادة
يف الناس عقيدة استغالل عىل فعمل ومكر، دهاء صاحُب أٌخ البكري لعيل وكان
ثيابًا، وألبسه منزله يف وحَجزه الشوارع، يف التجوال من فمنَعه الثروة، وراء سعيًا أخيه
إيمانهم واشتد َدعاواه الناُس وصدَّق الُقْطبانيَّة، توىل وأنه بذلك، له أَِذَن أنه للناس وأظَهر
يوافق بما كالمه وتأويل وخلطه هذَيانه إىل والسماِع منزله، يف زيارته عىل وأقبلوا به،
األمراء نساءُ بالربِّ ه وخصَّ والنذور، الخرياُت عليه وانهالت نفوسهم، يف وما رغباتهم
شبَكتُه، وصاَدت ِسلعتُه «ونَفَقت الجربتي: يقول واغتنى، أخوه أثرى حتى واألكابر،
العظيم.» البوِّ مثَل صار حتى والراحة، والفراغ والدسومة األكل كثرة من الشيخ وَسِمَن
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ال معتوهة امرأٌة تِبَعتْه تَْجواله أوقات يف الشيخ إن بل الحد، هذا عند األمر يقف ولم
يف واعتقدوا أيًضا، بها الناس آمن ما ورسعان وتَْجواله، له تنقُّ يف ولِزَمتْه َخبًال، عنه تقل
الصالحني، األولياء من مثله فأصبَحت وجذَبها» «لحظها قد الشيخ أن وأشاعوا واليتها،
الرجال، ِزيِّ يف الشارع إىل معه فخرجت الجذب، درجات من أخرى درجًة ارتقت ثم
كما — ومنهم غار، الصِّ واألطفال والعامة الفقراء من الغفري الجمُّ سارا أنَّى يَتبُعهما
قد الشيخ إن فقيل: ِمْشيته»، يف وتَحنْجل ثيابه «ونزع بهما اقتدى َمن — الجربتي يقول
القول، يف وتُْفِحش عال، دَرٍج عىل أحيانًا تَْرقى املرأة وكانت وليٍّا! فصار ه، مسَّ أو جذَبه

بها! تربًكا يدها؛ تقبيِل عىل ويتَزاحمون بها، الناس إيمان فيزداد
الضجيج َكثُر بشارع مرَّا إذا كانا حتى واملرأة الرجل أتباع وكثر الحال وتفاقم
وِبضاعة، متاع من فيها ما عىل واستوَلْوا الدكاكني، فنَهبوا أتباُعه واجرتأ األصوات، وعَلت
إىل وأدخله الشيخ عىل فقبَض كاشف، جعفر يُْدَعى جندي ببيت يوًما املوكب هذا ومرَّ
ثم يأكله، ما له وقدَّم حوله، ني امللتفِّ الناس طَرد ثم املجاذيب، وسائُر املرأة ومعه داره
الوالية طريَّ حتى يرضبهم أخذ فقد واملجاذيب املرأة أما سبيله، حال إىل ذلك بعد أطلقه
املجانني. عند وربَطها املارْستان، إىل املرأة وأرسل املجاذيب، َرساح أطلق ثم رءوسهم، من
فقد موتهما؛ بعد حتى ورفيقته الشيخ بوالية يؤِمنون الناس ظلَّ فقد هذا ورغم
املقرئني له ورتَّب ومقاًما، مقصورة قربه عىل أخوه فأقام ١٢٠٧ه، سنة يف الشيخ تُويفِّ
وكان قصائدهم، يف وأوصافه بكراماته يتغنَّْون واملنِشدين، األشاير وأرباَب واملدَّاحني
عىل وجوههم ويُمرِّغون ويتصايَحون «يتَواَجدون الجربتي: يقول كما — املريدون هؤالء
وجيوبهم.» عبابهم يف ويضعونه به املحيط الهواء من بأيديهم ويَغِرفون وأعتابه، ُشبَّاكه
الشوارع، إىل فخرَجت َرساُحها، أُطِلق ثم ما، وقتًا املارستان يف لبثت فقد املرأة أما
خاص بوجٍه — النساء ويؤمن واليتها، يف الناس يعتقد انفرادها» عىل «شيخة بها وإذا

والنُّذور. الهدايا لها وُقدَِّمت املوالد، لها أُِقيمت َمماتها وبعد كراماتها، يف —

املباركة العنزة (2-2)

وقٍت يف الثروات، واجتالب الغنى الصطناع ميسوًرا سهًال طريًقا إذن الوالية ادعاء كان
انتشار أسباب أهم من سببًا هذا يكون وقد بالناس، الضيق واشتد الفقُر فيه َفشا
نَسبوا حتى الباب هذا يف تغاَلْوا الناس ولكن والدراويش، املجاذيب وكثرة التصوُّف
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هذا أتى فقد نفيسة؛ السيدة مشَهد ام ُخدَّ كبريُ هذا فَعل الحيوانات، إىل والكرامات الوالية
وشاع بالكرامات، تأتي أصبَحت حتى خريًا بها أوَصت السيدة أن وادعى بَعنْزة، الرجُل
من الهدايا إليها يُْهدون وصاروا فيها، الشيخ قاله وبما بها الناُس فآمن العنزة، خربُ
الذهب، من وُحِليٍّا وأساوَر قالئَد لها النساء وعمل الورد، وماء كَّر والسُّ واللَّْوز الُفْستق

بها. والتربُّك زيارتها عىل والكرباء األمراء ونساء الناس وتزاحم
بدعوى وعنزتَه الشيَخ يستدعي فأرسل بخربها، َكتُْخدا الرحمن عبد األمريُ وسمع
موكٍب يف وسار — حجره يف والعنزة — الرجل فركب وحريُمه، هو بها التربك يريد أنه
وصل أن إىل الناس، من الغفري والجمُّ البيارق به وتحيط والزمور، الطبول تتقدَّمه حافل
بذبحها أمر ثم نساؤه، بها ليتربك الحريم إىل العنزة وأدخل به، فاحتفى األمري، منزل إىل
أَكل التي هي أنها فعرَّفه العنزة طلب االنرصاف أراد وملا لحمها، من صاحبها وأطَعم
ِشتَّان ولكن حافل، موكب يف بيته إىل يُعاد أن وأمر َفْعلِته، عىل وأنَّبه وبَّخه ثم لحمها،
والناس تزفه، والزمور والطبول الشيخ، عمامة عىل العنزة جلد وضع فقد املوكبني؛ بني

داره. إىل وصل أن إىل منه يَسَخرون

لإلصالح سلبية محاوالت (3-2)

رفيق عنف

يَِزْد لم الرفق غايَة رفيًقا كان — نَرى كما — ُعنٌف ولكنه العنيفة، للمقاومة أمثلة هذه
الوالية صاحبة العنزة ذبح أو باملارستان، امرأٍة إلحاق أو املجاذيب، بعض رضب عىل
هَوِس من رآه ما الرجَل هال فقد نابليون؛ فعله ما الباب هذا يف ويدخل والكرامات،
الذين الفقراء أمر يف ١٢١٥ه سنة شعبان يف مرص علماءَ فاستفتى املجاذيب، هؤالء
العوام، ويعتقدهم الواليَة ويدَّعون ويرصخون عوراتهم ويكشفون األسواق، يف يَدورون
جواز يف اإلسالم رأَي العلماءَ وسأل يصومون، وال املسلمني صالَة يُصلُّون ال هذا مع وهم
ورشعنا لديننا ومخالف حراٌم كله هذا بأن الفقهاء فأجاب تحريِمه، أو هذا َمسَلِكهم
والقبض الفقراء هؤالء بتتبُّع اإلدارة رجال وأمر فتواهم، عىل نابليون فشَكرهم وُسنَّتنا،
إْن البلد من نُِفَي الرشد كامَل كان وَمْن باملارستان، ُرِبَط مجنونًا منهم كان فَمْن عليهم،

مسلكه. تغيريَ أبى
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الفقهاء فتاوى

التصوف من موقفهم — وضوح يف — ترشح العلماء أصدرها التي الفتوى وهذه
اتَّخذَت وقد الفريقني، بني قائمًة كانت التي الخصومة عىل دليل خريُ وهي واملتصوِّفة،
الفتاوى تلك وأوضحها أبرزها لعل أخرى، أشكاًال — أسلفنا كما — الخصومُة هذه
شأنهم، من والحطِّ وتَْجريحهم املتصوفة لنقد العرص هذا علماءُ ألَّفها التي الرسائُل أو
سنة يف الصعيدي عيل الشيخ أصدَرها التي الفتوى والرسائل الفتاوى هذه أمثلة ومن
كان التي املطاوعة طائفة عند الذكر طريقة بصدد إليه ه ُوجِّ سؤال عىل ردٍّا ١١٩٧ه
والرساويل، واملالحف الكبرية السبح ويستعملون والطبول، واألعالم املغنِّني فقراؤها يتَِّخذ
ظهورهم بها يُمِسكون أو رءوسهم فوق الذاكرين خلف يَجلسون الذين الغلمان يضعها

البدع. من ذلك وغري …
يف الحنفي الدين صفي محمد الشيخ كتبها التي الرسالة تلك الرسائل ومن
عنيًفا، هجوًما وأهله التصوَُّف فيها وهاجم املحرقة»، «الصاعقة وأسماها ١١٠٥ه سنة
وراحوا بالعبادة، وخَلطوهما دينًا واللعب الرقص اتََّخذوا الذين الفقراء أولئك وخاصة
والتسفيل بالتصعيد رءوسهم وقداء وراء، إىل أيديَهم ُمركِّبني يَدورون الذِّكر حلقات يف

النصارى. عند الديك» «ركض لعبة يف معروفة هيئٍة عىل والتلوِّي

والشعر املجتمع صوت

وكثريًا الشعر، صوُت الوالية مدَّعي من النفر بهذا للتنديد ارتفعت التي األصوات ومن
القرن يف مرص يف عاش وقد السياسة، وألحداِث املجتمع ألحوال ترجمانًا الشعُر كان ما
االنفعال شديَد الشاعر هذا وكان الحجازي، البدري حسن اسمه ُمجيد شاعٌر عرش الثامن
جميلة صوٌر تاريخه يف الجربتي عنه نقَلها التي الكثرية املقطوعات ويف حوله، يحدث ملا
املقطوعات هذه من كثري يف وهو عهده، عىل مرص يف واالجتماعية السياسية للحياتنَْي:
تعقيبًا قال املجاذيب، التصوُّف أدعياء ومن الجَهلة، العلم أْدِعياء من بالشكوى يَِضجُّ

الذكر: سالف البكري عيل الشيخ حادث عىل

ُق��ْط��ب��ا ال��ن��اِس ل��دى ِج��نَّ��ٍة ذي ك��لَّ رأي��ن��ا أن إل��ى نَ��ِع��ْش ل��م ل��ي��ت��ن��ا
ربَّ��ا ال��ع��رش ذي دوِن م��ن تَ��ِخ��ذوه ق��د ب��ل يَ��لُ��وذون ب��ه ُه��ْم َع��َل��ًم��ا
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َك��ْرب��ا يُ��ْف��ِرُج — األن��اِم ج��م��ي��ع ع��ن — ُف��الٌن ق��ائ��ل��ي��ن: ال��ل��َه نَ��ُس��وا إذْ
وُع��ْرب��ا ُع��ْج��ًم��ا يُ��ْه��َرع��ون ول��ه َم��زاًرا ي��ج��ع��ل��وه م��ات وإذا
وتُ��ْربَ��ا ق��بَّ��ل��وه ال��ب��اِب َع��تَ��َب وب��ع��ٌض ال��ض��ري��َح ق��بَّ��ل ب��ع��ُض��ه��م
ُق��ْرب��ا ب��ذل��ك ت��ب��ت��غ��ي ـ��ن��ام��ه��م أْص��ـ م��ْع ت��ف��ع��ل ال��م��ش��ِرك��ون ه��ك��ذا
َص��بَّ��ا وال��م��ق��ِت ال��ع��ذاِب َس��ْوُط ُص��بَّ ع��ل��ي��ه��ْم وال��ُق��َراِن ال��ع��ل��م وأول��و
ون��ه��ب��ا س��ْل��بً��ا ال��ع��ب��اد وُظ��ل��ِم ِر وال��َج��ْو وال��زُّور ب��ال��ف��س��ق رَم��وُه��ْم إذْ
ق��ل��ب��ا ال��ل��ُه ل��ه أع��م��ى ل��ش��خ��ٍص ـ��ُل وال��َويْ��ـ ال��بَ��ص��ي��رِة َع��َم��ى ِم��ن ذا ك��لُّ
َص��ْع��ب��ا ال��ش��ري��ع��َة خ��ال��ف م��ا ـ��ُظ��ُر يَ��ن��ـ ح��َس��نً��ا ��ي ُس��مِّ َم��ْن وال��ح��ج��ازيُّ
ُك��تْ��بَ��ا يُ��درُِّس ع��اِل��ًم��ا ل��و ـ��ج��ه��ل ال��ـ أه��ل ِف��ْع��ل ِم��ن ال��ح��ذاَر ف��ال��ح��ذاَر
َك��ْل��ب��ا ال��س��وء َص��نْ��ع��ة ف��ي ف��س��اوى ه ل��دن��ي��ا َص��ي��ٍد ف��خَّ ال��ِع��ل��َم ج��َع��ل
ُع��ْق��ب��ى ي��وم ف��ي ال��ع��ق��اب ع��دي��ُم ـ��ب ال��ك��ل��ـ إِذ خ��ي��ٌر؛ م��ن��ه ال��ك��ل��ب ب��ل ال،

عام؛ بوجٍه الوالية مدَّعي فيها هاجم عنًفا أشد أخرى قصيدة الحجازي وللبدري
قال:

��ْم��ل��ِة وال��شَّ وال��ُع��كَّ��اِز ��وِف وال��صُّ ��ب��َح��ِة وال��سِّ ال��ت��س��ب��ي��ح أول��ي اح��ذر
��ع��رِة ال��شَّ أُول��ي إب��ل��ي��َس ش��ي��وَخ س��يَّ��م��ا ال واألب��ري��ق وال��دِّل��ِق
ِة ع��دَّ ب��ال ب��ل ُش��ع��وًرا ح��َوت م��ا ب��تَ��ْع��داِد أب��ال��ي��َس َح��َوْت
ك��ال��َق��ْط��رِة ال��ب��ح��ُر ف��ي��ه يُ��َع��دُّ ب��ل ك��ال��ب��ح��ر، ال��َح��ْص��َر ف��اَت وال��م��ك��ُر
وال��نَّ��ْج��دِة َل��ْل��ع��وِن ي��ا ي��ق��ول: ت��اب��ًع��ا ل��ه��م إب��ل��ي��ُس ف��ص��ار
ُغ��نْ��يَ��ِة ِم��ن ال��م��ك��ِر ف��ي ع��ن��ك��ُم ل��ي ف��م��ا َع��لِّ��م��ون��ي؛ ح��َويْ��تُ��م م��م��ا
وال��نَّ��ْدوِة ال��نَّ��اِد ف��ي ِم��ث��لُ��ك��ُم وم��ا وانْ��ِق��ي��ادي ِق��يَ��ادي ل��ك��م
ال��نَّ��وب��ِة ص��اِح��َب ي��ا ال��وف��ا، أه��ل ي��ا يُ��ن��ادون: أف��واٍه ب��م��ْلءِ
ال��رِّْف��ع��ِة بَ��ن��ي ي��ا َل��ل��رِّف��اع��ي ي��ا راِف��ع��ي ي��ا ُق��ْط��ُب ي��ا ش��اف��ِع��ي ي��ا
ال��َح��ْم��ل��ِة ع��ل��ى ع��ي��ن��ون��ا ال��ك��وِن ءَ أْولِ��يَ��ا ي��ا أح��م��ُد س��يِّ��دي ي��ا
بُ��ْغ��يَ��ِة ِم��ن ال��م��ال ب��غ��ي��ر ل��ه��ْم م��ا يَ��بْ��غ��ون، وال��م��اَل َك��رٍَّة ذو
ِم��ْري��ِة م��ا غ��ي��ِر ِم��ن ت��رى ك��م��ا ال��ورى أْرق��ى ال��ف��س��ق ف��ي ل��ك��ن��ه��م

القدر. بهذا منها نَْكتفي طويلة، والقصيدة

98



والشام مرص يف اإلصالحية النهضة بوادر

لإلصالح إيجابية محاولة (4-2)

محاولة إىل الجربتي أشار فقد هذا ومع سلبيٍّا، االستنكاُر كان جميًعا األمثلِة هذه يف
روميٍّا واعًظا املحاولة هذه صاحُب كان عليها، والقضاء الِبدَع ملحاربة واحدة إيجابية

املؤيد. جامع يف وْعِظه َمجالَس يَعقد وكان األصل)، تُْركي (أي
بدأ وعظه من انتهى أن بعد ١١٢٣ه/١٧١١م سنة رمضان ليايل من ليلة ويف
األولياء قبور عىل والقناديل الشموع وإيقاد األولياء، برضائح مرص أهُل يفعله «ما ينتقد
األمور والة وعىل ترُكه، الناس عىل يجب كفٌر ذلك «فعل إنَّ وقال: أعتابهم» وتقبيل
اطََّلع األولياء بعض إن طبقاته: يف الشعراني قوَل أيًضا «وذكر ذلك، إبطال يف عُي السَّ
عىل — األولياء عن فضًال — األنبياءُ تَطَّلع وال ذلك، يجوز ال أنه املحفوظ! اللوح عىل
ذلك، هدُم ويجب والتكايا، األولياء رضائح عىل الِقباب بناء يجوز ال وأنه املحفوظ، اللوح

رمضان.» ليايل يف زويلة بباب الفقراء وقوف أيًضا وذَكر
العرص، ذلك يف وخاصة جريئًا، وكان جديًدا، كان إليه دعا وما الواعظ هذا قاله ما إن
دعوته الوهاب عبد ابن بدأ فقد سنة؛ وثالثني بثالٍث اب الوهَّ عبد بن محمَد سبق لقد
١١٢٣ه/١٧١١م. سنة يف اآلراء بنفس نادى فقد الواعظ هذا أما ١٧٤٤م، سنة حوايل
فَعله ما يفعل أن الرجل وأراد لدعواه، املؤيد مسجد يف املستِمعون استجاب وقد
صالة بعد أتباُعه ووراءَه فخَرج جميًعا، ولسانه بيده املنَكر يُقوِّم أن الوهاب؛ عبد ابن
به، يقفون الذين «فهَرب زويلة، باب عىل واألسلحة بالنَّبابيت جميًعا ووَقفوا الرتاويح،

األولياء؟!» أين يقولون: وهم املعلَّقة، واألَُكر الجوخ فقطعوا
ِشعًرا أو تَصُدر فتوى األمر يَُعد ولم تهتز، إذن والشيوخ األولياء عروش بدأت
املفتونون العامة أرسع ذلك عند يَقتل، سالًحا أو الرأَس، يَْصدَع نَبُّوتًا أصبح بل يُنَْظم،
العجيب ومن يقول، وما الواعظ هذا أمِر يف الفتوى يسألونهم األزهر علماء إىل بمشايخهم
هذا يف أرى ال ولكنني عليها! وقَضْوا الدعوى هذه حاَربوا الذين هم األزهر شيوخ أن
بعضهم كان بل للتصوُّف، املعادين من جميًعا يَكونوا لم األزهر شيوخ فإن عجبًا؛
أهمُّ وهذا — منهم الكثريون وكان والتصوف، الرشيعة ِعلَمي: بني — ُقلنا كما — يَجمع
أوقافها من لهم وكانت والجوامع، الزوايا يف مدرِّسني أو وُعاًظا أو أئمًة أو خطباءَ —
الهدايا من أخرى أنِصبٌة لهم كانت كما الوفري، الرزق عليهم تُِدرُّ وجامكيات مرتَّباٌت
تَرِبطهم الدولة، يف موظَّفون كلِّه هذا بعد وهم األِرضحة، ألصحاب تُقدَّم التي والنُّذور

ركابها. يف يَسريوا أو للثورة يَستجيبوا أن عليهم العسري ومن الوالء، روابُط بها
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أحمد والشيخ النفراوي أحمد الشيخ هما: — األزهر شيوخ من شيخان وأصدر
قال. ما عىل زجره الوايل من ويطلبان الواعظ، هذا رأَي فيها يَنُقضان فتوى — الخليفي
وثار، غضب ولكنه فقرأها، وعظه، مجلس يف الواعظ إىل الفتوى هذه الناُس وحمل
ه وجَّ ثم القايض! مجلس يف ِلُمجاَدلتي فْليَأتوا قلُت ما بغري أفتَْوا العلماءُ كان إن وقال:
إجابُة فكانت الحق؟» ويَنرص ذلك عىل يساعدني َمْن ِمنكم «فهل وقال: أتباعه إىل خطابه

نُفارقك.» ال معك، «نحن أنصاره:
يَزيدون أنصاره من جماعٌة وحوَله املسجد من وخرج وعِظه، كريسَّ الواعظ وترك
القايض وانزعج القايض؛ بيت إىل وصل أن إىل القاهرة شوارع يف بهم وتقدَّم األلف، عىل
تُحِرض أن «نريد فقالوا: يريدون. ا عمَّ وسألهم املحتِشد، الجمع هذا رأى عندما واضطَرب

يُخاطبه: ملن القايض فقال أمامك» ِلنُباِحثَهما الفتوى؛ هذه أصَدرا اللَّذَين
أحًدا ولكنَّ معهم»، ُمجادلِتكم إىل ونَستمع هما نُحِرضُ ثم الجموع هؤالء «ارصفوا

له: وقالوا القايض حول جميًعا وا اْلتفُّ بل ينرصف، لم
الفتوى؟» هذه يف أنت تقول «ماذا

لم أنهم غري باطلة»، «هي وقال: الفتوى فأنكر املتظاهرين، بأس القايض وَخِيش
لم القاَيض ولكن كتابًة، هذا إنكاره ل يُسجِّ أن منه وطلبوا الشفوي، اإلنكار بهذا يَْقنَعوا
لم لهذا املتظاِهرين؛ الثائرين هؤالء من يتخلَّص أن أراد هو وإنما يقول ما يَعني يكن
فْلنَرتك خرجوا، قد والشهود ضاق قد الوقت «إن لهم: فقال آخر، ُعذًرا انتَحل أن يلبَْث

غد.» إىل ذلك
بينهم الحديث ينقل الذي هو الرتجمان وكان املتظاهرين، ثورة اشتدَّت ذلك عند
وانتهز ورضبوه، عليه وا فانَقضُّ العربية)، يَفهم ال تركيٍّا القايض كان (فقد القايض وبني
ًة ُحجَّ لهم كتَب حتى القايض نائَب الناُس يَرتك ولم وحريمه، هو ففرَّ الفرصَة القايض

والخليفي. النفراوي الشيخني: رأي وخَطأِ الواعظ رأي بصواب
املؤيد؛ مسجد إىل بأيام ذلك بعد الناُس ذَهب فقد الحد؛ هذا عند الفتنة تنته ولم
يقول الوعظ! من منَعه القاَيض أن شائعٌة وَرسْت يجدوه، فلم وْعِظهم درس ليحرضوا
معي، فليَُقم الحق ينرص أن أراد َمْن الناس، أيها وقال: منهم رجٌل «فقام الجربتي:
املحكمة يف وَمْن القايض رآهم فلما القايض، مجلس إىل بهم فمىض الغفري، الجمُع فتَِبعه
عليه، فدخلوا القايض، إال يبَق ولم الشهود من بها َمْن وفرَّ الخوف، من عقولهم طاَرت

شيخنا؟ أين له: وقالوا
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أدري. ال فقال:
يُحِرض أن ونسأله األمر، هذا يف الباشا ونكلم الديوان، إىل معنا واركب قم له: فقالوا
ِمن نَجْوا َدْعواهم أثبتوا فإن معهم، ونتباحث شيخنا، بقتل أفتَْوا الذين أخصامنا لنا

قتَْلناهم. وإال أيدينا
الديوان، إىل طَلعوا أن إىل وأماَمه خلفه من وتَِبعوه ُمْكَرًها، معهم القايض فركب
الديوان مَلئوا الذين هؤالء إىل انظر فقال: وقته، غري يف حضوره سبب عن الباشا فسأله

بي. أتَْوا الذين فهم والحوش،
قصتهم.» عن وعرَّفه

رأيهم، عارض هو إْن هم رشَّ وخيش وغَضِبهم، الناس ع تجمُّ من رآه ما الباشا وهال
شيخهم فأحرضوا الناس وخرج الواعظ، ملناقشة الشيخان يَحُرضَ بأن أمره فأصدر
اليوم يف بالشيخني يأتوه أن عىل معهم واتفق املؤيد، بجامع وعظه كريسِّ عىل وأجَلسوه

أمامه. األمر ويناقشوا القايض، إىل جميًعا ليذهبوا التايل؛
خَرجوا فلما رشهم، يتَّقَي أن أراد هو وإنما أمره، يف ا جادٍّ يكن لم الباشا أن غري
سوء من العامة فعله وما حصل ما «يعرِّفهم بك وقيطاس بك إبراهيم إىل رسالة أرسل
األمريَيْن بتهديد رسالته وختم والقايض» نحن وتحقرينا الفتن، تحريك وَقْصَدهم األدب،
«وقد قال: الفتنة، لهذه حدٍّ وضع عىل يَعَمال لم إن والقايض هو مرص سيُغادر بأنه

البلد.» من السفر عىل والقايض أنا عَزمُت
مرص، خارج الواعظ بنفي أمرهم فأصدروا املوقف، خطورَة املماليُك األمراءُ وأدَرك
عليه، قبَض منهم رآه وَمْن يركب، «أن األغا إىل أيًضا األمر صدر فقد أنصاره، وتفرق

السقط.» من يسكنه َمْن ويطرد املؤيد، جامع يدخل وأن
إال تَُدم لم ولكنها عرش، الثامن القرن يف إصالحية حركة أول مُرص َشِهَدت وهكذا
هذه لتقبُّل بعُد ا مستعدٍّ يكن لم املرصي املجتمع فإن النجاح؛ لها يُْكتَب ولم قليلة، أياًما
الواعظ هذا اسَم لنا يَذُكر فلم بها، علًما يَِزْدنا لم الجربتي أن ا حقٍّ املؤسف ومن الدعوى،
ثقافته؟ نوع كان وكيف شيوخه؟ وَمن تعلَّم؟ وأين نشأ؟ أين سريته: من شيئًا أو
كانت أو تيمية ابن بآراء متأثًرا الوهاب عبد ابن كَخَلِفه كان هل دعواه؟ يف تأثر وبمن
للبدع انتشاٍر من مرص مدن من وغريها القاهرة يف يراه كان ملا طبيعيٍّا فعٍل ردَّ حركتُه

شيئًا! عنه نعلم ال ذلك كل والخرافات؟ والشعوذة
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تلقائية ثقافية نهضة الثالثة: الظاهرة (3)

يف مرص يف تظهر تَباشريُها بدأَت علمية، ثقافية نهضة تُمثِّلها فكانت الثالثة الظاهرة أما
يف داخليٍّا نباتًا نبتَت أنها بمعنى تلقائية، النهضة هذه وكانت عرش، الثامن القرن أواخر
من مجموعٌة يمثلها وكان غربي، أو رشقي خارجي مؤثر بأي متأثرًة تكن ولم مرص،
ميدان ففي السابقة؛ الثالثة القرون يف لهم شبيًها مُرص تَعِرف لم املرصيني الفكر رجال
ظهر والنثر الشعر ميدان ويف الجربتي، حسن الشيخ ظهر والفَلكية الرياضية الدراسات
— األزهر مشيخة َولِيَا وقد — العطار حسن والشيخ الشرباوي محمد كالشيخ رجال
ميدان ويف الجربتي، الرحمن عبد الشيخ ظهر التاريخ ويف الخشاب، إسماعيل والشيخ
أن املمكن ِمن وكان الزَّبيدي، ُمرتَىض محمد السيد ظهر والدينية اللغوية الدراسات
كان التطور هذا أن الظن وأغلب طبيعيٍّا، تطوًرا َر وتتطوَّ طريقها يف النهضة هذه تسري
أمجاد بعث عىل ستعمل كانت النهضة هذه أن بمعنى إحيائيٍّا، بعثيٍّا شكًال سيأخذ

القديم. اث الرتُّ ونرش العلمية، املايض
الحملة مجيء عند وْقتيٍّ انفصال أو بقطٍع أُِصيبت التلقائية النهضة أن غري
العلماء، هؤالء وكان الفرنسيني، العلماء من عدٌد الحملة مع أتى فقد مرص؛ إىل الفرنسية
مظاهر عن مختِلفة علمية نهضة َمظاهر مرص إىل معها تَحمل كلها الحملة كانت بل
الذي املعهَد املرصيني العلماء من نفٌر وزار يشء. كل يف بيِّنًا اختالًفا املرصية النهضة
وبَدءوا رأَْوا، ما وبَهَرهم واملطبعة، املكتبَة وزاروا القاهرة، يف الفرنسيون العلماء أنشأه

علم.2 من الفرنسيني هؤالء أيدي يف وما علم من أيديهم يف ما بني ويقارنون يفكرون
عىل واليًا عيل ملحمد األمر واستقر اضطرابات، وحَدثَت مرص عن الحملة وَجَلت
نهضة تريد مُرص كانت إذا الغرب عن النقل من بد ال أنه الجديد النظام وأدرك مرص،
ووَقَفت أوروبا، إىل البعثات وأُْرِسَلت الجديدة، املدارس وُفِتَحت العالم، بها تُساِير حقيقية

عيل. محمد عرص طوال ولتستمرَّ الرتجمة،3 حركة لتبدأ مؤقتًا؛ التأليف حركُة
محمد السيد هو مرص يف الجديدة الثقافية الفكرية النهضة هذه يمثل َمْن وخريُ
وسنحاول النابليس، الغني عبد الشيخ هو الشام يف يمثلها َمْن وخريُ الزَِّبيدي، مرتىض

العلمية. ولجهوده منهما، واحد كلِّ لسرية صورة نرسم أن ييل فيما

١٩٥١م. القاهرة، الفرنسية، الحملة عهد يف مرص يف الرتجمة تاريخ الشيال، الدين جمال راجع: 2

.١٩٥٢ القاهرة، عيل، محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ املؤلف: نفس راجع 3
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الثالث الفصل

الزبيدي احلسيني مرتضى– السيدحممد

١١٤٥–١٢٠٥ه/١٧٣٢–١٧٩١م

عرصه يف املسلم املواطن نموذج محمد السيد (1)

فقال: مانعة، جامعة صورًة له ترجمته ُمفتَتح يف الجربتي الرحمن عبد تلميذُه له رسم
فج، كلَّ والحديث اللغة يف جاب الذي باألفهام، الالعب والساحر األعالم، عَلم «شيخنا هو
األصويل، النْحوي اللَُّغوي املحدِّث، الفقيه ابة، النسَّ الة الرحَّ … لُج كل العلم من وخاض
الرزَّاق، عبد بن محمد بن محمد بن محمد السيد الفيض، أبو الشيخ الناثر، الناظم

الزَّبيدي.» الُحَسيني بُمرتَىض، الشهري
تلك عرصه، يف اإلسالمي العالم ثقافة يمثِّل نموذج خريُ مرتىض السيد أن والحقيقة
نصَّ كما — فهو فروعها؛ بجميع والدينية اللغوية الدِّراسات ِقوامها كان التي الثقافُة
بعَد وهو ابة، ونسَّ وأصويل ومحدِّث، فقيه وهو وناثر، وناظم ونَْحوي، لُغوي — الجربتي
كذلك كانت وتلك العلم، طلب يف وعرًضا طوًال اإلسالمية البالَد يَذْرع الة، رحَّ كلِّه هذا

السابقة. األعرص ويف عرصه، يف املسلمني العلماء معظم شيمة
الذكاء شديَد الذهن د ُمتوقِّ فكان كثرية؛ بَميْزات عرصه علماء عن امتاز ولكنه
بدروسه يَخرج أن حاول وقد اإلنتاج، وافَر العمل عىل َدءوبًا الثقافة، متعدَد العلم غزيَر
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وفيما يقول فيما يجدِّد وأن العرص، ساَدت التي الفكري الجمود منطقة عن ومؤلَّفاته
يحاول فكان ذلك، غريَ يكون أن يَستطيع كان وما َسلفيٍّا، تجديده يف كان ولكنه يكتب،
من كتبًا لدروسه يختار بدأ كما الحديث، دراسة يف الصالح السلف طريقة يُْحيَي أن
هذا إىل مرتىض السيد وكان املزدهرة. السابقة العصور يف ُكِتبَت التي الهامة األصول
والرشح الَعرض ويُحِسن التعبري يُجيد الناجح، املدرس يكون ما كأحَسِن ناجًحا مدرًسا
الالعب والساحر األعالم، «عَلم — بحقٍّ الجربتي تلميذُه وَصفه كما — فكان واملناقشة،

باألفهام.»
العاَلُم كان فقد املسلم؛ للمواطن نموذج خريَ أخرى مرة يُعتََرب مرتَىض والسيد
يُعتَرب — متفرقة دول إىل األوروبي االستعمار يُفتِّته أن وقبل — عرصه إىل اإلسالمي
بلد من ينتقل أن يستطيع — عاِلًما كان إذا وخاصة — مواطن أيُّ وكان واحًدا، وطنًا
إقليم يف ويعيش ثان، إقليم يف العلم ى ويتلقَّ إقليم، يف العالم يُوَلد فقد حرج؛ دون بلد إىل
ن تُكوِّ جميًعا ألنها األقاليم؛ هذه كل يف حاب الرتَّ يَلقى فهو رابع، إقليم يف يموت ثم ثالث،

األكرب. اإلسالميَّ الوطن
«واسطيٌّ الفهارس: ِفْهرس يف الكتاني يصفه كما — فهو محمد؛ السيد كان هكذا
مذهبًا، حنفي ووفاة، إقامًة ِمرصيٌّ وشهرة، علًما َزبيدي مولًدا، هندي أصًال، عراقي

عقيدة.» أشعريٌّ سلوًكا، نَْقشبَندي إرادة، قادري
والرحلة الهند، إىل ارتحَلت ثم واسط، مدينة من األصل عراقية الزَّبيدي فأرسة
لم — العربية والجزيرة العراق وخاصة — العربية والبالد اإلسالمية الهند بني املتباَدلة
أنها نعرف ولكننا األرسة، هذه رَحَلت متى نعرف وال العصور، تلك يف غريبًا شيئًا تكن
وبها الجانج، نهر وراء ِقنَّوج من فراِسَخ خمسة عىل قصبة وهي «بلجرام» يف استقرَّت

١١٤٥ه/١٧٣٢م. سنة يف محمد صاحبُنا ُولَِد
وليٍّا كان َمْن ومنهم ُقطبًا، كان َمْن جدوده ِمن فإن علم؛ أرسَة أرستُه وكانت

به: التعريف يف الكتاني قال فقد كبريًا، ثًا ُمحدِّ كان َمْن ومنهم صالًحا،
الصالح الويلِّ ابن محمد، هللا عبد أبي الُقطب ابن محمد، الغالم أبي بن محمد …»
محمد هللا عبد أبي قبيل من الحسيني، الرزَّاق عبد ابن محمد، الضياء أبي الخطيب

«… الكبري املحدِّث
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ويلهللا لشاه وتتَلُمذه الهند يف األوىل دراسته (1-1)

األلهابادي، فاخر محمد املحدِّث عىل فتتلمذَ األوىل، دروسه محمد السيد ى تلقَّ الهند ويف
وأجازه. الحديَث عليه فسمع دهلوي، هللا ويل شاه املجدِّد املصِلح العاِلم وعىل

كان فقد هللا،1 ويل شاه مها يتزعَّ تجديدية، دينية نهضٌة حينَذاك الهند يف كانت لقد
عىل تُؤَخذ املذهب هذا كتُب وكانت الهند، ُمسِلمي عند املعتَمد املذهَب هو الحنفي املذهب
املذاهب دَرس هللا ويل شاه ولكن ُمناقشتها، أو معارضتها عىل أحد يجرؤ ال تها، ِعالَّ
الرجوع إىل ُمواطنيه يَدعو فبدأ األعمى، التقليد وهذا الجموُد هذا يُْرِضه ولم املختلفة،
البحث بعني الفقهاء أقوال إىل ينظروا وأن الجامد، التقليد ترك وإىل نة، والسُّ الكتاب إىل
يف وكان املجتِهدين، اختالف وأسباب والتقليد، االجتهاد مسألة لهم وَرشح والتحقيق،
عليه تعذَّر فإْن األئمة، مذاهب بني للتوفيق دائًما يسعى مؤلَّفاته ويف دروسه ويف َدْعواه
تطبيًقا هذه طريقته طبَّق وقد غريه، عىل حه ورجَّ الصحيحة، األحاديَث يوافق ما أَخذ ذلك
أسباب بيان يف «اإلنصاف الصغري: ُكتيبه ويف البالغة»، هللا «حجة الرائع: كتابه يف ناجًحا

االختالف».
يف خطرٍي ِجدُّ أثٌر الكبري املصِلح هذا عىل األوَّل شبابه يف إذن الزَّبيدي لتَْلمذَة كان
بالحديث، أستاذه ُعِني كما وُعِني وبمنهجه، وبطريقته به تأثر فقد الفكري؛ تكوينه

وأصول. وفقٍه ولغة، أنساٍب من به؛ املتصلة العلوم كلِّ ودراسة دراسته يف ق وتعمَّ

العرب وبالد َزبيد يف أساتذته (2-1)

وهو هذه برحلته قام أنه الظن وأغَلُب مبكرة، سنٍّ يف اليمن إىل الهنَد محمد السيد وغادر
بالشيخ اجتَمع أنه ذَكروا له ترجموا َمْن فإن نحِوها؛ أو عمره من عْرشَة الخامسَة يف
اليمن ويف عرشة، الثامنَة يف وهو أي ١١٦٣ه، سنة مكة يف مرة أوَل املريغني هللا عبد
املراكز أهم من مركًزا اإلسالم فجر منذ َزبيُد وكانت َزبيد، مدينة يف محمد السيد استقر

يَنتِسبون.2 وإليها العلماء، كبار من عدٌد فيها نبَغ العلمية،

ص٢٤–٥١. ج١، الحديث، اإلسالمي الرشق يف الثقافية ومراكز اإلصالحية الحركات الشيال: 1
زبيد. مادة البلدان، معجم ياقوت: انظر 2
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عن أخذ فقد دراساِته؛ محمٌد السيد فيها أكَمل التي الثانية املدرسَة َزبيُد كانت
بكر أبي بن الخالق عبد الدين ريضِّ اللغوي العالم أستاذه وخاصة علمائها، من الكثريين
َزبيد، إىل املنتِسبني العلماء سلسلة إىل ينضمُّ بدأ املرحلة هذه ومنذ الزَّبيدي، املزجاجي
الهند، فيه؛ ُولَِد الذي الثاني موطنه إىل يُنَْسب ولم العراق، أرسته موطن إىل يُنَْسب فلم
بالسيد ذلك بعد يُْعَرف وأصبح دراسته، فيه أتم الذي الِعلمي موطنه إىل نُِسَب وإنما

الزبيدي. مرتَىض محمد
القيام بُْغيَة الحجاز؛ عىل الرتدد دائَم َزبيد يف ُمقامه أثناء محمد السيد وكان
الوقت ذلك يف يَِعجُّ الحجاز كان وقد واملدينة، مكة علماء عن ولألخِذ الحج، بفريضة
يْؤثِرون منهم الكثريون وكان اإلسالمي، العالم أنحاء مختِلف من إليه الوافدين بالعلماء

أوطانهم. إىل العودِة وعدَم هناك، واالستقرار املجاورة
شيوخه أن يذكر الكتَّاني إن حتى العلماء، هؤالء مشاهري عىل الزَّبيدي تتلمذ وقد
يف نفسه عن هو وقال ثالِثمائة، عىل يَزيدون — والحجاز اليَمن — الُقطَرين هذين يف

ألفيَّته:

��نَ��ْد ب��ال��سَّ اتِّ��ص��اٌل ف��ي��ه ول��ي إال يُ��ع��ت��َم��ْد ك��ت��ابً��ا تَ��رى أن وَق��لَّ
ع��ل��ي��ِه ت��وِق��ُف��ن��ي وس��ائ��ٌط إل��ي��ِه ول��ي إال ع��اِل��ًم��ا أو

أحمد بن عمر والشيخ ندي، السِّ هللا عبد الشيخ وهم: بعضهم إىل الجربتي أشار وقد
إلخ. … املزجاجي الدين عالء بن محمد واملسِند اف، السقَّ هللا عبد والشيخ املكي، عقيل بن
يتأثر لم فإنه العلماء من الكبري العدد هذا عن العلم ى تلقَّ قد الزَّبيدي كان وإذا
إىل توجيهه يف الفضل يَرجع القلة هذه وإىل منهم، قليل بعدٍد إال العلمي تكوينه يف
إلتقانها جهوده وُخالصَة حياته بقية وَرصف بها، وُشِغف لها فَرغ التي الدراسات

فيها. والتأليف
الزَّبيدي ذكره الفايس، الطيب بن محمد هللا عبد أبو اللُّغوي العالم العلماء هؤالء من
وقرَّظ القاموس، َرشحوا الذين العلماء من سبقه َمْن تَْعداد عند العروس لتاج مقدمته يف

قال: الفن، هذا يف وَمرِجَعه ُعمدتَه كان إنه وقال: رشحه
اإلمام شيخنا رشُح ورأيت: سمعُت مما القاموس) (أي عليه ُكِتب ما أجَمِع «وِمن
١١١٠ه، سنة بفاس املتولَّد الفايس، محمد بن الطيب بن محمد هللا عبد أبي اللغوي
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العاطِل جيدي واملقلد الفن، هذا يف ُعْمدتي وهو ١١٧٠ه، سنة املنورة باملدينة واملتوىفَّ
«… ضخَمني مجلََّدين يف عندي هذا ورشحه املستحَسن، تقريره بُحيلِّ

املزجاجي بكر أبي بن الخالق عبد الدين ريضُّ املحدِّث اللُّغوي العالم ومنهم
وبني بينه تصل التي األسانيد تَْعداد عند التاج مقدمة يف مرتىض السيد ذكره الزَّبيدي،
بن الخالق عبد الدين ريض اللغوي الفقيه اإلمام شيخنا «حدثنا قال: القاموس، مؤلِّف
هللا حَرسها — َزبيد بمدينة وذلك الحنفي، الزَّبيدي املزجاجي النمري بن الزَّين بكر أبي
يف عليه ُقِرئَ فيما له وسماعي الثلث، قدر عليه بقراءتي الفقهاء َجْمع بحضور — تعاىل
مؤلف إىل يصل أن إىل شيخ إىل شيخ من ذلك بعد اإلسناد ينقل ثم إلخ» … منه بعٍض

القاموس.
فذكر الجربتي، له ترجم وقد املريغني، هللا عبد السيد الكبري الصويف العالم ومنهم
السيد زمانه بُقْطب واجتمع علمائها، بعض دروس وحرض نَشأ، وبها بمكة ُولَِد أنه
كثرية، كرامات له وكانت للعبادة، ذلك بعد غ وتفرَّ والزمه، إليه فانتسب املهديل، يوسف
والزَمه به فأُعِجب ١١٦٣ه، سنة ملكة األوىل زيارته عند مرتىض السيد به اجتمع وقد

الحديث. كتب وإسناَد اإلجازة منه وطلب عنه، وأخذ
فآثر ١١٦٦ه سنة يف مكة أهل وبني مريغني هللا عبد السيد بني خالف حدث وقد
«السهم كتابه: الحادث هذا يف وألَّف وعياله، بأهله الطائف إىل وانتقل مكة، يرتك أن

الرافض». نحر يف الراحض
يُِقْم لم املرة هذه يف ولكنه الحجاز، قاصًدا اليمن من الزَّبيدي خرج السنة هذه ويف
أخرى، مدة هناك والزمه هللا، عبد السيد أستاذه لزيارة الطائف إىل اتجه وإنما بمكة،
وأجازه. مؤلَّفاته، من وكثريًا الفقه يف كتبًا املرة هذه يف عليه قرأ إنه الجربتي: ويقول

محمد السيد جد وهو ١٢٠٧ه/١٧٩٢-١٧٩٣م، سنة يف هللا3 عبد السيد تُويفِّ وقد
والسودان مرص يف ذلك بعد انتَرشت التي املريغنية الطريقة مؤسس املريغني عثمان

عرش. التاسع القرن خالل والحبشة

Trimingham, Islam in أيًضا: وانظر ص٢٥-٢٦، ج٢، اآلثار، عجائب الجربتي: يف: ترجمته انظر 3
.the Sudan. P. 232,
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كتاٌب بينها ومن له، ترجمته يف الجربتي ذَكرها كثرية، مؤلَّفات هللا عبد وللسيد
لعامة اإلسالم واجباِت فرائُض مؤلفاته: «ومن الجربتي: قال بعد، فيما الزبيدي َحه َرشَ

نفيًسا.» رشًحا الزبيدي) (أي املذكور شيخنا ورشحها املؤمنني،
الرحمن عبد الشيخ وأستاذه بشيخه الفرتة هذه يف تأثًرا أكثر مرتىض السيد وكان

العيدروس.4
أوُجه الزبيدي وبني بينه ويجمع عرش، الثامن القرن علماء أكرب من والعيدروس
َمْن جدوده ومن اليمن، يف يقيم وبعضها الهند يسكن كان بعضها أرسته فإن كثرية؛ شبه
الرحمن عبد ُولَِد وقد الهند، يف ومزارات مقامات ولبعضهم صالًحا، وليٍّا أو خطيبًا كان
سنة يف والده صحبة يف الهند إىل سافر ثم ودرس، نشأ وبها اليمن، ببالد تَِريَم يف
وزار مكة إىل عاد ثم سنوات، عرش نحو هناك وأقام مدنها، من كثريًا فزار ١١٥٣ه،
هناك ونزل دمشق، ذلك بعد وزار استقباَله، أهلُها فأحسن مرص، إىل ورحل الطائف،

املشهورة. املرادي أرسة عىل ضيًفا
يرصفه راتبًا الدولة له ورتَّبَت وترحيبًا، إقباًال فلقَي األستانة، زار ١١٩١ه سنة ويف
الجزار، باشا أحمد واليها عىل تعرَّف حيث صيدا بمدينة عودته طريق يف ومرَّ مرص، يف
والوجه الصعيد مدن إىل رحالته وتعدَّدت مقام، دار اتخذها التي مرص إىل عاد ثم

بالقاهرة. وتُويفِّ مرة، عرشة سبع وحج البحري،
الراسخني األولياء أحد العامل، العالم الكامل العارف «األستاذ بأنه املرادي وصفه
املريدين مربِّي واملكاَشفات الكرامات صاحب النِّْحرير، الَحْرب مة العالَّ العارفني، واألصفياء

الدين.» وجيه الفضل أبو العارفني ُقطب السالكني، ومرشد
منظومة وأهمها: التصوُّف، أو الشعر يف معظمها كثرية، مؤلَّفاٌت وللعيدروس
عليها، رشح وله الجواهر» من وغريها الخواطر، معرفة يف العاطر، «الَعْرف سماها:

معجم رسكيس: ،٥ / ١١ التوفيقية الخطط ،٢ / ٢٧ الجربتي: ،٢ / ٣٢٨ الدرر سلك املرادي: يف: ترجمته 4
املطبوعات.

اليمني بكر أبو الدين محيي العيدروس بن هللا عبد بن شيخ بن القادر عبد الشيخ جدوده ومن
جمٌّ الِخرقَة منه ولبس التصوف، ويف الرشع علوم يف ونبغ آباد، أحمد بمدينة ُولَِد الهندي، الحرضموتي
اإلحياء» بفضل األحياء «تعريف كتاب وله مشهور، بها وقربه آباد أحمد بمدينة وتُويفِّ األعيان، من غفري

١٣١١ه. مرص للزَّبيدي، املتقني السادة إتحاف بهامش ُطِبَع
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وديوان النقشبندية، الطريقة يف ورسالتان الفتيان»، أبي صالة برشح الرحمن، و«فتح
األسفار»، «تنميق سماه آخر شعر وديوان البلبال»، وتهييج البال، «ترويح سماه شعر

املختلفة. أسفاره يف األدب إخوان مع له جرى ما فيه روى وقد

إىلمرص سفره (3-1)

مخترص عليه وقرأ بها، وُمقامه ملكة زياراته أثناء العيدروس شيخه الزَّبيديُّ الزم وقد
بمرويَّاته. وأجازه الخرقة، وألبسه اإلحياء، من وطَرًفا عد السَّ

وأمرائها علمائها من يل وَصفه بما مرص دخول إىل شوَّقني الذي «وهو الزبيدي: قال
الركب، مع وحرضت لرؤياها، نفيس فاشتاقت الكرام، املشاهد من فيها وما وأدبائها،

كان.» الذي وكان
الصاغة. بخان وسكن ١١٦٧ه، سنة َصَفر من التاسع يف مرص إىل حضوره وكان
الحنفي املقديس عيل السيد عنه وأخذ عارشه َمْن «أول وكان الجربتي: يقول
والجوهري، امللوي، أحمد الشيخ: مثل الوقت؛ أشياخ دروس وحرض مرص، علماء من
وشهدوا وأجازوه عنهم، ى وتلقَّ وغريهم، واملدابغي، والصعيدي، والبليدي، والحفني،

حفظه.» وجودة وفضله بعلمه
بشأنه «واعتنى وأمرائها، رجالها وكبار مرص بأعيان مرتىض محمد السيد واتصل
عند ِذكره واشتهر حاله، وتَرْونَق أمره، راج حتى ِبرَّه، ووااله عزبان كتخدا إسماعيل

املسوَّمة.» الخيول وركب الفاخرة، املالبس ولبس والعام، الخاص
ل يتنقَّ — العلم من لالستزادة ونَهِمه للرحلة، بحبِّه مدفوًعا — محمد السيد وبدأ
وأكرَمه وعلمائه، أعيانه بأكابر واجتمع مرات، ثالث الصعيد إىل فسافر مرص، أنحاء يف
مدن إىل كذلك وارتحل وبَرُّوه. وهاَدْوه وايف، وأوالد نصري، وأوالد هماٌم، العرب شيخ
كانت التي املدن من وغريها واملنصورة، ورشيد، دمياط، فزار الكربى، البحري الوجه
وأصحاِب وعلمائها املدن هذه بشيوخ واجتمع العلم، بحلقات حافلًة بالعلماء، عامرًة
عدَة «وصنَّف الجربتي: قال وأجازهم، وأجازوه عنه، وأَخذوا عنهم ى وتلقَّ فيها، الطرق
ومدائَح ومحاوراٍت لطائَف عىل تحتوي والبحرية، الِقبلية البالد يف انتقاالته يف رحالت

ضخًما.» مجلًدا كانت ُجِمَعت لو ونثًرا، نظًما
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وحَرض العلماء، من بها َمْن عىل وتعرَّف وشماًال، جنوبًا مرص يف الزبيدي جاب
وشيوخ واألعيان األمراء عليه وتعرَّف عنه، وأَخذوا مشاهريهم عن وأخذ الدرس، حلقات

القديم: الشاعر قوَل فردَّد مرص، يف ضالَّته كلِّه بهذا ووجد وأكَرموه، وبَرُّوه العرب

ال��م��س��اِف��ُر ب��اإلي��اِب ع��ي��نً��ا َق��رَّ ك��م��ا ال��نَّ��وى ب��ه��ا واس��تَ��ق��ر ع��ص��اه��ا ف��أل��َق��ْت

زواجه (4-1)

ل، يتأهَّ أن بد ال مستقرة؛ هادئة حياة يحيا لكي أنه ورأى مرص، يف البقاء عىل رأيه وقرَّ
يف جديًدا سكنًا الزواج بعد له واتَخذ زبيدة، اسمها فاضلة، مرصية سيدة من فتزوج
قريٌب القديم السكن فهذا اغة، الصَّ بوكالة القديم بسكنه احتفاظه مع الغسال، َعْطفة

والعلماء. والعلم واملدارس، املساجد حي األزهر، من
عن أو منها ج تزوَّ التي األرسة عن شيئًا له ترجموا َمْن يذكر ولم هو يذكر ولم
إىل وصوله بعد أي ١١٧٤ه، سنة حوايل تم الزواج هذا أن ح أرجِّ ولكنني زواجه، تاريخ
قىض وأنه ١١٨٨ه، سنة يف القاموس رشح أتم أنه يذكر فإنه سنوات؛ سبع بنحِو مرص
كهذا ا شاقٍّ علميٍّا عمًال يُتِمَّ أن يستطيع الزبيدي كان وما عاًما، عرش أربعة رشحه يف
موفًقا كان أنه وخاصة زواجه، بعد أي مستقرة، هادئة منظَّمة حياة يحيا كان إذا إال
وتوفري عليه للَحْدب جهدها قصارى وتبذل وتحبه، يحبها زوجة ُرِزَق فقد زواجه؛ يف

به. رثاها الذي الكثري الشعر يف هو ذلك عىل نص كما له، الراحة وسائل

القاموس رشح (5-1)

١١٧٤ه، سنة حوايل — القاموس رشح وهو — الضخم العلمي عمله إذن الزبيدي بدأ
حاجتهم من ه أحسَّ وما َفْهمه، يف العلماء رغبة من شاهده ما العمل هذا إىل دفعه وقد
مقدمته: يف يقول ودراساتهم، دروسهم يف به االستعانة إىل — الحديث علماء وخاصة —
مشكالته، عىل والغوص غوامضه استكشاف إىل األفاضل فاقة تَناهي ِمن آنَسُت «فلما
قوانني من الكبار الكتب وإقراء الحديث، غريِب علم لتدريس منهم انتُِدب َمن سيما وال
مقتِبس، كلُّ ناره ضوءَ وعشا طالب، كلُّ الرغبَة به فناط والحديث، القديم يف العربية
يف اعتنائي يَْعبوَب واستَْسعيت اجتهادي، ُظنْبُوب قَرعُت … رائد كلُّ النَّْجعَة إليه ه ووجَّ
«… باإلشارة بعٍض ويف بعٍض يف بالترصيح ملوادِّه جامٍع العبارة، ممزوج عليه رشح وضع

110



الزبيدي الحسيني – مرتىض محمد السيد

— غريبة َغَدْت قد العربية اللغة كانت فقد يسريًا؛ القاموس رشح يف العمل يكن ولم
وساَدتْها العربية، اللغة فيه تدهوَرت وقٍت ويف األتراك، يَحُكمه مجتمع يف — كالغريبة أو

والغريب. والُحويشِّ العاميِّ استعماُل فيها وكثر اللُّْكنة،
وصنَْعتُه يفَخرون، لغته بغري أهلُه زمٍن يف جَمعتُه «وقد مقدمته: يف يقول فهو ولذلك

يَسخرون.» منه وقوُمه الُفلَك — السالم عليه — نوٌح صنع كما
منه؛ فَسِخروا للقاموس، كبريًا رشًحا يضع الزبيدي أن إذن مرص يف الناس تسامع
عالية، ة همَّ ذا كان الرجل ولكن طويل، ووقت كبري جهد إىل يحتاج ضخم عمل ألنه
كان ضخمة مكتبة — قدَّر كما — وهي البحث مكتبة يجمع وبدأ العمل، ُخطة فرسم
للفريوزآبادي، واللسان للجوهري، حاح كالصِّ كلَّها؛ السابقَة اللغِة معاجَم تضمَّ أن بد ال
ثعلب، وفصيِح لألزهري، والتهذيب ِسيَدْه، البن واملحَكم ص واملخصَّ ُدريد، البن والجمهرة
جني، البن والخصائص كِّيت، السِّ البن املنطق وإصالح للزمخَرشي، والفائق واألساس

إلخ. … للَجواليقي واملعَرب فارس، البن واملجَمل
والرجال واألنساب واإلسناد، والحديث التاريخ كتب املعاجم هذه جانب إىل وجَمع
والنبات، والحيوان الطب وكتب الحكم، ونُظم والرحالت الجغرافية وكتب والرتاجم،
القاموس، رشح مقدمة يف املراجع هذه أسماءَ الزَّبيدي أثبت وقد الشعر، ودواوين
فهد، بن الدين لتقيِّ الصحابة ومعجم البكري، عبيد ألبي البلدان معجم أهمها: ومن
وتاريخ عساكر، البن دمشق وتاريخ الصابوني، حامٍد ألبي اإلكمال إكمال عىل والذَّيل
للُمنِذري، النََّقلة لوَفيَات والتكملة بكي، للسُّ الشافعية وطبقات البغدادي، للخطيب بغداد
للصفدي، بالوَفيات والوايف للرشييش، الحريري مقامات ورشح للسيوطي، األنساب ولُباب
وقوانني لإلدفوي، السعيد والطالع كثري، البن والنهاية والبداية للذهبي، اإلسالم وتاريخ
األنساب وجمهرة للَمْقريزي، والخطط الجيعان، البن ه ومختَرصُ مماتي، البن الدواوين
إن طويلة، قائمة وهي إلخ، … إلخ … ينَوري الدِّ حنيفة ألبي النبات وكتاب حزم، البن
معرفته وعىل األلوان، املتعددة الواسعة الزَّبيدي ثقافة عىل تدلُّ فإنما يشء عىل دلَّت

الهامة. األصيلة وباملراجع العربية، باملكتبة الوثيقة
وتبعثََرت ضاعت املراجع هذه كانت فقد اليسري؛ باألمر املكتبة هذه جمع يكن ولم
فقد وتلميذه؛ الزبيدي معارص الجربتي، هذا رأينا يف يؤيدنا بها، القوم عناية قلَّت مذ
قال: ثم عرصه، قبل أُلَِّفت التي التاريخية الكتب أمهات إىل تاريخه مقدمة يف أشار
تة، ُمدشَّ أجزاء بعَض إال كلِّه ذلك من نَر لم فإنَّا يات؛ ُمسمَّ غري من أسماء صارت «وهذه
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الَقَومُة وباعها افني، الصحَّ أيدي تداولته مما باملدارس األوقاف كتب خزائن يف بقيَْت
والحروب، الفتن يف البقايا بقايا ذهبَت ثم والسودان، املغرب بالد إىل ونُِقَلت واملباِرشون،

إلخ.» … بالدهم إىل وجدوه ما الفرنسيس وأخذ
سبيل يف بمال يبخل ال فكان البقايا، هذه جمع يف ُجهًدا الزبيدي يَأُل لم هذا ومع
كبرية، غنية خاصة مكتبة لنفسه ن يكوِّ أن استطاع حتى استنساخها5 أو الكتب رشاء
املساجد مكتبات يف عليه لالطالع سعى ما، كتاٍب عىل الحصول أعَجزه إذا كان ولكنه
إنه فقال: املكتبات، هذه يف قرأها التي الكتب إىل التاج مقدمة يف أشار وقد واملدارس،
تهذيب من بنسخة وظفر أزبك، األمري ِخزانة يف للجوهري الصحاح من نسخة عىل اطلع
ِخزانة يف — املصنِّف ُمسوَّدة هي — التنوخي بكر أبي بن محمود الثناء ألبي التهذيب
للريض وهما — الصحاح عىل والتكملة العباب كتابَي: عىل وعثر بالعنربانيني، األرشف
يف دريد البن الجمهرة من نسخة عىل ووقف رصغتمش، األمري خزانة يف — الصاغاني
من وبأجزاء قايتباي، األرشف امللك خزانة يف للجواليقي باملعَرب وظفر املؤيد، ِخزانة

وهكذا. … املحمودية الخزانة يف لياقوت البلدان معجم
معتمًدا إليه، ويضيف يرشحه ثم باملتن، يأتي أن القاموس رشح يف طريقته وكانت
إليه، ويضيفه القاموس صاحب يذكره لم ما منها فينتقي األخرى، اللغوية املعاجم عىل
الذي اللفظ تتضمن التي باألبيات فيَستشهد الشعر، بدواوين ثانية مرة يستعني ثم
فيضيف والرحالت، والجغرافيا والرتاجم، التاريخ بكتب ثالثة مرة يستعني ثم يرشحه،

يرشحها. مادة بكل املتصلة والبلدان املواقع وأسماء الرجال أسماء
«املستدرك»، عنوان تحت يضعه عنِده، من جديًدا كله هذا بعد يضيف هو ثم
يف رحالته خالل لها حصَّ التي واملعرفة تَجاريبه، خالصة معظمه يف هو الجديد وهذا
أو مرص أهل يستعمله علميٍّا لفًظا املستدرك هذا يكون وقد ومرص، العرب وبالد الهند
فلهذه األقطار، هذه من ُقطر يف قرية أو َموقًعا يكون وقد الهند، أهل أو اليمن أهل
تجدها وال الزبيدي، بها انفرد جديدًة معلوماٍت ن تتضمَّ ألنها كربى؛ أهمية املستدركات

آخر. لغوي معجم يف أو مرجع يف

السالم عبد ابن الحافظ رحلة عن نقًال ص٢٠١ ج١، الفهارس، فهرس يف الكتاني قاله ما هذا يؤيد 5

إليه ويُؤتَى البعيدة، األقطار من ويَستعري باألجرة، وينسخ يشرتي الزبيدي) (أي «تراه قال: النارصي،
ويعطي.» يحبس ذلك ومع هدية، بالكتب
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كجرات عليه: يُْستَْدَرك «ومما «كنت»: مادة عىل املستدرك يف — مثًال — يقول فهو
عىل املستدرك يف وقال أباد»، وبأحمد بنهروالته وتُْعَرف الهند، بأرض متسعة ناحية اسم
رومي وهو الثياب، به يُغَسل مريم، بَخور لها: يقال شجرة أصل «العرطنيثا «عرث»:
كُمعظَّم: ب «وامُلحجَّ حجب: عىل املستدرك يف وقال مرص»، يف بالركفة املعروف وهو …
املخاثي، الرحمن عبد بن أحمد الدين صفي الصويف، الصالح شيخنا منهم جماعة، لقب
بانوب عليه: يستدرك ومما «بانب»: عىل املستدرك يف وقال وأجازنا»، بالحديث اشتغل
يف والذي القوانني، كتاب يف الجيعان ابن ذَكرها الغربية، إقليم من مرص قرى من قرية
… واألشمونني» والغربية، الرشقية، يف بمرص؛ قرى لثالثة اسم بانوب أن لياقوت املعجم

إلخ.
العلماء؛ من القوة أولو العصبُة به تنوء الذي الضخم العلمي العمل هذا الرجل وأتم
وسنوات، سنواٍت إنجازه يف تَقيض ولجان، ِلجاٌن عرصنا يف به تقوم كهذا عمًال فإن
التاج، مقدمة يف هذا عىل نصَّ عاًما، عرش أربعَة يف وأنجَزه وحده، به قام الزبيدي ولكن
الدهر شواغل مع وأيام، سنة ١٤ األعوام من الكتاب هذا يف إمالئي مدة «وكان قال:
شهر ثانَي الصالتنَْي، بني الخميس نهار يف ذلك آِخر وكان انفصام، بال الكروب وتفاُقم

بمرص.» املظفر سويقة بخط الغسال عطفة يف بمنزيل ١١٨٨ه سنة رجب
العروس «تاج وسماه الرشح، هذا إلتمام هللا قه وفَّ أن بالفرح الزبيدي نفس وأُْفِعَمت
ُسنَّة فاستنَّ الفرحة، هذه العلماء من غريُه يُشاركه أن وأراد القاموس»، جواهر من
عليه؛ وأطلَعهم الوقت وأشياخ العلم طالب فيها جَمع منزله، يف حافلة وليمة وأولَم طيبة،
اطالعه وَسعِة بفضله وَشِهدوا به «فاغتبَطوا الحفل: هذا حاًرضا وكان — الجربتي يقول

ونظًما.» نثًرا تَقاريظهم عليه وكتبوا اللغة، علم يف وُرسوخه
الوقت؛ ذلك يف مرص يف العلماء صفوة وهم قرَّظوه، الذين العلماء أسماء ذكر ثم
الرحمن عبد السيد أستاذه ومنهم الصعيدي»، عيل الشيخ عرصه يف الكل «شيخ فمنهم
الجداوي، حسن والشيخ األمري، محمد والشيخ الدردير، أحمد الشيخ ومنهم العيدروس،
محمد والشيخ الرباوي، عيىس والشيخ األجهوري، عطية والشيخ البييل، أحمد والشيخ
والشيخ الهواري، حسن والشيخ العويف، محمد والشيخ عبادة، محمد والشيخ الزيات،
بن القادر عبد والشيخ خرائط، عيل والشيخ القناوي، عيل والشيخ السادات، األنوار أبو
مفتي الرحمن عبد والشيخ املقديس، عيل والسيد املكي، محمد والشيخ املدني، خليل
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املقري، الرحمن عبد والشيخ الخربتاوي، محمد والشيخ الشاوري، عيل والشيخ جرجا،
وقد السويدي، البغدادي سعيد محمد الشيخ هو العراق علماء من عاِلًما آِخُرهم وكان

تاريخه. يف الجربتيُّ هذا تقريَظه وأورد ارتجاًال،6 نَْظًما قرَّظه
— به ألحق األزهر من بالقرب املعروف مسجده بناء الذهب أبو بك محمد أتم وملا
ذلك سبيل يف يَِضنَّ ولم الكتب، أمهات من كبري بعدد وزوَّدها للكتب، ِخزانًة — كالعادة
— وعرَّفوه مدحه، يف وأطنَبوا العروس» «تاج عن إليه املقربون العلماء ثه حدَّ وقد باملال،
غريها، دون بذلك وانفرَدت نظامها، َكُمل بالِخزانة ُوِضَع إذا «أنه — الجربتي يقول كما

فيها.» ووضعه فضة، درهم ألف مائة عنه وعوَّضه فطَلبه، ذلك يف بوه ورغَّ
وكان وفا، ابن األنوار أبو السيد هو الوقت ذلك يف الوفائية السادات شيخ وكان
التحصيل يف بالِجدِّ يمتازون الذين العلماء من مجلسه يحرض َمْن يَْكِنَي أن عادته من
عرش سابع الثالثاء يوم يف ذلك وكان الفيض، بأبي املرتىض السيد كنَى وقد النبوغ، أو
فعًال الناس عىل يُفيض مرتيض السيد بدأ فقد قة؛ موفَّ كنية وكانت ١١٨٢ه، سنة شعبان
الحديث؛ علم يف وخاصة القديمة، الدراسة ومناهج الكتب إحياء إىل واتجه علمه، ِمن
التي الفنون جمع «عىل — الجربتي قول حد عىل — وحَرص األول، تخصصه َميْداِن
املحدِّثني طرائق واتصال األحاديث وتخاريج واألسانيد األنساب كعلم رون؛ املتأخِّ أغفلها

جمة.» وأراجيَز ومنظوماٍت ورسائَل كتبًا ذلك يف وألَّف باملتقدمني، املتأخرين

التقريظ: هذا يف السويدي قاله مما 6

ق��ام��وس��ا ف��ات��ه ق��د م��ا وأض��اف ال��ق��ام��وس��ا ال��م��رت��ض��ى ال��ش��ري��ُف ش��َرح
م��وس��ى أل��ق��ى ح��ي��ن ال��م��دائ��ِن ِس��ْح��َر وغ��ي��ُره��ا ال��ج��وه��ريِّ ِص��ح��اُح ف��غ��َدت
ت��أن��ي��س��ا ال��لَّ��ه��ى َج��ْم��ه��رة س��ل��ك ف��ي ال��نُّ��ه��ى ص��َدِف ِم��ن رَّ ال��دُّ أب��ان ق��د إذ
ت��أس��ي��س��ا ُم��خ��ت��اَره إت��ق��اِن��ه ف��ي واخ��ت��ار ف��ائ��ًق��ا أس��اًس��ا وب��ن��ى
نَ��ف��ي��س��ا ف��أب��ص��َرتْ��ه ال��غ��ب��يِّ ع��ي��َن ن��وِره ُم��زِه��ر ِم��ص��ب��اِح ِم��ن ف��أث��ار
تَ��دل��ي��س��ا ك��ِم��ثْ��ل��ه يُ��ح��اك ال إذ ج��م��ُع��ه يُ��ث��نَّ��ى ف��ال ال��ف��ري��د ف��ه��و

إلخ. …
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الالال سويقة يف الجديد سكنه (6-1)

كهًال بل رجًال وأصبح عمره من واألربعني الرابعة بلغ قد الزبيدي كان ١١٨٩ه سنة ويف
وعرشون اثنتان مرص يف عليه مىض قد وكان املعرفة، واسع الفكر ناضج الرجولة مكتمل
احتفل أن بعد وخاصة العلمية، األوساط يف صيته وذاع والكرباء، العلماءُ فعَرفه سنة،
إىل الغسال عطفة من ينتقل أن فرأى قليلة، شهور منذ القاموس رشح من بالفراغ
مسجد من بالقرب الالال بسويقة منزل إىل فانتقل الجديدة، ومكانتَه يتناسب جديد حي
واألعيان، باألكابر عامًرا الحي هذا وكان ١١٨٩ه، سنة أوائل يف الحنفي الدين شمس
ف التعفُّ لهم يُظِهر وهو وُمهاداته، زيارته عىل وأقبلوا بينهم، بُمقامه بوا ورحَّ به، فأحَدقوا
وبهذا وأحزاب، أوراٍد بقراءة ويُجيزهم وُرًقى، وتمائَم بفوائَد ويُفيدهم ويَِعظهم والغنى،
الحي أهل من جريته إعجاب عىل يستحوذ أن مرتىض محمد السيد َعَرَف وغريِه األسلوب
كل ويكاد التصوف، من موجة تغمره — قلنا كما — القاهري املجتمع كان فقد الجديد؛
مر كلَّما إليه النظر يَلِفت الزبيدي وكان الصوفية، الطرق من طريقة إىل ينتمي فيه فرد
قد اللحية، معتِدل األعضاء، متناسب اللون، ذهبي البدن، نحيَف َربَْعة، كان فقد الحي؛ يف
العلماء عن وبَزَّتِه هيئته يف ويختلف مالبسه، يف مرتفًها وكان أكثَِرها، يف الشيب َوَخَطه
َمْرخيَّة عذَبة ولها أبيض، ِبشاش منحرفة ِعمامة — مكة أهل مثل — فيَعتمُّ املرصيني،
طيِّ داخل اآلخر وطَرفها فرت، من قريب طولها حرير ورشاريب حبكة ولها قفاه، عىل

ظاهر. أطرافه وبعض العمامة،
إىل يستمعون داره عىل وترددوا خربه، وتناَقلوا إليه، الحي أهل قلوُب فانجذبَت
الجربتي: يقول كما كان فقد ألبابهم؛ عليهم وَمَلَك بكالمه، هم فأََرسَ وأحاديثه، دروسه
فضله َرْوُض أْلَمعيٍّا، فِطنًا َلْوذَعيٍّا، ذكيٍّا واملناسبات، للنوادر مستحًرضا محتشًما، «َوقوًرا
والفارسية، الرتكية اللغتني: يعرف هذا إىل وكان نَظري»، الحفظ َسعة يف له وما نَضري،

الكرج. لسان وبعض

الحديث تدريس يف طريقته (7-1)

التدريس يف منهُجه وكان الحديث، علوم يف الفرتة هذه يف الزَّبيدي دروس معظم وكانت
أحيا ألنه ثانيًا؛ األزهر شيوخ ثم أوًال، األعيان إليه وجذَب األنظار، إليه لَفت كذلك، جديًدا
يَذكر بل األحاديث، بإمالء يَكتفي ال فكان الحديث، تدريس يف الصالح السلف طريقة
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يُلقيها بل يده، يف كتاب من املعلومات بهذه يُلقي ال وكان واملخرِّجني، والرُّواة األسانيد
عليه يَِفد َمْن كلَّ يبدأ وكان متباِينة، وبأساليَب مختلفة ُطرق وعىل حفظه، ِمن ارتجاًال
بروايته — الرحمة حديث وهو — باألوَّلني املسلَسل الحديث عليه يُمِيلَ بأن عنه لألخذ

الحارضين. وسماَع وإجازة بذلك َسنًدا له يَكتب ثم وُمخرِّجيه،
فنَفض العثماني، العرص يف العلماء نَِسيَه وقد الُقدامى، املحدِّثني أسلوَب هذا كان
إليه وسعى القاهرة، يف العلم أهل عقول فبَهر جديد، من وأحياه الغبار، الزَّبيديُّ عنه
يرى كان الزَّبيدي ولكن اإلجازة، يسألونه — وقتهم يف العلم قادُة وهم — األزهر شيوُخ
قراءة ِمن بد «ال لهم: فقال والشكليات، املظاهر عن تَرتفع أن يجب الِجدِّية الدراسة أن
البخاري، صحيَح فيه لهم ُ يقرأ درًسا معهم يبدأ أن عىل واتفق فَقِبلوا الكتب»، أوائل
شيخون؛ جامع يف أسبوع كلِّ من والخميس اإلثنني يوَمِي: هذا درَسه يُْلِقَي أن واختار

الناس.» عن «تباُعًدا
السجاعي، أحمد الشيخ مثل — األزهر علماء سعُي الناس يف «وتناقل الجربتي: يقول
شأنُه فازداد عنه؛ لألخذ — وغريِهم األكرايش، سليمان والشيخ الطائي، مصطفى والشيخ

واألعيان.» واألكابر العامة من وغريِها النواحي تلك أهُل عليه واجتمع قدُره، وَعُظم
عىل الناس وأقبل ا، عامٍّ درًسا أصبح بل األزهر، بعلماء ا خاصٍّ إذن الدرس يَُعد لم
ال أن الشيخ من الحضوُر واْلتَمس الطبقات، كل ومن وَصْوب، َحَدٍب كل من سماعه
— وانتقل طلبهم، إىل فأجابهم لهم، يََرشُحها بل وأسانيدها، األحاديث برواية يكتفَي
انقطع ذلك فعند عظيًما، درًسا وصار الدراية» إىل الرِّواية «من — الجربتي يقول كما
— الجماعة عىل يُْمِيل وصار أيًضا، هو عنهم استغنى وقد األزهرية، أكثُر حضوره عن
رجال ويَُرسد األعمال، فضائِل أو املسلَسالت من حديثًا — الصحيح من يشء قراءِة بعد
لكونهم ذلك؛ من بون فيتعجَّ كذلك، الشعر من بأبيات ويُتِبُعه حفظه، من وُرواتَه سنَِده

املرصيني.» املدرِّسني يف سبَق فيما يَعَهدوها لم
يف بل والقلعة، الصليبة حي يف القوم حديَث الدروس هذه بعد الزبيدي أصبح
آخر، بدرس هم يخصَّ أن الحنفي حي أهُل منه فطلب القاهرة، يف كلها العلمية األوساط
العرص بعد الشمائل فيه يقرأ كان الحنفي، مسجد يف جديًدا درًسا وافتتح ُسْؤَلهم فأجاب
لسماع فجٍّ كل من الناس وأقبَل شهرته، وذاعت مكانتُه، فارتفَعت األسبوع، أيام بقية يف

الجديدة. الدروس هذه
وأوالدهم هم الحديث عنه ليأخذوا منازلهم؛ إىل دعوته عىل واألعيان فوة الصَّ وتسابَق
هو وكان الوالئم، ويولِمون كبريًا، احتفاًال بزيارته يحتفلون وكانوا أرساتهم، وأفراُد
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الُقدامى املحدِّثني أسلوب ويتبع وقداسة، وقار من تستحقه ما الدروس هذه عىل يُْضِفي
صاحُب ويجلس األسماء، وكاتب واملستمِيل واملقِرئ الطلبة خواصَّ معه فيصحب ذلك، يف
وقد ونساؤه، بناته تجلس الستائر خلف ومن وأوالده، وأحبابه أصحابه ومعه املنزل
مدَة املجلَس فتمأل تَضوع الزكية والرائحة والعود، البَخور َمجامر املكان يف تناثََرت
البخاري كثالثيات الحديثية؛ األجزاء من شيئًا للمجتِمعني فيقرأ الشيخ يبدأ ثم القراءة،
ملسو هيلع هللا ىلص، — النبي عىل بالصالة الدرَس جميًعا يختمون ثم املسلَسالت، بعَض أو اِرمي، الدَّ أو
ويُثِبت والبنات، والصبيان النساء فيهم بما والساِمعني الحارضين أسماء الكاتُب ويكتب
ع ويوقِّ ذلك»، «صحيح اإلجازة: أو السجلِّ هذا ختام يف الشيُخ ويكتب والتاريخ، اليوم

باسمه.
الدروس، هذه من كثريًا حَرض أنه — للزَّبيدي تلميذًا وكان — الجربتي ذكر وقد
بخان القديم منزله يف أخرى دروًسا يَعِقد فكان نشاطه، زاد الشيخ أن كذلك وذكر
يَخرج كان وأنه وبوالق، الصنادقية يف الجربتي منِزَيل ويف األزهر، من قريبًا — الصاغة
غيط مثل الخلوية، واألماكن املتنزَّهات إىل املقرَّبني تالميذه من نفر مع األحيان بعض يف
بعَض فيها عليهم يقرأ الطَّْلق الهواء يف دروًسا لهم يعقد حيث األزبكية، أو املعدية

الحديثية. األجزاء

اإلسالمي مرصوالعالم يف الفكر أعالم من عالم محمد السيد (8-1)

األمراء أوساط إىل العلمية األوساط شهرتُه تجاوَزت فقد الشيخ؛ عىل الدنيا وأقبَلت
بك وأيوب اإلسكندراني، بك مصطفى مثل الكبار؛ األمراء بعُض إليه فانجذب والُحكَّام،
وعندما الجزيلة، الهدايا إليه وقدَّموا دروسه، لحضور منزله؛ يف إليه وسَعْوا الدفرتدار،
ذهب بالزَّبيدي وسمع مرص، إىل الرومية الديار من أفندي الرزَّاق عبد الرئيس حَرض
طلبه، إىل فأجابه الحريري، مقامات عليه يَقرأ أن وطلب اإلجازة، منه واْلتَمس لزيارته
وألفاظها. معانيَها له ويَرشح املقامات معه فيقرأ شيخون، درس بعَد عنده يحرض وكان
إىل ودعاه أكرمه ١١٩١ه سنة يف الكبري عزت باشا محمد مرص إىل حرض وملا
وأرز وسمن لحم من كالره؛ من تعيينًا له ورتَّب سمور، فروة عليه وخلع القلعة،
إىل أرسل ثم األنبار، من وِغالًال الحَرَمني، بدفرت جزيلة علوفة له رتَّب كما وخبز، وحطب
جزيل بمرتَّب مرسوٌم فأتاه ومكانته، بالشيخ ورجالها الدولة فيه يُعرِّف تقريًرا األستانة

يوم. كل يف فضة نصًفا وخمسون مائة وقدره بالرضبخانة،
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مرص يف ال والعلم، الفكر أعالم من َعَلًما سنة بعد مرتىض محمد السيد أصبح
أوساط يف بل وَحْسب، العلماء أوساط يف وال اإلسالمي، العالم أنحاء جميع يف بل وحدها،
للذَّهاب الحميد عبد السلطان فطلبه اإلسالمية، الدول مختِلف يف وامللوك واألمراء الحكام

امتنع. ثم فأجاب، ١١٩٤ه، سنة يف الخالفة عاصمة إىل
والشام واليمن والهند والحجاز الرتك من النواحي ملوك «وكاتَبَه الجربتي: يقول
عليه وَكثُرت البعيدة، والبالد والجزائر وفزان والسودان املغرب وملوُك والعراق، والبرصة

ناحية.» كل من الوفوُد
الوالئم وأولم الجوارَي فاشرتى العيش، من بُْحبوحة يف يعيش الشيخ وأصبح
والوافدين الواردين كلُّ إليها يحج ًة محجَّ بيتُه وأصبح عليه، الوافدين وأكَرم للضيوف
الوارُد بها يكثر ط املتوسِّ مركزها بحكم ومُرص اإلسالمي، العالم أنحاء من مرص عىل
هؤالء وكان الحج، إىل الطريق يف أو للتجارة، أو للزيارة الغرب؛ ومن الرشق من والوافد
وكان إقليم، كل يف املوجودة الغريبة الطَُّرف من الت والصِّ الهدايا للسيد يَحملون جميًعا
فيأتيه فيه، توجد ال الذي اإلقليم إىل إقليم كل هدايا من الطَُّرف يُرِسل بَدْوره السيد
وصَفها كما — وهي فزان، إقليم من أغناٌم مرًة إليه أُْهِدَي فقد أضعاُفها؛ مقابلِها يف
إىل منها فأرسل العجل»، رأَس رأُسها يُشبه الجثَّة، عظيمُة الِخلقة «عجيبُة — الجربتي

كثريًا. بها فأُْعِجبوا الحميد، عبد السلطان أوالد
من تأتيه فكانت إقليمهم، يف ما وأجمل بأغرب يُهادونه إقليم كل أهل وكان
الكاري ماءُ واليمن الهند ِمن يأتيه وكان والعبيد، والجواري والبَبْغاواُت الطيوُر السودان

باألرطال. والِعطر والعنرب والعود واملربِّيات،

واليته يف واملشارقة املغاربة اعتقاد (9-1)

«وربما الجربتي: يقول فيه؛ واعتقاًدا به وتعلًقا له حبٍّا الناس أكثَر املغرب أهل وكان
ولم يَُزره ولم ا حاجٍّ مرص إىل وَرد إذا أحدهم إن حتى الُعظمى، الُقْطبانية فيه اعتقدوا

كامًال!» حجه يكون ال بيشء، يَِصله
معاملتهم يف ته وِرقَّ لذكائه املغاربة؛ قلوب يف املكانة هذه محمٌد السيد بَلغ وقد
ومكاِن وبلده، وأهله اسمه عن سأله منهم واحد زاره إذا فكان لهم، ضيافته وُحسن
له آخر زائٌر ذلك بعد عليه وَرد فإذا عنده، له سجَّ أو كلَّه هذا وَحِفظ إلخ، … سكنه
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سيدي. نعم فيقول: طيب؟ «فالن له: فيقول عنه بالسؤال فيُبادره السابق، بالزائر ِصلة
وداره، حارته باسم له ويشري وابنته، وزوجته فالن، ووَلِده فالن أخيه عن يسأله ثم
أن ويعتقد تارة، ويسجد تارًة األرض ويُقبِّل ويقعد، املغربي ذلك فيقوم جاورها، وما
الحج موسم يف بابه عىل يتزاحمون املغاربة كان ولذلك اح»؛ الرصُّ الكشف باب من ذلك
شيئًا: نجواه يدي بني قدَّم منهم دخل َمْن وكل الغروب، إىل الصباح من شديًدا ازدحاًما
بُمراسالت يأتيه وبعضهم وِغناه، فقره قدر عىل شمًعا، أو تمًرا أو فضة موزونات إما
منهم ظفر فَمْن األجوبة، منه ويَلتِمسون وأعيانها، وعلمائها بالده أهل من وِصالت
معه وحفظها الخاتمة، بُحسن ظفر فكأنما — األنملة بمقدار ولو — ورق بقطعة
من اللوم عليه ه وتوجَّ والندامة، بالخيبة باء فقد وإال ه، حجُّ ُقِبَل قد أنه ويرى كالتميمة،

ميعاده.» يوم إىل حرسته ودامت بالده، أهل
األمراء وخاصة املغاربة، اعتقاد من أقلَّ مرتىض السيد يف املشارقة اعتقاد يكن ولم
يراسله فكان سوريا، حاكم الجزار باشا أحمد واليته يف عقيدًة أقواهم وكان والحكام،
عليه، وأثنى مَدحه فإْن محمد، السيد عن سأله مرص من وافد عليه وفد وإذا ويهاديه،
بأنه أجاب وإن ِصلته، وأْجَزل وأكرمه، أحبَّه عنه، ويأخذ به ويجتمع يعرفه أنه وأجاب
هذه ُعِرَفت وقد مطلبًا، له ق يُحقِّ ولم بالُوجوم، وقابله عنه نَفر به، له صلَة وال يعرفه ال
عىل والحصول قلبه، إىل للوصول الناُس يستعمله الذي املفتاَح فكانت الجزار، عن الَخلَّة

عطفه.
له، والعلماء امللوك مكابة ومع مرتىض، السيد عىل والناس الحياة إقبال ومع
بل نشاطه، يَِقلَّ ولم ِهمته تَفُرت لم اإلسالمي؛ العالم أنحاء جميع يف ذاَعت التي وشهرته
مسجد ويف الحنفي مسجد يف دروسه إلقاء عىل ُمداوًما واإلنتاج، العمل عىل َدءوبًا ظل
تدور ألقاها التي ودروُسه ألَّفها التي كتبُه وكانت أصدقائه، ومنازل منزله ويف شيخون،
علم يف كلها كتابًا وثالثني اثنني الكتاني له أحىص وقد الحديث. علم حوَل معظمها يف
العلوم أي الحديثية»، «الصنعة سماه فيما أخرى كتابًا عرشين له أحىص كما الحديث،

بالحديث. املتصلة
وقال مجلَّدين، يف ويقع الشيخونية» «األمايل عنوانه كتاب األوىل: املجموعة كتب ومن
بن محمد األمداد ألبي إجازته تاريخ إىل مجلس أربََعمائة بلَغت «وقد عليه: التعقيب يف

١١٩٥ه.» سنة تمام وذلك اليمني، الربعي إسماعيل
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وانعكافه زوجته وفاة (10-1)

يف الحديث علم يف الشيخونية أماليه أو دروسه إلقاء عن انقطع مرتىض السيد أن ويبدو
التي الكربى ة باْلُمِلمَّ بقليٍل ذلك بعد أُصيَب فقد ١١٩٥ه؛ سنة وهي السنة، هذه أواخِر
وتأليفه للعبادة، والتفرغ الُعزلة إىل ودفَعتْه الحياة، عن وَرصَفته قلبه، وأدمت ِكيانَه هدَّت
فقد زوجته؛ َفْقد هي الحادثة هذه للغزايل»، الدين علوم إحياء «رشح الكبري اآلخر كتابه
السيدة مشهد عند ودَفنها كثريًا، حزنًا الزبيدي عليها وَحزن ١١٩٦ه، سنة يف يَت تُوفِّ
والزم والقناديل، والُفرش بالستائر وزوَّده ومقصورة، مقاًما قربها عىل وبنى رقية،
والثريد األطعمة لهم ويعمل واملنشدون، والقراء الناس عنده وتجتمع طويلة، أياًما قربها
منزًال عليها وبنى للقرب، مجاورة أرض قطعة اشرتى ثم والرشبات»، والقهوة والكسكو
فكان الشعراء، من كثريٌ َرثاها وقد أحيانًا به يَبيت وكان ها، أمَّ به وأسَكن وأثَّثه صغريًا،
عىل َعثََر وإنما عليه، الناس يُطِلع لم جميل كثري بشعر هو ورثاها الوفري، باملال يُجيزهم
الشعر هذا بعض ونَقل املدشتة، أوراقه يف الجربتي الرحمن عبد وصديقه تلميذُه بعِضه
حزنه عن الزَّبيدي يُعربِّ وفيه نادر، وفاء عىل يدل معظمه، يف جميل شعر وهو تاريخه، يف
ويذرف َمْحِتِدها، وطيب وحياءها وِحلَمها ُجوَدها ويصف الحبيبة، الزوجة هذه ِلَفقد وأمله
له. الراحة بتوفري وعنايتَها له، وطاعتها عليه، وَحْدبها حبها ويبكي لفقدها، َسخينًا الدمع
الديوانان ومنه العربي، الشعر من كثرية أشباًها له نجد أن قلَّ الشعر من لوٌن وهذا
يف — املْحَدثني الشعراء من — صدقي الرحمن وعبد أباظة عزيز قاله ما يضمان اللَّذان

وفاتهما. بعد زوجتَيهما
زوجته: رثاء يف الزبيدي قاله ومما

ال��نَّ��وائ��ِب ع��ادي��اُت ن��ظ��ام��ي وح��اَق��ْت ش��م��ائ��ل��ي ال��ُم��ش��تِّ ال��بَ��يْ��ن ي��ُد أص��ابَ��ت
ال��ح��ق��ائ��ِب ب��ط��ي��ن َرْح��ل��ي إل��ى أع��ود ُس��َح��يْ��رًة ُزبْ��ًدا زرُت م��ا إذا وك��ن��ت
ال��ك��واع��ِب ُغ��رِّ ال��ِب��ي��ض ال��خ��َف��راِت م��ن بَ��ع��ي��ُده��ا ويَ��دن��و ل��ي تُ��ْط��وى األرض أرى
ال��تَّ��ج��اِرب غ��ي��ُر األخ��الَق يَ��ك��ِش��ف وال وال��ح��ي��ا وال��ح��ل��م وال��ج��ود ال��نَّ��دى ف��ت��اة
أط��اي��ِب ِك��راٍم م��ن ق��وم ع��م��ي��دُة رداؤه��ا يُ��س��ت��ذَمُّ م��ا ل��ه��ا، َف��دي��ُت
ال��م��رات��ب ف��وق ال��رض��واُن وي��ص��ح��ب��ه ح��ال��ٍة ك��ل ف��ي ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ه��ا
ن��ادِب ك��ل م��ن ال��ح��زن ي��ث��ي��ر ب��َش��ْج��ٍو أيْ��ك��ٍة ح��م��ام��ُة ن��اَح��ت م��ا ال��ده��ر م��دى
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بالسلوان: يطالبه ملن ويقول

وال��ص��ب��ِر ب��ال��ذِّك��ر ال��ن��ف��س ه��م��وم وس��لِّ واتَّ��ِئ��ْد زب��ي��دَة ت��ب��ك��ي ال ي��ق��ول��ون
وال��ف��ك��ِر ب��ال��ه��مِّ األح��زان ب��م��خ��ت��ِل��ف ِوج��ه��ٍة ك��ل م��ن األش��ج��اُن ل��َي وت��أت��ي
م��ص��ر م��ن ب��يَ��ْش��ُك��َر األع��ل��ى ال��ج��َدُث ل��ه��ا ح��ب��ي��ب��ة ف��راِق م��ن تَ��س��لٍّ ل��ي وه��ل
ال��ق��ْدِر إل��ى ي��ج��ري وال��ق��ْدُر ب��م��ح��ج��ره��ا، أع��يُ��ن��ي يُ��ع��اه��د أن إال ال��دم��ع أب��ى
ال��ع��م��ِر آخ��ر إل��ى ت��ج��ري ِذك��ره��ا ل��دى َم��دام��ع��ي ت��زاُل ال تَ��َرون��ي ��ا ف��إمَّ

أيًضا: ويقول

ُم��روََّع��ا يَ��زال ال ل��ف��ؤادي وم��ا ُم��ق��طَّ��َع��ا أض��ح��ى ل��ألُن��ِس م��ا خ��ل��ي��َل��يَّ
م��ص��رَع��ا ت��ذكَّ��رُت أم ب��َرْح��ل��ي أل��مَّ وح��ادٍث ال��م��ش��تِّ ال��ده��ر ِغ��يَ��ِر أِم��ن
أج��م��ع��ا وال��ف��ض��ل ال��ح��س��ن ذاِت زب��ي��دة ُم��ه��ج��ت��ي أل��ي��ف��ِة م��ن ف��راٌق وإال
م��َع��ا ف��ان��ق��ط��ع��ا ع��ي��ن��اَي ب��ه��ا ت��َق��رُّ ل��ذٍة ك��لُّ ب��ه��ا ع��نِّ��ي ف��م��َض��ت م��َض��ت
م��دف��َع��ا ذاك ع��ن يُ��ْج��ِد ل��م ش��ربَ��ْت ك��م��ا ك��لُّ��ن��ا س��ن��ش��َرب ك��أًس��ا َش��ِربَ��ْت ل��ق��د
َم��دم��َع��ا ِل��ع��ي��نَ��يَّ أت��رك ف��ل��م ب��ك��ي��ُت أن��ن��ي ب��م��كَّ��َة َص��ْح��ب��ي ُم��ب��ِل��ٌغ ف��َم��ن

كله هذا عن ويعرب باملوت، سبَقها كان لو أْن ويتمنى فيَخونه، بالصرب يستعني ثم
بقوله:

ال��ع��واق��ِب؟ ال��ج��م��ي��ُل ال��ص��ب��ُر خ��ان��ن��ي ف��ق��د ن��اف��ٌع األح��ب��ة ِذْك��رى ه��ل خ��ل��ي��ل��يَّ
ال��ك��واع��ب؟ اآلن��س��اِت ب��ت��ل��ك ل��وص��ٍل تَ��راج��ٌع أم ال��ِح��م��ى ف��ي ع��ود ل��َي وه��ل
ال��س��ب��اس��ِب ب��أع��ل��ى ب��ي��ٍت إل��ى وس��ارت َغ��ْدوًة ال��ح��ب��ي��ب��ُة ع��نِّ��ي رح��َل��ت ل��ق��د
ال��س��ب��اس��ِب ف��ي أرَّج��وا م��اذا ال��لَّ��ْح��ِد إل��ى ب��ه��ا غ��َدْوا أن��اٌس يَ��دري وم��ا أق��ول
ن��ادب ُح��زِن ع��ل��ى أْل��وي ال ت��ق��دَّم��ُت ول��ي��ت��ن��ي ال��م��س��ي��ر، ف��ي ع��ن��ه��ا ��رُت ت��أخَّ

املالئكة، بها طافت وقد الخرض، َغالئلها يف اآلخر العالم إىل تنتقل وهي يصفها ثم
فيقول: بها، بة ُمرحِّ طبولها السماء لها ت ودقَّ

ال��ُخ��ْض��ِر َغ��الئ��ل��ه��ا ف��ي ال��ثُّ��الث��ا َغ��داَة َم��ِط��يَّ��ه��ا ل��ل��رح��ي��ل ش��دَّت زب��ي��دُة
نُ��ْك��ِر ب��ال ال��س��م��اءِ ط��ب��ُل ل��ه��ا وُدقَّ ِوج��ه��ٍة ك��ل م��ن األم��الُك ب��ه��ا وط��اف��ت
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واألُْزِر ال��ب��ران��س ف��ي ِت��ي��ًه��ا وتَ��ْخ��ُط��ُر ِب��َدلِّ��ه��ا ع��روٌس م��اَس��ْت ك��م��ا ت��م��ي��س
ال��ق��ب��ِر ف��ي واألض��اِل��ُع ع��ظ��ام��ي س��ت��ب��ك��ي أُم��ْت وإن َح��ي��ي��ُت، م��ا ع��ل��ي��ه��ا س��أب��ك��ي
ال��ص��ب��ِر ع��اق��ب��َة ��ب��ر ب��ال��صَّ ط��ال��بً��ا وال َع��بْ��رٍة ف��ي��َض م��س��تَ��بْ��ق��يً��ا ب��ه��ا ول��س��ُت

فيقول: عليه، وَحْدِبها الكريمة سجاياها إىل أخرى مقطوعة يف يشري هو ثم

األرح��اِم وُوْص��ل��ة ع��ل��ي��ه ُج��ِب��َل��ت ل��ه��ا أخ��الق ُح��ْس��ن ن��ف��س��ي ل��ه��َف ي��ا
ك��الِم ول��ي��ن إلط��ع��اٍم، ُص��ِرَف��ت ع��ن��اي��ة ث��مَّ ل��ل��ب��ع��ل وإط��اع��ة
ب��ش��اِم ُغ��ص��وَن َس��َح��ًرا ��ب��ا ال��صَّ ري��ُح رنَّ��َح��ت م��ا ف��ابْ��ِك��ه��ا ال��م��ك��ارم ت��ل��ك

إلخ. …

اإلحيا كتاب رشح (11-1)

سنة يف للغزايل الدين علوم إحياء كتاب رشح يف َرشع قد مرتيض محمد السيد وكان
تالميذه إليه طَلب فقد سنتني؛ بنحو القاموس رشح من فراغه بعد أي: ١١٩٠ه،
وتفسري ألفاظه، لضبط بالرشح؛ القراءَة يُتِبع أن فآثر الكتاب، هذا لهم يقرأ أن ومريدوه

قال: الرشح؛ مقدمة يف هذا عىل هو نص وقد معانيه،
لإلمام اإلحيا كتاب عىل أمَليتُها ُمنيفة، وتحريرات رشيفة، تقريرات فهذه «وبعُد،
أني عىل … إقرائه يف ُسِئْلُت حني — تعاىل هللا رحمه — الغزايل حامٍد أبي اإلسالم حجة
وتَربُّكهم أيديهم، بني الكتاب هذا تداول كثرة مع — وحديثًا قديًما العلماء من أحًدا أَر لم
بضبط اعتنى — باألخيار املأنوس اليمن ُقطر يف خصوًصا األقطار، سائر يف بقراءته
بإلهام، لرشحه صدري هللا َرشح وقد املجَملة، ُعقوده بُنود َل َفصَّ وال املْشِكلة، ألفاِظه

إلخ.» … باهتمام لتحصيله فكري يعبوب وسعى
كتب فقد كبري؛ حد إىل القاموس رشح يف منهَجه اإلحياء رشح يف منهُجه وشابَه
كاملة قائمة كلِّه هذا يَدْي بني وقدَّم وكتابه، للغزايل قيِّمة دراسة فيها طويلة مقدِّمة له
فمنها الفنون؛ متنِّوعة العدد كثرية وهي الرشح، هذا إعداَد عند منها أفاد التي باملراجع
األخرى الكتب عرشات ومنها للقاموس، رشحه مقدمتها ويف الكثرية، اللغوية املعاجم
والفقه الدين وأصول والرتاجم، والرجال والتاريخ والتفسري، والحديث اللغة علوم يف

إلخ. … والتصوف وفروعه،
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ونشأته مولده عن فيها تحدَّث الغزايل، لحياة لة مفصَّ طويلة برتجمة هذا بعد وأتى
وفتاواه، وُمكاتباته رسائله إىل أشار ثم عنهم، أخذ الذين وشيوِخه للعلم، وطلبه األوىل،
وأتى الخامسة، املائة مجدد كان بأنه تقول التي اآلراء وعرض شعره، من بنماذَج وأتى

أبجديٍّا. ترتيبًا ورتَّبها ملؤلفاته، كامل بثبٍَت
واملازري الطرطويش وخاصة اإلحياء يف عليه الطاعنني ذكر إىل كله هذا من وانتقل

عليها. والرد ومناقشتها، تحليلها مع لُطعونهم بموَجز وأتى الجوزية، قيِّم وابن
اخترصوا َمن وإحصاء الغزايل، تالميذ عن بالكالم القيِّمة املقدمَة هذه ختم ثم

قبله. رشحه حاَولوا أو اإلحياء،
من بَِقنَي لخمٍس الصالة، بعد الجمعة «يوم يف األول الجزء من الزبيدي انتهى وقد

١١٩٣ه.» سنة افتتاَح الحرام، محرَّم
كان الذين أصحابه عن «واحتَجب داره فلزم زوجه، بَفْقِد أُصيب ١١٩٦ه سنة ويف
واعتكف واإلقراء، الدروس وتَرك األغراض، من لغرض النادر؛ يف إال ذلك، قبل بهم يلم
إليه أرسل املرصيني»؛ أكابر من تأتيه التي الهدايا وردَّ الباب، وأغلق الحريم، بداخل
تشتمل وكانت رمضان، شهر حلول بمناسبة هدية نجله مع الدفرتدار بك أيوب مرًَّة
ريال، وخمسمائة والزيت والعسل والسمن األرز، من وأحماٍل الُربِّ من أردبٍّا خمسني عىل

يأخذها. أن وأبى ردَّها ولكنه والجوخ، الهندية األقمشة من كساوي وبقج
يف إليه أرسل ولكنه هداياه، فيَقبل كثريًا، يُهاديه املغرب سلطان محمد موالي وكان

َقبولها. عن وتورَّع فردَّها كبري، قدر لها هدية — عزلته بعد أي — ١٢٠١ه سنة
تالميذه ُمقابلة عن وامتنع دروسه، عن وانقطع نفسه، عىل إذن محمد السيد انطوى
دائم فهو زوجته، َفْقِد عىل الحزن وغَمره األلم به استبدَّ وقد منزله يف وانعكف وأصحابه،
بعدها ج تزوَّ لقد حقيقة معها. عاشها التي الصفاء أوقات إىل الحنني دائم عليها، البكاء
من تُخِرجه أن أو أحزانه، تُنِسيَه أن تستطع فلم ِمثَلها، تكن لم أنها يبدو ولكن غريها،
ووقته، جهده كلَّ وأعطاه بكلِّه، إليه فانرصف اإلحياء، كتاب يف إال َعزاءً يجد فلم ُعزلته،
ًسا ُمتنفَّ يجد ال وكان للصالة، يدعو األذان سماعه عند إال فيه العمل يوقف يكن فلم
وخواتيم افتتاحيات يف أو يَنِْظمها، التي األشعار يف إال وضيق ألم من به عما لإلعالن

الرابع: الجزء ختام يف مثًال يقول فهو اإلحياء؛ لرشح املتتاِبعة األجزاء
صبيحَة — األحوال واختالل البال تشتيت مع — وتهذيبه تحريره من فرغ «وقد
بمنزله ١١٩٨ه سنة شهور من الثاني ربيٍع شهر من بقني ألربٍع املبارك الجمعة يوم
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هللا أصلح الحسيني، مرتىض محمد الفيض، أبو املضطر، العبد مؤلُفه الال، بسويقة
أمله.» وبلَّغه عمله، وتقبَّل خَلـله،

والدعوات»: األذكار «كتاب لرشح االبتداء عند الخامس الجزء مقدمة يف وقال

ُمْشِكل من فكم صعابه، وُرْضت ِشعابه سَلكُت … والدعوات األذكار كتاب
وراق للواِردين، سبيلُه وضح حتى … منه أُبِْهَم ما وبينُت عنه، أعَربت قد
البال، وتشتيت األحوال، اختالف من فيه أنا ما مع هذا للشاربني، ُزالله
الخواطر تحجب وأشغال األوصال، تُفرِّق وكدورات واألهوال، األنكاد وتواتُر
بالعفو علينا يمنَّ أن اللطيف، املوىل إىل مؤلِّفه جاه بيُْمن متوسًال األعمال، عن
وراءه يكون فيه، أمسيت الذي الكرب عىس محيف، كل من والنجدة والعافية

جدير. لتُه أمَّ وبما قدير، فَرِجه عىل إنه قريب؛ فرج

الجزء: هذا ختام يف وقال

الفيض، أبو تعاىل، هللا إىل الفقري العبُد املبارك الكتاب هذا تسويد من فَرغ
وأنجاه والكروب، الشدائد يف بيده وأخذه به، هللا لَطف الحسيني، مرتىض محمد
جمادى ١٥ السبت يوم ظهر أذان عند الخطوب، عنه وَجال ضيٍق كل من

َضرْيها. وكفانا خريَها، هللا أرانا ١١٩٩ه، سنة شهور من األوىل

ختامه: يف قال فقد عاًما، عرش أحَد الكبري الرشح هذا تأليف يف الزَّبيدي َرصف وقد

آخرها أياًما، إال عاًما عرش أحَد وإبالِئه الدهر شواغل مع إمالئه مدُة وكانت …
١٢٠١ه، سنة شهور من الثانية ُجمادى خامَس األحد، نهار من الخامسة
اإلسالم، بالد وسائَر تعاىل هللا حرسها مرص، بمدينة الال سويقة يف بمنزيل وذلك

والختام. البدء يف هلل والحمد

عرش يف ويقع ١٣١١ه، سنة يف بالقاهرة امليمنية املطبعة يف الرشح هذا ُطِبَع وقد
وُطِبَع الدين»، علوم إحياء أرسار برشح املتقني، السادة «إتحاف وعنوانه: كبرية، مجلدات
عن اإلمالء كتاب وثانيها نفُسه، اإلحياء كتاب أولها أخرى: كتب ثالثة هوامشه عىل
ْوا تصدَّ َمْن أثارها التي اإلشكاالت بعض عىل فيه أجاب أيًضا، للغزايل اإلحياء إشكاالت
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هللا عبد بن القادر عبد للشيخ اإلحياء» بفضائل األحياء «تعريف كتاب وثالثها كتابه، لنقد
العيدروس.

األخرى مؤلفاته (12-1)

يف معظُمها واإلحياء، القاموس عىل الرشحني هذين غريَ أخرى كثرية مؤلفات وللزبيدي
أسماه قيِّم كتاب الحنفي الفقه يف وله التصوف، يف أو به، املتصلة العلوم يف أو الحديث،
«وهو بقوله: الجربتي قرَّظه حنيفة» أبي اإلمام مذهب أدلة أصول يف املنيفة، «الجواهر
االعتقاديات، يف عنه ُرِوَي ما تقديم من — الحديث كتب ترتيب رتَّبه حافل، نفيس كتاب

الفقه.» كتب ترتيب عىل — العَمليات يف ثم
ملعالجة اآلخر البعَض وألَّف أصدقائه، باسم بعضها ألَّف أخرى ورسائل كتب وله

األول: النوع فمن عرصه، يف املجتمع مشاكل من نَواٍح

باسم ألَّفه والخطاطني الخط تاريخ يف اآلفاق»7 ُكتَّاب إىل اإلرشاق، «حكمة كتاب •
وجعله بالرشدي، ب امللقَّ هللا عبد بن أفندي حسن األمري عرصه يف الخط نابغة

ِخزانته. إىل هدية
كراسة. عرشين يف بدر» أهل أسماء رشح يف الصدر، «رشح وكتاب •

أفندي عيل صديقه باسم وألَّفهما درويش» لفظ معنى يف «التفتيش، وكتاب •
درويش.

الشيخ باسم صنَّفه واألحزاب» الطريقة سنَد يف األتراب، «عقيلة وكتاب •
الرشبيني.8 الوهاب عبد

الثاني: النوع ومن
الدخان». شجرة يف اإلخوان، «هدية كتاب

الخامسة، املجموعة املخطوطات نوادر هارون: السالم عبد األستاذ الصديق أخريًا الكتاَب هذا نََرشَ 7

آخرها مجالس يف أمالها أنه الرسالة هذه ختام يف الزبيدي نص وقد ١٩٥٤م، القاهرة ص٥٠–٩٨،
١١٨٤ه. سنة ختام الحجة ذي ١٢

لنفسه. ونسخه املنورة، باملدينة اإلسالم شيخ بمكتبة عليه وقف أنه الفهارس فهرس يف الكتاني ذكر 8
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التاريخية مؤلفاته (13-1)

بيانها: ييل وفيما ورسالة، كتاب بني ما التاريخ، يف مؤلَّفات تسعة وللزبيدي

عنه. واآلخذين شيوخه من ستِّمائة لنحِو فيه تَرجم وقد األكرب، املعجم •
الصغري. املعجم •

بمرص. القراء شيخ األجهوري الرحمن عبد العالمة شيوخ معجم •
الوفائية. السجادة شيوخ معجم •

الوفا. وأبي وفا إىل انتمى ن عمَّ الخفا، نقاب رفع •
الصديق. حرضة نسب يف الرحيق، سالف رشف •

الحفاظ. طبقات يف رسالة •
أيوب. بني ملوك بذكر القلوب، ترويح •

العباس.9 بني نسب يف االقتباس، جذوة •

وَمْن شيوخه فيه ذكر املختص» «املعجم أسماه عارش، تاريخي كتاب هذا عدا وله
أذكر «وقد مقدمته: يف وقال وصالح، وصاحب رفيق من جاَلسه أو ساَجَله أو عنه أخذ
أو كاتبَني أو شيئًا أنشَدني أو شيئًا، منه استفدُت أو وأحببتُه، هللا يف أحبني َمْن فيه
املعجم هذا ُمسوَّدة عىل الجربتي عثر وقد إلخ»، … وكرًما معروًفا منه بََلوُت أو كاتبتُه،
عىل صاحبُه ورتَّبه كراريس، عَرشِة نحو يف يقع إنه وقال: وفاته، بعد الزَّبيدي تَِركة يف
عىل — فيها ما وغالب كثرية، بياضات الحروف يف وترك ه، يُتِمَّ لم أنه غري املعجم، حروف
والذين والسودان، بل والحجاز، والشام والروم املغرب أهل من «آفاقيون — قوله حدِّ
من يُرتَجم أن يستحق َمْن وأهمل واألموات، األحياء من ِبضاعة كثريُ وال ُشهرة لهم ليس

10«… ونحوهم واألعاظم العلماء كبار

األمريكية، املتحدة بالواليات يبل جامعة مكتبة يف نسخة منها وتوجد ورقة، ١٧ يف الرسالة هذه تقع 9

املكتبة لهذه زيارتي أثناء عليها اطلعت وقد ١١٨٣ه/١٧٦٩م، سنة كتابتها وتاريخ املؤلف، بخط وهي
١٩٥٥م. سنة أواخر يف

املرادي. ترجمة يف ص٢٤٩، (ج) اآلثار عجائب الجربتي: 10
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مرص يف أُلَِّفا اللَّذَين ني الهامَّ التاريَخني وبني بينه تربط طريفة، قصة الكتاب ولهذا
املرصي للمؤرخ واألخبار» الرتاجم يف اآلثار، «عجائب وهما: عرش، الثامن القرن يف والشام

املرادي. الشامي للمؤرخ عرش» الثاني القرن أعيان يف الدُّرر، و«سلك الجربتي،
— «كان إنه فقال: للمرادي، ترجمته سياق يف الجربتيُّ القصَة هذه َروى وقد
وتراجم اآلثار، وجمع األخبار واستعالم األوابد، وَقيد الشوارد بَصيد ُمْغَرًما — هللا رحمه
بالهدايا ووَصلهم البعيدة، البلدان فضالء وراسل املؤرِّخني، طريق عىل العرصيِّني
القرن أهل وأعيان وأخبار بالده، أهل تراجم جمٍع كل من واْلتَمس العديدة، والرغائب

بقوله: هذا عىل ب عقَّ ثم واجتهاِده»، همته ُوْسع بحَسب عرش الثاني
عجائب كتابه يقصد — التاريخ هذا لجمع الداعَي األعظم السبب هو «وكان
ممن واحًدا كان الزَّبيدي شيخه أن هذا بعد أوضح ثم النسق»، هذا عىل — اآلثار
سأل وقد فيه، يعيشون الذي البلد أو الُقطر برتاجم يُِمدُّوه أن يسألهم املرادي راسلهم
الزبيدي وكان عرش، الثاني القرن يف عاشوا الذين املرصيِّني تراجم له يجمع أن الزَّبيدي
تلميذه إىل يلجأ أن رأى ولهذا مرص؛ أهل من ليس بعُد وهو األخرى، بمؤلفاته مشغوًال
أن دون الرتاجم، هذه يجمع أن إليه فطلب األمر، هذا يف ِليُعينه الجربتي؛ الرحمن عبد
جمُعه، تيرسَّ ما وجمع أستاذه، القرتاح الجربتي واستجاب جمعها، من بالقصد يُعرِّفه
كثريًا، بذلك «فُرسَّ الجربتي: يقول عليه؛ وأطلعه الشاميني، بعض وعنده يوًما إليه وحمله

املجالس.» من بَمسَمع ذلك نحو يف وطارحتُه وطارَحني
يف اآلخر البعض من وأفاد املرادي، صديقه إىل الرتاجم هذه بعَض الزبيدي وأرسل
وأوراق كتب من فيها بما تَِركته عىل وُخِتَم قليل، بعد الزبيدي تُويفِّ ثم معجِمه، وضع
من وغريها الرتاجم هذه ووَجد يريد، ما منها الجربتي واشرتى باملزاد، ِبيَعت ثم ما، مدًة
كتابه تأليف عند كثريًا منها وأفاد اشرتى، ما ِضمن وأوراقه ورسائله الشيخ مسوَّدات

اآلثار. عجائب
كلها، القصة له يروي الجربتي إىل فأرسل مرتىض، محمد السيد بوفاة املرادي وَعلم
يقول إليه، ويرسلها له السيد جَمعها قد كان التي الرتاجم بقية عن يبحث أن ويسأله
محمد السيد يد عىل بهدية وقرنه كتابًا، ( املراديُّ (أي إيلَّ أرسل ذلك «فعند الجربتي:
الفقري جمعه ما وضم أوراقه، من السيد جمعه ما تحصيل يستدعي القباقيبي التاجر
َقت وتحقَّ سببه، وعلمت ذلك رأيت فلما … وإرساله أيًضا ه ضمُّ تيرسَّ وما الجربتي) (أي
األخبار دون فقط تراجم وهي فيه، وِزدُت سوَّدته كنت ما جمعُت لذلك الطالب رغبة

127



الحديث اإلسالمي الرشق يف الثقافة ومراكز اإلصالحية الحركات عن محارضات

تلك وُطِرَحت الهمة، ففَرتَت «املرادي»؛ املرتِجم نعُي علينا وَرد ذلك أثناء ويف والوقائع،
عندي حصل أن إىل وتضيع، تتناثر كادت حتى طويلة، مدة اإلهمال زوايا يف األوراُق
«… النسق هذا عىل واملتجددات والحوادث الوقائع ضمِّ مع جمعها، عىل نفيس من باعٌث
املرادي إليه أرسلها قد كان التي الرسالة عىل الزبيدي رسائل يف الجربتي َعثر وقد
كتابه يف الرسالة هذه نص الجربتي وأثبَت جَمعها، التي بالرتاجم ُموافاته عىل يَستحثُّه

١٢٠٠ه. سنة الثاني ربيع وتاريخها اآلثار»، «عجائب
ومات الكثريون به وأُصيب القاهرة، مدينة يف الطاعون انترش ١٢٠٥ه سنة ويف
مريًضا إال تجد فال وأسبابه، املوت إال شغٌل للناس يَبق «ولم تُْحَىص، ال أعداٌد باإلصابة
يف مشغوًال أو دفن، أو جنازة صالة من راجًعا أو مشيًِّعا أو معزيًا، أو عائًدا أو ميتًا، أو
واملصلَّيَات، املساجد من الجنائز صالة تبطل وال موهوًما، نفسه عىل باكيًا أو ميت، تجهيز

يموت.»11 وال يشتكي َمْن ا جدٍّ وندر ثالثة، أو خمسة أو أربعة عىل إال يُصىلَّ وال
مرتىض، محمد السيد وتوضأ السنة، هذه من شعبان شهر من الجمعة يوم وواىف
يَكد لم ولكنه الال، بسويقة لداره املواجه الكردي مسجد يف الجمعة صالة يؤدي وخرج
الفراش، ولزم منزله إىل فعاد إليه، انتقَلت قد الَعْدوى كانت حتى الصالة من ينتهي
وأقاربها زوجته وأحست واحد، يوم غري املرض به يَُطل ولم الليلة، تلك يف لسانه واعتُِقل
ومات والهدايا! التُّحف بجمع وُشغلوا مرضه، آالم يعاني فرتكوه الشيخ، أجل بدنو
أن بعد اإلثنني يوم إال موته تعلن لم الزوجة ولكن األحد، يوم مرتىض محمد الفيض أبو

ثمنه! وغال حملُه خفَّ ما نقل من انتهت
األزهر، يف عليه يَُصلَّ ولم الشعراء، من أحد يَْرثِه ولم ابنة، وال ابنًا الرجل يرتك ولم
بنفسه مشغوًال إنسان كل كان فقد العلماء؛ أصدقائه من أحٌد جنازته وراء يَمِش ولم
أنحاء جميع ويف مرص يف والبرص السمع ملء كان الذي الرجل اختفى وهكذا بغريه! أو
بموته يحتفل ولم إنسان، باختفائه يشعر لم وهدوء، صمت يف اختفى اإلسالمي؛ العالم

عطرة. طيبة وذكرى ضخمة، علمية ثروة وراءه خلَّف ولكنه إنسان،
بمشهد األوىل، زوجته بجانب لنفسه أعدَّه بقٍرب مرتىض محمد السيد ُدِفَن وقد
وإنها خدمات، من والعربية ولإلسالم للعلم قدَّم ما بقدر وأثابه هللا، رحمه رقية، السيدة

لكثرية.

.٢ / ٢٠٣ الجربتي 11
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النابليس الغني عبد الشيخ

١٠٥٠–١١٤٣ه/١٦٤١–١٧٣١م

١٠٥٠ه، سنة الحجة ذي من الخامس يف دمشق، يف النابليس إسماعيل بن الغني عبد ُولَِد
فقد طويًال؛ ر وُعمِّ (١٧م) الهجري عرش الحادي القرن من الثاني النصف بداية يف أي
القرن من الثاني النصف أواخر يف أي ١١٤٣ه، سنة يف وتُويفِّ عاًما، وتسعني ثالثًة عاش
واألدبية الدينية الحياتني: زعيم القرن هذا خالل كان وقد (١٨م)، الهجري عرش الثاني
كثرية موضوعات يف ألَّف اإلنتاج، غزير الثقافة متعدد كان فقد منازع؛ دون الشام يف

متعددة.
مولده قبل بها واستقرت دمشق، إىل انتقلت ولكنها أصًال، نابلس من وأرسته
فاملحبِّي واألدب؛ والدين العلم ميادين يف نبَغوا كثريون، أفرادها من وبرز طويلة، بسنوات

الشام.» مشايخ «شيخ بأنه ووصفه «٢ / ٤٣٣ األثر، «خالصة كتابه يف لجده ترجم
الحنفي، املذهب إىل ل تحوَّ إسماعيل أباه أن غري املذهب، شافعية األرسة وكانت

الغني. عبد كان وكذلك
والعبادة، الزهد حياة وراَقتْه بالتصوف، — ِصباه منذ — الغني عبد ُشِغف وقد
كان ما إىل شبابه يف ينرصف ولم والنقشبندية، القادرية الطريقتني: بشيوخ فاتصل
هذه ولزم منزله، يف خلوة لنفسه اتخذ وإنما واملتعة، اللهو حياة من أنداده إليه ينرصف
دراسة عىل — وتعبُّده صالته جانب إىل — أثنائها يف عَكف طواًال، سنوات سبع الخلوة
بن الدين محيى وهم: بالتصوف، الفلسفة مزجوا الذين املتصوفة كبار من ثالثة مؤلَّفات

التلمساني. الدين وعفيف سبعني وابن عربي
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معظم يف الشعر كان ولهذا مطبوًعا؛ وشاعًرا الحس مرهَف أديبًا الغني عبد وكان
شبابه، يف بدأ وقد والصوفية، الدينية أحاسيسه وعن نفسه، عن للتعبري وسيلتَه األحوال
الفكري. إنتاجه أول وهي «البديعيات» أسماها الرسول مدح يف طويلة قصيدة فنَظم

ولهذا رائعة؛ ة معربِّ قوية قصيدة كانت فقد شديًدا؛ إعجابًا بالبديعية الناس وأعجب
أن استطاع الغني عبد ولكن ومنشئَها، ناِظَمها هو الغني عبد يكون أن الشكُّ ساوَرهم

لقصيدته. رشًحا ألف حني الشكَّ هذا يُْسِكَت
العالم أجزاء معظم فيها زار كثرية رحالت وله للرحلة، محبٍّا النابليس وكان
١٠٧٥ه/١٦٦٤م سنة يف الدولة عاصمة إستانبول إىل األوىل رحلته فكانت اإلسالمي،

عمره. من والعرشين الخامسة يف بعُد وهو
البقاع زار — ١١٠٠ه/١٦٨٨م سنة يف أي — أخرى سنة وعرشين خمس وبعد

ولبنان.
املقدس. بيت زار ١١٠١ه/١٦٨٩م سنة ويف

والحجاز. مرص زار ١١٠٥ه/١٦٩٣م سنة ويف
الشام. طرابلس زار ١١١٢ه/١٧٠٠م سنة ويف

الصلة دائم كان زارها التي والبلدان األقطار هذه كل ويف الرحالت، هذه كل ويف
وصف يف كثرية كتبًا النابليس ألف وقد عنه، ويأخذون عنهم يأخذ واملتصوفة بالعلماء
التي واألماكن واملشاهد املدن بوصف الرحالت هذه يف يُْعَن لم أنه غري الرحالت، هذه
يف شأنُه — ُعِنَي وإنما والطبوغرافية، واألثرية والجغرافية التاريخية النواحي من زارها
الشخصية، الصوفية تَجاريبه بوصف — العثماني العرص يف الة الرحَّ من غريه شأن ذلك
كثرية أضواءً تُْلِقي لهذا فرحالته قابلهم؛ الذين والتصوف واألدب الفكر بأعالم واتصاالته
هذه كانت وقد عرصه، عىل اإلسالمي الرشق بلدان يف والدينية الثقافية الحياتني: عىل
تلميذه وخاصة بعده، أتَْوا الذين واألدباء العلماء من الُة الرحَّ احتذاه أنموذًجا الرحالت
اللقيمي. أسعد املرصي واألديب الة والرحَّ البكري، مصطفى الدمشقي والعالم الة الرحَّ

تلميذه وصفه وقد عهده، يف الشام» مشايخ «شيَخ بحق الغني عبد الشيخ ويعترب
ودراية»، وشهرة وزهًدا ووالية علًما ترجمتُه َمن «أعظم بأنه له ترجمته يف املرادي
َمْن إال منهم فما عرصه، علماء كلُّ النابليسِّ عىل تتلَمذ فقد وصفه؛ يف صادق واملرادي

ُمريديه. ِمن كان أو عليه قرأ أو دروسه حَرض أو عنه أخذ
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كثرت ولهذا مؤلًفا؛ أو مدرًسا أو متعبًدا إماًما كلها حياته الغني عبد الشيخ وقىض
هذه نصنِّف أن ونستطيع مؤلًَّفا، وخمسني املائتني أو املائتني نحو فبلغت مؤلفاته،

ثالث: مجموعات إىل املؤلفات

التصوُّف. يف كتب •
شعرية. دواوين •
الرحالت. يف كتب •

ورشوح تعليقات معظمها يف هي وإنما بجديد، فيها يأت لم فإنه الصوفية كتبه أما
الفارض، وابن والجبييل، عربي، ابن أمثال من السابقني؛ الصوفية كبار من نفر لكتب
ها يفرسِّ ولكنه السابقني، املتصوفة هؤالء آراء يُْجِمل أو ص يُلخِّ ال الرشوح هذه يف وهو
مرجًعا يُعتَرب الذي الجديد من بكثري والرشح التفسري هذا يف ويأتي غاِمَضها، ويرشح

عام. بوجه والفقهية الدينية آرائه لدراسة ا هامٍّ
الصوفية آرائه يف تأثر قد أنه تبني النابليس كتب من املجموعة لهذه ودراستنا
َمْدين، أبو يمثله الذي األندليس املغربي التيار وهما: الصويف، التفكري تيارات من بتيَّارين
ومحمود نوري، الدين أوَحُد يمثله الذي الرتكي الفاريس والتيار والششرتي. مشيش، وابن

برجايل. ومحمد اإلسكوداري،
ينتمي كان التي الصوفية الطرق عن كذلك النابليس كتب الرشوح هذه جانب وإىل

املولوية. الطريقة وخاصة إليها،
َوْحدة وبفكرة عربي بابن تأثًرا أكثر كان الصوفية آرائه يف أنه نالحظه والذي
«ديوان املسمى الكبري ديوانه من األول الجزء يف واضًحا التأثر هذا ويبدو الوجود،

الدواوين».1
أجزاء — الصويف الشعر يف األول الجزء هذا جانب إىل — أصًال يشمل الديوان وهذا
يف وأشعاًرا أخرى، ومراسالت ومدائح الرسول مدح يف كثرية أشعاًرا تضم أخرى ثالثة

بعد. تُْطبَع لم مخطوطة تزال ال الثالثة األجزاء هذه أن غري الغزل،

١٣٠٢ه. سنة القاهرة يف ُطِبَع 1
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الشعر، دواوين وهي النابليس، مؤلفات من الثانية املجموعة يمثل الديوان وهذا
األندليس هانئ ابن لشعر وضعه الذي الرشح يف كذلك واضًحا بالشعر شغفه ويبدو

الفارض. ابن ولشعر
األدب مؤرِّخو عنه وتحدَّث كشاعر، مماته وبعد حياته يف النابليس اشتَهر ولهذا

الشعراء. عن حديثهم عند العربي
وأهمها: سبق، فيما خصائصها إىل أرشنا فقد رحالته أما

طرابلس. رحلة •
العزيز. وبقاع بعلبك إىل الرحلة يف اإلبريز، الذهب •

والحجاز. ومرص الشام بالد إىل الرحلة يف واملجاز، الحقيقة •
القدسية. الرحلة يف األنسيَّة، الحرضة •

كالتفسري مختلفة؛ علوم يف عدة، مجلدات يف تقع كثرية، أخرى مؤلفات وللنابليس
العلوم غري أخرى وفنون علوم يف النابليس ألَّف لقد بل الكالم، وعلم والفقه والحديث
يف وثالثًا األحالم، تفسري يف وثانيًا الفالحة، علم يف كتابًا ألَّف فقد والصوفية؛ الدينية

واإلنتاج. الثقافة موسوعيَّ كان أنه عىل يدل مما ذلك وغري الدخان، رشب تحليل

132



املراجع

والثاني األول الفصلني مراجع (1)

عربية مراجع (أ)

١٩٤٨م. القاهرة، الحديث، العرص يف اإلصالح زعماء (أحمد): أمني (١)
بوالق، أجزاء، ٤ واألخبار، الرتاجم يف اآلثار عجائب الرحمن): (عبد الجربتي (٢)

١٣٢٢ه. والقاهرة، ١٢٩٧ه،
١٩٣٧م. القاهرة، مكرم، عمر سرية فريد): (محمد حديد أبو (٣)

الرحمن): (عبد الرافعي (٤)

١٩٢٩م. القاهرة، والثاني، األول الجزءان القومية، الحركة تاريخ •
١٩٣٠م. القاهرة، عيل، محمد عرص •

١٩٣٧م. القاهرة، أجزاء، ٤ العربية، اللغة آداب تاريخ (جورجي): زيدان (٥)
١٣٢٤ه. القاهرة، أجزاء، ٦ الشافعية، طبقات الوهاب): عبد الدين (تاج السبكي (٦)

١٩٢٨م. القاهرة، العربية، املطبوعات معجم إليان): (يوسف رسكيس (٧)
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الدين): (جمال الشيال (٨)

١٩٥١م. القاهرة، الفرنسية، الحملة عهد يف مرص يف الرتجمة تاريخ •
١٩٥٢م. القاهرة، عيل، محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ •

١٩٤٦م. القاهرة، اإلسالم) أعالم (مجموعة الطهطاوي رفاعة •
(مقال التونيس عمر ومحمد الطنطاوي عياد محمد والشيخان برون الدكتور •

١٩٤٤م). الثاني، العدد اإلسكندرية، جامعة اآلداب، كلية بمجلة
األول، الجزء الحديث اإلسالمي الرشق يف الثقافة ومراكز اإلصالحية الحركات •

العالية). العربية الدراسات معهد (مطبوعات ١٩٥٧م

١٩٠٨م، بريوت، جزءان، عرش، التاسع القرن يف العربية اآلداب (لويس): شيخو (٩)
١٩١٠م.

الرابع القرن إىل األول القرن من اإلسالم يف املجددون املتعال): (عبد الصعيدي (١٠)
تاريخ). (بدون القاهرة الهجري، عرش

(توفيق): الطويل (١١)

١٩٤٦م. القاهرة، العثماني، العرص إبان مرص يف التصوف تاريخ •
١٩٤٥م. القاهرة، اإلسالم) أعالم (مجموعة الشعراني، •

عزت): (أحمد الكريم عبد (١٢)

١٩٣٨م. القاهرة، عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ •
١٩٤٥م. القاهرة، أجزاء، ٤ وإسماعيل، وسعيد عباس عصور يف التعليم تاريخ •

مسعود، محمد بقلم العربية الرتجمة مرص، إىل عامة ملحة (الدكتور): بك كلوت (١٣)
تاريخ). (بدون القاهرة جزءان،

العربية الرتجمة وعاداتهم، شمائلهم املحدثون، املرصيون وليم): (إدوارد لني (١٤)
١٩٥٠م. القاهرة، نور، طاهر عديل بقلم

١٣٠٦ه. بوالق، جزءًا، ٢٠ الجديدة، التوفيقية الخطط (عيل): مبارك (١٥)
عرش، الحادي القرن أعيان يف األثر خالصة هللا): فضل بن أمني (محمد املحبي (١٦)

١٢٨٤ه. القاهرة أجزاء، ٤
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يف الدرر سلك النقشبندي): الدمشقي عيل بن خليل محمد الفضل (أبو املرادي (١٧)
١٢٩١ه. القاهرة، عرش، الثاني القرن أعيان

القاهرة الثانية، الطبعة الحديث، العرص يف اإلسالمي الرشق (حسني): مؤنس (١٨)
١٩٣٨م.

عربية غري مراجع (ب)
(1) Carra de Vaux: Les Penseurs de l’Islam. 5 vols, Paris, 1926.
(2) Clot (Bey): Apercu Generale sur l’Egypte. 2 vols, Paris 1840.
(3) Combe (Etienne): L’Egypte Ottomane. de la Conquête par Sélim

(1517) à l’Arrivée de Bonaparte (1798). Précis de l’Histoire d’Egypte. t. 3. 1
er partie. Le Caire, 1933.

(4) Daniêls (C. E.): La version Orientale, arabe et turque de Deux Pre-
miers Livers de Herman Baerhaave. in (janus, Leiden, 1912. p.p. 295–312).

(5) Dunne (H): Introduction to the History of Education in modern
Egypt. London 1939.

(6) Gibb (H. A. R.) & Bowen (Harold): Islamic Society and the West, vol. 1,
parts I & II. London, 1951, 1957.

(7) Ghorbal (Shafik): The Beginnings of the Egyption Cuestion and the
Rise of Mehemed Ali. London, 1928.

(8) Hanotaux (G): Histoire de la Nation Egyptienne. t V. l’Egypte Turque,
Pashas et Mameluks du XVIe au XVIIIe siecle, l’Expediton du Général
Bonaprte. Par Henri Deherain. Paris, 1931.

(9) Lane (E, W): An account of the Manners and Customs of Modern
Egyptions, London, 1836.
(10) Lane-Poole (St): Social Life in Egypt. London (no date).
(11) Lewis (Bernard): The Arabs in History, London, 1950.
(12) Rouyer: Notice sur les Médicamens Usuels des Egyptiens. In (De-

scription de l’Egypte. I, 1217–32).
(13) Savary (C. de): Lettres sur l’Egypte. 3 vols. Paris, 1785-6 (English

trans: Letters on Egypt. 2 vols. London, 1787).
(14) Trimingham: Islam in the Sudan. London, 1949.
(15) Volney: Voyage en Egypte et en Syrie, 1783–5. 2 vols, paris, an VII.
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مرتىضالزبيدي محمد السيد الثالث: الفصل مراجع (2)

مؤلفاته (أ)

الحجاج. بن مسلم صحيح بختم االبتهاج (١)
األولياء. بسالسل األصفياء إتحاف (٢)

القاهرة، أجزاء، ١٠ الدين، علوم إحياء أرسار برشح املتقني السادة إتحاف (٣)
١٣١١ه.

طي. بني بسالسل الحي سيد إتحاف (٤)

البياني. هللا عبد أبي مشيخة اختصار (٥)
الرحمة. يف حديثًا أربعون (٦)

املقِديس). الحَسني اللطيف عبد بن حسن الشيخ باسم (نَظمها الفقه يف أرجوزة (٧)
وُطِبع حسن، صديق األمري اخترصه (وقد املتواترة األحاديث يف املتناثرة األزهار (٨)

الهند). يف املخترص
الحرام. هللا بيت حج بمناسك األعالم إعالم (٩)
باألرشاف. املسلسل بالحديث اإلشغاف (١٠)

العالية. األحاديث رواية يف الغالية الجواهر إكليل (١١)
بيت، وخمسمائة ألف يف (وهي الحديث أصحاب ومناقب السند ألفية (١٣ ،١٢)

كراريس). عرش يف ورشحها
مجلد). (يف الحنفية األمايل (١٤)

إىل مجلس أربَعمائة بلغت أنها الكتاني وذكر مجلَديْن، (يف الشيخونية األمايل (١٥)
١١٩٥ه). عام وذلك اليمني، الربعي إسماعيل بن محمد األمداد ألبي إجازته تاريخ

املختار. النبي لواِلَدِي االنتصار (١٦)
كراريس). ثمانية (يف الشمائل من زرع أم حديث رشح يف السائل وعد إنجاز (١٧)

صغرية). (رسالة العواتك نسب عن املدارك إيضاح (١٨)
هود». «شيبتني حديث: تخريج يف املجهود بذل (١٩)

١٣٢٦ه. القاهرة، الحبيب، آثار مصطلح يف األريب بُْلغة (٢٠)
١٣٠٦ه. القاهرة، أجزاء، ١٠ القاموس، جواهر رشح من العروس تاج (٢١)

بالتفكري. املسلسل الحديث يف التحبري (٢٢)
النووية. األربعني أحاديث تخريج (٢٣)
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داود. أبي سنن ختم يف الودود تحفة (٢٤)
أيوب. بني ملوك بذكر القلوب ترويح (٢٥)

عقيلة. ابن مسلسالت عىل الجليلة التعليقة (٢٦)
العيد. بيوم املسلسل الحديث يف التغريد (٢٧)

يونس. سورة عىل تفسري (٢٨)
للفاكهي. البكري حزب رشح عىل تكملة (٢٩)

الحسن ألبي الرب حزب (رشح الكبري الحزب أرسار عىل البصري العارف تنبيه (٣٠)
١٣٢٣ه. القاهرة، الشاذيل)،

لك. يسمح اسمح طرق: جزء: (٣١)
الَخل». اإلدام «نعم حديث: يف جزء (٣٢)

الكتاني: عنه (قال حنيفة أبي اإلمام مذهب أدلة أصول يف املنيفة الجواهر (٣٣)
ثم االعتقادات، يف عنه ُرِوَي ما تقديم من الحديث؛ كتب ترتيَب رتبه حافل، كتاب وهو

الفقه). كتب ترتيب عىل العَمليات؛
املدابغي». حسن الشيخ عليها «وقرظ املصطفى، واِلَدي يف الصفا حديقة (٣٤)

مجموعة ضمن هارون السالم عبد «نرشه اآلفاق، ُكتَّاب إىل اإلرشاق حكمة (٣٥)
١٩٥٤م». القاهرة، ج٥، املخطوطات، نوادر

األسانيد. حالوة إرسال يف الفانيد حالوة (٣٦)
إلخ. «… الكرم من «وليس الشاذيل: الحسن أبي قول تحقيق يف رسالة (٣٧)

اإلجازة. لفظ تحقيق يف رسالة (٣٨)
الحفاظ. طبقات يف رسالة (٣٩)
والصفني. املنايش يف رسالة (٤٠)

الدارقطني». من انتقاها حديثًا «أربعون العلل، عن الكلل رفع (٤١)
والنجوى. الرس لعالم الشكوى رفع (٤٢)

الصديق. حرضة نسب يف الرحيق سالف رشف (٤٣)
البكري. القطب صيغ زالل صفوة من البكري املختوم امُلدام رشفة (٤٤)

الوفا. وأبي وفا إىل انتمى عمن الخفا نقاب رفع (٤٥)
خلف. كل من العلم هذا يحمل حديث: تخريج يف املؤتلف الروض (٤٦)

السالم. عبد سيدي صيغة برشح اإللهام، جيوب عن املنشق األكمام، زهر (٤٧)

137



الحديث اإلسالمي الرشق يف الثقافة ومراكز اإلصالحية الحركات عن محارضات

درويش). أفندي لعيل ألَّفها كراًسا أربعني (يف بدر أهل أسماء يف الصدر رشح (٤٨)
يونس. سورة تفسري عىل الربهاني البحريي محمد الشيخ خطبة عىل رشح (٤٩)

األولية. حديث طرق يف املجلية العروس (٥٠)
الجان. أحاديث يف الجمان عقد (٥١)

اإلسكندرية جزءان، حنيفة. أبي اإلمام مذهب أدلة يف املنيفة الجواهر عقد (٥٢)
١٢٩٢ه.

باملحمدين. املسلسل الحديث يف الثمني الجوهر عقد (٥٣)
والتلقني. والذكر اإللباس طرق يف الثمني بالجوهر املكلل العقد (٥٤)

بالصني. ولو العلم اطلبوا حديث: يف الثمني العقد (٥٥)
الوهاب عبد للشيخ (صنفها واألحزاب الطريقة سند يف األتراب عقيلة (٥٦)

الرشبيني).
البابيل. ترجمة يف البابيل الفجر (٥٧)

واملعراج. اإلرساء صاحب أحاديث بعض يف التاج َقَلنُْسوة (٥٨)
املقديس، بدير محمد الشيخ باسم ألَّفها العنوان بنفس (رسالة التاج قلنسوة (٥٩)
حني أوله من كراريس إليه فأرسل العروس، بتاج املسمى القاموس رشح أكمل ملا وذلك
عليها ويكتب األجهوري عطية الشيخ شيَخه عليها ليُطِلع ٨٣؛ سنة يف وذلك بمرص، كان
وسماها كراسة، يف العالية أسانيَده إليه فكتب يَستجيزه، وكتَب ذلك، ففعل تقريًظا،

التاج). َقلنُسوة
والتجريح. التعديل مراتب يف الصحيح القول (٦٠)

التابوت. لفظ تحقيق يف املثبوت القول (٦١)
واإلسالم. اإليمان آداب عن اللثام كشف (٦٢)

له وكتب الحفني، األستاذ أسانيد يف (وهي الغايل الجوهر من الآليل لَُقط (٦٣)
مرص). إىل قدومه سنَة وذلك ،٦٧ سنة يف عليها إجازته
البابيل. الشمس عن روى فيمن الكابيل املربى (٦٤)

باألولية. املسلسل الحديث رشح يف العلية املرقات (٦٥)
مكتبة يف املنورة باملدينة منه نسخة عىل وقف إنه الكتاني: «قال األكرب، املعجم (٦٦)
مشايخه من ترجمة ِستِّمائة نحو عىل يشتمل وإنه لنفسه، واستنَسخه اإلسالم، شيخ

عنه.» واآلخذين
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الصغري. املعجم (٦٧)
الوفائية. السجادة شيوخ معجم (٦٨)

بمرص. القراء شيخ األجهوري الرحمن عبد العالمة شيوخ معجم (٦٩)
األرشاف. إسعاف سماها مقامة (٧٠)

بيتًا». وخمسني مائتني يف «منظومة الحديث، أصحاب مناقب (٧١)
اإللهية. الصفة أرسار من الرحمن سورة يف فيما الوفية الفيوضات منح (٧٢)

األولية. بحديث يتعلَّق فيما الحلبية املواهب (٧٣)
الشاوري). صالح بن عيل شيخه (عوايل العوايل تخريج من الغوايل نشق (٧٤)

١٣٠٣ه. ليدن والقداح، امليرس حقيقة بيان يف االرتياح نشوة (٧٥)
العيدروس، أسانيد فيه (جمع العيدروسية البضعة بواسطة القدسية النفحة (٧٦)

كراريس). َعْرش نحو يف وهي
الكشكية. الفوائح عىل امللكية النوافح (٧٧)

الدخان. شجرية يف اإلخوان هدية (٧٨)
باألولية. املسلسل يف املرتضية الهدية (٧٩)

الزبيدي عن عربية: مراجع (ب)

القاهرة، أجزاء، ٤ واألخبار، الرتاجم يف اآلثار عجائب الرحمن): (عبد الجربتي (١)
١٣٢٣ه.

١٩٢٨م. القاهرة، أجزاء، ٣ األعالم، الدين): (خري الزِِّرْكيل (٢)
١٩٣٧م. القاهرة، العربية، اللغة آداب تاريخ (جورجي): زيدان (٣)

١٩٢٨م. القاهرة، العربية، املطبوعات معجم إليان): (يوسف رسكيس (٤)
مطبعة املختار، البيت آل مناقب يف األبصار نور حسن): بن (مؤمن الشبلنجي (٥)

تاريخ). (بدون بالقاهرة حنفي الحميد عبد
اقرأ. مجموعة الجربتي، الرحمن عبد (خليل): شيبوب (٦)

–١٩٠٨ بريوت، جزءان، عرش، التاسع القرن يف العربية اآلداب (لويس): شيخو (٧)
١٩١٠م.

١٣٠٤ه. القاهرة، األسفار، تنميق الرحمن): (عبد العيدروس (٨)
واملشيخات املعاجم ومعجم واألثبات، الفهارس فهرس الحي): (عبد الكتاني (٩)

١٣٤٦-١٣٤٧ه. بفاس، الجديدة املطبعة جزءان، واملسلسالت،
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١٣٠٦ه. بوالق، جزءًا، ٢٠ الجديدة، التوفيقية الخطط (عيل): مبارك (١٠)
الثاني القرن أعيان يف الدرر سلك عيل): بن خليل محمد الفضل (أبو املرادي (١١)

١٢٩١ه. القاهرة، عرش،

الزبيدي عن عربية غري مراجع (ج)

(1) Brockelmann (Carl): Geschichte der Arabichen Litteratur.
Leiden, 1898–1939.

(2) Gibb (H, A, R): Mohammedanism, London 1950.
(3) Enc. Isl. Art, al-Murtada.

النابليس الغني عبد الشيخ الرابع: الفصل مراجع (3)

مؤلفاته (أ)

امللخصة. األحكام (١)
املصطفى. حلية عن الخفا إزالة (٢)

كافر. فهو مؤمن أنا قال فيمن الوافر األنس (٣)
الوجود. مرآة رشح يف القيود انطالق (٤)

امللوك. أرسار يف السلوك أنوار (٥)
كتاب أول إنه يقال: تاريخ)، (بدون دمشق النابليس، الغني عبد سيدي أوراد (٦)

دمشق. يف ُطِبَع
(وُطِبَع ١٣٠٢ه دمشق، الحنفية، املطبعة اآلالت، سماع جواز يف الدالالت إيضاح (٧)

التوحيدي). حيان ألبي املقامات كتاب مع أخرى طبعة
يف اليسوعي خليفة عبده أ. األب (نرشه الوجود وحدة معنى من املقصود إيضاح (٨)

ص٣٠٤–٣١٧). ،٣ العدد ١٩٥٣م، املرشق مجلة
القلعي (رشحها فيها التزم والثانية النوع، اسم فيها يلتزم لم إحداهما بديعيتان: (٩)

العرش). البديعيات مع
اإلنسان. معنى تحقيق يف اإلحسان بذل (١٠)
وماروت. هاروت تربة يف الثبوت برهان (١١)

السري. يف الفناء بعد خري هللا بقية (١٢)
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فيه وصل املثنَّاة، التاء قافية عىل كله (منظوم العرفان ومواطن القرآن بواطن (١٣)
بيت). آالف الخمسة نحو فبلغ براءة، سورة إىل

قوله إىل البقرة سورة أول من فيه (بدأ البيضاوي تفسري برشح الحاوي التحرير (١٤)
الرابع). يف ورشع مجلدات، ثالثة هلِلِ﴾، َعُدوٍّا َكاَن ﴿َمْن تعاىل:
العباد. أفعال خلق مسألة يف الوداد سلسلة تحريك (١٥)

التوحيد. باب فتح يف اإلقليد تحريك (١٦)
االختيار. عىل واملاتريدي األشعري اتفاق يف االنتصار تحقيق (١٧)
الكشف. أهل بني املخالفة معنى يف والرشف الذوق تحقيق (١٨)

بالقاهرة، ُطِبَع ١٠٩٦ه)، سنة تأليفه من (فرغ املنام تعبري يف األنام تعطري (١٩)
علم يف واإلشارات سريين، البن األحالم تفسري يف الكالم منتخب وبهامشه: ١٢٧٥ه،
١٣٠٢ه، األزهرية، واملطبعة ١٢٩٤ه، بوالق، جزأَين، يف وُطِبَع شاهني، البن العبادات

و١٣١٦ه. ١٣٠٦ه، ومرص، ١٣٠٤ه، الرازق، عبد ومطبعة
١٣٣٢ه. دمشق الفيحاء، مطبعة عدنان، ولد سيد مولد يف العرفان ذوي تحفة (٢٠)
هللا فضل محمد للشيخ املرشوح (واألصل املرسلة التُّْحَفة برشح املسألة تحفة (٢١)

الهندي).
الخطبة. تحقيق يف الرتبة توفيق (٢٢)
الكالم. حقيقة عن التام الجواب (٢٣)

صفد. أهل سؤاالت عىل املعتَمد الجواب (٢٤)
الرحمن عبد منال رشح (بهامشه: الفصوص كلمات حل يف النصوص جواهر (٢٥)
املطبعة ج٢، ١٣٠٤ه، الزمان، مطبعة ج١، عربي، البن الحكم فصوص عىل الجامي

١٣٢٣ه). الرشفية،
امللك. يف والخالفة والرسالة النبوة أخالق يف الفلك، يف واملحمول امللك، يف الحامل (٢٦)
املحمدية الطريقة عىل رشح (وهو املحمدية الطريقة رشح يف الندية الحديقة (٢٧)

١٨٦٢م). مرص، جزءان، للبريكيل،
القدس إىل دمشق من رحلته فيها (وصف القدسية الرحلة يف األنسية الحرضة (٢٨)
اإلخالص، مطبعة السنة)، نفس من الحجة ذي ٩ يف تصنيفها من وفرغ ١١٠١ه، سنة

١٩٠٢م.
والحجاز. ومرص الشام بالد إىل الرحلة يف واملجاز الحقيقة (٢٩)
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العزيز. وبقاع بعلبك إىل الرحلة يف اإلبريز الذهب حلية (٣٠)
إسكندرية). بلدية بمكتبة (مخطوط التحقيق خالصة (٣١)

إسكندرية). بلدية بمكتبة (مخطوط البالبل وعناء بابل خمرة (٣٢)
أرسالن. الشيخ رسالة رشح األلحان، ورنة الحان خمرة (٣٣)

والكشاف. القايض كالم من االختالف دفع (٣٤)
الربانية والتجلِّيات اإللهية املواجيد رصيح يف الرقائق ومجموع الحقائق ديوان (٣٥)
تجليات يف الرياحني وريحان الدواوين ديوان من األول الباب (وهو األقدسية والفتوحات

١٣٣٠ه. مرص، ١٣٠٦ه، رشف، مطبعة ١٢٧٠ه، بوالق، املبني)، الحق
بلدية بمكتبة (مخطوط املبني الحق تجلِّيات يف الرياحني وَريحان الدواوين ديوان (٣٦)

إسكندرية).
إسكندرية). بلدية بمكتبة (مخطوط املراسالت ديوان (٣٧)

األحاديث. مواضع عىل الداللة يف املواريث ذخائر (٣٨)
الرجال). (يف الدمشقي للمحجي الريحانة نفحة ذيل (٣٩)

ُجنَّة. الدُّ إضاءة رشح يف الجنة رائحة (٤٠)
ضخم مجلد يف جليل مؤلَّف وهو الجربتي: (قال العبادات ربع يف اإلفادات ربع (٤١)

الوجود). نادر الحنفية، فقه يف
(بدون مرص الفقهية، واملسائل الحوادث يف األنسية والرياض الحجازية الرحلة (٤٢)

تاريخ).
طرابلس. رحلة (٤٣)

إسكندرية). بلدية بمكتبة (مخطوط الششرتي يف الطعن عىل املفرتي رد (٤٤)
عًرشا». عليه هللا صىل واحدة عيلَّ صىل «َمْن السالم: عليه قوله يف رسالة (٤٥)

الغالم). كفاية كتاب (انظر: الغالم كفاية رشح يف األقالم رشحات (٤٦)
املنام. يف اإلجازة بيان يف األنام روض (٤٧)

الواردة. األبيات عن الجواب يف الفائدة زبد (٤٨)
الطريقة. رجال ترجمة يف الحديقة زهر (٤٩)

العربي. ابن رضيح يف املختبي الرس (٥٠)
سليمان. بن حفص قراءة إىل الَعنان رصف (٥١)
األنبياء. يف الفضيلة بيان يف األصفياء صفوة (٥٢)

إسكندرية). بلدية بمكتبة (مخطوط الدخان بإباحة حكم يف اإلخوان بني الصلح (٥٣)
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إسكندرية). بلدية بمكتبة (مخطوط املرضية القصيدة رشح يف البدرية الطلعة (٥٤)
املصباح. خطبة عىل الصباح طلوع (٥٥)

الوجود. وحدة معنى يف املمدود الظل (٥٦)
إسكندرية). بلدية بمكتبة (مخطوط التعبري يف العبري (٥٧)

١٢٩١ه. دمشق الفالحة، علم يف املالحة علم (٥٨)
١٣٢٩ه. دمشق، املقتبس، مطبعة املولية، السادة طريق يف اللؤلؤية العقود (٥٩)

الرحماني. والفيض الرباني الفتح (٦٠)
اليمني. النفس يف املدني الفتح (٦١)

امللكي. واللمح املكي الفتح (٦٢)
أفندي. سعدي منظومة رشح املبدي املعني فتح (٦٣)

املحمدية. الحرضات يف املدنية الفتوحات (٦٤)
الرحماني. والفيض الرباني الفيض (٦٥)

العلماء. ونظرة السماء قطرة (٦٦)
اإليمان. أهل عقائد يف املرجان قالئد (٦٧)

مدين. أبي قصيدة رشح يف األبنَْي القول (٦٨)
عاصم. عن حفص قراءة يف العاصم القول (٦٩)

والستني. واإلحدى املائة األسئلة عن الجواب كتاب (٧٠)
الفارض. ابن ديوان رشح يف الغامض الرس كشف (٧١)

القبور. أصحاب عن النور كشف (٧٢)
املرسلني. سيد أحاديث يف املبني الحق كنز (٧٣)

رشف مطبعة حنيفة) أبي مذهب (عىل اإلسالم أركان حَملة يف الغالم كفاية (٧٤)
١٢٨٣ه. دمشق، ١٢٨١ه، اإلسكندرية، ١٣٠٨ه، بالقاهرة،

االختياري. الجزء حقيقة يف الساري الكوكب (٧٥)
القبح. إزالة يف الصبح كوكب (٧٦)

إسكندرية). بلدية بمكتبة (مخطوطة املعاني وموكب املباني كوكب (٧٧)
بالنار. لهم واملقطوع بالجنة لهم املقطوع يف األنوار ملعان (٧٨)

أفندي. محمود تجليات رشح النجدي الربق ملعان (٧٩)
الفارضية. الخمرية من الزائدة السبعة األبيات رشح املضيَّة النور ملعة (٨٠)

الرومية. البالد أهل مواعظ يف الشامية املجالس (٨١)
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الجيلية. العينية رشح يف الغيبية املعارف (٨٢)
املكتبات). مختِلف (يف لرسائله كثرية مجموعات (٨٣)

النقشبندية. الطريقة يف املعية مفتاح (٨٤)
األسما. امتزاج يف األسمى املقام (٨٥)

الوجود. وحدة يف املقصود (٨٦)
الحسنى. هللا أسماء يف منظومة (٨٧)

املرسلة. التحفة رشح يف املسألة نخبة (٨٨)
تعرف». لم أم «عَرفت الفارض: بن عمر الشيخ قول معنى يف املرشيف النظر (٨٩)

دمشق، ١٢٩٩ه، بوالق، النبي)، مدح (يف األسحار نسمات عىل األزهار نفحات (٩٠)
١٢٩٩ه.

العرشة. األسئلة عن الجواب يف املنترشة النفحات (٩١)
الرسول. حلية يف السول نهاية (٩٢)
الصدق. والخطاب الحق الوجود (٩٣)

النابليس عن عربية: مراجع (ب)

والشيخ النابليس الغني عبد الشيخ النهضة، قبيل ما أفرام): (فؤاد البستاني (١)
ص٧١–٨٠. األول، العدد ١٩٥١م، املرشق، مجلة الحر، أحمد

(مخطوط). الغني عبد الشيخ يف الثري الفتح (مصطفى): البكري (٢)
القاهرة، أجزاء، ٤ واألخبار، الرتاجم يف اآلثار عجائب الرحمن): (عبد الجربتي (٣)

١٣٢٣ه.
١٩٤٦م. يافا، الشام، ديار إىل رحلة سامح): (أحمد الخالدي (٤)

أ. ج. رستم، نرش لبنان، (األمري): حيدر (٥)
عبد للشيخ الرحماني، والفيض الرباني الفتح اللبناني): أنطونيوس (األب شبيل (٦)
ص٥٨٦–٦١١). ،٤ العدد ١٩٤٧م، املرشق، مجلة يف بالكتاب (تعريف النابليس الغني

١٩٥٢م. بريوت، الحديثة، النهضة رواد (مارون): عبود (٧)
١٩٤٦م. القاهرة، عفيفي، العال أبو الدكتور نرش الحكم؛ فصوص عربي: ابن (٨)

واملشيخات املعاجم ومعجم واألثبات، الفهارس فهرس الحي): (عبد الكتاني (٩)
١٣٤٦-١٣٤٧ه. بفاس، الجديدة املطبعة جزءان، واملسلَسالت،
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القاهرة، عرش، الثاني القرن أعيان يف الدرر سلك عيل): بن خليل (محمد املرادي (١٠)
١٢٩١ه.

النابليس عن عربية غري مراجع (ج)

(1) Gibb (H, A, R,): Mohammedanism, London 1950.
(2) Gibb (H, A, R,) & Bowen (Harold): Islamic Society and the west, vol l,

paris I, II, London, 1950–1957.
(3) Khalidi (W, A, S,): Abd al-Ghani B, Ismil al-Nabulsi (art, Enc, Isl, new

Edition).
(4) Massignon: La passion de al-Hallaj.
(5) Nicholson: Studies in Islamic Mysticism. Cambridge 1921.

145




